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SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS 

Jogforrás: 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

 

A Gyvt. 21/C. § értelmében a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a 

szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést 

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és 

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. 

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a fenti a) pont szerinti esetben 

a) a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek 

számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt 

valamennyi munkanapon, 

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára 

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső 

valamennyi munkanapon, 

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott 

tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon 

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő 

időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 

A Korm. rendelet 13/A. §-a alapján: 

A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a 

bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat (együtt: 

települési önkormányzat) a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről 

gondoskodik. Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs lehetőség, így különösen erre alkalmas 

helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára 

történő kiszállításával is biztosítható. 

A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem 

látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, 

más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára 

lehetővé kell tenni. Ha erre nem kerül sor, akkor az étel másik, a Gyvt. 21/C. §-ában foglaltaknak 

megfelelő gyermek számára átadható helyben történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában. 

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést 

a) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási 

szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda 

zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: évközi szünet), és 

b) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet 

időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei 

ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a 

továbbiakban együtt: nyári szünet) 

szervezi meg. 

A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időszaka a gyermek más településen történő táborozása 
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vagy más okból való akadályoztatása esetén az adott gyermek tekintetében a fent meghatározott 

időtartamnál rövidebb is lehet. 

A Korm. rendelet 13/B. §-a alapján: 

(1) A települési önkormányzat jegyzője írásban tájékoztatja azon hátrányos helyzetű és rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét vagy 

más törvényes képviselőjét (a továbbiakban együtt: jogosult), akinek gyermeke tekintetében a 

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet az adott év 

a) szeptember 1-jén fennáll, az évközi szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés 

igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés 

biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról minden év szeptember 15-éig, 

b) május 1-jén fennáll, a nyári szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének 

lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának 

időtartamáról, helyszínéről és módjáról minden év május 15-éig. 

(2) A települési önkormányzat jegyzője, ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét 

a) az adott év szeptember 1-je és a következő év április 30-a között állapította meg, a hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzet megállapításával egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat az (1) a) pontban 

foglaltakról, 

b) az adott év május 1-je és augusztus 15-e között állapította meg, a hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzet megállapításával egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat az (1) b) pontban foglaltakról. 

(3) A települési önkormányzat jegyzője az (1) és (2) pont szerinti tájékoztatással egyidejűleg megküldi 

a jogosultnak a szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges Korm. rendelet 7. melléklet 

szerinti nyilatkozatot. Ha a jogosult több hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket 

nevel, a gyermekek számának megfelelő számú nyilatkozatot kell számára megküldeni. 

(4) A települési önkormányzat jegyzője az (1) és (2) pont szerinti tájékoztató kiküldésével egyidejűleg 

a tájékoztató címzettjeiről értesíti a család- és gyermekjóléti szolgálatot. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat az értesítés alapján felkeresi a hátrányos helyzetű és a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő 

családot, és segítséget nyújt a jogosultnak a 7. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltéséhez és 

benyújtásához. 

(5) A 7. melléklet szerinti nyilatkozat - az évközi szünet időtartama kivételével - a nevelési év, tanév 

során bármikor benyújtható, illetve módosítható. 

(6) A települési önkormányzat jegyzője minden egyes szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a 

helyben szokásos módon, valamint az intézményi gyermekétkeztetést biztosító intézményeken 

keresztül felhívja a jogosultak figyelmét a szünidei gyermekétkeztetésre, annak időtartamára és 

helyszínére. 

(7) A települési önkormányzat jegyzője az adott szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt 

vizsgálja, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete az azt megállapító 

határozat alapján fennáll-e. Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei 

gyermekétkeztetés megkezdését megelőző harmincadik napon fennállt, azt a gyermekétkeztetés 

megkezdésekor is fennállónak kell tekinteni. 

(8) Ha a települési önkormányzat jegyzője azt állapítja meg, hogy a gyermek nem jogosult a szünidei 

gyermekétkeztetésre, erről írásban értesíti a szünidei gyermekétkeztetést igénylő szülőt, más törvényes 

képviselőt. 
Sárszentmihály, 2018. május 19. 

Felülvizsgálva: 2018. október 17. 
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