Tájékoztató
a 2018. évi szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének feltételeiről
Tájékoztatom a tisztelt szülőket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) a.) pontja alapján, a hátrányos helyzetű, és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, Ózd
városában lakóhellyel rendelkező gyermekek (5 hónapos kortól házasságkötésig, de
legfeljebb a 18. életév betöltéséig) szünidei gyermekétkeztetésre jogosultak .
Tájékoztatom továbbá azon hátrányos helyzetű, és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét/törvényes
képviselőjét, hogy 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) bek. alapján, akinek
gyermeke tekintetében a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet
a) az adott év szeptember 1-én fennáll, akkor az őszi/téli/tavaszi szünet munkanapjain,
a gyermek déli, meleg ebédre jogosult,
b) az adott év május 1-én fennáll, akkor a nyári szünet munkanapjain (bölcsődei,
óvodai zárva tartás munkanapjain), a gyermek déli, meleg ebédre jogosult.
Ki minősül Hátrányos Helyzetűnek?
Az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi
körülmények közül egy fennáll:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket
együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családba
fogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú.
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket
nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív
korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható,
hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli
vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan
biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
Ki minősül Halmozottan Hátrányos Helyzetűnek?
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az
a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll.
b) nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal
felnőtt.

A szünidei gyermekétkeztetés szempontjából csak a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekre igényelhetik az ingyenes gyermekétkeztetést.
Nem igényelhetik a nevelésbe vett valamint az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói
vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőttek.
A szünidei gyermekétkeztetés időpontjairól (tavaszi (2 munkanap), nyári (43 munkanap), őszi
(3 munkanap), téli (3 munkanap)) az iskolában kap felvilágosítást. A bölcsődei és óvodai zárva
tartás munkanapjairól az adott intézményben kap felvilágosítást. A jogviszonnyal rendelkező
gyermekek esetében, az ebéd elfogyasztására elsődlegesen az adott nevelési-oktatási
intézményben van lehetőség.
Jogviszonnyal rendelkező gyermek esetében a szülő/törvényes képviselő jelezheti az igényét
a gyermekétkeztetésre, bármikor – a szünetek alatt - a nevelési-oktatási intézményben vagy
az Ózdi Városüzemeltető Intézménynél (3600 Ózd, Zrínyi út 5/B.).
Jogviszonnyal nem rendelkező gyermek esetében a szülő/törvényes képviselő jelezheti az
igényét a gyermekétkeztetésre, bármikor – a szünetek alatt az Ózdi Városüzemeltető
Intézménynél (3600 Ózd, Zrínyi út 5/B.).

Kérdés esetén érdeklődhetnek az Ózdi Városüzemeltető Intézménynél
a 471-422-es telefonszámon.

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:
...................................................)55 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

1

2
3
4
5

B
C
A szünidei gyermekétkeztetést
a szünet, zárva tartás
időtartamára eső
Iskolai
a) őszi, téli, tavaszi szünet
A szünidei
szünet,
esetén valamennyi
gyermekétkeztetést
bölcsődei,
munkanapon kérem,
a szünet, zárva tartás
óvodai zárva b) nyári szünet esetén az
időtartamára eső, alábbi
tartás56
önkormányzat által
munkanapokon kérem58
meghatározott számú
valamennyi munkanapon
kérem57
őszi
Igen / Nem
téli
Igen / Nem
tavaszi
Igen / Nem
nyári
Igen / Nem

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

Dátum: ...............

.............................................................................
az ellátást igénylő
(szülő, más törvényes képviselő)
aláírása

