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TÁJÉKOZTATÓ:
Nagypall Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. ( II. 27.) rendelete a szociális ellátásairól:
43. § (1) A szociális étkeztetést az önkormányzat a Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda főzőkonyháján történő
napi egyszeri meleg étkeztetéssel biztosítja. Az étkeztetés igénybe vehető elvitellel, vagy házhoz szállítással,
melyért külön térítési díjat kell fizetni. A kérelmeket az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli
Kirendeltségén kell benyújtani.
(3) Étkezésre jogosult az a 65. év alatti személy, aki:
korhatár előtti ellátásban,
rehabilitációs- , rokkantsági ellátásban,
fogyatékossági támogatásban,
aktív korúak ellátásában részesül, és egészségi állapota miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud
gondoskodni és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna;
az a 65. év feletti személy, aki egészségi állapota miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud
gondoskodni és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna.
Hajléktalan személy, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a
hajléktalan szállás, és egészségi állapota miatt a népkonyhát nem tudja igénybe venni.
(4) Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki
mozgásában korlátozott,
krónikus vagy akut betegségben szenved,
fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról gondoskodni nem tud,
pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, és fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel,
önmaga ellátására részben képes.
(5) Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslata alapján az ellátást
igénybevevő részére cukorbeteg és epekímélő diétás étkeztetést biztosítható.
Az étkeztetésért fizetendő térítési díj megállapítása
41. § (1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő
személy egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelemét, kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem kell figyelembe venni.
(2) Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.
(3) A személyi térítési díj havi összege nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti jövedelem 30%-át étkeztetés
igénybevétele esetén.
(4) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az önkormányzati
fenntartó konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban
tájékoztatja. Az önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat határozattal is megállapíthatja. A személyi
térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
(5) A személyi térítési díj összege az önkormányzat döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a
kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszi. Az étkezésért fizetendő térítési díj mértékét az 2.
számú melléklet tartalmazza.
42.§ (1) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt a szolgáltató az ellátást igénylővel, illetve törvényes
képviselőjével írásban a 4. számú melléklet szerinti megállapodást köt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza
az ellátás kezdetének időpontját,
az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését),
az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát,
a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az ellátás térítésidíj-fizetési
kötelezettséggel jár,
az ellátás megszüntetésének módjait,
az igénybevevő természetes személyazonosító adatait.
(3) Az étkeztetés igénylése és az ellátás biztosítása a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet alapján történik.
(4) A szociális étkeztetés alapszolgáltatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgármester
döntése elleni fellebbezést a képviselő-testület bírálja el
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(Az étkezési térítési díj: 405,- forint. )

Fizetendő személyi térítési díjak a szociális étkeztetésben
Ha a kérelmező családos:
Jövedelmi kategória:

Fizetendő térítési díj:

Jövedelemmel nem rendelkező

intézményi térítési díj 0 %-a

Jövedelemmel rendelkező

intézményi térítési díj 100 % - a

Erzsébet, 2015. április 16.

Dr. Tóth Sándor jegyző

