
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. január 5-ei ülésére  

 

Tárgy:   A Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

kérelme felmentés iránt a szociális 

étkezés és a házi segítségnyújtás személyi 

feltételek biztosítása alól  

Előadó:   Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:  a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

mellőzve 

Ügyiratszám:      PENZ/13-2/2021. 

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának fenntartásában működik a Dunaföldvár Család-és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 

14.), amely biztosítja többek között a szociális alapszolgáltatásokat. 

 

A szociális alapellátás biztosításának személyi és tárgyi feltételeit a személyes gondoskodást 

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

7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg. 

 

A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos 

intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet 

ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról 

szóló 659/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) több helyen 

módosítja a Rendeletben meghatározottakat. 

 

A Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése szerint  

A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos 

intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet 

ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet a következő 

15/A. §-sal egészül ki: 

 

„15/A. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt 

a) a szociális alapszolgáltatások igénybevételéhez szükséges ellátotti jogosultság vizsgálatát 

nem kell elvégezni, 

b) szociális alapszolgáltatások esetén a jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi 

feltételektől ellátási érdekből, a fenntartó döntése alapján ideiglenesen el lehet térni, 

c) szociális alapszolgáltatások esetén az egyes szolgáltatási elemek nyújtása – az étkeztetés 

kivételével – a fenntartó döntése alapján szüneteltethető, és 



d) házi segítségnyújtás esetében az újonnan felvételre kerülő személlyel személyi gondozásra 

irányuló megállapodást kell kötni, és a veszélyhelyzet időtartamát nem kell figyelembe venni a 

személyi gondozás éves átlagának meghatározásakor. 

 

A fenti jogszabályi változásra tekintettel az intézményvezető kérte  

 a veszélyhelyzet fennállásának idejére a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás 

személyi feltételek biztosítása alól a mentesítést, valamint  

 az idősek nappali ellátás esetében a készség és közösség fejlesztés, illetve a gondozás 

keretében a gyógytorna ideiglenes szüneteltetését az időskorúak védelme érdekében. 

 

Az intézményvezető kérelme az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

A Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése szerint a Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés szerinti működés 

a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való jogosultságot nem 

érinti. 

 

Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.  

 

Dunaföldvár, 2021. január 5. 

 

         Horváth Zsolt sk. 
             polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján úgy döntött, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és 

gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről 

szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 659/2020. (XII. 24.) Korm. 

rendelet 1.§ (1) b) és d) pontjai szerint felmentést ad a Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Alapszolgáltatási Központnak (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14.) a 

veszélyhelyzet fennállásának idejére 

1. a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás személyi feltételek biztosítása alól 

felmentést ad, valamint 

2. az idősek nappali ellátás esetében a készség és közösség fejlesztés, illetve a gondozás 

keretében a gyógytorna ideiglenes szüneteltetését elrendeli. 

 

Határidő:  Veszélyhelyzet vége 

Felelős:  Jung Katalin intézményvezető 




