ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:
Dr. Bene Edit, az Intézményfelügyeleti
Osztály vezetője
Tárgy:
A Civis Szociális Étkezési Központ
népkonyha szolgáltatás indítására vonatkozó
kérelme
Iktatószám:
INT-79396-9/2019.
Ügyintéző:
Vargáné Dusza Krisztina
Feladatot jelent:
Dr. Kiss Sándor,
az Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke
Dr. Bene Edit,
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
részére
Véleményező bizottságok:
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Törvényességi véleményezés ideje:
Törvényességi ellenőrzést végezte:

Mellékletek:

Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 134/G. § (5) bekezdése szerint a 2019. január 1-jét követően indított népkonyha
szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti eljárásban a bejegyzés
feltétele az ellátási terület szerinti települési önkormányzat hozzájárulása.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 2019. május 1. napjától
hatályos 12. § (5) bekezdése szerint az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt határozattal a
2019. január 1-jét követően, Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén indított
népkonyha szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti eljárással
összefüggésben érkezett hozzájárulási megkeresések ügyében.
A Civis Szociális Étkezési Központ (4029 Debrecen, Karácsony György u. 1. fszt.) fenntartó
képviselője, Rónai Angelika Mónika azzal a kérelemmel fordult Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatához, járuljon hozzá ahhoz, hogy a fenntartásukban működő Szociális Étkezési
Központ (4031 Debrecen, Szoboszlói út 21.) a 4002 Debrecen, Kondoroskert u 32032. helyrajzi
szám alatt, valamint a 4030 Debrecen, Gázvezeték u. 33/a. szám alatt található 14123 helyrajzi
számú ingatlanokban új népkonyha szolgáltatást indíthasson el. Kérelmükben leírják, hogy az
intézmény 3 éve foglalkozik népkonyha szolgáltatással, négy járásra (Debreceni-, Derecskei-,
Nyíradonyi- és Hajdúböszörményi járások) kiterjedően étkeztetnek. A Civis Szociális Étkezési
Központ 2018 augusztusában, egy fenntartóváltást követően vette át a Szociális Étkezési
Központ intézményt.
A Civis Szociális Étkezési Központ 2019. január 1. napjától a négy járásban összesen 871 fő
befogadott ellátotti létszámmal működtet szociális konyhát és 9910 fő befogadott ellátotti
létszámmal népkonyhát. Összesen 35 ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséggel
rendelkeznek, vagyis 35 osztóponton étkeztetnek, melyek közül 14 található Debrecenben. A
népkonyha szolgáltatást nyújtó ellátottak számára nyitva álló helyiségeik száma városunkban
jelenleg 9, ahol közel 2100 fő veszi igénybe az ellátást. A helyiségek egy része a belvárosban
található.
A szervezet 2019. április 11. napján már nyújtott be hasonló tartalmú kérelmet, akkor a 4002
Debrecen, Kéknyelű u. 47. szám alatt található 31617 helyrajzi számú ingatlanban indítandó új
népkonyha szolgáltatáshoz kérték az Önkormányzat hozzájárulását. Az Egészségügyi és
Szociális Bizottság 50/2019. (V. 29.) Eü. és Szoc. Biz. határozatával hozzájárult a népkonyha
beindításához, azonban a szervezettől kapott tájékoztatás szerint azt a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályával történt egyeztetést
követően végül nem jegyeztették be a szolgáltatói nyilvántartásba.
A megkeresésben leírják, hogy a Kondoroskert utcai népkonyhával a korábban megcélzott
területet kívánják lefedni, a Gázvezeték utcán indítandó szolgáltatással is Debrecen olyan
városrészében szeretnék kialakítani a szolgáltatást, ahol még nem biztosított ez a típusú ellátás
és igényük lenne rá a környéken élőknek. Céljuk olyan rászoruló személyek segítése, akik más
étkezési formát nem tudnak igénybe venni.
Az Szt. 62. § (1) bekezdése szerint az étkeztetés szolgáltatás 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

koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük
vagy hajléktalanságuk miatt.
Az étkeztetés szociális konyha vagy népkonyha keretében nyújtott ellátás.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 23. § (1)-(2) bekezdése értelmében a
népkonyha alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással legalább napi egyszeri egy tál meleg ételt
biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem vesznek
igénybe. Népkonyhát elsősorban olyan településen (településrészen) indokolt létrehozni, ahol
a rászorulók életformája miatt elsősorban alkalmi étkeztetés iránt van igény.
A népkonyhán történő étkeztetést térítésmentesen kell biztosítani.
A fenntartó állami támogatás igénybevételével biztosítja a szolgáltatást.
Kérem a Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és
az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének
előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 58. § (1) bekezdése, valamint a
15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdése alapján
1.)

hozzájárul, hogy a Civis Szociális Étkezési Központ (4029 Debrecen, Karácsony
György u. 1.) fenntartó a 4002 Debrecen, Kondoroskert u 32032. helyrajzi szám alatt,
valamint a 4030 Debrecen, Gázvezeték u. 33/a. szám alatt található 14123 helyrajzi
számú ingatlanokban új népkonyha szolgáltatást indítson és ezen ellátottak számára
nyitva álló egyéb helyiségek a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre kerüljenek.

2.)

Felkéri a Jegyző útján az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy az érintett
fenntartót az 1.) pontban foglaltakról értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2019. augusztus 7.

Dr. Bene Edit
osztályvezető

