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Tájékoztató 2019. évi nyári szünidei étkeztetésr?l

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelmér?l és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.
(XII. 29.) Kormányrendelet 13/A. § (3) bekezdése és Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgy?lésének a 2019. évi
szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról szóló 53/2019. (II.14.) számú határozata alapján a 2019. évben, a nyári
tanítási szünet idejére, a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes déli meleg f?étkezést biztosít a
szül? vagy más törvényes képvisel? kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
valamint a hátrányos helyzet? és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül? halmozottan
hátrányos helyzet? kiskorú gyermekek részére
- a nyári tanítási szünet id?tartamára es? 54 munkanapon keresztül
2019. június 17. napjától 2019. augusztus 31. napjáig,
- óvodás illetve bölcs?dés gyermekek részére21 munkanapon keresztül
2019. augusztus 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig azzal a feltétellel, hogy ezen id?szak alatt az ügyeletes
óvodai és bölcs?dei ellátást nem veszik igénybe.

A 2018/2019. tanév rendjér?l szóló, az emberi er?források minisztere 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete alapján a
2018/2019. tanév utolsó tanítási napja 2019. június 14. napja.
A szünidei gyermekétkeztetés megkezdése el?tt a jegyz?nek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét a
szül? vagy törvényes képvisel? kérelme benyújtásakor. (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult-e,
illetve hátrányos helyzet? vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül? halmozottan hátrányos
helyzet? gyermek-e.)
A nyári szünet idejére az ingyenes szünidei étkezés igénybevételének lehet?ségér?l Dunaújváros Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztály (továbbiakban: Szociális Osztály) munkatársa a nyilvántartás
alapján, tértivevényes levélben értesíti az ingyenes étkezésre jogosult gyermekek törvényes képvisel?jét.
A nyári szünet idejére az ingyenes étkeztetést kiskorú gyermekek törvényes képvisel?i kérhetik.
Amennyiben a szül? vagy más törvényes képvisel? a szünidei gyermekétkeztetést a nyári szünet ideje alatt
igénybe kívánja venni gyermeke részére, úgy a 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. mellékletét kitöltve kell
behoznia a Szociális Osztályra a 2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. fsz. 2. irodába, 2019. május 24. napjáig.
A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az
ingyenes étkeztetést.
A nyilatkozat megtalálható a www.dunaujvaros.hu honlapon, a Nyomtatványok aloldalán - a Szociális osztályhoz
tartozó dokumentumok között - https://dunaujvaros.hu/nyomtatvanyok
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Az étkeztetés helyszíne:
Béke étterem: Dunaújváros, Bartók Béla tér 8.
Tálaló konyha: Dunaújváros, Római körút 26.
Az ebédet a megjelölt helyszíneken, kizárólag a jogosult gyermekek, helyben fogyaszthatják el az edédjegy
felmutatásával. Az ebédjegyeket az étkeztetés megkezdése el?tt a kérelmez?k a megadott id?pontban a Szociális
Osztályon vehetik át. A gyermek betegsége esetén az ebéd ételhordóban történ? elvitelére is lehet?ség van a szül?
vagy más törvényes képvisel? által. Akadályoztatás esetén a szül? vagy más törvényes képvisel? által megbízott
személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A Nyilatkozatot azoknak is be kell ismételten nyújtaniuk, akik 2019. március hónapban már
behozták azt a hivatalba!
További információ, ügyintézés:
Ügyintéz?: Lévay Katalin
Telefon: (25) 544-268;
Ügyfélfogadási id?:
Hétf?: 8-12; 13-16 óráig,
Szerda: 8-12, 13-16 óráig,
Péntek: 8-12 óráig.

A nyilatkozat kitöltéséhez a szül? vagy törvényes képvisel? kérheti az Útkeresés Segít? Szolgálat
(Dunaújváros, Bartók B. u. 6/b.) munkatársainak segítségét.

Frissítve: 2019. május 6.
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