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Tájékoztatás 
szünidei gyermekétkeztetésről 

 
 

Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők! 

 
 
2016. január 1. napjától a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.)  21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat 
a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg 
főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011.(XII. 21.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés b) pontja alapján az iskolai szünidei 
gyermekétkeztetést a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon kell 
biztosítani. 
 
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi szünidei 
gyermekétkeztetés biztosításáról szóló 56/2016. (I.28.) számú határozata alapján a szünidei 
gyermekétkeztetésre az iskolai nyári szünet időtartama alatt 2016. június 20. napjától 2016. 

augusztus 19. napjáig (45 munkanap) lesz lehetőség. 
  

A gyermekétkeztetés módja az étel főzőkonyháról történő elvitelével előre csomagolt 
ételtároló dobozban történik.  A gyermekétkeztetés keretében biztosított készétel átvételére 
Tiszaföldvár, Ószőlő Fő út 65. szám ( Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola konyhája) és 
Tiszaföldvár, Baross krt. 109-111 szám ( Gondozóház konyhája) alatt lesz lehetőség.  
 
Tájékoztatom, hogy a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó nyilatkozat – az évközi 

szünet időtartama kivételével – a nevelési év, tanév során bármikor folyamatosan 

benyújtható, illetve módosítható, azonban a nyári szünidei étkeztetés mielőbbi 

megszervezése érdekében amennyiben azt igénybe kívánja venni a mellékelten küldött 

nyilatkozatokat lehetőség szerint 2016. május 31. napjáig szíveskedjék benyújtani 

polgármesteri hivatal földszint 2 számú irodájába. Amennyiben a nyilatkozatok 

kitöltéséhez segítséget kér, úgy ügyfélfogadási időben vegye fel a kapcsolatot az 

Egyesített Szociális Intézmény Család - és gyermekjóléti szolgálatával  ( Tiszaföldvár, 

Bajcsy - Zs. út 10-12. ) vagy a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatával ( Tiszaföldvár, 

Bajcsy - Zs. út 2.) .  



- 2 - 
 

Tájékoztatom továbbá, hogy ha a kérelem benyújtását követően – attól eltérően - a gyermeke 
a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt nem veszi igénybe, az 
önkormányzatnál köteles bejelenteni a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint a 
távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését, és azt, hogy a gyermek mikor veszi 
igénybe újból a gyermekétkeztetést. 
 
Tiszaföldvár, 2016. május 17. 
 
 
 /: Hajós Attiláné dr. Szlama Katalin :/ 
 címzetes főjegyző 
 


