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   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-i ülésén 
napirendre tűzte a  Szociális étkeztetés szakmai programját és 76/2013.(IV.30.) számú 
határozatával el is fogadta azt. 
A „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása fenntartásában működő  
„Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központja a kistérség ellátási 
területén a  személyes gondoskodás keretébe tartozó szolgáltatásokat, és szociális 
alapszolgáltatásokat biztosítja az öt településen.  
Az intézmény a 2012. évben a következő szolgáltatásokat nyújtotta: 

- Családsegítő Szolgálat  
- Gyermekjóléti Szolgálat  
- Házi Segítségnyújtó Szolgálat  
- Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtó Szolgálat. 

Gyál városában ellátja továbbá a szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat is. 
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Időközben felvettük a központtal a kapcsolatot annak érdekében, hogy a jövőben Alsónémedi 
vonatkozásában is kiegészüljön az általuk ellátott feladat a szociális étkeztetés 
alapszolgáltatással is. 
Ennek lehetősége biztosított, miután a társulási formát – Felsőpakony kilépésével ugyan – de 
a többi önkormányzat a jövőben is fenn kívánja tartani. Az erre vonatkozó testületi döntések 
már megszülettek.  
Megítélésünk szerint a szociális étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatás  törvényes és a 
szakmai szempontoknak mindenben megfelelő megoldása hosszú távon és megnyugtatóan 
ebben a formában rendezhető s ezáltal a kistérségi intézmény teljeskörű szolgáltatást nyújtana 
a településen is. 
 
Mindezek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
 

Határozati javaslat 
…/2013.(V.30.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  kinyilvánítja 
szándékát, hogy a személyes gondoskodás keretében tartozó szociális étkeztetést, mint 
szociális alapszolgáltatását a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulása fenntartásában működő  „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és 
Családvédelmi Központja keretében kívánja a jövőben ellátni. 
 
Kéri a Társulást, valamint az intézményt, hogy fentieket támogassák és gondoskodjanak 
a Tárulási megállapodás, valamint az intézmény működési engedélyének fentiek szerinti 
módosításáról. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határid ő: 2013. július 31. 
Felelős: polgármester 
Kapja:  Kistérség, intézményvezető 
 
 
Alsónémedi, 2013. május 28. 
 
       Vincze József 
       polgármester  
Az előterjesztés törvényes: 
  
   Dr. Percze Tünde 
         jegyző  
 
 
     


