T Á J É K O ZTAT Á S
szünidei gyermekétkeztetésről
A Visegrádi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét,
hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
21/C§-a alapján 2016. január 1-től 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, általános iskolával tanulói
jogviszonyban vagy óvodával nevelési jogviszonyban lévő gyermek részére ingyenesen
biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja továbbá, azon
általános iskolával tanulói vagy óvodával nevelési jogviszonyban álló, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Visegrádon
lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen bejelentett
tartózkodási helyén él.
A települési önkormányzatnak a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló
miniszteri rendeletben meghatározott − őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az
óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon, továbbá − a nyári tanítási szünet
idő- tartama alatt legalább negyvenhárom munkanapon, valamint − az ezen időtartamra
eső az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon kell biztosítania.
A jegyző minden év szeptember 15-éig, első alkalommal 2017. május hónapban írásban
tájékoztatja fenti lehetőségről azon hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét vagy más
törvényes képviselőjét, amennyiben a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet február
1-jén fennáll.
Az ingyenes szünidei étkezést az Önkormányzat a Visegrádi Városi Konyhán (2025 Visegrád,
Fő u. 18.) keresztül a gyermek részére biztosított étel, ételhordóban történő gyermek vagy
szülő, törvényes képviselő általi elvitele útján biztosítja.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a szülő, törvényes
képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján
lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási
határideje 2017. május 15.
A formanyomtatvány beszerezhető:
 Visegrádi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján (2025 Visegrád, Fő u. 81.),
 Visegrád honalapján: www.visegrad.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása
személyesen nyitvatartási időben a Visegrádi Polgármesteri Hivatal Igazgatási irodáján,
valamint postai úton (2025 Visegrád, Fő u. 81.) lehetséges.
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