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SZÜGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

JEGYZŐJE  

 

Ikt.szám: KÖH/625-28/2021.   Tárgy: Tájékoztatás a nyári szünidei  

                      gyermekétkeztetésről 

 

Tisztelt Szülő! 

 

Tájékoztatom, hogy a 2020/2021-es nevelési/tanítási évben is nyári szünidei étkeztetés 

formájában a települési önkormányzatok természetbeni ellátást (déli meleg főétkezést, ebédet) 

nyújtanak a Csesztve/Nógrádmarcal/Szügy településeken lakóhellyel, tartózkodási hellyel 

rendelkező hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére 5 hónapos kortól a 18. életév betöltéséig, 

függetlenül attól, hogy a gyermek nevelési-oktatási intézményi ellátást igénybe veszi-e.  

 

A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében a nyári szünidei gyermekétkeztetést a nyári 

tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint a bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti valamennyi munkanapon kell 

biztosítani a törvényes képviselő kérelmének megfelelően. 

 

Az általános és középiskolába járó 18 év alatti gyermekek részére a nyári szünetben biztosított 

43 munkanap időtartama: 2021. június 16 - augusztus 13. között. 

 

Óvodai és bölcsődei zárva tartási időszakok: 

- Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde: 2021. augusztus 02 – augusztus 20.  

- Csesztvei Szentjánosbogár Óvoda:  2021. július 05 – augusztus 20. (az óvoda 

felújítási munkálatai miatt a zárva tartás 

időtartama hosszabbodhat) 

- Nógrádmarcali Óvoda: 2021. július 26 – augusztus 20. (az óvoda 

felújítási munkálatai miatt a zárva tartás 

időtartama változhat) 

 

A szünidei étkeztetést biztosító Intézmények Konyhája nyári zárva tartási ideje alatt (2021. 

augusztus 09 – augusztus 20. között) más szolgáltatóval oldjuk meg az étkeztetést. A 

járványügyi helyzetre való tekintettel Szügy községben az étel elvitelével, Csesztve és 

Nógrádmarcal településeken a gyermekek számára történő kiszállításával biztosítjuk a szünidei 

gyermekétkeztetést. 

 

Amennyiben a szünidei étkeztetést gyermeke számára igénybe kívánja venni, azt kérelmeznie 

kell a mellékelt nyilatkozaton. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni, ahány étkezésre 

jogosult gyermeke részére kéri az ellátást. Az igénylőlapokat 2021. június 10-én (szerda) 12 

óráig szíveskedjék leadni a Szügyi Közös Önkormányzati Hivatalban Kékesi Bernadett 

igazgatási ügyintézőnél.  

A nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához a Szügyi Szociális-és Gyermekjóléti Társulás 

munkatársai nyújtanak segítséget (Cím: 2699 Szügy, Rákóczi út 99-101., telefonszám: 06-

35/544–046). 

 

Ha az étkezést a gyermek betegség vagy más ok miatt nem tudja igénybe venni, kérem, hogy a 

Szügyi Közös Önkormányzati Hivatalban Kékesi Bernadett igazgatási ügyintézőnél 
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(telefonszám: 06-35-344-118) szíveskedjék bejelenteni a távolmaradást és annak várható 

időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést. 

Amennyiben az első nap után, amikor igazolatlanul, előzetes bejelentés nélkül, a megjelölt 

időben nem viszi el a megrendelt ebédet, a következő naptól nem vesszük figyelembe a 

korábban leadott ebédigénylését. 

 

Felhívom figyelmét, hogy felelősen átgondolva, a gyermekével megbeszélve adja le az 

ebédigénylést, hogy a szünidei étkeztetés elérje célját, és az arra jogosult és rászoruló 

gyermekek kaphassák meg az ellátást.  

 

Kérem a fentiek tudomásul vételét és betartását! 

 

 

Szügy, 2021. május 31.     

 

Tisztelettel:  

  

 

 dr. Filip Szabina s.k. 

 aljegyző 


