
 

 
AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI 

A KORONAVÍRUS MIATT KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZET IDEJÉN 
 
Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett ki a 2020. március 11-én 15:00 órától hatályba lépett 
40/2020. (III.11.) számú rendeletével, majd 2020. március 16-tól elrendelte a tantermeken kívüli oktatási 
rendet. Szigethalom Város Polgármestere ugyanekkor elrendelte a városi bölcsőde és óvoda bezárását, 
ügyeleti rendben történő működését. A helyi nevelési-oktatási intézményekbe járó gyermekek részére 
biztosított intézményi gyermekétkeztetést az alábbi rendben biztosítjuk: 
 

A Nebuló Közétkeztetési Intézmény a rendelkezésére álló munkaerő, csomagolóanyag és alapanyag keretein 
belül, a Nobilis Humán Szolgáltató Szivárvány Bölcsődébe és Tipegő Bölcsődébe, a Szigethalmi Négyszínvirág 
Óvodába járó kisgyermekeknek, a Szigethalmi Szent István Általános Iskola és a Szigethalmi Széchenyi István 
Általános Iskola tanulói számára biztosítja az intézményi gyermekétkeztetést az alábbiak szerint: 
 

1. Miután az étkezést 2020. 03. 16. napjától az önkormányzat mindenkinek lemondta, ezért a közétkezési 
igényt előzetesen jelezni kell írásban (sms, e-mail) az alábbi elérhetőségeken: 

• bölcsőde: a korábban megszokott kommunikációs csatornákon (elsősorban: info@nobilishuman.hu); 

• óvoda: a korábban megszokott módon az óvoda gazdasági irodáján; 

• általános iskolások: a Nebuló Közétkeztetési Intézmény elérhetőségein: 06-70-647-3546, 06-70-330-
1680, 06-70-9342-785 vagy e-mailen: nebulo@szigethalom.hu.  

Az előző munkanapon reggel 9:00 óráig beérkezett igényeket tudjuk a következő munkanaptól teljesíteni. 
 

2. Igényelhető étkezés:  

• bölcsődéseknek napi 4x étkezés; 

• óvodásoknak napi 3x étkezés; 

• általános iskolásoknak napi 3x étkezés vagy csak ebéd. 
 

3. Az étkezést előre csomagoltan, házhoz szállítással vagy elvitellel lehet igénybe venni. Elvitel esetén: 

• Az átvétel helye: Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola főzőkonyhája (2315 Szigethalom, 
Thököly u. 37.). Az Erdő utca felőli teher kapun kell bemenni. 

• Az átvétel ideje: étkezési napokon 11:00 – 12:00 óráig. 

• Az étel átvételét aláírással kell igazolni! 

• Az étel kiadásáig az udvaron kell várakozni, egymástól 2 méter távolságra. 
 

4. Házhoz szállítás igénylése esetén pontos lakcím megadása szükséges. Ha házszám vagy csengő hiánya 
miatt az étel nem kézbesíthető, a következő naptól kezdve csak a konyhán vehető át az étel. 

 

5. Az igényelt étkezés lemondása a korábbi rendszer szerint lehetséges: előző munkanapon reggel 9:00 óráig 
az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken. Amennyiben az igényelt étkezés lemondása a megadott 
határidőben nem történik meg, de senki nem veszi át az ételt, az igényelt étkezést a konyha a következő 
munkanaptól törli, és a gyermek a közétkeztetésben a veszélyhelyzet ideje alatt többet nem vehet részt. 

 

6. Az étkezés díja megegyezik az önkormányzat rendeletében kihirdetett korábbi térítési díjakkal, és a 
korábbi étkezési térítési díjkedvezmények érvényesek. 

 

7. Akinek lejárt számlatartozása áll fenn a Nebuló Közétkeztetési Intézmény felé, a tartozás befizetéséig a 
jelen veszélyhelyzet ideje alatt közétkeztetést nem vehet igénybe. 

 

8. A Nebuló Közétkeztetési Intézmény dolgozói egészségének védelme érdekében, a konyhák területére 
belépni TILOS, továbbá a Nebuló irodájában (Szigethalom, Móra F. u. 1.) a személyes ügyfélfogadás a 
veszélyhelyzet feloldásáig szünetel. E-mailben és telefonon természetesen továbbra is állunk szíves 
rendelkezésükre, és Facebook oldalunkon is folyamatosan osztunk meg információt. 

 

Szigethalom, 2020. március 23. Dr. Petyi Beáta  
 intézményvezető 
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