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T Á J É K O Z T A T Á S 
rászoruló gyermekek intézményen kívüli, szünidei étkeztetéséről 

2020. TÉLI szünetben ( 2020. december 21-31) 

TÉLI szünet étkeztetési szempontból 2020. december 21-23 és 28-31 között   /7 munkanap/ 

Tisztelt Szülők/Gondviselők! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C §-a 

alapján a települési önkormányzat a intézményen kívüli  gyermekétkeztetés (szünidei 

gyermekétkeztetés) keretében: 

- a szülő/törvényes képviselő kérelmére ( amely kérelem az év folyamán módosítható) 

- -a déli meleg főétkezést  

- a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek részére (5 hónapos és 18. éves kor között)  

- ingyenesen biztosítja.  

 

A rászoruló gyermekek szünidei étkezést:  

- a Forró és Fancsal község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy életvitelszerűen a 

bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező,  

- hátrányos helyzetű, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (5 hónapos és 18. éves kor 

között) részére lehet igényelni,  

-  valamennyi oktatási –nevelési szünet idejére szünetére, ha : 

 

a.) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek ( akik oda be vannak 

iratkozva és van jogviszonyuk) számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda 

fenntartó által engedélyezett, téli szüneti hivatalos zárva tartásának időtartama alatt 

valamennyi munkanapon  

 

b.) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára  

 

o tehát a bölcsödés és óvodás korú gyermeknek, ha nincs beiratva 

intézménybe, akkor  5 hónapos kortól iskolás korig,  

o iskolás korú és iskolába járó gyermek esetében 18 éves korig)  

a téli szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon. 

 
Valamennyi érintett szülő/gondviselő részére rendelkezésre bocsájtjuk az igényléshez szükséges  

„NYILATKOZAT a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” nevű 

nyomtatványt, a kitöltött nyilatkozatokat legkésőbb a szünet megkezdését megelőzően vissza kell kell 

juttatni a települési önkormányzathoz, vagy a Forrói Közös Önkormányzati Hivatalba legkésőbb  

2020. december 16. napjáig (szerda). 

 

Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a szünidei gyermekétkeztetés étel  

elvitelével vehető igénybe! 

Fontos: 

Az intézményen kívüli, ún szünidei gyermekétkeztetés biztosítása az arra rászoruló gyermeknek 

biztosított jogosultság, amely a szülő számára kötelezettséget keletkeztet! 

 

Forró, 2020. december 8.          Dr. Arnóczki Tímea sk. 

              jegyző 


