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á aúlitkáíéDl szabó Eíika Asszony valamint 3z Embeí Elóloíásók Min sztélium (EMN]|)s4cális és
megféléóen áz alabbakó *eíetném
csa ádúqyéílíeelós á amlilkáí. sotész
A gyéímékekVédelnérólésa gyámúgyi gazgaiásíó szóóm 1997 eV xXXl töryény (a bvábbiakbái:
cyú) r51 § (2) bek€zdés€ 2013 januál 1élÓ ,lgy reide kezik hogy a telepuésiönkómányzál32
niézményfennlai.ó kózpóni állál
álláá lénnlano óvodában és a
lénniaítoil neveésioklatási inlézményben á qveímekek es a lanüók számáía ez óvód.] nevélés
nápokón, ielvéáz sko]ai tanitasi napokon bizló§it]. a dé meegióeik€zé9léskéltovábbiélkezésiÁz
élkeleiésb ztosúsáía kóle ezeit ónkormányzal e leLadelának enáiásáhaz a kózgézga|ási léla]a|é,
óhélyé §é nli önkmányzanó] hazálélulég *ernél
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Á Gyl| r51, § G4,(4)bekadéseinek éfr€lfrében. ha a gyeím€kélkezlelést a le epülégiönkóímányzál
b 2tos n]a, ú 9 y az in lézmény i5íiiésidiiál a telepOlési ónknrményzal éíap/ia fueg A gyéímekélk€zlelés
inléznényilél lés di]ának a/apF áz élelfrezésryelsanyag kó ségének egy eléblta juló napl összégé
A gy€mekéikeztelés szeméy lélilé§ dljál áz intézményvezetó ezen nap, ósszeq élalánós foaám
élkezések*ámának va]amiit a nomáliv
ádóVal nöVell ósszeqének
kédv€zmenyeknek aligyelembevéléréveárápr!á meg
együües én€rmezése aapján á Gyli eheióséqei bizbsn áz élkezt€iésl bztosb
ónkományzal számara hogy á koz gazg 3ijsi iélu élénkivulló élkezó qyeímek lanuló élkezlelésének
bizlosliásál]oz a 9yemek.lanúó 13kóheye §zer]nliónkományzálló hozájárulást kéíienEu azo^ban
.sák /eheloség az ónkoímányzáiók §zámárá a akóhey sze.inl 6nkormá^yza\ nem kólélézhéléa
h a z z á i ál ul ás n e 9 ljret ésé Lé
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147, § (r) bekezdese és a 151 § (3)(4)
E:ek a apián a gy€rmekákenélés ntézúényi
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