
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2021. március 22-ei ülésére 

 

 

Tárgy:  Étkeztetés biztosítása 

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:      DFV/1129-2/2021. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C.§ (1) 

bekezdése alapján Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

köteles biztosítani a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő 

kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére 

ingyenesen. 

 

A koronavírus világjárvány gazdaságra gyakorolt hatásainak mérséklésére tekintettel 2021. 

április 1. és 2021. április 6. között a szünidei gyermekétkeztetésen túl ingyenes egyszeri meleg 

főétkezést szükséges biztosítani a szociálisan rászoruló felnőttek és gyermekek számára. 

 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3.§ 36. pontja szerint szociálisan 

rászoruló: az a magánszemély, akinek (eltartottainak) létfenntartása oly mértékben 

veszélyeztetett, hogy azt - vagyoni viszonyára is tekintettel - csak külső segítséggel képes 

biztosítani. 

 

A fentiek figyelembe vételével Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és 

Alapszolgáltatási Központ (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14.) látókörébe tartozók 

közül előreláthatólag a hat nap alatt összesen 600 felnőtt - és 200 gyermekadag étel kerülne 

kiosztás, mint egyszeri szociális támogatás. 

 

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

 

 

Dunaföldvár, 2021. március 22. 

 

 

        Horváth Zsolt s.k. 

                                               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, Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy  

1. 2021. április 1. és 2021. április 6. között a szociálisan rászorulók (felnőtt, gyermek) 

részére egyszeri meleg fő étkeztetést biztosít,  

2. az ingyenes étkeztetés szempontjából szociálisan rászorulónak minősül az, akinek az 

egy főre eső nettó jövedelme nem éri el 70 000.- Ft-ot, valamint akinek a létfenntartása 

oly mértékben veszélyeztetett, hogy csak külső segítséggel lehet biztosítani.   

3. az étkeztetésre 1 500 000.- Ft-ot biztosít, amelynek fedezetét a 2021. évi költségvetés 

szociális ellátások előirányzata biztosítja. 

4. a 2-3. pont figyelembe vételével az étkeztetés megszervezését és lebonyolítását 

Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ (7020 

Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14.) végzi.  

5. a polgármester jogosult a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat megtételére. 

 

Határidő:  2021. április 6. 

   

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

  Jung Katalin intézményvezető 

 

Erről értesül: 

1. Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 


