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Tájékoztatom a Tisztelt  Szülőket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
tv. 21/C § (1) a.) pontja alapján, a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, a községben lakóhellyel rendelkező, 5 hónapos - 18 év 
közötti életkorú gyermekek, 

szünidei étkeztetésre jogosultak, 
mely ellátást a szülőnek/törvényes képviselőnek kell igényelnie, az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon. 
A szünidei étkezést, a gyermek a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi 
tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a 
továbbiakban együtt: évközi szünet), és a nyári tanítási szünet időtartamából 43 munkanapon, valamint az 
ezen időtartamra eső, az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: nyári 
szünet) lehet igénybe venni. 

Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. 
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő). 

A szünidei étkezés napjai:  

     2017. október 30; 31.; november 2., 3   összesen: 4 nap 
 
A szünidei étkezés keretében az évközi szünet munkanapjain, a gyermek déli, meleg ebédre jogosult, melyet az 
önkormányzat a fenntartásában üzemelő 

Szuhakállói Községi Konyháról biztosít (Szuhakálló Bajcsy-Zsilnszky u.47.). 
Mivel az ebéd helyben történő elfogyasztásra – erre alkalmas helyiség hiányában, a várható igénybevevők nagy 
számára is tekintettel - nincs lehetőség, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével kerül biztosításra. 

A étel elvitelére, a jogosultsággal érintett munkanapokon 11:00 és 12:00 óra között kerülhet sor. 
Az étel elviteléhez szükséges ételhordó beszerzéséről a szülőnek kell gondoskodnia, folyamatosan ügyelve 
annak a megfelelő állapotára és tisztaságára.  
Az ételt napi elviteléről a meghatározott időponton belül, a szülőnek/törvényes képviselőnek vagy általuk 
megbízott más személynek kell gondokodnia. A megbízáshoz írásbeli, magánokiratba foglalt meghatalmazás 
szükséges! Ha a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok miatt, a részére biztosított étel 
elvitelére az átvételre meghatározott időpontban nem kerül sor, akkor az étel másik, szünidei étkeztetésre 
jogosult gyermek számára átadásra kerül. 
Minden egyes szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt, a helyben szokásos módon (hirdetményeken, az 
önkormányzat honlapján keresztül), valamint az intézményi gyermekétkeztetést biztosító községi konyhán 
keresztül fel fogom hívni a jogosultak figyelmét a szünidei gyermekétkeztetésre, annak időtartamára, módjára 
és helyszínére.  
Felhívom a szülő/törvényes képviselő figyelmét, az adott 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.  
Kelt: Szuhakálló, 2017. október 25. 
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