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Ti1ékoztatás irltózlrlénvi gvenrreketkcztctósse1 kapcsolatban

szám

BékéscsabaMegyei Jogú Város Polgármesterének
5600 Békésc§aba
Szent István tér 7.
Szarvas Péter polgármester részére
Tisztelt Polgtírmester Úr !

A koronavírus-helyzet kapcsán a köznevelési és szakképző intézményekben2020. március I6-án

elrendelt iskolalátogatási tilalom fennállása idején az önkormányzatoknak továbbra is biztosítani
szükséges a gyermekek védelméről és gvámügyi igazgatásról szóló i 997 evi XXXI. törvény 21 §-a
(továbbiakban Gvvt.) szerinti intéztnénygvermekétkeztetést. BékéscsabaMegyei Jogú Város
Önkormányzata a gyermekétkeztetést a veszélyhelyzet idején is a Békéscsabai Gyermekélelmezési
Intézrnényen keresztül biztosítja a gyerrrlekek részére.

Március l6-a óta iskolán kívuli oktatás folyik, de tanítási szünet nern lett elrendelve. ezért az
étkezések megrendelése a szokásos módon történik.
T$ekoztatásul megadjuk az oktatási intézmények étkezésiügyintézőinek a nevét és elérhetőségét^
Oktatási intézménynév. citlt
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Az

intézménynapi egyszeri meleg étkezést,ebédet tud biztosítani egyszer használatos
csomagolóedényekben, az általános és kozépiskolás gyerekek számára, az étkezésmegrendelőket
10 óráig kérjuk, a BékéscsabaiGyermekélelmezési lntézmény
2020. március 26-án, csütörtökön

l, sz"

Iskolacentrum Központi Konyhára (Békéscsaba,Glulai

Az elkészült ételeket az intézmén}, alábbi. 4 tőzőkonybájáryvehetik
1. sz.

át ]_|-_]Aórái*q,

Iskolacentrunr Központi Konyhno Békéscsaba, Gyulai út. 53-57.

út.

53-57

)

a

-.j2. sz. Általános Iskolai Napl<özi-otthonos Konyha, I]ékéscsaba, Szabó Pál tér %.
3. sz. Óvodai Naplrözi-otthonos Konylrao l}ékéscsaba,Orosházi űt.32.
5. sz. I(özépiskolai

Kollégiumi Konyha, Békéscsaba, Trefort u.2l1.

Kérjük, a szülő irásban nyilatkozzon melyik átvételi ponton, fozőkonyhán akarja az etelt átvenni,
ennek rnegfelelően togjuk az adott telephelyre az adagszámot biztosítani,

l0 óráig
speciális/diétás étkezósi igérryeket is kerjuk, 2020 március 26-án, csütörlökön
,_:i ,,it e-mail cimre
szíveskedjenek az oktatási intézmények a ...i,..],' . .],,l,|
jelenlegi
gluténszegény
laktóz-és
biztosítani az eííe
helyzetben
diétát
tudunk
elkuldeni. azonban a
rászorulók részére,aminek teljesülése esetén az első étkezést2020. március 30-án tudjuk
biztosítani, ezt követően a megszokott rendtől eltérően legalább két nappal előtte jelezni kell az
étkezésiigényt és a lenrondást is ugyanígy kell kezelni.

A

.

Az íntézményigyermekétkezésta jelenlegi étkezésitérítésidíjakon tudjuk szolgáltatni és a Gyvt,

21lB § (l) bekezdése ér-telrnében ingyenesen kell biztosítani.

o ]-8

évfolyamon a retrdszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint

a

nevelósbe vett gyerrlrckek részére"

o

a 9-12 évfolyamon a llevelésbe vett gyermekek. utógondozói ellátásban részesülő íjatal
f-elnőttek részére

Az intóznónyi gyerrnekétkezést 50

.

%1-os

lrcdvczmérrnycl

ke11

biztosítani

:

az 1-12 óvfolyamon a taftósan beteg vagy fbgyatékos gyermekek tanulók, a három vagy
tóbb gvermeket nevelő családban ólő gyerrnekek részére,

o

a9-12 évfolyamon a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók részére.

A

kedvezményben nem részesülők igénybe vehetik azokon az árakon ami jelenleg érvénye.s
Tájékoztatásul kozoljuk, hogy Magyarország Kormánya 2020. március l 1-én elrendelt
veszélyhelyzettel kapcsolatban kiadott rendeleteiben foglaltak szerint az étkezési térítési
díjkedvezményekre jogosító határozatok amennyiben a veszélyhelyzet ideje alatt lejárnak, azokat
nem kell megújítani, a kedvezmények továbbra is érvényesekés a veszélyhelyzet megszűnését
követő 15 napig órvényesek.
Továbbá a Békéscsabán tarluló" de Békéscsabán á|landó lakcimmel nem rerrdelkező diákok részérekollégista gyerekek- az étkezésíaz álladő lakóhelye szerinti önkormányzatnak kell biztosítani, erre
BékéscsabaMegyei Jogu Város Önkormányzatának kell a figyelmet felhívni.

Az etkezési téritésidíjakat elsősorlran ritrrtalással kérjuk rendezni, akinek erre nincs

lehetősége

érresíteni fogjuk a szülőket a készpénzesilletőleg bankkártyás í-rzetésmódjáról és helyéről.

Kérern, a Békéscsabai Tankerúleti Központ és a l]ékéscsabai Szakképzési Centrum igazgatóját a
fentiekről szíve skedj e n tájékoztatni.
Békéscsuba; 2020. március 24.
Tisztelettel:

