
Tájékoztatás 

a 2019. évi őszi szünidei gyermekétkeztetésről 

 

A Bocskaikert Községi Önkormányzat felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, 
hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 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, a törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, 
halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja az alábbiak szerint: 

a.) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei 
ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartalma alatt valamennyi 
munkanapon, 

b.) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartalmára 
eső valamennyi munkanapon, 

c.) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott 
tanítási szünet időtartalmára eső valamennyi munkanapon . 

A 2019/2020-as tanévben, az őszi szünetben az alábbiak szerint történik a 
gyermekétkeztetés: 

1. Az általános iskola és a középiskola tanulói számára ingyenes szünidei étkezés 
keretében az őszi szünetben az ételt valamennyi, azaz 4 munkanapon keresztül (2019. 
október 28. (hétfő), október 29. (kedd), október 30. (szerda), október 31. (csütörtök) 
napokon) a Bocskaikerti Németh László Általános Iskola, és AMI konyhájáról egyszer 
használatos ételhordóban 10.00 – 12.00 óra közötti időpontban az előzetesen kiosztott 
ebédjegy ellenében lehet átvenni. 

2.  A 0-3 éves korúak, akik még nem járnak intézménybe (bölcsődébe, óvodába, családi 
napközibe) számára ingyenes szünidei étkezés keretében az őszi szünetben az ételt 
valamennyi, azaz 4 munkanapon keresztül (2019. október 28. (hétfő), október 29. 
(kedd), október 30. (szerda), október 31. (csütörtök) napokon) a Bocskaikerti Németh 
László Általános Iskola, és AMI konyhájáról egyszer használatos ételhordóban 10.00 – 
12.00 óra közötti időpontban az előzetesen kiosztott ebédjegy ellenében lehet átvenni. 

 

A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető. A nyomtatvány 
kitöltéséhez a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ (4241 Bocskaikert, Debreceni út 85.) 
munkatársa nyújt segítséget. 

Az igénylők számára ebédjegyet osztunk, melyet 2019. október 24-én (csütörtök) 7.30-12.00 
óra között lehet a Polgármesteri Hivatalban átvenni. Csak az ebédjegy felmutatásával tudja 
az ebédet elvinni az iskola konyhájáról!  

 

 

Bocskaikert, 2019. október 18.    Bocskaikert Községi Önkormányzat 
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