
 

Tárgy: Tájékoztató a nyári szünidei 

gyermekétkeztetés igénybevételéről 

Fácánkert Község Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet 
biztosít – melegétel éthordóban elvitellel - a szülő, törvényes képviselő kérelmére a 
hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő – 2019. 
május 1-jei szociális nyilvántartás alapján - halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
részére. 

- Iskoláskorú jogosultak részére a nyári tanítási szünet teljes időtartamába, azaz 2019. 
június 17. napjától 2019. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamban minden munkanapon 
igényelhetik. 

- Óvodás gyermekek részére az ellátás az intézmény zárva tartásának időtartamára eső 
munkanapokra igényelhető. 
 

A Gyvt. szerint gyermek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. § (1) 

bekezdése szerinti kiskorú, azaz aki az 5 hónapos életkort már betöltötte, de legfeljebb 18 éves, 

kivéve, ha nagykorúvá válása előtt házasságot köt. 

Az átvétel helye: Fácánkert Faluház (Árpád utca 14.) 
Az átvétel időpontja: minden munkanapon, 11. 30. – 12. 30 –ig. 
Az átvétellel kapcsolatban étkeztetés megkezdése előtt pontos tájékoztatás kerül kiküldésre.  
 
Amennyiben a szülő, a gyermeke részére a szünidei gyermekétkeztetést a nyári szünet ideje alatt 
igénybe kívánja venni, úgy kérem, hogy a kiküldött Nyilatkozatot kitöltve hozza vissza a Fácánkerti 
Kirendeltségre, legkésőbb 2019. május 17. napjáig.  
 
A nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban segítséget nyújt Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző. A 
szünidei étkeztetést a levelem mellékleteként csatolt formanyomtatvány kitöltésével és a Bogyiszlói 
Közös Önkormányzati Hivatal Fácánkerti Kirendeltségén történő leadásával tudja igényelni. 
 
Hivatali ügyintéző elérhetősége: 
Bátori Istvánné igazgatási ügyintéző 
Ügyfélfogadási idő Fácánkertben: Péntek 8-12 óráig 
Telefon (Bogyiszló Közös Önkormányzati Hivatal): 06 74 540 157 
   ( Fácánkerti Kirendeltség): 06 74 440 130 
 
A szünidei étkezéssel kapcsolatos további információkért forduljon a Hivatal munkatársához. 
 
Fácánkert, 2019-05-03   

 
          Dr. Dobai Sándor 

          jegyző  



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

1. Alulírott ......................................... (születési név: ......................................., születési 
hely, idő .........................., ..... ... ... anyja neve: ........................................) 
........................................ szám alatti lakos, mint a ............................................. nevű 
gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: 
...................................................)1 szülője/más törvényes képviselője (a megfelelő 
aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi 
időtartamban kérem:  

   A  B  C 

 1  Iskolai 
szünet, 

bölcsődei, 
óvodai zárva 

tartás2 

 A szünidei gyermekétkeztetést a 
szünet, zárva tartás időtartamára 

eső  
a) őszi, téli, tavaszi szünet esetén 
valamennyi munkanapon kérem, 

b) nyári szünet esetén az 
önkormányzat által meghatározott 
számú valamennyi munkanapon 

kérem3 

 A szünidei 
gyermekétkeztetést 

a szünet, zárva tartás 
időtartamára eső, alábbi 
munkanapokon kérem4 

 2  őszi  Igen / Nem   

 3  téli  Igen / Nem   

 4  tavaszi  Igen / Nem   

 5  nyári  Igen / Nem   

2. Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a 
következő egészségi állapotra tekintettel: .................................................................... 

Dátum: Fácánkert, 2019. ……………….. 

.............................................................................  
az ellátást igénylő  

(szülő, más törvényes képviselő)  
 

aláírás 

                                                           
1 Gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni. 

2 Kérjük, húzza alá, hogy melyik szünetben kéri a szünidei gyermekétkeztetés biztosítását. (Ha az évközi 

szüneteknél több szünetben vagy az összes évközi szünetben, azaz az őszi, téli, tavaszi szünetben is kéri, 

akkor kérjük, mindegyiket húzza alá.) 

3 A megfelelő válasz (Igen vagy Nem) aláhúzandó. 

4 Kizárólag abban az esetben töltendő, amennyiben a jogosult az adott szünet, zárva tartás vonatkozásában 

az előző oszlopban nemmel nyilatkozott. Ez esetben azon munkanapok felsorolása szükséges, amelyek 

tekintetében - az adott szünidei gyermekétkeztetés időtartamán belül - a jogosult kéri az étkeztetés 

biztosítását. 

 


