Tájékoztató
a 2020. évi nyári gyermekétkeztetéshez

A 2020. június 16-i Képviselő testületi támogatással, polgármesteri döntés alapján 2020.
évben a gyermekeknek nyári szünidő idejére, hétköznapokon (2020.07.01-től
2020.08.31-ig) napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít.
Az alábbi feltételekkel:
-

-

Mátételkén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a
településen él;
minden 0-18 éves korú gyermek részesülhet étkeztetésben;
az a 14. életévét betöltött gyermek, aki középfokú nappali intézmény tanulója, a
tanulói jogviszonyt köteles igazolni; (az igazolás benyújtási határideje: 2020.
július 3. péntek 11 óra)
az igénylő nyomtatványt hiánytalanul kitöltve és a kötelező mellékleteivel
együtt, legkésőbb 2020. június 29. 15 óráig lehet visszajuttatja az
Önkormányzatnak;

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzat kizárólag normál étkezést biztosít.
Az eltérő étkezési igényű gyermek részére a normál adagot a szülő saját
felelősségére elviheti.
Nem kaphat étkezést az a gyermek, aki más intézményben étkezésben részesül (pl.:
nyári tábor, iskolai felügyelet, nyári gyakorlat abban az esetben, ha a gyakorlati hely
étkezést biztosít stb.).
Amennyiben az étkezést igénybe vevő gyermek nem tartózkodik a településen (pl.:
nyaral, táborban van) kérjük azt az Önkormányzat 06-70/400-2729 telefonszámon az
elutazást megelőző 3 napon belül jelezni szíveskedjenek.
Fontos! Az a gyermek aki jelzés nélkül egymást követő 2 napon nem veszi igénybe
az étkezést, annak legközelebb az utolsó igénybevételt követő 10. napon lehet újra
igényelni.
Az ebéd igénybevétele saját ételhordóban történik. Az ebédet a higiéniás előírásoknak
megfelelően tisztított és fertőtlenített ételhordóban áll módunkba kiadni. A nem

megfelelően tisztított ételhordóba az ebéd nem kerül kiadagolásra. Az ebéd kiadagolása
kizárólag ételhordóba történik (nem megfelelő a fagyis doboz, egyéb különálló doboz).
Az ételhordóra jól láthatóan és olvashatóan kérjük feltüntetni a gyermek/ek nevét és
amennyiben több gyermek ebédje kerül egy ételhordóba, az adagok számát főben
feltüntetni (pl.: Példa család 3 fő).
Minden igénybe vevőnek legalább 2 darab, az adagok számának megfelelő méretű
ételhordót kell biztosítani. A váltó ebédeseket a következő napon legkésőbb az ebéd
kiosztásáig vissza kell hozni.
Az ebédek átvétele minden nap hétfőtől péntekig (kivéve ünnepnapok) 12 órától 13
óráig a volt Iskola konyháján történik.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ebédek tárolására nincs lehetőség, ezért a fenti időpontot
tartsák be.

Igénylés esetén, az ételhordók leadásának
első napja 2020. június 30. (kedd) 15 óra.
Első leadás helye:
Mátételke Község Önkormányzata
Mátételke, 2020. június 26.
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