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Ügyiratszám: 1459/2020   Tárgy:Nyári Szünidei étkeztetés igénybevételével  
        kapcsolatos tájékoztató  

Tisztelt Szülő/ Törvényes képviselő! 
 
A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti települési 
önkormányzat a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről gondoskodik. Ha 
a helyben történő elfogyasztásra nincs lehetőség, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a 
gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható. 
A települési önkormányzat a szünidei étkeztetést 

1. az iskolás korú gyermekek esetében a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az óvodás korú gyermekek esetében az óvoda 
zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon és 

2. a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama 
alatt legalább 43 munkanapon, valamint ezen időtartamra eső óvoda zárva tartásának 
időtartama alatti munkanapokon szervezi meg. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a szülő/törvényes 
képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja.  
A települési önkormányzat jegyzője 2020. május 1-jén fennálló jogosultság alapján 2020. május 15-éig 
írásban tájékoztatja a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek törvényes képviselőjét a szünidei étkeztetés igénybevételének 
lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a biztosítás időtartamáról, helyszínéről. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának veszélyhelyzetre vonatkozó útmutatása szerint, az 
étkeztetésben a helyben fogyasztást meg kell szüntetni. 

• Az ebédet a külterületen élő gyermekek részére a tanyagondnoki szolgálat a külterületi 
csomópontokig (Körforgalom, Négyestelepi bolt, Szögi tanya) kiszállítja az igénybevétel minden 
napján, feltéve, ha a szülő az átvételről gondoskodik.  

• A belterületen élő gyermekek részére az ételkiadást Kisszállás Önkormányzati Kft. Konyháján 
(iskolakonyha) keresztül biztosítja munkanapokon (hétfő-péntek) 1130 - 1300 óra között. 

Az ételhordót, az önkormányzat a veszélyhelyzetre való tekintettel biztosítja az szünidei étkeztetés 
igénybevételének ideje alatt. 
A szünidei gyermekétkeztetés igénylésére a Kormányrendelet 7. melléklet „Nyilatkozat a Gytv. 21/C. §-a 
szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” kitöltésével és hivatalom részére történő 
visszajuttatásával van lehetőség. A Nyilatkozatot – minden gyermek tekintetében külön-külön lapon – 
legkésőbb 2020. május 25-ig (hétfő) szíveskedjen eljuttatni a Kisszállási Polgármesteri Hivatalhoz. (Fő 
u. 28.) 
Tájékoztatom, hogy a Nyilatkozat kitöltéséhez igény esetén segítséget nyújt Vinek Tiborné családsegítő 
(Kisszállás, Fő u. 35.). A 7. melléklet szerinti Nyilatkozat – az évközi szünet időtartama kivételével – a 
nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható. 

2019/2020. tanév       nyári szünetének időpontja: 

2020. június 15. – augusztus 31. 

Napraforgó Óvoda zárva tartása nyáron: 

2020. augusztus 17. – augusztus 31. 

 
 
Kisszállás, 2020. május 11. 
        Csíszár Csaba 
           jegyző sk 
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