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E l ő t e r j e s z t é s 
 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 29-i ülésére 
 

 
Tárgy: Beszámoló a szünidei gyermekétkeztetésről 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C. § alapján 
a települési önkormányzat a szülő/törvényes képviselő kérelmére szünidőben déli meleg 
főétkezést a hátrányos és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára:  
 
a) a 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: 
 

- a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára 
eső valamennyi munkanapon,  
- az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan valamennyi 

munkanapon 
 
köteles megszervezni és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének 
megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.   
 
A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 6. §-a szerint:  

(1) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni 
első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő). 

(2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első 
tanítási nap 2021. január 4. (hétfő). 

(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni 
első tanítási nap 2021. április 7. (szerda). 
 
A fenti rendelet 2. § (2) bekezdése szerint:  
(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási 
napja 2020. szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási napja 2021. június 15. (kedd). A tanítási 
napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - százhetvenkilenc nap. 
 
A tanév szünidei gyermekétkeztetése a következők szerint alakult:  
Őszi szünetben 9 fő (8 fő általános iskolás, 1 fő középiskolás) 
Téli szünetben 11 fő (9 fő általános iskolás, 2 fő középiskolás) 
Tavaszi szünetben 11 fő (9 fő általános iskolás, 2 fő középiskolás) 



Nyári szünetben 26 fő (1 fő intézményen kívüli, 5 fő óvodás, 3 fő középiskolás és 17 fő 
általános iskolás) vette igénybe az étkeztetést.  
 
Étkeztetés helyszíne az Eötvös Általános Iskola (Dorog, Borbála ltp. 8.) volt, az étkeztetés 
ideje pedig 1100-1200 óra között zajlott.  
 
A gyermekek felügyeletét és a jelenléti ív vezetését a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ 
munkatársai biztosították.  
A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020/2021. tanév szünidei 
étkeztetésről a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.  
 
 
Határozati javaslat:  
 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020/2021. tanév szünidei 
gyermekétkeztetésről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
Dorog, 2021. október 14. 
 
 
 
 
 
         Dr. Tittmann János sk. 
                           polgármester 


