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Tisztelt Szülő! 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 

térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) 

Korm. rendelet 13/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján tájékoztatom, hogy Aszód Város 

Önkormányzata a 2022/23-as tanév őszi, téli és tavaszi szüneteinek  időszakában a hátrányos 

helyzetű, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére lehetőséget biztosít az ingyenes 

szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére, ami a szünidők munkanapjain, a déli meleg 

főétkezésre  terjed ki.  

 

A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről szabályozása 

alapján 

 

Őszi szünet: október 29-től november 6-ig, (az első tanítási nap a szünet után november 7. hétfő); 

 

Téli szünet: december 22-től 2023. január 2-ig,  

 

Tavaszi szünet: 2023. április 4-től április 11 ig tart. 

 

Nyilvántartásom alapján megállapítottam, hogy Ön a családjában hátrányos helyzetű 

gyermeket/gyermekeket nevel, így jogosult a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére. 

 

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 távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint 

• a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi 

igénybe újból a gyermekétkeztetést. 

 

A nyilatkozatok kitöltéséhez segítséget kérhet a Család – és Gyermekjóléti Szolgálat  

munkatársaitól. (Kistérségi Gondozási Központ 2170 Aszód, Petőfi Sándor utca 13.) 

 

Az étkezést annak igénylése esetén a Csengey Gusztáv Általános Iskola épületében lévő 

Gyermekétkeztetési Intézményből elvitellel tudja igénybe venni. (2170 Aszód, Csengey u. 30., 

Bejárat: a gazdasági bejárat felől), minden nap 11.30-12.30 között. 

 

Felhívom, a szülők figyelmét, hogy az ebéd igénylése esetén biztosítsák, hogy valóban el is 

menjenek az ételért, ui. az étel biztosítása költséggel jár- ami kárba vész, ha az nem kerül 

ténylegesen felhasználásra. 

 

 

Aszód, 2022. 09. 01.   

 

      Tisztelettel: 

 

Dr. Lukács Adrienn  

      jegyző 


