TÁJÉKOZTATÁS
szünidei gyermekétkeztetésről
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
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 helyzetű
gyermek részére ingyenesen biztosít.
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.
Aszód Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést
a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó
intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára
ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső
valamennyi munkanapon,
bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet
időtartamára eső valamennyi munkanapon
biztosít, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott
gyermek részére biztosítani.
A szülő, törvényes képviselő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)
Kormány Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. mellékletében szereplő nyilatkozat kitöltésével kérheti
gyermeke számára a szünidei étkeztetést. Ha a jogosult több hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevel, a gyermekek számának megfelelő számú nyilatkozatot kell megküldeni.
A szülőnek illetve a törvényes képviselőnek minden egyes szünidei gyermekétkeztetés kérelemhez mellékelnie
kell a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet igazolását tanúsító települési jegyző által kiadott érvényes
határozatot is.
A gyermek akkor részesül őszi, téli és tavaszi szünidei gyermekétkeztetésben, ha a hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzete az év szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző harmincadik
napján fennáll.
Az ingyenes évközi szünidei étkezés a gyermek részére- az alábbi időszakokban igényelhető
A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 6. §-a értelmében:
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021.
november 2. (kedd).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022.
január 3. (hétfő).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022.
április 20. (szerda).
Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye- Csengey Gusztáv Általános Iskola
Éttermében (2170 Aszód, Csengey u. 30.- Bejárat a Gazdasági bejárat felől) elvitellel biztosítja.

Az évközi szünidei gyermekétkeztetés a mellékelt formanyomtatványon igényelhető, melynek személyes
benyújtási helye és határideje- a szünidő kezdetét megelőző hét első napja:
Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye
2170 Aszód, Csengey út 30.
Ha a szünidei gyermekétkeztetést előre nem látható betegség vagy egyéb akadályoztatási ok miatt a gyermek
nem veszi igénybe a szülőnek, törvényes képviselőnek a Közétkeztetési Intézmény vezetőjénél be kell
jelentenie
a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint
b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe
újból a gyermekétkeztetést.
A formanyomtatvány beszerezhető:
• Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztály (2170 Aszód, Szabadság tér 9.),
• letölthető aszod.hu honlapról
• Kistérségi Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálata (2170 Aszód, Petőfi Sándor utca
13.)
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