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Tisztelt Képviselő–testület! 

 

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

állapította meg az intézményi gyermekétkeztetés feltételrendszerét, az ellátandó feladatok 

körét, a szedhető díjak és kedvezmények mértékét. 

Az önkormányzatnak kell biztosítania a gyermekétkeztetést: 

- az általa fenntartott bölcsődében és óvodában 

- közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum részeként 

működő nevelési – oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben 

- közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott kollégiumban 

elhelyezett gyermekek részére 

Az intézményi gyermekétkeztetés 

− bölcsődében ellátási napokon reggeli főétkezés, déli meleg főétkezés, tízórai és uzsonna 

formájában két kisétkezés 

− óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben déli meleg főétkezés, 

valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezés óvodai nevelési napokon, 

valamint iskolai tanítási napokon. Az ebéd külön is igényelhető. 

− a bentlakásos intézményben a reggeli és vacsora főétkezés, óvodai nevelési napokon és 

iskolai tanítási napokon kívül a reggeli, ebéd és vacsora főétkezés, valamint a tízórai és 

uzsonna kisétkezés. 

A szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést ingyenesen kell biztosítani a 

szülő kérésére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére, illetve további gyermekek részére, 

különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére 

ingyenesen biztosítható. 

A szünidei gyermekétkeztetést meg kell szervezni a bölcsőde és az óvoda zárva tartása alatt 

valamennyi munkanapon, az őszi, téli, tavaszi szünetben valamennyi munkanapon, a nyári 

szünetben legalább 43 munkanapon. 

Az intézményi gyermekétkeztetési és a szünidei gyermekétkeztetési feladat ellátásával az 

önkormányzat az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetet bízta meg. 

Az intézmény feladatát 4 főzőkonyhával és 5 melegítőkonyhával látta el, a bölcsődei konyha 

az intézményen kívül a városban a diétás étkeztetést is végezte.  



A konyhák működése az előző éveknek megfelelően indult. 

Az Apáczai konyha szállított a Szabadság u. 27. alatti melegítőkonyhára (Móra Ferenc Ált. 

Iskola), a Fő utca 42-44. szám alatti melegítőkonyhára (József A. Ált. Iskola), valamint 

szerződés alapján a Margaréta Református Óvodának. 

A HEMI konyha az intézményben a helyi tanulókon kívül az Illyés Gyula Gimnázium tanulóit 

is kiszolgálta és üzemeltette a Hunyadi tér 23. szám alatti melegítőkonyhát (Belvárosi Ált. 

Iskola). 

Az óvodai főzőkonyha a Zrínyi utca 10. (Szivárvány óvoda) és a III. u. 34. (Százszorszép 

Óvoda) szám alatti melegítőkonyhára vitte az ételt. 

2019. évben intézményi gyermekétkeztetésnél az ellátottak száma naponta átlagosan 1.268 fő, 

2020. évben 881 fő.  

Az év első két hónapjában az előző évet kis mértékben meghaladóan alakult a 

gyermekétkeztetést igénybe vevők száma, napi átlagban 1.290 fő igényelte a szolgáltatást, az 

eddig jellemző megoszlás szerint ebből 828 fő általános iskolai, 322 fő óvodai, 55 fő bölcsődei, 

52 fő kollégiumi, 33 fő középiskolai korosztály. 

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet szerint az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása 

érdekében veszélyhelyzetet hirdetett ki. Az 1102/2020. (III.14.) Korm. határozat alapján 2020. 

március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarend 

szerint történt. 

Dombóvár Város Polgármesterének döntése alapján 2020. március 17-től a dombóvári 

bölcsődében, az önkormányzati és az egyházi fenntartású városi óvodákban rendkívüli szünet 

volt, az óvodákban feltétlenül indokolt esetre ügyeleti rendszer kisebb csoportokban működött. 

A Magyar Államkincstár a Pénzügyminisztériummal és az Emberi Erőforrások 

Minisztériumával egyeztetve tájékoztatót adott ki az intézményi gyermekétkeztetésről. 

A tájékoztatás szerint az intézményi gyermekétkeztetést szükséges biztosítani a szülő által 

benyújtott nyilatkozatnak megfelelően. Javasolták a szülőket megkeresni, hogy a továbbiakban 

milyen módon kívánják igénybe venni a gyermekétkeztetést, így az ügyeletet, napközbeni 

felügyeletet igénybe vevő gyermeknek, valamint annak a gyermeknek, akinek szülei – bár nem 

veszik igénybe a felügyeletet – igénylik a gyermekétkeztetés biztosítását, álláspontjuk szerint 

egyaránt szükséges biztosítani az intézményi gyermekétkeztetést. 

A nyilvántartás, a dokumentáció rendje, a központi költségvetési támogatás igénylésének és 

elszámolásának szabályai nem változtak. Az ellátotti létszámot a májusi és októberi 

felmérésekben lehetett pontosítani, emellett a kiszállítással kapcsolatos kiadások az 

igénylésben jelezhetők, továbbá a gyermekétkeztetési támogatással szemben elszámolhatók. 

A rendelkezéseknek megfelelően a gyermekétkeztetést elviteles rendszerben, egyszer 

használatos eszközökkel szervezte meg, valamint Szőlőhegyre, Mászlonyra és Szarvasdra 

vállalta az önkormányzat az ebéd kiszállítását. 



Az egyes intézmények jelzése alapján az adagszámok jelentős csökkenésével számoltunk, 

valamint az étkeztetés az oktatási – nevelési épületekben nem történhetett, így az étel elviteléről 

kellett gondoskodni. 

A rendkívüli szünet alatt valamennyi óvodai tagintézmény fogadta ügyeleti rendszerben a 

gyermekeket. 

2020. március hó közepéig a 4 főzőkonyha és a 5 melegítőkonyha üzemelt, 8 órásra átszámítva 

35 fő dolgozóval. 

Az adagszámok csökkenése miatt 2020. március végétől a főzést az Apáczai konyhára 

csoportosítottuk át, az átmenetileg megszűnő főzőkonyhák és tálalókonyhák takarítását és 

fertőtlenítését követően a dolgozói állományt is átszerveztük. 

2020. április hónapban napi átlagban 212 adagot főzött a konyha, fokozatosan emelkedett az 

óvodákban az ügyeleten lévő és így háromszori étkezésben részesülők száma.  

2020. május 4-től indult a fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára az ügyelet a 

bölcsődében. 

A speciális étrend miatt a bölcsődei konyha az ügyelet kezdetekor szintén megkezdte a főzést. 

A veszélyhelyzet után 2020. június 18-tól egészségügyi válsághelyzet és járványügyi 

készültség volt. 

Az önkormányzat az iskolai napközbeni felügyeletet igénybe vevő tanulók részére intézményi 

gyermekétkeztetést, a külső településrészeken élők részére kiszállítást vállalt 2020. június 26-

ig.  

A tanév végeztével az iskolai szünidőben felügyeletet igénybe nem vevő, rászoruló gyermekek 

számára már szünidei gyermekétkeztetést kellett biztosítani. 

Az óvodák és a bölcsőde újra nyitásával az ellátotti létszám nem változott akkora mértékben, 

hogy a bölcsődén kívül újabb főzőkonyhát kellett volna indítani. A veszélyhelyzet feloldása 

után a nevelési-oktatási intézményeknél már a szünet kezdődött, a hátrányos helyzetű 

gyermekek részére szervezett szünidei gyermekétkeztetés az előző évhez viszonyítva 

alacsonyabb létszám mellett az addigi rendszerben megoldhatóvá vált, az Apáczai konyha 

kapacitása elegendő volt annak ellenére, hogy az óvodák csak két hetet tarthattak zárva. 

A 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet meghatározta a 2020/2021. tanév rendjét, az első tanítási 

nap 2020. szeptember 1, a nevelési-oktatási intézmények normális menetrendben működtek. 

A hagyományos oktatást figyelembe véve az intézményi gyermekétkeztetés szervezetét is 

visszaállította az intézmény, a konyhák a megszokott kapacitással kezdték működésüket.  

Az ellátotti létszám szeptember hónapban napi átlagban 1.280 fő, tehát megfelelt az év elején 

és a tavalyi évben tapasztalt mutatószámnak. 

A kormány 2020. november 4. napjával ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki, a középfokú 

oktatásban a digitális oktatásra tértek át, a kollégiumot bezárták, a bölcsőde, az óvodák és az 

általános iskolák nyitva maradhattak, azonban a tesztelések eredménye és az iskolákban terjedő 

vírusfertőzés miatt egyes csoportok, majd a karantén időszakra óvoda zárt be, december 

második felére az általános iskolákban rendeltek el rendkívüli szünetet. 

A fenti rendkívüli események miatt az utolsó másfél hónapra az adagszám újra nem vált 

tervezhetővé, december hónapra az adagszám a harmadára csökkent. 

Az adagszámok havi alakulását az 1. mellékletben mutatjuk be. 



 

A főzőkonyhák a 2020. évi norma szerinti előírt nyersanyag-felhasználást betartották, a 3,3%-

os inflációt meghaladó élelmiszer árváltozás ellenére. Az élelmiszer árak átlagosan 7,2 

százalékkal módosultak éves szinten. A nyersanyag beszerzésre közbeszerzést folytatott le az 

intézmény, a várható kiszervezés miatt 2020. december 31-i lejárattal. A veszélyhelyzet miatti 

létszám csökkenés következtében a tervezett mennyiségben az élelmiszer beszerzése sem 

valósult meg, a rendkívüli szünetek kezdetekor a megrendelt élelmiszer egy részét le kellett 

mondani, a beszállítók a változásokat rugalmasan kezelték. 

Az év első felében 1 szállítóval kellett megszüntetni a szerződést, mivel nem teljesített az előírt 

időre és minőségben. 

A gyermekétkeztetésben az induló 32 fő közalkalmazotti dolgozói létszámból az év során 26 

fős átlaglétszám lett. A veszélyhelyzet kihirdetése után a konyhai dolgozók többsége napi 4 

órás munkarendbe került át, szabadságukat ki kellett venniük, a megbízási szerződéseket 

megszüntettük. Apáczai konyhán lévő 6 dolgozón kívüli konyhai dolgozók megkapták az éves 

szabadságot, majd az élelmezésvezetők és a szakácsok 8 órás foglalkoztatása mellett a nyár 

végéig 21 fő 4 órás foglalkoztatásba került. A kinevezéstől eltérő munkavégzés kirendeléssel 

2020. március és augusztus vége között különböző időtartamra összesen 11 főnek volt, 

elsősorban a szociális ágazat részére, a szociális étkeztetésnél, támogató szolgálatnál, 

szállításnál, valamint portaszolgálat ellátására. 

Dombóvár Város Képviselő-testületének 44/2020. (IV.30.) Kt. határozata alapján a 

gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ételelőállítási feladatok ellátására közbeszerzési eljárást írt 

ki, majd a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével – az Eatrend Kft.-vel – vállalkozási 

szerződést kötött. Az intézmény konyhai feladatot ellátó közalkalmazottjai hozzájárulásuk 

esetén 2021. január 01. napjától az Eatrend Kft. állományában, munkaviszony keretében 

kerültek foglalkoztatásra.  

Az élelmezési tevékenységben a veszélyhelyzet mellett a vállalkozásba adás is befolyásolta a 

foglalkoztatást. A veszélyhelyzet miatt az étkeztetettek száma csökkent, a dolgozóktól nem vált 

meg az intézmény, a 4 órás foglalkoztatással, kirendeléssel elérte, hogy a munkahelyük nem 

szűnt meg, így a szeptemberi újrakezdéskor rendelkezésre álltak. Az év során 6 fő 

munkaviszonya szűnt meg nyugdíjazás, közös megegyezés miatt, valamint 3 fő megbízási 

szerződése járt le. A vállalkozásba adás miatt az ősz folyamán az új konyhai dolgozókkal 

határozott idejű szerződést kötött az intézmény. 

Az Eatrend Kft 24 fő határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező 

munkavállalónak ajánlotta fel a további foglalkoztatást, melyet 19 fő fogadott el, 2020. 

december 31-én 4 főnek szűnt meg a munkaviszonya. A határozott idejű foglalkoztatottakból 5 

fő az óvodai tálalókonyhákon maradt. 

Az önkormányzat és a vállalkozó között kötött bérleti szerződés szerint a bérbeadott konyhák 

eszközeit 2020. december 22-én átadtuk. 

 

A gyermekélelmezésben 2020. évben a nagyobb ellenőrzések az alábbiak voltak:  



Az Apáczai főzőkonyhát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2020. február 11-én 

minősítette. A minősítés eredménye 92 %, azaz jeles. 

A Hemi főzőkonyhát 2020. február 19-én ellenőrizte a Kormányhivatal Népegészségügyi 

Osztálya. Felhívták a figyelmet a sérült fafelületek burkolására, festésére. 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2020. november 3-án minősítette a Belvárosi 

Általános Iskola tálalókonyháját. A minősítés eredménye 74%, azaz közepes. 

A központi költségvetési támogatás elszámolási szabályai alapján a gyermekétkeztetés 

mutatószámai az alábbiak szerint alakultak 

Az előírt étkeztetési napok bölcsőde esetében 231 nap, óvoda esetében 220 nap, iskola esetében 

185 nap, kollégium esetében 200 nap. 

A fenti étkeztetési napokat figyelembe véve az étkeztetettek napi átlaglétszáma 881 fő, az előző 

évi 69,5%-a. 

A bölcsődei étkezők száma 45 fő, az előző évitől 2 fővel marad el, az óvodai létszám 228 fő, 

náluk már 52 fő a csökkenés, legjobban az általános iskolai ebédet igénybe vevőknél 

tapasztalható a kisebb igénybevétel, számuk 264 fő, a múlt évhez viszonyítva 162 fővel 

kevesebb, a menzásoknál (310 fő) 110 fővel kisebb az átlagszám. 

A középiskolai étkezés eddig sem volt meghatározó nagyságrendű, a 2020. évi átlagszámok 

szerint a gimnázium 1 fővel, a szakközépiskola 6 fővel, a szakiskola 10 fővel, a kollégium 17 

fővel részesedett az étkeztetésből. 

Az éves átlaglétszámból a csak ebédet igénylők száma 291 fő, a többszöri étkezőké 590 fő, az 

arány a többszöri étkezők felé tolódott el kis mértékben, elsősorban amiatt, hogy az óvodai és 

bölcsődei étkezésnél kisebb a kiesés. 

A speciális étrendet igénylő gyermekek száma nem jelentős, 15 fő. 

A bölcsődei étkezők közül 32 fő 100 %-os kedvezményezett, 12 fő kedvezményben nem 

részesülő. 

Az óvodai étkezők közül a többség, 217 fő 100 %-os kedvezményezett, 11 fő kedvezményben 

nem részesülő. 

Az általános iskolai háromszori étkezőknél a kedvezményezettek aránya magasabb, 122 fő 100 

%-os kedvezményezett, 74 fő 50 %-os kedvezményezett, 113 fő kedvezményben nem 

részesülő, a menzásoknál az arány fordított, 17 fő 100 %-os kedvezményezett, 72 fő 50 %-os 

kedvezményezett, 174 fő kedvezményben nem részesülő. 

Az étkezői létszám kedvezmények szerinti megoszlását a 2. melléklet mutatja be. 

A szünidei étkeztetésben napi átlagban 2019. évben 83 gyermek vett részt, az előzetes 

felmérések alapján 75 főre becsültük a mutatószámot, a tényleges adat 62 fő, elsősorban az 

általános iskolai korosztályból. Az étkeztetéssel érintett napok a tavaszi szünetben 2 nap, a nyári 

szünetben iskolánál 54 nap, óvodánál 10 nap, az őszi szünetben 5 nap, a téli szünetben 7 nap. 

A teljesített adagok száma 3.392 db, az előző évi 3.872 db volt. 

Az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei gyermekétkeztetés 2020. évi kiadása összesen 

157.720 eFt, az előző évitől 28.267 eFt-tal marad el. 

A személyi juttatások 64.897 eFt, ebben az összegben szerepel a konyhai dolgozókon kívül a 

gépkocsivezetők, térítési díj beszedők személyi kiadása összesen 8.289 eFt összegben. A múlt 



évhez képest növekedést jelentett a minimálbér, garantált bérminimum 8 százalékos emelése, a 

veszélyhelyzet miatt munka elismerése, de a konyhai dolgozók munkaidejének átszervezése a 

személyi juttatásokat és a járulékokat csökkentette. A külső személyi juttatások elsősorban a 

megváltozott munkaképességű dolgozók és a nyugdíjas konyhai dolgozók megbízásos 

foglalkoztatásához kapcsolódnak. 

A szociális hozzájárulási adó 2020. július 1-jétől 17,5 %-ról 15,5 %-ra változott, mely 

következtében a járulékok összege nem érte el a 2019. évi kifizetést. 

A dologi kiadásokon belül a legnagyobb tétel továbbra is az élelmezési nyersanyag beszerzése 

és áfája, az alacsonyabb teljesítési adatok is ebből a tételből adódnak. A konyhák bezárásából 

adódó további megtakarítást ellensúlyozta az étel szállításának többletköltsége, a gépjármű 

fertőtlenítés, a védőfelszerelések, a fertőtlenítő szerek és az egyszer használatos ételszállító 

dobozok beszerzési költsége. A dologi kiadások összege 81.749 eFt, 25.883 eFt-tal kevesebb a 

2019. évinél. 

A beruházások összege 119 eFt, a konyhák esetében a várható átadás miatt felújítás, nagyobb 

beszerzés nem volt. 

A bevételek összege 28.295 eFt, a működési bevétel esett vissza az előző évhez (39.641 eFt) 

viszonyítva az étkezési adagszámok csökkenése és megoszlásának változása miatt, a térítési 

díjat fizetők aránya csökkent, a digitális oktatás miatt az elviteles rendszerben csak ebéd volt, a 

magasabb térítési díjú kollégiumi ellátás megszűnt, középiskolai étkezők létszáma minimális.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény írja elő az 

intézményi gyermekétkeztetés feltételeit, az étkezések számát, az ingyenesség és a 

kedvezmények, a térítési díj megállapításának szabályait. 

A Pénzügyminisztérium 2020. áprilisi állásfoglalása alapján, mivel tanítási szünetet nem 

rendeltek el, az intézményi gyermekétkeztetésre a törvény szabályait kell alkalmazni, 

biztosítani kell az ingyenes, kedvezményes és térítési díjas szolgáltatást. 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés anyagköltségének egy 

ellátottra jutó napi összege. 

A személyi térítési díj megállapításánál az igénybevett étkezések száma mellett a jogszabályban 

megjelölt normatív kedvezményeket is figyelembe kell venni. 

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani: 

a)  a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha  

− rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  

− tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek,  

− olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,  

− olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át 

vagy  

− nevelésbe vették;  

b)  az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy nevelésbe vették;  



c)  azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, a 

Szoctv. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;  

d)  az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, 

ha nevelésbe vették, vagy utógondozói ellátásban részesül.  

 

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével 

kell biztosítani  

a)  az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, 

ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;  

b)  az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, 

hogy a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;  

c)  tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy a gyermek nem részesül 

ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben 

 

A 2020. évi elszámolás alapján a teljesített adagok nagy részéhez térítésmentesség vagy 

kedvezmény kapcsolódik. 

A 881 fő étkeztetettből 394 fő 100%-os normatív kedvezményben részesült (364 fő háromszori 

étkező, 30 fő ebédelő), 159 fő vehetett igénybe 50%-os normatív kedvezményt (82 fő 

háromszori étkező, 77 fő ebédelő), normatív kedvezményben nem részesült 328 fő (144 fő 

háromszori étkező, 184 fő ebédelő). 

 

A gyermekvédelmi törvény alapján kedvezményben nem részesülő helyi gyermekek részére a 

város 10 % kedvezményt biztosított a szolgáltatás igénybevétele érdekében, összege nem érte 

el az egy millió Ft-ot. 

Az intézményi térítési díjakat tartalmazó helyi rendelet 2020. március 27-én módosult, de a 

térítési díjak 3-9 %-os emelése csak a veszélyhelyzet elmúltával, 2020. július 1-jén lépett 

hatályba. 

A rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése ingyenes, így saját bevétel nem képződött a 

feladaton. 

Az előző évek térítési díjából fennálló tartozások azon részénél, ahol a tanulói jogviszony már 

megszűnt, a tartozások törlésére tett az intézmény javaslatot. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdése alapján az önkéntes 

teljesítésre történő felhíváson kívül a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított 

értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell. A kis összegű 

követelés értékhatára 100.000 Ft. 

A kapott hozzájárulás alapján a tízezer forint alatti követelések váltak leírhatóvá, összesen 433 

eFt összegben. 

Az év végi állomány alapján a követelések összege 3.757 eFt, melyből az elszámolt 

értékvesztés 1.905 eFt. 

 

A gyermekélelmezésnél az állami támogatás két részből tevődik össze. 



A bértámogatás mutatószáma a számított dolgozói létszám, mely az ellátottak számától és a 

feladatellátási helyek számától függ. 

Az állami támogatások elszámolása alapján - mivel a gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályok 

nem módosultak- az év során összesítve az alábbiak szerint alakult a teljesítés: 

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása mutató az év kezdetekor 29,39 

fő, az ellátottak átlaglétszámának csökkenése miatt az éves elszámoláskor 21,51 fő, a támogatás 

összege 47.322 eFt. 

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása a nyersanyag és dologi kiadásokhoz jár, levonva 

a személyi térítési díjakból származó elvárt bevételt. A támogatás összegéről az egy lakosra 

jutó adóerő-képességet is figyelembe véve az államháztartásért felelős miniszter döntött. Az 

üzemeltetési támogatás összege 62.257 eFt. 

Az év közben az élelmezési tevékenységhez kapcsolódó támogatás volt még a 305/2020. (VI. 

30.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzatok által biztosított egyes 

közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatása, melyben bértámogatásként 

4.609 eFt összeget adtak. 

Az önkormányzat pályázott a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására is, az elnyert 

támogatásnál az élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozásokra elszámolható összeg 10.200 

eFt. 

A fenti támogatások összesen 124.388 eFt-ot tesznek ki, a saját bevétel összege 28.296 eFt, az 

összes forrás 152.684 eFt. Az adott kormányzati funkciókon elszámolt kiadás összesen 155.895 

eFt, így a kapott állami támogatás elszámolhatóvá vált. 

 

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása az étkezési adagok alapján járt. Az 

egy adagra jutó támogatás az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függően eltér az egyes 

önkormányzatok között. Az összeg maximuma 570 Ft/adag, Dombóvár esetében a támogatás 

513 Ft/adag. A feladatra jutó támogatás összege 1.740 eFt. A kiadás összesen 1.852 eFt, a kapott 

támogatás elszámolható. 

Az intézményi bevételek és kiadások alakulását a 3. melléklet tartalmazza. 

 

 


