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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (8a) bekezdése
szerint az önkormányzat köteles biztosítani a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szoc. tv.)
56. § (1) bekezdése alapján a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint
az önkormányzatok biztosítják.
A Szoc. tv. 57. § (1) bekezdése határozza meg a szociális alapszolgáltatások körét.
A Szoc. tv. 62. § rendelkezik az étkeztetésről az alábbiak szerint:
„(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) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat
rendeletben határozza meg.”
A Szoc. tv. 57.§ (1) bekezdés c) pontja és a 86.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében a települési
önkormányzat köteles biztosítani az étkeztetést.
Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról szóló 10/2015 (II.27.) önkormányzati
rendeletében határozza meg a szolgáltatás részletes szabályait.
A szociális étkeztetést a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ
látja el.
Az intézmény vezetője kérelmet nyújtott be egy fő szociális asszisztens létszámának engedélyezésére.
Az intézményvezetője kérelmében bemutatta a 2020. évi szociális étkeztetésben részesülők számának
folyamatos növekedését.
Az igénybe vevők száma tartós ideje meghaladja a 100 főt.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete meghatározza a kötelezően alkalmazandó
legkisebb létszámot, amely szerint 100 fő szociális étkeztetést igénybe vevő létszám felett 1 fő
asszisztens foglalkoztatását írja elő.

Jelenleg a szociális feladaton nincs foglalkoztatott. 1 fő közalkalmazotti foglalkoztatás bér, járulék és
dologi költsége várhatóan 4 000 000 Ft körül alakul (jelenleg nem ismert a 2021. évi minimálbér és
garantált bérminimum összege.)
A 2021. január és március havi önkormányzati hozzájárulás 966 875 Ft. A költségekkel szemben 110
fő étkezés igénybevétele esetén 7 299 600 Ft normatíva bevétel várható 2021. évben. (2020. évben a
normatíva összege: 65 360 Ft/fő, 2021. évben 66 360 Ft/fő).
A feladatellátást végző szociális asszisztenst határozott idővel, 1 évre javasolt felvenni a térítési díj
emelkedésével, a járványhelyzettel párhuzamosan alakuló igénybevevők számának alakulására
tekintettel.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2021. január 01-től a szociális étkezésre 1 fő szociális asszisztens
szakember határozott idejű felvételét engedélyezni szíveskedjenek.

Dunaföldvár, 2020. október 08.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

Határozati javaslat:
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és
úgy határozott, hogy:
1.) Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ részére
engedélyezi 2021.01.01-től a szociális étkeztetés feladat ellátására 1 fő szociális
asszisztens határozott idejű közalkalmazotti létszám foglalkoztatását. A 2021. évi
költségvetési rendeletbe a létszámnövekedést be kell építeni.
2.) felhatalmazza az intézményvezetőt a szükséges munkajogi intézkedések megtételére.
3.) felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a szociális étkezésben részt vevők
számának változását kövesse figyelemmel, a változásról haladéktalanul tájékoztassa a
Képviselő-testületet.
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