
 

 

T Á J É K O Z T A T Á S  

szünidői gyermekétkeztetésről 
 

 

Hegyeshalmi Közös  Önkormányzati Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők 

figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21/C. §-a 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 

gyermek részére ingyenesen biztosítja. 
 

Az ingyenes szünidei étkezés a tavaszi szünetben valamennyi, azaz  munkanapon keresztül 

(2019. április 17.-24.) a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom, Damjanich u. 2/a.  

szám alatti Napközi épületének étkezdéjében elfogyasztható12,00-14,30 

 vagy a konyhájáról  

12,00 - 14.30 óra között történő elvitellel is igénybe vehető. 
 

Amennyiben az ebéd elvitele a szülő/törvényes képviselő, vagy a jogosult gyermek részéről 

akadályba ütközik, az ételt a szülő írásbeli meghatalmazása alapján más személy is 

átveheti. 

 

A szünidei gyermekétkeztetés a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal által 

kiküldött „Nyilatkozat a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés 

igénybevételéhez” megnevezésű formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási 

határideje 2019. április 15. A gyermekek számának megfelelő számú nyilatkozatot kell 

kitölteni. 

 

A nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (9222 

Hegyeshalom, Fő u. 134., T.: 06204970541) nyújt segítséget. 

 

Ügyfélfogadási rend: 

Szerda: 8.00 – 16.00 

Csütörtök: 12.00 – 16.00 

Péntek: 8.00 – 12.00 

 

A nyilatkozat benyújtható még a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatalban 

(Hegyeshalom, Fő u. 134.) ügyfélfogadási időben: 

Hétfő- Kedd: 9.00 -12,00 13.00– 15,00 

Szerda: 9.00-12,00 13,00-17,00 

Péntek: 8.00 – 12.00. 

 

dr. Gáli Péter  

jegyző 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal 

- a szünidei gyermekétkeztetés keretében – 

2018/2019 tanév 

ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő, törvényes képviselő 
kérelmére, a hátrányos helyzetű, valamint azon halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek részére, akik rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. 

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév 
rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és 
tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának 
időtartama alatti munkanapokon szervezi meg. 

Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata 

az őszi szünet időtartama alatti munkanapokon, azaz 2018. október 
29.,30.,31.,napján, 

a téli szünet időtartama alatti munkanapokon, azaz 2018. december 
21.,  27., 28., és 2019. január 02.,03. 04.napján, 

valamint a tavaszi szünet időtartama alatti munkanapokon, azaz 
2019. április 17., 18. és 23. napján 

a szünidei gyermekétkeztetést az étel elvitelének lehetőségével 
oldja meg. 

Az étel a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom, Damjanich 
u. 2/a.  szám alatti Napközi épület étkezdéjében elfogyasztható12,00-
13,30  vagy a konyhájáról  12,00 – 14,30 óra között történő elvitellel is 
igénybe vehető. 

Az igény benyújtható: Őszi, téli, tavaszi szünetre: az adott szünetet 
megelőző hónap 1-20. napja között.  
 

Hegyeshalom, 2018. október  

                                                               dr. Gáli Péter jegyző sk. 

 
 
 


