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Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése a) pontja értelmében Felsőzsolca Város 

Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére 

a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi 

tanítási szünetben.   

 

A 2022/2023. tanévben a tavaszi szünet 2023. április 6-tól – 2023.  április 12-ig tart. Ezen 

időtartamban a tavaszi szünet 2 munkanapjára kérhető az ellátás  

- 2023. április 6. (csütörtök)  

- 2023. április 11. (kedd). 

 

Az étkeztetésre jogosult azon 5 hónapos és 18 év közötti, felsőzsolcai bejelentett lakó-, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező gyermek, akinek hátrányos helyzete vagy halmozottan 

hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennállt. 

Ha a hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek óvodás, őt szünidei 

étkeztetés csak az óvoda zárva tartásának időtartamára illeti meg. A Felsőzsolcai Napközi 

Otthonos Óvoda a tavaszi szünet ideje alatt nem tart zárva, így az ingyenes 

gyermekétkezés az óvodások esetében csak az intézményi ellátás keretében vehető 

igénybe.  A szünidei gyermekétkeztetést a 18. életévét betöltött személyek nem igényelhetik.  

 

A szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges formanyomtatvány a hivatalos 

honlapunkon, a www. felsozsolca.hu weboldalon megtalálható, az ügyintézés/szociális 

ügyek/letölthető nyomtatványok/nyilatkozat szünidei étkezéshez menüpont alatt. A 

nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek részére igényli az 

ingyenes étkeztetést.  

 

A nyomtatványok kitöltésében a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ (3561 

Felsőzsolca, Kassai u. 32.) munkatársai nyújtanak segítséget. A kitöltött nyomtatványokat 

2023. március 31. napjáig (péntek) szíveskedjenek benyújtani Felsőzsolca Város 

Önkormányzata jegyzőjéhez (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20.).  

  

Azon szülőknek, akik a téli szünidei étkezés igénylésekor a tavaszi szünetre vonatkozóan 

is nyilatkoztak, újabb nyomtatványt nem kell kitölteniük, csak abban az esetben, ha annak 

tartalmát módosítani kívánják. 

 

Az ebéd – helyhiány miatt – kizárólag elvitellel oldható meg. 
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Az ebéd kiadása a Felsőzsolca, Kossuth Lajos utca 76. szám alatt történik 1200-1300 óra 

között. 

 

Felhívom a Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő figyelmét, hogy tiszta, a higiéniai 

követelményeknek megfelelő ételhordót biztosítani szíveskedjen.  

 

Az ételt (ebédet) kizárólag a jogosult gyermek szülője/törvényes képviselője, akadályoztatása 

esetén nagykorú meghatalmazottja viheti el. 

 

Felsőzsolca, 2023. március 17. 

    

 

                                                                                                         dr. Bobkó Péter sk. 

                                                                                                                     jegyző 


