TÁJÉKOZTATÁS
A 2017/2018-AS TANÉV ŐSZI -TÉLI - TAVASZ
SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján,
a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan
hátrányos helyzetű, a községben lakóhellyel rendelkező bölcsődés korú, óvodás korú, általánosvagy középfokú iskolás korú gyermekek szünidei étkeztetésre jogosultak, mely ellátást a
szülőnek/törvényes képviselőnek kell igényelnie, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.
(„Nyilatkozat a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez”)
A mellékelt nyilatkozatot gyermekenként külön-külön kell kitölteni és kitöltést követően az
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Tomajmonostorai Kirendeltségének Szociális
Irodájában (5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.) benyújtható. A nyilatkozat leadási
határideje az őszi szünetben történő étkezés esetére 2017. október 25. szerda.
Az étkezés igénybevételére:
• az őszi szünidőben 2017. október 30. – 2017. november 3. (4 munkanap)
• a téli szünidőben 2017. december 27. – 2018. január 2. (7 munkanap)
• a 2018. évi tavaszi szünidőben 2018. március 29. – 2018. április 3. (2 munkanap)
lesz lehetőség helyben történő fogyasztással vagy ételhordóban történő elvitellel.
A nyilatkozat kitöltésében segítséget nyújtanak a Család és Gyermekjóléti Szolgálat (5324
Tomajmonostora, Széchenyi út 56.) családgondozói.
Az óvodás korú gyermeket kizárólag az óvoda zárva tartásának időtartamára illeti meg a szünidei
gyermekétkeztetés.
Felhívom a szülő/törvényes képviselő figyelmét, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megkezdése
előtt vizsgálatra kerül, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzete az azt megállapító határozat alapján fennáll-e.
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
Tomajmonostorai Kirendeltsége

7. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez1

NYILATKOZAT
a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez
1. Alulírott .......................................................... Születési név: …….............................................,
Születési hely: ..................................................... Születési idő: ......................................................,
Anyja neve: ............................................................................................................................................
Lakóhelye:..................................................................................................................szám alatti lakos,
mint a ..............................................................................................................................nevű gyermek
Születési hely: ..................................................... Születési idő: ......................................................,
Anyja neve: .....................................................................................szülője/más törvényes képviselője
(a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi időtartamban
kérem:
A

B

1

Iskolai szünet,
bölcsődei,
óvodai zárva
tartás2

2

őszi

Igen / Nem

3

téli

Igen / Nem

4

tavaszi

Igen / Nem

5

nyári

Igen / Nem

C

A szünidei gyermekétkeztetést a szünet,
A szünidei gyermekétkeztetést
zárva tartás időtartamára eső
a szünet, zárva tartás időtartamára
a) őszi, téli, tavaszi szünet esetén,
eső, alábbi munkanapokon kérem4
valamennyi munkanapon kérem,
b) nyári szünet esetén az önkormányzat
által meghatározott számú valamennyi
munkanapon kérem3

2. Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a következő
egészségi állapotra tekintettel: ...............................................................................................................
Tomajmonostora , ..............................................

……………………………………………….
az ellátást igénylő (szülő, más törvényes képviselő)
aláírása
1

Gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni.
Kérjük, húzza alá, hogy melyik szünetben kéri a szünidei gyermekétkeztetés biztosítását. (Ha az évközi szüneteknél
több szünetben vagy az összes évközi szünetben, azaz az őszi, téli, tavaszi szünetben is kéri, akkor kérjük, mindegyiket
húzza alá.)
3
A megfelelő válasz (Igen vagy Nem) aláhúzandó.
4
Kizárólag abban az esetben töltendő, amennyiben a jogosult az adott szünet, zárva tartás vonatkozásában az előző
oszlopban nemmel nyilatkozott. Ez esetben azon munkanapok felsorolása szükséges, amelyek tekintetében - az adott
szünidei gyermekétkeztetés időtartamán belül - a jogosult kéri az étkeztetés biztosítását.
2

