
TÁJÉKOZTATÁS 

 

Tisztelt Szülők/Gondviselők! 

Sárbogárd Város Önkormányzatának Jegyzője tájékoztatja Önöket, hogy a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C §-a alapján a 

települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő/törvényes képviselő 

kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen 

biztosítja.  

Az ingyenes étkezést Sárbogárd város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, 

hátrányos helyzetű, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a következő időpontokban 

tudják igénybe venni: 

 az iskolás korú gyermekek: a 2020/2021 tanév nyári szünetére, melynek időtartama 

2021. június 16-tól 2021. augusztus 31-ig (54 munkanap). 

 5 hónapnál idősebb gyermekek, akik még nem járnak óvodába, illetve bölcsődébe 

2021. június 16-től 2021. augusztus 31-ig (54 munkanap). 

Az óvodás gyermekek tekintetében a szünidei étkezés csak az óvoda zárva tartásának 

időtartamára biztosítható, melyről Sárbogárd Város Polgármesterének 27/2021.(II.2.) 

vészhelyzeti határozata A Sárbogárdi Zengő Óvoda éves nyitva tartási rendjének 

megállapításáról rendelkezik. Ez alapján: 

 Sárbogárdi Zengő Óvodába járó gyermekek esetében (Sárbogárd, Mikes köz 3.) 

2021. augusztus 1-től 2021. augusztus 31-ig (21 munkanap). 

 Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárszentmiklós, Gesztenye sor 1. Tagóvodájába járó 

gyermekek esetében 2021. július 01-től 2021. július 31-ig (22 munkanap). 

 a Sárbogárdi Zengő Óvoda Pusztaegres, Hatvani út 50. telephelyére járó gyermekek 

esetében 2021. augusztus 1-től 2021. augusztus 31-ig (21 munkanap). 

 a Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárd, Szent István út 49. telephelyére járó 

gyermekek esetében 2021. július 01-től 2021. augusztus 31-ig (43 munkanap). 

Valamennyi érintett szülő/gondviselő részére rendelkezésre bocsátjuk az igényléshez 

szükséges „NYILATKOZAT a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés 

igénybevételéhez” nevű nyomtatványt. A kitöltött nyilatkozatokat 2021. május 31-ig kell 

eljuttatni a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal portájánál e célra kihelyezett gyűjtő dobozba.  

A déli meleg főétkezés elvitelére a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola konyhájából 

lesz lehetőségük a gyermekeknek 11.00 – 13.00 óra közötti időpontban, az igénylésben 

szereplő napokon. 

A jogosultság fennállását a Jegyző vizsgálja, az esetleges elutasításról a szülő/gondviselő 

írásban tájékoztatást kap. 

Sárbogárd, 2021. május 03. 

Dr. Venicz Anita 

      jegyző s.k. 
 


