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POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FELHÍVÁSA 
a nya ri szü nidő  alatti napkő zbeni gyermekfelü gyeletrő l 

 

 

A GYERMEKFELÜGYELET HELYSZÍNE: Mátyás Király Általános Iskola (2013 Pomáz, 

Mátyás király u. 2.) 

 

A GYERMEKFELÜGYELET IDŐPONTJAI:  

1. turnus: 2021. július 5-9. 

    2. turnus: 2021. július 12-16. 

    3. turnus: 2021. július 19-23. 

    4. turnus: 2021. július 26-30. 

    5. turnus: 2021. augusztus 2-6. 

    6. turnus: 2021. augusztus 9-13. 

     

 

 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK: 

 

Pomáz Város területén bejelentett lakcím, illetve tartózkodási hely. 

7-14 éves életkor, amennyiben legalább egy tanévet már eltöltött nappali rendszerű közoktatásban. 

 

Az igénybevételt az Önkormányzat azon gyermekek részére biztosítja, akiknek szülei, törvényes 

képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és 

a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt 

elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali 

oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali 

képzésben való részvételük, az ezekhez kapcsolódó kötelező szakmai gyakorlatuk, betegségük vagy 

egyéb alapos ok miatt gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni. 

Előnyt élvez azon gyermek, akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 

akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, illetve akinek a szülője, törvényes képviselője szociális 

helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni. 

A tábor INGYENES, csak az étkezési térítési díj fizetendő (melynek összege Pomáz Város 

Önkormányzatának az intézményi térítési díjakról szóló 8/2019. (IV.24.) számú önkormányzati 

rendelte alapján: bruttó  420. Ft/nap, 2.100 Ft/hét ) 

 

PROGRAM: 7:00 – 17:00 

napirend: 

7:00-8:00  Érkezés 

8:00-16:00 Programok és háromszori étkezés   

16:00-17:00 Távozás 
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RUHÁZAT: a gyermekfelügyelet programjaihoz illő kényelmes ruha és sportcipő, esőkabát, pulóver, 

hosszú nadrág és zárt cipő rossz idő esetén. Kis hátizsák, kulacs a kirándulásokhoz. 

 

ÉTKEZÉS: a gyermekfelügyelet alatt napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosít az 

Önkormányzat, a gyermekek részére. 

A gyermekfelügyeletben résztvevő azon gyermek, aki szünidei gyermekétkeztetésre jogosult, a 

szünidei gyermekétkeztetést a gyermekfelügyelet során kapja meg. Esetében az étkezési térítési díjat 

az ingyenesen biztosított ebéd díjával (bruttó 255 forint) csökkenteni kell. 

Diétás étkezés az azt alátámasztó szakorvosi igazolás alapján kerül biztosításra. 

 

LEMONDÁS: A jelentkezés lemondása esetén: 

• a gyermekfelügyelet kezdőnapját megelőző 7. napig a teljes, már megfizetett étkezési térítési 

díj visszatérítendő; 

• betegség esetén a szülő köteles jelezni és a jelzést követő második naptól mentesül. Orvosi 

igazolás felmutatása esetén a betegség miatt igénybe nem vett napokra már megfizetett 

étkezési térítési díj visszatérítésre kerül; 

 

Kérjük, hogy a júliusi gyermekfelügyeletre a jelentkezési lapot legkésőbb 2021. június 24-én 

16:00 óráig, az augusztusi gyermekfelügyeletre a jelentkezési lapot legkésőbb 2021. július 19-

én 16:00 óráig küldjék el. 

 

JELENTKEZÉS MÓDJA: a mellékelt jelentkezési lap eredeti, aláírt példányát személyesen, 

postai úton, vagy e papírként https://epapir.gov.hu/ az Önkormányzat hivatali kapuján 

keresztül (KRID azonosító: 658159708) 

 

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: az étkezési térítési díjat legkésőbb a táborozást megelőző csütörtök 

14:00 óráig átutalással, vagy a Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25. II. emelet) 

pénztárában készpénzzel szükséges befizetni, hétfő és szerda 8-13 óra között, előre egyeztetett 

időpontban (időpont egyeztetés: 06-26/814-391 telefonszámon). 

Az utaláshoz szükséges adatok: 

Számla tulajdonos: Pomáz Város Önkormányzata, étkezési alszámla 

Számla szám: 10403057-50485456-57481606 

Az utalás közlemény rovatába kérjük feltüntetni az adatokat 

- a gyermek neve 

- a tábor kezdő és befejező időpontja vagy a turnus száma 

Amennyiben az utalás közlemény rovatában a fenti adatok nem szerepelnek és esetleges étkezési díj 

tartozása áll fenn, a befizetett összeg az elmaradt iskolai étkezés díjába számítódik be!  

A jelentkezés csak a díj befizetését követően válik véglegessé. 

Kérjük, a jelentkezési lapon olyan e-mail címet és telefonszámot megadni szíveskedjenek, amelyen 

az elérhetősége folyamatosan biztosított. 

https://epapir.gov.hu/
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A részvételi díj beérkezéséről e-mailben értesítést küldünk a megadott e-mail címre. A 

gyermekfelügyeleti hetet megelőző héten (legkésőbb) részletes gyermekfelügyeleti tájékoztatót 

küldünk praktikus információkról. 

Orvosi igazolásra nincs szükség, csak a szülői nyilatkozat kitöltésére, amely a legfontosabb 

egészségügyi információkat tartalmazza a gyermekről a 12/1991. (V.18.) NM rendelet szerint. A hétfő 

reggeli sorban állás elkerülése érdekében kérjük kitöltve és aláírva hozzák magukkal a Szülői 

nyilatkozatot, amely nélkül a gyermekfelügyeletet igénybe venni nem lehet. 

A fokozott higiéniai előírások betartásával igyekszünk biztonságos és élményekben gazdag 

gyermekfelügyeletet szervezni a gyermekeiknek. Az intézményben a személyi higiénia betartására 

fokozottan figyelünk, a gyakori kézmosás és kézfertőtlenítés biztosításával. A programok az időjárás 

függvényében elsősorban szabadtéren kerülnek megrendezésre. 

Kérjük, hogy gyermekük utántölthető kulacsot és papírzsebkendőt minden nap hozzon magával. 

A diétás étkezési igényeket kérjük a táborozás megkezdése előtti hét hétfői napjáig jelezzék a 

kapcsolattartónál (szabone.jordan.krisztina@pomaz.hu). 

A tábor területére belépő szülőket kérjük, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intéz-

kedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletet értelmében a látogatás meg-

kezdésekor mutassák fel a védettségi igazolványukat a bejáratnál. Az Önök és dolgozóink érdekében, 

kérjük, hogy lehetőség szerint viseljenek szájmaszkot és tartsák be az ajánlott 1,5 méteres védőtávol-

ságot. A szülők a tábor területén hosszabb ideig nem tartózkodhatnak. A gyermekeknek nem kell 

szájmaszkot viselniük. 

 

További információk: Szabóné Jordán Krisztina 

 szabone.jordan.krisztina@pomaz.hu 

 



SZÜNIDEI GYERMEKFELÜGYELET 

POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZÉSÉBEN 

 

 

További információ: Szabóné Jordán Krisztina email: szabone.jordan.krisztina@pomaz.hu     

telefon: 0626814398 

 

JELENTKEZÉSI LAP – SZÜNIDEI GYERMEKFELÜGYELET 2021 

GYERMEK ADATAI 

Név:  

Születési hely, idő:  

Lakcím:  

Melyik iskola, hanyadik osztályt végző tanulója?  

 

SZÜLŐ / GONDVISELŐ ADATAI 

Név:  

Lakcím:  

E-mail:  Telefon:  

 

Név:  

Lakcím:  

E-mail:  Telefon:  

TÁBOROK 

 

Tábor ideje 

Jelentkezés  

az alábbi táborba (X) 
Kérjük, jelölje meg azt a tábort, ahová jelentkezni szeretne a 

gyermeke. Gyermeke több táborba is jelentkezhet. 

1. turnus: 2021. július 5-9.  

2. turnus: 2021. július 12-16.  

3. turnus: 2021. július 19-23.  

4. turnus: 2021. július 26-30.  

5. turnus: 2021. augusztus 2-6.  

6. turnus: 2021. augusztus 9-13.  

 

 Testvér(ek) neve:  

 
 

 
 

 



SZÜNIDEI GYERMEKFELÜGYELET 

POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZÉSÉBEN 

 

 

További információ: Szabóné Jordán Krisztina email: szabone.jordan.krisztina@pomaz.hu     

telefon: 0626814398 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy gyermekem napközbeni gyermekfelügyeletét az igényelt időpontban 

az alábbi indok miatt nem tudom biztosítani: 

o Szülei, törvényes képviselői munkavégzése, ideértve a gyermekgondozási díj, a 

gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti 

munkavégzést is.  

o Munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétel  

o Nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett 

felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvétel, az 

ezekhez kapcsolódó kötelező szakmai gyakorlat 

o Betegség  

o Egyéb alapos ok:  

 

Az igénybevétel szempontjából előnyt jelentő körülmény fennállásával kapcsolatban 

nyilatkozom, hogy a gyermek  

o fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség 

o egyedülálló vagy időskorú személy neveli 

o szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud 

gondoskodni. 

 

Nyilatkozom, hogy felhívás esetén a fentieket arra alkalmas okirattal igazolom (munkaszerződés, 

orvosi igazolás stb.) 

 

Hozzájárulok, hogy az Önkormányzat a közölt adatokat a rendelkezésére álló nyilvántartásokban 

ellenőrizze. 

 
 
 
 
 
 

Dátum: Szülő/gondviselő aláírása: 

 




