TÁJÉKOZTATÁS
a nyári szünidei gyermekétkeztetésről
Tisztelt Szülő!
Decs Nagyközség Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 21/C §-a alapján a szülő, törvényes képviselő kérelmére ingyenes déli
meleg főétkezést biztosít a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére az alábbiak
szerint:
Az ingyenes szünidei étkezés a 2018/2019. tanév NYÁRI szünetében az alábbiak szerint vehető
igénybe:
a) a bölcsődei, óvodai nevelésben részesülő gyermekek a nyári szünetben kizárólag az
óvoda zárva tartása alatti munkanapokon (a Tesz-Vesz Óvoda tervezett nyári zárva
tartása: 2018. augusztus 6 - augusztus 17-ig várható);
b) az iskolai oktatásban részesülő, illetve intézményi ellátásban nem részesülő
gyermekek 18 éves korig a nyári szünet teljes időtartamában, azaz: 2018. június 18 -

2018. augusztus 31-ig minden munkanapon vehetik igénybe az étkeztetést.
Az étkeztetést elsősorban helyben fogyasztással vehetik igénybe a gyermekek, a Polgármesteri
Hivatal Konyháján (7144 Decs, Ady E. u. 14-16.).
Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása,
betegsége, vagy egyéb ok akadályozza, lehetőség van a szülője, más törvényes képviselője vagy a
szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy (a megbízott személy részére a szülőnek
meghatalmazást kell adnia!) számára a gyermek részére biztosított étel, ételhordóban történő
elvitelére.
A szünidei gyermekétkeztetés a melléklet formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási
határideje: 2018. május 29. (kedd).
Kérjük, hogy a határidőt feltétlenül tartsa be, mivel a konyha csak előzetes egyeztetés után
tudja biztosítani az ebédet!

Kérjük továbbá, hogy amennyiben valamely okból nem tudják az ételt elvinni, ezt
legkésőbb aznap reggel 8 óráig jelezzék a Konyha 74/495-060-as telefonszámán,
vagy személyesen Huber Mónika élelmezésvezetőnél.
Felhívom figyelmét, hogy a formanyomtatványt minden érintett gyermekre nézve, különkülön kell kitölteni!
Amennyiben segítségre van szüksége a nyomtatvány kitöltése kapcsán, a család- és
gyermekjóléti szolgálat munkatársa, illetve Sági Mónika ügyintéző ügyfélfogadási időben
segítséget nyújt Önnek a kitöltésében és a nyilatkozat benyújtásában.
A nyilatkozat – az évközi, vagyis: tavaszi, őszi, téli szünet kivételével – a nevelési év, tanév során
bármikor benyújtható, illetve módosítható.
A jegyző a feltételek fennállását minden szünetet megelőzően vizsgálja.
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozatot személyesen,
ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban, Sági Mónika ügyintézőnél lehet leadni. (fszt. 2.
iroda)

