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ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2022. július 28-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:   Javaslat népkonyhai szolgáltatás bevezetésére 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő:  dr. Sivák Anita jegyző 

  Andorkó Mihályné irodavezető 

Véleményezte: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

  Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  Polgári Idősügyi Tanács 

Iktatószám:  6586-4/2022. 

Mell.:  Hozzájáruló nyilatkozat 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§-a értelmében 

valamennyi önkormányzat kötelező feladata az étkeztetés, mint alapszolgáltatás biztosítása. 

A jogszabály szerint az étkeztetésnek két típusa létezik: a szociális étkeztetés és a 

népkonyha. 

A szociális étkeztetést a Polgári Szociális Szolgáltató Központ biztosítja az igénybevevők 

számára, szolgáltatásvásárlási formával. A napi egyszeri meleg ebédet a Polgár Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága által üzemeltetett un. szociális konyha készíti el. 

A népkonyha jogi hátterét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv) 10. § (1) és (2) bekezdése szerint lehetőség van arra, hogy 

önkormányzat önként vállalt feladatként az étkeztetésen belül népkonyha szolgáltatást 

nyújtson, vagy arra, hogy az Sztv. 120. §-a alapján ellátási szerződést kössön (melynek 

kötelező tartalmi elemeit az Sztv. 121. §-a szabályozza). 

A Rendelet az alábbiakat rögzíti a népkonyhára vonatkozóan: „23. § (1) 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”. A Rendelet 23. § (1) bekezdésében foglalt „alkalmi jelleg” kifejezés utal arra, 

hogy a népkonyha szolgáltatás esetén nem szükséges az ellátottal való megállapodás 

megkötése, az igénybevételről nyilvántartást kell vezetni. (Az étel személyes átvételét 

aláírással kell igazolni.) 

Az Sztv. 115/A. §-a szerint a népkonyhán való étkeztetést térítésmentesen kell biztosítani. 

 

A népkonyha kisegítő jellegű ellátás, azt elsősorban olyan településen indokolt létrehozni, 

ahol a rászorulók életformája miatt elsősorban alkalmi étkeztetés iránt van igény. A 

népkonyha napi egyszeri, egy tál meleg ételt biztosít, azaz egy fogást. 2019. január 1-től csak 

olyan településen indítható új népkonyhai szolgáltatás, ahol ahhoz a helyi önkormányzat 

Képviselő-testületi határozattal hozzájárul. A hozzájárulás annak vizsgálata érdekében 

szükséges, hogy az önkormányzat által működtetett szociális ellátórendszerbe bele lehet-e 

illeszteni az egyéb fenntartók által nyújtott népkonyhai szolgáltatást.  
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Az ellátásra jogosultak köre: 

 

Az Sztv. 62. § (1) bekezdése szerint 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, az egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátria 

betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A költségvetésről szóló 

törvény szabályozza, hogy a népkonyha szolgáltatás mely szolgáltatásokkal nem vehető 

igénybe egyidejűleg. A költségvetési törvény népkonyhára vonatkozó „ütközési” szabálya 

szerint egy nap ugyanazon ellátott után csak egy szolgáltató vehet igénybe támogatást.  

 

A szolgáltatás igénybevételének feltétele, módja: 

• a szolgáltatás igénybevétele önkéntes alapon történik és térítésmentesen biztosított, 

• a szolgáltatást kizárólag 18. életévét betöltött személy veheti igénybe, 

• a szolgáltatás igénybevételéhez az Sztv. alapján szükség van a szolgáltatást 

igénybevevő személy személyes adataira (név, születési név, születési hely és idő, 

TAJ szám, lakcím és tartózkodási hely), 

• minden igénybevevővel szükséges a szolgáltató által biztosított adatvédelmi 

nyilatkozatnak a kitöltése, melyen hozzájárul, hogy a szolgáltató az adatait 

kezelheti, 

• az igénybevétel tényét aláírással kell igazolni, 

• az ellátást személyesen lehet igénybe venni helyszíni étkezéssel vagy elvitellel. 

Az önkormányzat sem az ellátás megszervezéséhez, sem az ellátás folyamatos biztosításához 

költségvetési hozzájárulást nem biztosít. A szolgáltató a feladathoz rendelt állami 

finanszírozás terhére nyújtja az ellátást. Az ellátási szerződéssel összefüggésben 

önkormányzatunknak többletköltsége nem jelentkezik.  

Mint ismeretes, önkormányzatunkat 2022. május 10. napján keltezett levélben, 521 aláírást 

csatolva kereste meg egy helyi lakos, mint kezdeményező, miszerint tekintettel az alacsony 

jövedelmű lakosság számára, nagy segítséget jelentene a térítésmentes népkonyhai 

szolgáltatás. A beadványról a képviselő-testület tagjait tájékoztattam, és az országgyűlési 

képviselővel, környékbeli polgármesterekkel folytattam megbeszélést, valamint egyeztettem 

a debreceni székhelyű Civis Szociális Étkeztetési Központtal.  

A népkonyhai szolgáltatás ellátotti létszámának meghatározása során figyelembe kell venni 

a szociális ellátásban részesülők számát, az álláskeresési járadékban, nyugdíj előtti 

álláskeresési segélyben, valamint az ellátásban nem részesülő regisztrált álláskeresők 

számát, az időskorúak járadékában, aktív korúak ellátásában részesülő személyek, valamint 

az öregségi nyugdíjminimumból élők számát. Ezen személyek a jelenlegi szociális étkezők 

körében javarészt nem szerepelnek, alacsony jövedelmükből nem képesek megfizetni a 

szociális étkeztetés térítési díját, illetve a térítésmentes szolgáltatásra mások is jelentkeznek, 

mivel az jövedelemvizsgálat nélkül vehető igénybe.  

A szolgáltató az önkormányzati hozzájárulás birtokában, az illetékes kormányhivatal 

engedélyezési eljárását követő 60 napon belül tudja elindítani a szolgáltatást. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Polgár, 2022. június 28. 

      Tisztelettel: 

         Tóth József 

         polgármester 
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Határozati javaslat  

…./2022.(07.28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a népkonyhai 

szolgáltatás létrehozására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Az önkormányzat hozzájárulását adja, hogy a szociális igazgatásról és ellátásokról 

szóló 1993. III. törvény 62. §-a alapján a Civis Szociális Étkeztetési Központ (4029 

Debrecen, Karácsony György u. 1.) Polgár településen népkonyhai szolgáltatást 

nyújtson.  

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat 

aláírására és az ellátási szerződés megkötéséhez szükséges intézkedések megtételére.  

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 


