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Ügyiratszám:      PENZ/13- 27/2021. 

 

 

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. rendeletben foglaltak figyelembe vételével a 2/2021. (I.05.) PM határozattal a 

veszélyhelyzet fennállásáig az intézmény a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás személyi 

feltételek biztosítása alól felmentést kapott, illetve az idősek nappali ellátás esetében a készség 

és közösség fejlesztés, illetve a gondozás keretében a gyógytorna ideiglenes szüneteltetését 

rendelte el. 

 

A 111/2021. (VI.14.) PM határozat rendelkezett arról, hogy 2021. június 15. napjával a 

személyi feltételek alóli mentesítés csak a szociális étkeztetésre terjed ki. 

 

Az intézményvezető kérte, hogy a 147/2020. (X.27) KT határozottal engedélyezett 1 fő 

szociális asszisztens felvételét 2021. szeptember 6-tól 2021. december 31. napjáig. 

Az intézményvezető kérelme az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Ehhez szükséges a 2/2021. (I.05.) PM határozat módosítása. 

 

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

 

Dunaföldvár, 2021. augusztus 19. 

         Horváth Zsolt sk. 
             polgármester 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2021. 

szeptember 6. napjával a 2/2021.(I.05.) PM határozat 1. pontját hatályon kívüli helyezi. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Jung Katalin intézményvezető 

Erről értesül: 

1. Jung Katalin intézményvezető 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 




