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Tisztelt Képviselő-testület!

A Gordiusz Intézmény (5700 Gyula, Béke sgt. 12. fszt. 1.) azzal kereste meg Kiszombor
Nagyközség Önkormányzatát, hogy amennyiben igény van rá, Kiszomboron is biztosítanák a
népkonyhai ellátást.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (1) bekezdése
kimondja, hogy 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.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 23. §-a szerint a népkonyha alkalmi jelleggel
és helyben fogyasztással legalább napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít azoknak a
szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem vesznek igénybe.
Népkonyhát elsősorban olyan településen (településrészen) indokolt létrehozni, ahol a
rászorulók életformája miatt elsősorban alkalmi étkeztetés iránt van igény. A népkonyhán
kiszolgált egy adag ételnek a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 3. mellékletében a 19–69 éves korcsoport esetén napi
egyszeri étkezésre előírt energiaszükséglet legalább 120%-át kell biztosítania.
Az önkormányzat ellátási kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a fenntartásában működő
Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény biztosítja a szociális étkeztetést. A
szolgáltatás minden hétköznap, szükség esetén, szombaton is igénybe vehető naponta 11.00 –
13.00 óra között az elvitel lehetővé tételével, vagy a lakóhelyre történő kiszállítással.

Tekintettel arra, hogy a népkonyha működtetésével azon személyek is egy tál meleg ételhez
tudnak jutni térítési díj fizetése nélkül, akik csak alkalmanként vennék igénybe ezt a
szolgáltatást, a népkonyha hiányt betöltő szolgáltatásként tudna működni a szociális étkeztetés
biztosítása mellett.
A napi egy tál meleg ételt a Gordiusz Intézmény szállítaná ki az önkormányzat által kijelölt
helyszínre, az önkormányzatnak pedig az étel kiosztásához 1 fő kiszolgáló személyzetet kellene
biztosítania. A szolgáltatás 2019. február közepén venné kezdetét, és minden hétköznap 12.3013.30 óra között lehetne átvenni az ételt.
A népkonyha kialakításának helyszíneként javaslom az ÖNO épületének igénybevételét, ahol
biztosított a tálalókonyha és az akadálymentes bejárat. Továbbá javaslom, hogy az 1 fő
kiszolgáló személy az intézménynél közmunkásként foglalkoztatott személy legyen.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni és a döntését
meghozni szíveskedjen.
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