
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. február 11-ei ülésére 

 

Tárgy:       Beszámoló a Napsugár Idősek Otthona 

       2020. évi munkájáról 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: Lóki-Sánta Renáta köznevelési- és 

közművelődési ügyintéző 

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:       DFV/337-2/2021. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Napsugár Idősek Otthona a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Szoc.tv.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján végzi a 

tevékenységét. 

 

Az intézmény az alábbi tevékenységeket látja el: 

 időskorúak tartós bentlakása 

 demens korúak ellátása 

 tanyagondnoki szolgáltatás 

 

A Szoc.tv.  92/B. § (1) bekezdése értelmében  

„A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója 

a) konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat; 

b) ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét; 

c) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a 

szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet; 

d) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét; 

e) gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről; 

f) az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat; 

g) gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításáról. (…)” 

 

A Képviselő-testület munkaterve alapján az intézmény vezetője évente  az első Képviselő-testületi 

ülésen ad tájékoztatást az előző évi szakmai munkáról.  

 

A Napsugár Idősek Otthona Vezetője által elkészített beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára. 

 

Dunaföldvár, 2021. február 3.  

 

 

 

        Horváth Zsolt sk. 

        polgármester 

 

 



H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 

29.) 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 a Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

feladat-és hatáskörében eljárva a képviselők véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy a 

Napsugár Idősek Otthona 2020. évi munkájáról készült beszámolót a csatolt melléklet szerint elfogadja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Horváth Zsolt - polgármester 

   Jenei Judit – Napsugár Idősen Otthona Intézményvezetője 

Erről értesül: 

1. Napsugár Idősek Otthona 

2. Pénzügyi- és Adóiroda 


































