Tájékoztató a Szünidei gyermekétkeztetésről
(Gyvt.21/C§, és a 328/2011(XII.29) Kormányrendelet 13/B.§(7) bekezdése szerint
)

A hátrányos, és halmozottan hátrányos, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek a jogszabályban (Gyvt.21/C§, 328/2011
(XII.29) Kormányrendelet 13.§-13/B§) meghatározott esetekben jogosult a
szünidei gyermekétkeztetésre.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek
életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti
települési önkormányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: települési
önkormányzat) a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának
megszervezéséről gondoskodik. Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs lehetőség,
így különösen erre alkalmas helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az
étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható.
A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a
gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére
biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más
törvényes képviselő által megbízott személy számára lehetővé kell tenni. Ha erre nem
kerül sor, akkor az étel másik, a Gyvt. 21/C. §-ában foglaltaknak megfelelő gyermek
számára átadható helyben történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában.
A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést
a) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és
tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást
nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon
(a továbbiakban együtt: évközi szünet), és
b) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási
szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra
eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának
időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: nyári szünet)
szervezi meg.
A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időszaka a gyermek más településen
történő táborozása vagy más okból való akadályoztatása esetén az adott gyermek
tekintetében az a.)-b.) pontban meghatározott időtartamnál rövidebb is lehet.
Ha a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi
igénybe, a kötelezett az intézmény vezetőjénél, a szünidei gyermekétkeztetést
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biztosítónál bejelenti

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint
b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor
veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.
Az önkormányzat az évközi és a nyári szünet időtartamára eső szünidei
étkeztetést a Park Vendéglő bevonásával, az étel helyben történő fogyasztásával,
vagy elvitellel biztosítja.
Az önkormányzat lehetőséget biztosít arra, hogy az szünidei étkeztetésben
részesülő számára az étel éthordóban elszállításra kerüljön a gyermek, vagy
szülője, törvényes képviselője által. Továbbá a Kányavári falugondnoki szolgálat
bevonásával Kányavár és Pördefölde településekre a falugondnoki szolgálat a
évközi és a nyári szünet időtartam alatt a szünidei gyermekétkeztetésben
részesülők részére 11.30- 12.30 óra között kiszállítja, amennyiben a gyermek nem
kívánja a Park vendéglőben elfogyasztani az ételt. A Park Vendéglő szállítja ki
Ortaháza településen élő szünidei gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek
részére 11.30- 12.30 óra között az ételt amennyiben a gyermek nem kívánja a
Park vendéglőben elfogyasztani az ételt.
Az étel kiszállításához minden esetben a szülőnek kell biztosítani az éthordót!
A települési önkormányzat jegyzője írásban tájékoztatja azon hátrányos helyzetű
és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét, akinek gyermeke
tekintetében a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet az adott év
a) szeptember 1-jén fennáll, az évközi szünet időtartamára eső szünidei
gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról,
valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és
módjáról minden év szeptember 15-éig,
b) május 1-jén fennáll, a nyári szünet időtartamára eső szünidei
gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról,
valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és
módjáról minden év május 15-éig
A tájékoztatással egyidejűleg megküldjük a jogosultnak a szünidei
gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges 328/2011(XII.29) Kormányrendelet 7.
melléklet szerinti nyilatkozatot (továbbiakban: nyilatkozat). Ha a jogosult több
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, a gyermekek
számának megfelelő számú nyilatkozatot kell számára megküldeni.
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A tájékoztató kiküldésével egyidejűleg a tájékoztató címzettjeiről értesítjük a családés gyermekjóléti szolgálatot.
A család- és gyermekjóléti szolgálat az értesítés alapján felkeresi a hátrányos helyzetű
és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelő családot, és segítséget nyújt a jogosultnak a 7. melléklet
szerinti nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához.
A nyilatkozat - az évközi szünet időtartama kivételével - a nevelési év, tanév során
bármikor benyújtható, illetve módosítható.
A szeptember15-ig kiküldésre kerülő tájékoztatóban a szülő, törvényes képviselő
tájékoztatást kap az évközi szünet időtartamáról, és ezzel összefüggésben az évközi
szünidei étkeztetésről.
A május 15-ig kiküldésre kerülő tájékoztatóban a szülő, törvényes képviselő
tájékoztatást kap a nyári szünet időtartamáról, és ezzel összefüggésben az évközi
szünidei étkeztetésről.
Megkérem a Tisztelt Szülőket/Törvényes képviselőket, hogy az igénylőlap
kitöltésekor szíveskedjenek ellenőrizni a gyermek(ek) vonatkozásában határozattal - megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, kérem, gondoskodjanak az
új kérelem benyújtásáról!

Tóthné Péter Judit
Jegyző
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