
Tájékoztatás téli/tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről 
 

Tájékoztatjuk Sarkad Város Lakosságát, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a értelmében a települési önkormányzat a szünidei 

gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a 

hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. 

 

A települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetést 

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, 

b) az általános iskolai tanulók, a középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló kiskorúak 

esetében 

bb) az őszi, téli és a tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet 

időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni. Ennek keretén belül a szülő, törvényes 

képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére köteles biztosítani a napi egyszeri 

meleg főétkezést. 

 

A 2022/2023 tanévre vonatkozóan a téli/tavaszi szünidei étkeztetés iránti igény a Sarkadi Polgármesteri 

Hivatal Általános Igazgatási, Koordinációs és Népjóléti Osztályának 28-as számú irodájába benyújtott 

„Nyilatkozat” nyomtatványon kell igényelni. 

 

Tájékoztatjuk a szülőket/törvényes képviselőket, hogy a szünidei gyermekétkeztetés csak a benyújtott 

kérelmek alapján kerül megállapításra. A kérelmek beadása folyamatos, a kérelmeket a Sarkadi 

Polgármesteri Hivatal 28-as számú irodájában, ügyfélfogadási időben lehet igényelni. 

  

Sarkad Város Önkormányzata a szünidei étkeztetést a déli meleg főétel elvitelével tudja biztosítani. Az ebéd 

hozott ételhordóban, étkezési jegy átadásával vihető el Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési 

Intézményétől munkanapokon 11.00 és 12.00 óra közötti időben. 

 

A benyújtott „Nyilatkozatok” alapján a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez külön értesítés és 

étkezési jegy kerül kiküldésre a jogosultak részére. 

 

A települési önkormányzat jegyzője az adott szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt vizsgálja, hogy a 

kérelemmel érintett gyermek hátrányos helyzete/halmozottan hátrányos helyzete a szünidei 

gyermekétkeztetés megkezdésekor az azt megállapító határozat alapján fennáll-e.  

 

Felhívjuk a szülő/törvényes képviselő figyelmét, hogy amennyiben a hátrányos helyzetű vagy halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek az étkeztetésről előzetes jelzés nélkül elmarad, az ételt a szülője nem viszi el, 

úgy a család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítő szakembere az érintett családot felkeresi és tájékozódik 

a hiányzás okáról, hiszen ilyen esetekben a rászorultság fennállása mellett, az ellátás igénybe nem vétele 

kapcsán felmerülhet a gyermek akut veszélyeztetettsége is, mely adott esetben azonnali segítséget és akár 

hatósági intézkedést igényelhet. 
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