T Á J É K O Z TAT Á S
nyári szünidei gyermekétkeztetésről
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét hogy a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1)
bekezdés a) pontja alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a tartózkodási
helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés
keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű
gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei
ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon, valamint a
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
köteles megszervezni, és ennek megfelelően a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő
időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.
A gyermek akkor részesül a nyári szünidei étkeztetésben, ha a hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzete a szünidei étkeztetés megkezdését megelőző harmincadik napon (2020.
május 17-én) fennáll.
Az ingyenes szünidei étkeztetés a nyári tanítási szünetben
2020. június 16-tól 2020. augusztus 14-ig munkanapokon
biztosított.
Az egyszeri meleg étkezést az Iskolakonyha biztosítja az étel elvitelének lehetőségével.
Az étel átvételének helye: Szent Vince úti Iskolaépület tálalókonyhája az étkeztetéssel érintett
munkanapokon 12-13 óra között.
Bölcsőde és óvoda esetében a rendkívüli veszélyhelyzet fennállásáig az intézményekben
jogviszonnyal rendelkező gyermekek ellátása - igény esetén - folyamatosan biztosított.
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása a Polgármesteri
Hivatal (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) hátsó bejáratánál lévő gyűjtődobozba történő
elhelyezéssel, postai úton, vagy e-mailben (feketene@jaszarokszallas.hu címre) szkennelve
lehetséges.
A nyilatkozatot a gyermekek számának megfelelő példányban kell kitölteni.
Benyújtási határideje: 2020. május 29. (péntek)
Jászárokszállás, 2020. május 14.
Gergely Zoltán
polgármester

