Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének feltételéről
(2021/2022 nevelési év-tanév)

Tiszte t Szülő I Törvényes Képviselő!

Bodony Községi Önkormányzat

-

a szünidei gyermekétkeztetés keretében

-

ingyenes déli

meleg főétkezést biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére, a hátrányos helyzetű,
valamint azon halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, akik rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi és nyári tanítási szünet, valamint az ezen
időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának
időtartama alatti munkanapokon szervezi meg.

Fentiekre való tekintettel, az óvodaköteles gyermekek, kizárólag az óvoda zárva tartásának
idején jogosultak a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére.

Bodony Községi Önkormányzat a nyári szünet időtartama alatti munkanapokon, azaz 2022.
június 16-tól 2022. augusztus 15-ig ( 43 munkanapon), a szünidei gyermekétkeztetést az étel
helyben fogyasztásával oldja meg.

Az ebéd a volt iskola épületében fogyasztható el 12.00 és 13.00 óra között

—

3243 Bodony,

Kossuth utca 22. szám alatt.
A jelenleg még fennálló veszélyhelyzetre való tekintettel az önkormányzat a szünidei
gyermekétkeztetés megszervezésével kapcsolatos változtatás jogát fenntartja.
Kérem a mellékelt nyilatkozat kitöltésével jelezze gyermeke étkezési igényét.

Bodony, 2022. május 5.

Dr. Oláh Sándor ‚
aljegyző

7. melléklet a 328/2011. ~X2I. 29.) Korm. rendelethey

NYILA.TKOZAT a Gyvt. 21/C. ~-a szerinti szünid.ei gyermekétküztetés
igényb ételéhez
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iGyermekenként külön nyilatkozatot keR kitölteni.
2Kérjük, húzza alá, hogy melyik szünetben ké~ a szünulei gyermekédreztetés ~biztosítását.~a az
évközi szüneteknél több szünetben vagy az összes évközi szünetben, azaz an őszi. téli. tavaszi
szünetben is kéri. akkor kérjük. mindegyiket húzza alá.)
3A megfelelő válasz (Igen vagy Nem) aláhúzandó.
4I~z~ólag abban az esetben töltendő, amennyiben ~ jogosult az adott szünet’ zárva ta~ás
~onat.kozásában az előző oszlopban nemmel nyilatkozott. Ez esetben azon munkanapok
flilsorolása szükséges, amelyek, tekintetében az adott szünidei gyermekétkeztetés időtartamán
belül a jogosult kéri an ‘étkeztetés biztosítását.
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2. Kérem diétás é~end biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség akihúzandó~) a következő
egészségi állapotra tekintettel:
Dátjm:

...

...

an ellátást igénylő
(szülő, más törvényes képviselő)
aláírása

