
TÁJÉKOZTATÓ SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL 

A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Fülöpi Kirendeltsége tájékoztatja a Tisztelt 

Szülőket/Törvényes képviselőket,  hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C . §-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek 

életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti 

települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes 

képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos 

gyermek részére ingyenesen biztosítja. 

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a bölcsődei ellátásban, óvodai 

nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda 

zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, az e körbe nem tartozó gyermekek 

számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára 

eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan 

szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles 

megszervezni és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő 

időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 

Az ingyenes szünidei gyermekétkezés a  téli szünetben valamennyi, azaz 7 munkanapon 

keresztül (2016.  december 22, 23, 27, 28, 29, 30, és január 2. ) a Fülöp Község 

Önkormányzat Óvoda épületében lévő konyháján vehető igénybe. Az étel helyben 

történő elfogyasztására nincs lehetőség, ezért annak elviteléről a szülőnek kell 

gondoskodni. Az ételek elszállításához szükséges edényeztet az önkormányzat biztosítja. 

Amennyiben az étel elvitelét a gyermek betegsége, vagy egyéb körülmény akadályozza, úgy 

lehetőség van a szülő vagy a törvényes képviselő által megbízott személy számára a gyermek 

részére biztosított étel elvitelére. Ez esetben az elvitelre vonatkozóan írásbeli meghatalmazás 

szükséges. 

Aki még nem igényelte de jogosult (HH, HHH ) szünidei 

gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási határideje 

legkésőbb 2016. december 15-ig. Ha eddig nem érkezik be a nyilatkozat a gyermek részére   a 

téli  szünetben nem  tudjuk  biztosítani az étkeztetést.  

A nyilatkozat – az évközi szünet időtartama kivételével – a nevelési év, tanév során bármikor 

benyújtható, illetve módosítható. 

A formanyomtatvány beszerezhető és benyújtható: A családsegítő szolgálatnál . Művelődési 

Ház Fülöp, Arany J.u. .21.  

A nyomtatványok kitöltésében a családsegítő szolgálat munkatársa segítséget nyújt. 
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