Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületnek 6/2013 (X.16.) Önkormányzati rendelete az
étkezési – térítési díjakról
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Étkeztetés
1. § (1) A szociális étkeztetés keretében a Képviselő-testület azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább
napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani
a) koruk (80. életév felett)
b) egészségi állapotuk (önellátásra nem képes)
c) fogyatékosságuk (aki fogyatékossági támogatásban részesül)
d) hajléktalanságuk miatt.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott állapot tényét és indokát a háziorvos igazolja a rendelet 1.
függelékében nyomtatványon.
(3) Az ellátásban részesülő térítési díjat köteles fizetni, ha jövedelemmel rendelkezik.
(4) Ingyenes ellátásban kell részesíteni azt a személyt, aki jövedelemmel és az Szt. 4.§ b) pontjában
meghatározott vagyonnal nem rendelkezik, valamint nincs eltartásra kötelezett és képes hozzátartozója.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül szociálisan rászorultnak tekintendő az a személy, akinek
rendszeres havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.
(6) A vagyoni helyzet vizsgálatára a Képviselő-testület szociális étkeztetésért felelős munkatársa
/továbbiakban: Felelős/ környezettanulmányt készíthet, melynek során vizsgálhatja a kérelmező vagyoni
helyzetét.
2. § A 1. §-ban foglalt szerinti kérelmezők csak abban az esetben lesznek szociális étkezésre jogosultak, ha a
Felelős az igazolások és a környezettanulmány együttes értékelése alapján megítéli az ellátást.
3. § Az étkeztetés történhet:
- házhoz szállítással, a Rábacsécsényi Gábriel Étteremből az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
jogosult esetén
4. § (1) Az ellátás iránti kérelmet, a Felelőshöz kell benyújtani.
(2) A kérelemről a Felelős, annak benyújtását követő 8 napon belül dönt.
(3) A Felelős külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést biztosítani annak a rászorulónak,
akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.
(4) A szükséges eljárást az ellátás biztosításától függetlenül utólag ilyen esetben is le kell folytatni
5. § Az ellátás igénybevételéről a Felelős és az ellátott megállapodást köt. A megállapodásban ki kell térni:
a)
b)
c)

az étkeztetés módjára;
a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára;
az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes
bejelentési kötelezettség szabályaira;

d)
e)
f)

az ellátás megkezdésének időpontjára;
az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre;
panasztétel lehetőségére.
Intézményi térítési díj

6. § (1) Az étkezésért térítési díjat kell fizetni. A Képviselő-testület az intézményi térítési díj mértékét 389
Ft+ÁFA összegben határozza meg.
(2) A térítési díjakra a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.
Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(3) Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalhatja a mindenkori
intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem kell elvégezni a
jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön
előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.
Személyi térítési díj
7. § A személyi térítési díj mértékét a rendelet 1. melléklet tartalmazza.
8. § A személyi térítési díjhoz kapcsolódó kiszállítási díj mindenkori összegét Mérges Község Önkormányzat
Képviselő-testülete térítésmentesen biztosítja.
Záró rendelkezések
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1. számú mellékelt a 6/2013 (X.16.) ÖK rendelethez
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1. számú függelék a 6/2013 (X.16.) számú rendelethez

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS
(háziorvos, kezelőorvos tölti ki)
Név (születési név):
Születési hely, idő:
Lakóhely:
Társadalombiztosítási Azonosító Jel:
1. Mérges Község Önkormányzatától igényelt szociális étkeztetés igénybevétele esetén
1.1. Önellátásra vonatkozó megállapítások:
o

Önellátásra képes

o

Önellátásra nem képes

1.2. Fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült):
Fogyatékosságáról orvosszakértői véleményt állítottak-e ki?________________________________
Fogyatékossági támogatásban részesül-e? ______________________________________________

Dátum:

_______________________________
Orvos aláírása

P.H.

