
I-4 

Készítette: dr. Kormányos László jegyző 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. március 13. napi rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal a Népkonyha-programban való részvételről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Humán Szolgáltató Központ (5742 Elek, Gyulai út 18.) Népkonyha működtetése céljából 

kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. E kérelemben az alábbiak szerepelnek: 

 

„A program bevezetésében és működtetésében a Közösségi Misszió (egyház) egyik 

intézménye, a Dél-Békési Étkeztetési Centrum végzi. A meglevő és jelenleg is működő 

települési infrastruktúra használatával (pl. műv. ház, faluház, melegedő…stb) napi 2-3 órán 

keresztül nyújtja a szolgáltatást, a napi 1 tál meleg ételt. A program a tv. alapján normatív 

támogatásra jogosult. 

 

Dél-Békési Étkeztetési Centrum 

székhelye: 5744 Kevermes, Toldi 3-3 

székhelyen szolgáltatás nyújtás nincs 

 

Népkonyhai szolgáltatást a Calendula Szövetség legutóbbi döntése alapján a 

Mezőkovácsházai és Orosházi járás településein lehet majd igénybe venni. 

 

Működési engedélyeztetési eljárás során a Humán Szolgáltató Központ 5742 Elek, Gyulai út 

18. fenntartó S0249792 ágazati azonosítószámú engedélyese tekintetében étkeztetés 

szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatás átadási módosítási kérelmet kívánunk beadni a Humán 

Szolgáltató Központ 1143 Budapest, Gizella út 43. fenntartó javára. Eljáró kormányhivatal ezt 

követően Budapest, viszont a földrajzi távolság miatt jogsegély keretében a Békéscsaba 

helyszíni szemléz. 

 

A szolgáltatás átadással egyidőben kérnénk meg az étkeztetés népkonyhai szolgáltatással 

történő módosítását a Dél-Békési Étkeztetési Centrum kapcsán. Melynek ellátási területe a 

gyulai, mezőkovácsházi, orosházi szarvasi járás 

 

Az ingatlanok tekintetében az akadálymentesség kérdésében lehetőség szerint hatósági 

szerződés kapcsán tennénk vállalást a kialakításra. 

 

A minimum követelmények: 

 

a. fűtött helység, amely alkalmas kb. 20-30 fő számára az étkezésre, (asztalok székek, 

vagy sörpad is megfelelő) 

b. kézmosási lehetőség 

c. női férfi wc amelyből az egyik legalább akadálymentes 

d. akadálymentes bejárat (rámpa) 



 

A kormányhivatal tájékoztatása alapján, amennyiben az akadálymentesítés nem áll jelenleg 

rendelkezésére, erre haladékot ad, és ideiglenes jelleggel el lehet kezdeni a szolgáltatást. A 

jövő évi közmunka programban meg lehet valósítani majd az akadálymentesítést, vagy más 

forrásból. 

Az ingatlan bérlését un. szívességi használat keretében történne, a nyitva tartás hétköznap 1-2 

óra napközben. A felmerülő többlet költségeket (rezsi) az egyház vállalja, illetve a kiszolgáló 

személyzetet (ételosztó) megbízási szerződés keretében egy helyi dolgozó bevonásával 

biztosítaná. 

A napi egytál meleg étel un. melegen tartó badellákban érkezik meg a helyszínre. A kiosztás 

helyben műanyag tányérok és műanyag evő eszközökkel történik, amelyeket az egyház 

biztosít. 

Az ételosztás végeztével a műanyag edényzet szelektíven kerül gyűjtésre műanyag 

zsákokban, és a településen a helyben szokásos módon kerül elszállításra.” 

 

„1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1
 

1. § (1) E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a 

szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 

Étkeztetés 

62. §
471

 (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 

egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 

tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 

b) egészségi állapotuk, 

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

d) szenvedélybetegségük, vagy 

e) hajléktalanságuk miatt. 

(2)
472

 Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési 

önkormányzat rendeletben határozza meg.” 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a 

döntéshozatalra. 

 

 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV#lbj0idd806
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV#lbj470idd806
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV#lbj471idd806


 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a szociálisan rászoruló medgyesegyházi polgárok támogatására Népkonyha 

üzemeltetésében partnerként részt kíván venni. Ennek keretén belül szívességi használatra 

felajánlja a kizárólagos tulajdonában álló 5666 Medgyesegyháza, ………… sz. alatti 

ingatlant. 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert hogy – a jogszabályi 

feltételek fennállása esetén – a Népkonyha üzemeltetéséhez szükséges további intézkedéseket 

megtegye azzal, hogy a megtett intézkedésekről legkésőbb a 2018. április havi rendes 

képviselő-testületi ülésen beszámol. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. március 12.  

 

 

 dr. Nagy Béla György  

 polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

dr. Kormányos László 

            jegyző 

 


