TÉLI

MEGÁLLAPODÁS – NYILATKOZAT
Szünidei gyermekétkeztetésre
Leadási határidő: DECEMBER 9,
Leadható: A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNÁL!
1./ Örkény Város Önkormányzata, mint szolgáltató, a 2021. évi TÉLI SZÜNIDŐBEN (a 1997. évi XXXI.
törvény (Gytv.) és a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján arra jogosultaknak, aki rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül és hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű )

térítésmentesen biztosítja az Örkényen állandó bejelentett lakcímmel rendelkező gyermekek részére a
déli meleg főétkezést.

Az étkeztetés időszaka: 2021. december 22. - 2021. december 31. között munkanapokon!!! December 24. munkaszüneti nap!

2021. december 22-23 (szerda, csütörtök, 2 munkanap)
2021. december 27–től 2021. december 31-ig (5 munkanap)
Az étel átvételi helye, ideje: Huszka Hermina Általános Iskola, naponta 10.00 - 12.00 óra között.
2./ A szolgáltatást igénybe vevő törvényes képviselő az 1./ pont szerinti feltételeket elfogadja, és az
étkeztetést az alábbiak szerint igényli:

Alulírott ........................................................... (születési név: ........................................................,
születési hely, idő ................................................... anyja neve: .........................................................,
tel.szám, elérhetőség:…………………………………………………..)
..................................................................................................................... szám alatti lakos, mint
Gyermek neve:

Szül. hely, idő:

Anyja neve:

szülő / törvényes képviselő (a megfelelő aláhúzandó) a 2021. év TÉLI SZÜNETI önkormányzati
gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi időtartamban kérem:
A
B
Iskolai
A szünidei gyermekétkeztetést a szünet, zárva tartás időtartamára eső
szünet,
TÉLI szünet esetén
zárva tartás
az önkormányzat által meghatározott számú valamennyi (7) munkanapon kérem
(december 22-23, valamint december 27-től 31.közötti időszak)
TÉLI
Igen/Nem
3./ A szolgáltatást igénybe vevő törvényes képviselő vállalja, hogy amennyiben a biztosított étel-adagra
bármely okból nem tart igényt, (különös tekintettel arra, ha a gyermek nem tartózkodik
lakóhelyén vagy egyéb szünidei elfoglaltságon vesz részt), úgy a Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése
szerint, ezt legkésőbb a megelőző munkanapon 8.00 – 9.00 óra között a 06 29 310-001 / 22.
melléken telefonon bejelenti.
A szülő tudomásul veszi, hogy amennyiben bejelentési kötelezettségének határidőben nem tesz
eleget, az ételt indokolatlanul nem veszi át, úgy az ingyenes

szünidei étkeztetésből egy

évre kizárásra kerül.
Örkény, 2021……………………..
..................................................................
Örkény Város Önkormányzata

..................................................................
Szülő/törvényes képviselő/
szolgáltatást igénybevevő aláírása

