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IV-5 

Készítette: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. május 31-i ülésére 

 

Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat szociális étkeztetési tevékenységének 

átalakítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2018. február 6. napjával hatályba lépő jogszabályváltozások miatt, változik a szociális 

étkeztetés alapszolgáltatás biztosításának módja. 

Korábban a szociális étkeztetés alapszolgáltatás szociális konyha, népkonyha, illetve egyéb 

főzőhely keretén belül kerülhetett megszervezésre. Az intézményünk által működtetett 

szociális étkeztetés alapszolgáltatás egyéb főzőhelyként került bejegyzésre a szolgáltatói 

nyilvántartásba. 

A 2018. február 6-tól napjától hatályos változások szerint, a szociális étkeztetés formái között 

szabályozott „egyéb főzőhelyre” vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezésre kerültek. 

Az egyéb főzőhely, mint szolgáltatási mód nem szűnik meg, a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) 

SZCSM rendelet módosítása okán a szociális konyha keretén belül kerül szabályozásra, mint 

a szociális konyha egyik formája.  

 

„Szociális konyha keretében nyújtott ellátásnak minősül 

a) az e célra létrehozott önálló konyhán, főzőhelyen 

b) iskolai, óvodai, munkahelyi és szociális intézményi étkezőhelyen 

c) étkezésre jogosító utalvány ellenében vendéglátó ipari egységben vagy egyéb 

intézményben  

d) ha az étel előállításának helyén az étel helyben fogyasztására nincs lehetőség, az étel 

elvitelének lehetővé tételével, vagy lakásra szállításával  

nyújtott szolgáltatás.” 

  

Az egyéb főzőhelyként szociális étkeztetést nyújtó engedélyes fenntartója köteles 

kérelmezni az engedélyes által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó adatok – szociális 

konyhára vagy népkonyhára történő – módosítását. Ha a fenntartó a 2018. június 30-ai 

határidőt elmulasztja, a működést engedélyező szerv az egyéb főzőhelyként nyújtott szociális 

étkeztetést törli a nyilvántartásból.  

 

Fentiek miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését a szolgáltatói 

nyilvántartásban a szociális étkeztetés szociális konyhává történő átalakításáról. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Gondozási Központ keretén belül működő szociális étkeztetés átalakításáról 

szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a szociális étkeztetést a 

továbbiakban szociális konyha keretén belül biztosítja az arra rászorulók számára. 

Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatás adatainak a szolgáltatói nyilvántartásban történő 

módosításának kezdeményezésére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

Határidő: 2018. június 30. 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. május 25. 

 

         

       dr. Nagy Béla György s.k. 

                   polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k. jegyző 


