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Készítette: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. július 29. napi ülésére 

 

Tárgy: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ Szakmai 

Programjának módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal márciusban hatósági ellenőrzést tartott intézményünkben. A 

hatósági ellenőrzés során feltárt adminisztratív hiányosságok megszüntetésére 4 hónapos 

határidő megjelölésével felszólította intézményünket. A szociális étkeztetés biztosításával 

kapcsolatos hiányosságok miatt az alábbiakra szólította fel a fenntartót a hatóság: 

- nyilatkozzon a szociális étkeztetés: szociális konyha tekintetében a helyben étkeztetés 

nyújtásának lehetőségéről 

- ezzel összefüggésben:  

a.) kérelmezze a szolgáltatói nyilvántartásba történő adatok módosítását 

b.) módosítsa és küldje meg az átdolgozott – jogszabályok szerint elkészített szakmai 

programot 

c.) dolgozza át az étkeztetés tekintetében a megállapodást és a módosított 

megállapodástervezetet küldje meg 

 

Korábban az intézmény Szakmai Programjában, és az étkezésre vonatkozó megállapodásban, 

a helyben étkeztetés lehetőségei között az Idősek Klubja mellett a Junior Zrt. ebédlője is 

szerepelt, ahol a diákétkezők mellett a szociális étkezők számára is biztosított volt a helyben 

étkezés lehetősége. Ezt a lehetőséggel egyetlen étkező sem vette igénybe, hiszen a helyben 

étkezők az Idősek Klubjában fogyasztják el ebédjüket. Mindezek miatt, javaslom, hogy a 

Szakmai Programot és a megállapodást módosítsuk, oly módon, hogy a helyben étkezés 

lehetősége kizárólag az Idősek Klubja ebédlőjében legyen biztosítva.  

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

szóló 2021.06.30.-án elfogadott 8/2021. (VI.30.) rendeletének 3.§ -ában változtak a szociális 

étkeztetés jogosultsági feltételei. Emiatt az új jogosultsági feltételek átvezetése szükséges a 

Szakmai programban.  

A Szakmai Program módosításait az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ Szakmai 

Programjának - a határozat mellékletét képező tartalmú – módosításait elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József- polgármester 

    Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető  

  

Medgyesegyháza, 2021. július 28. 

 

 

    Kraller József s.k. 

       polgármester  

 

Ellenjegyezte: dr. Kávássy Leila Viola jegyző s.k. 

 

 

 



 

 

Melléklet Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ Szakmai 

Programjának módosítása tárgyú előterjesztéshez. 

 

 

1. A III./3. Étkeztetés című fejezet A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, 

MÓDJA, A BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI alcím alatt a helyben 

étkeztetésre vonatkozó felsorolásból törlésre kerül a következő: 

 

„Helyben étkezés esetén, az étel kiszolgálása hétköznapokon 12
00 

órától 13.
00

 óráig történik. 

Junior Vendéglátó Zrt. konyhájának Medgyesegyháza Jókai u. 3. szám alatti ebédlőjében az 

étkezés helyben fogyasztására a diákétkeztetéssel közösen használt ebédlőben van lehetőség. 

Az étkező befogadó kapacitása maximum 80 fő.” 

 

2. Az étkeztetés keretén belül biztosított szolgáltatások formái részből a szolgáltatást 

igénybevevők részére „az étkeztetés történhet” felsorolásból törlésre kerül a következő: 

 

„Junior Vendéglátó Zrt. ebédlőjében” 

 

1. A III./3. Étkeztetés című fejezet AZ ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT JELLEMZŐI  című 

részében, az ellátottak köre, jellemzői részben a rászorultsági kritériumok felsorolása az 

alábbiakra változik: 

 

A helyi rendelet által meghatározott jogosultsági feltételek alapján étkeztetés igénylése során 

szociálisan rászoruló: 

a) életkor alapján 65 év feletti 

b) egészségi állapot alapján 

ba) akut egészségromlás bekövetkezésétől legfeljebb 6 hónap időtartamra jogosult az a 

személy, aki ételei elkészítésében állandó segítségre szorul 

bb) rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban részesül és keresőtevékenységet 

nem folytat 

bc) az az ágyhoz kötött személy, akinek ez az állapota tartósan, előreláthatóan 3 hónapot 

meghaladó időtartamú 

bd) krónikus betegségben szenvedő vagy tartós gyógykezelés alatt álló személy, akinek 

háziorvosa egyéb alapszolgáltatás igénybevétele mellett javasolja az étkeztetés 

biztosítását 

be) az a személy, aki részére gondozási szükséglet megállapításra került, és egyéb 

alapszolgáltatás igénybevétele mellett háziorvosa javasolja részére az étkeztetés 

biztosítását 

c) fogyatékossága, pszichiátriai betegsége alapján 

ca) fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesülő személy 

cb) olyan pszichiátriai beteg, aki, gondnokság alatt áll, korábban szakosított intézményi 

elhelyezett volt, aki tartós legalább három hónapot meghaladó gyógykezelés alatt áll 

és ételei elkészítéséhez állandó segítségre szorul, jogosultsága legalább hat hónapra 

áll fenn 

d) szenvedélybetegsége alapján 

da) pszichiáter szakorvos szakvéleményével igazolt szenvedélybetegségben szenvedő 

személy 

db) hajléktalan személy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. A Szakmai program II. számú megállapodások című mellékletében a 2/2  Megállapodás 

az étkeztetés alapszolgáltatás igénybevételére vonatkozóan megállapodás 3. pontjában a 

helyben fogyasztásra vonatkozó mondatból törlésre kerül „a vállalkozó konyháján” 

szövegrész 

 

3. A megállapodás Medgyesegyházán a szolgáltatást igénybevevők részére az étkeztetés 

történhet című részében, a helyben fogyasztásra vonatkozó részből törlésre kerülnek az 

alábbi szövegrészek: 

 

„Junior Vendéglátó Zrt. konyhájának Medgyesegyháza Jókai u. 3. szám alatti ebédlője” 

 

„Helyben étkezés estén, az étel kiszolgálása hétköznapokon 12
00 

órától 13.
00

 óráig történik. 

Junior Vendéglátó Zrt konyhájának Medgyesegyháza Jókai u. 3. szám alatti ebédlőjében az 

étkezés helyben fogyasztására a diákétkeztetéssel közösen használt ebédlőben van lehetőség.” 

 

 


