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I. Bevezetés 

1. Általános adatok 

 
A személyes gondozást nyújtó szociális alapellátás (étkeztetés) szakfeladat száma: 889921 
 

Az alapellátást nyújtó szolgáltató:  Szőc Község Önkormányzata 

Székhelye:     8452 Szőc, Kossuth Lajos u. 41. 

Képviselője:     Németh Balázs polgármester 

Telefon:     06/88/513-525  
E-mail cím:     szoc@pr.hu 
 

A feladatot ellátó szerv neve:  Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 

Székhelye:     8452 Halimba, Bányász u. 18. 

Telefon:     06/88/237-010 

 

2. Vonatkozó jogszabályok 

A szociális szolgáltatónak az alapellátás működtetése során az alábbi jogszabályok vonatkozó 
szakaszait kell figyelembe vennie: 
 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdés c) pont, (2) bekezdés, 92/C. § (1) bekezdés a) 
pont  

b) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM 
rendelet) 5. § (1) bekezdés d) pont 

c) a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről 
szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmr.) 5. § (5) bekezdés, 7. § 
(4) d) pont, 8. § (1) bekezdés c) pont, 11. § (5) bekezdés, 15. § (2) bekezdés, 2. számú 
melléklet 2.1. pont 

 
 

II.  A szociális étkeztetés célja, feladata 
 
1. A program konkrét bemutatása, kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, 

tevékenységek leírása 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak alapján 

önkormányzatunk szociális étkeztetés keretében legalább egyszeri napi meleg ételt biztosít 
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azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan 

vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.  

Ennek megfelelően az önkormányzat lehetőséget biztosít az étkeztetés igénybevételére különösen 

azoknak, akik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján az 

irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötték; egészségi állapotuk; fogyatékosságuk; pszichiátriai 

betegségük; szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt étkezésükről nem képesek más 

módon gondoskodni. A szociális rászorultság feltételeinek fennállását háziorvosi igazolással, 

javaslattal, személyazonosító igazolvánnyal, vagy lakcímigazolvánnyal kell igazolni. 

Az ellátás Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások térítési 

díjairól szóló ………./2017. önkormányzati rendeletében meghatározott térítési díj ellenében 

történik. 

Az önkormányzat külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkezést biztosítani annak a 

rászorulónak, akinek életét, testi épségét vagy egészségi állapotát az ellátás elmaradása 

veszélyezteti. 

Az önkormányzat a szociális étkeztetés keretében gondoskodik a napi egyszeri meleg étel 

elkészíttetéséről, a feladatot ellátott szervvel történő szerződés alapján annak házhoz szállításáról, 

valamint a térítési díjak beszedéséről. 

 
2. Más intézményekkel történő együttműködés módja 

Az ellátást igénybevevők egészségi állapotának megőrzése, javítása céljából kapcsolatot tartunk 

az alapellátást biztosító háziorvosi szolgálattal, szükség esetén szakellátással, illetve kórházzal. 

A mentális állapot megőrzése, javítása, egyéb segítségnyújtás céljából kapcsolatot tartunk a 

Nyirádi Szociális Segítő Központtal (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltat és házi 

segítségnyújtás). 

III. Ellátandó célcsoport jellemzői 

A népesség elöregedése, a családi struktúrák változásai, valamint a lakosság anyagi helyzete 

romlásának következtében megnőtt az igény a személyes gondoskodási formák iránt. 

Településünkön a lakosság korösszetétele kedvezőtlen, magas az időskorúak aránya. A 

munkahelyek folyamatos megszűnése miatt megfigyelhető a fiatalok elvándorlása. Többek között 

ennek is köszönhető, hogy ma már kevéssé jellemző a több generáció együttélése, ami 

megnehezíti az önmaguk ellátásában segítségre szoruló időskorúak gondozását. Emiatt egyre 

növekszik azok aránya, akik idősen egyedül élnek. Emellett növekvő tendenciát mutat azok 
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száma is, akik különböző testi, szellemi valamint szociális problémákkal küzdenek, és emiatt 

segítségre szorulnak. 

Ezért szociális alapszolgáltatás keretében Szőc Község Önkormányzata a közigazgatási területén 

lakóhellyel rendelkező szociálisan rászorult személyek részére biztosítja a szociális étkeztetést, 

különösen azoknak, akik: 

a) nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülnek;  
b) egészségi állapotuk miatt rászorulók, 
c) fogyatékkal élő személyek, pszichiátriai betegek,  
d) szenvedélybetegek,  
e) hajléktalanok. 

 
1. A település demográfiai mutatói: 
Szőc község lakosságának száma (2016. 01.01.):  .............. 459 fő 

amelyből 0-18 éves korú gyermekek száma: ........................ 76 fő 

61 éven felüliek száma:   .................................................... 177 fő 

Ebből:  

 Nők száma:  ........................................................... 109 fő  

 Férfiak száma:.......................................................... 68 fő  

Település szintű bejelentkezettek száma: 451 fő. 

 
2. A szolgáltatást jelenleg igénybe vevők jellemzőinek bemutatása  

Az étkezést igénybevevők jellemzően az alacsony jövedelemmel rendelkezők, rossz egészségi 

állapotúak, valamint az időskorúak (főként egyedül élők) köréből kerülnek ki, akik körében 

korukból adódóan is jellemző a polimorbiditás, az érzékszervek működésének hanyatlása, a 

degeneratív ízületi elváltozások okozta mozgásfogyatékosság.   

Az étkeztetés biztosításával, mint a segítségnyújtásnak ezzel a formájával elérhető, hogy a 

településen élő idős és megromlott egészségi állapotú emberek nem kényszerülnek feladni önálló 

életvitelüket, és minél későbbre tolódik a bentlakásos ellátásra vonatkozó igények megjelenése.  

 

IV. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások 
formái, köre, rendszeressége 

 
Az étkezésenként kiszabott élelmiszer-nyersanyagok felhasználása a jogszabályban megadott 

mennyiségek figyelembevételével történik.  
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Az intézmény külön szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően HACCP-ben foglaltak 

figyelembe vételével meleg ételt vásárol a vele étkeztetés biztosítására szerződést kötött 

szolgáltatóval.  

Az önkormányzat a napi egyszeri meleg ételt munkanapokon (hétfőtől-péntekig) biztosítja 

naponta a jogosult szociális étkezők számára. Ha az étkeztetésben részesített személy egészségi 

állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az étkeztetés keretén belül az igénybevevő részére 

biztosított a diétás étkeztetés. 

Az étel kiszállítását a falugondnok végzi munkanapokon 1130 és 1230 óra között, szervezetten, 

előre tervezett módon, szem előtt tartva azt, hogy a rászorulók az ételt lehetőség szerint mindig 

ugyanabban az időpontban, fogyasztásra alkalmas hőfokon kapják meg. 

Az ellátottakat az étrendről folyamatosan tájékoztatjuk a lakásra szállításkor az étlap egy 

fénymásolati példányának átadásával. 

Az ügyintéző a napi igénybe vett ételadag-számot személyenként nyilvántartja a jogszabályban 

meghatározott igénybevételi naplóban, külön vezetve az elvitellel, kiszállítással és helyben 

fogyasztással étkezőket. 

 
 

V. Az ellátás igénybevételének módja 

1. Kérelem, csatolandó dokumentumok 
 
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője 

kérelmére, indítványára történik. A kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon kell 

benyújtani.  

A kérelem benyújtásának helye: Szőc Község Önkormányzata; címe: 8452 Szőc, Kossuth Lajos 

u. 41. 

 

A kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti 

jövedelemnyilatkozatot is, valamint a rászorultságot igazoló dokumentumokat.  
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2. Az eljárás menete a kérelem benyújtását követően   
 
A polgármester, mint a szolgáltató vezetője a szolgáltatásra vonatkozó igényt az érkezésének 

napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás vezetésének célja a Szt.-ben meghatározott jogok 

érvényesülésének elősegítése. 

A polgármester az étkeztetés nyújtásának megkezdését megelőzően (valamint a térítési díj 

felülvizsgálatakor) megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét. 

A szociális étkeztetésre való jogosultságot átruházott hatáskörben a polgármester állapítja meg, 

aki, amennyiben a feltételek fennállnak, az ellátottal a szolgáltatás megkezdésekor a Szt. 94/C. §-

a szerint megállapodást köt, és ezzel egyidejűleg értesíti a személyi térítési díj mértékéről. A 

fenntartó a szociális rászorultság fennállását, vagy annak hiányát rögzíti a nyilvántartásban. A 

szociálisan nem rászorult igénylőt írásban tájékoztatja, hogy a szolgáltatást biztosítja-e, illetve a 

térítési díj összegéről, mely ellen jogorvoslatért Szőc Község Önkormányzatának Képviselő-

testületéhez fordulhat. 

 

Az étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplót 1 fő ügyintéző vezeti, az SzCsM rendelet 4. 

melléklete szerinti formában és tartalommal, továbbá ellátja a nyilvántartási, adatszolgáltatási és 

tájékoztatási feladatokat is. 

 

A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. Az étel házhoz szállításáért külön nem kell fizetni. Az 

intézményi térítési díjat Szőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete évente rendeletben 

határozza meg, melynek alapján a polgármester állapítja meg átruházott hatáskörben a személyi 

térítési díjat, melyről az ellátottat írásban értesíti.  

 

A személyi térítési díj összege az igénybevevő jövedelmének 30%-át nem haladhatja meg, melyet 

havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni. 

 

A kórházi, vagy egyéb ok miatt történő szüneteltetést 2 munkanappal korábban kell bejelenteni 

írásban, szóban vagy telefonon. Amennyiben az ellátást igénybe vevő igazolható módon 

bejelentési kötelezettségének nem tett, illetve nem tesz eleget, a térítési díj megfizetésének 

kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett a 

távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól. 
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A szolgáltatás, illetve az azért fizetendő személyi térítési díj ügyében történt döntés ellen az 

igénybevevő az értesítéstől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 

 

3. Kapcsolattartás módja 

A kapcsolattartás az ellátást igénybevevők és Szőc Község Önkormányzata között az 

Önkormányzat által alkalmazott ügyintézőn, valamint a falugondnokon keresztül történik. A 

kapcsolattartás az élelmezés minőségére, illetve egyéb szociális ellátásokhoz való hozzájutás 

segítésére, tájékoztatásokra (pl. heti étrend) irányul. 

a) A kapcsolattartás történhet szóban vagy telefonon (pl. bármely okból az étkezés 

igénybevételének szüneteltetése esetén. Ebben az esetben az esetleges igénybevételi 

változásokat az esedékességet megelőzően legalább két munkanappal kell bejelenteni, 

vonatkozik ez arra az esetre is, ha valaki a már megrendelt ebédet nem kívánja igénybe 

venni), 

b) vagy írásban (pl. térítési díj felülvizsgálat kapcsán). 

VI. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 

Helyben szokásos módon (Szőc Község Önkormányzata honlapján www.szoc.hu címen az 

önkormányzat rendeletei megtekinthetők). A szociális étkeztetés igénybevételével kapcsolatban 

tájékoztatást az Önkormányzat által alkalmazott ügyintéző, valamin az ételt kiszállító személyek 

is adnak.  

VII. Az ellátottak és a szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos 

szabályok 

Az étkeztetést igénybevevők, illetőleg a szolgáltatást nyújtó személyek személyiségi jogainak 

védelme a hatályos jogszabályok (így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, valamint 

az Szt.) rendelkezései alapján történik.  

 
2. A szolgáltatást igénybevevők jogai 

  
a) A szolgáltatást igénybevevőnek joga van szociális helyzete, egészségügyi állapota, 

speciális helyzete és egyéni szükségletei alapján az egyénre szabott speciális 
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szolgáltatás igénybevételére. Az alapszolgáltatásban részesülő számára az igénybe 

vett ellátáshoz kapcsolódó, az Szt-ben meghatározott általános vagy speciális 

jogokat is biztosítani kell. 

b) A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét 

meg kell tartani. Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, 

illetve a  

c) törvény felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott 

esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. 

d) Az ellátást igénybe vevőnek joga van a szolgáltatás működésével, gazdálkodásával 

kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez.  

e) A szolgáltatás nyújtása közben figyelemmel kell lenni az ellátottat megillető 

alkotmányos és emberi jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására. 

f) A szolgáltatást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a 

magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös 

figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra 

jogosult személyek férjenek hozzá. 

 
3. Az ellátott-jogi képviselő igénybevétele 
 
A szolgáltatást igénybevevő jogai gyakorlása érdekében az ellátott-jogi képviselőhöz fordulhat. 

Az ellátott-jogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást biztosító 

intézményi elhelyezést igénybevevő, illetve a szolgáltatásban részesülő részére nyújt segítséget 

jogai gyakorlásában. Működése során tekintettel van a személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire. 

 
Az ellátott jogi képviselő  

a) tájékoztat az alapjogokról, az intézmény kötelezettségeiről, és az ellátást igénybe 

vevőket érintő jogokról, 

b) segít az ellátással kapcsolatos kérdések, konfliktusok megoldásában, panaszok 

megfogalmazásában és kivizsgálásában, 

c) segít a panasz megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását a 

fenntartónál, 

d) segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok 

megfogalmazásában, 
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e) intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat 

megszüntetésére.  

 
Az ellátottjogi képviselő: Csetényi-Guba Mária 

Elérhetősége: 06-20/489 9662 

csetenyi.maria@obdk.hu 

 

A fenntartó tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának 

eredményéről. Amennyiben határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az 

intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Szőc Község 

Önkormányzatának Képviselő-testületéhez fordulhat jogorvoslattal. 

 

4. Az ellátást végzők jogai 
 
A szociális ágazatban foglalkoztatottak, illetve munkaviszonyban álló személyek részére a 

munkáltató köteles megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítani. Ügyelni kell emberi 

méltóságuk és személyiségi jogaik tiszteletben tartására valamint joguk van ahhoz is, hogy a 

munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják. 

 

Mellékletek: 

1. A személyes gondozást nyújtó szociális alapellátás (étkeztetés) – Nyilvántartás 

2. A személyes gondozást nyújtó szociális alapellátás (étkeztetés) – Megállapodás 

3. A személyes gondozást nyújtó szociális alapellátás (étkeztetés) – Megszüntetés 

4. A személyes gondozást nyújtó szociális alapellátás (étkeztetés) – Igénybevételi napló 

5. A személyes gondozást nyújtó szociális alapellátás (étkeztetés) – Kérelem 

6. A személyes gondozást nyújtó szociális alapellátás (étkeztetés) – Igazolás 

 
Z á r a d é k :  
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális étkeztetés alapszolgáltatás szakmai 

programját 2017. április 1-jei hatállyal a ……/2017. képviselő-testületi határozattal jóváhagyta, 

és hatályon kívül helyezte a 30/2013. (IV.30.) képviselő-testületi határozattal 2013. április 30-án 

jóváhagyott szakmai programot. 

 

Szőc, 2017. március 30. 
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 Németh Balázs  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyző 
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1. melléklet 
 

A személyes gondozást nyújtó szociális alapellátás 

(étkeztetés) 

 
Nyilvántartás 
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Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 
8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. 

Tel., fax: 88/513-525;  
www.szoc.hu; e-mail: szoc@pr.hu 

 
 
Nyilvántartási Sorszám: .............    
 

1. AZ ELLÁTÁST KÉRELMEZŐ ADATAI: 
Név: ........................................................................................................................................................  

Születési név: ..........................................................................................................................................  

Anyja neve: .............................................................................................................................................  

Születési helye, időpontja: .......................................................................................................................  

Lakóhelye: ..............................................................................................................................................  

Tartózkodási helye: .................................................................................................................................  

Értesítési címe: ........................................................................................................................................  

Telefonszáma: .........................................................................................................................................   

Állampolgársága: ....................................................................................................................................  

Bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, szabad mozgás és tartózkodás joga: ............  

 ............................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................  

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .....................................................................................................  
 

Az ellátást kérelmező cselekvőképes:  igen  nem 

Amennyiben nem, úgy törvényes képviselőjének:  

a) neve: ............................................................................................................................................. 

b) születési neve: ...............................................................................................................................  

c) anyja neve: ....................................................................................................................................  

d) születési helye, időpontja: ..............................................................................................................  

e) lakóhelye: ......................................................................................................................................  

f) tartózkodási helye: .........................................................................................................................  

g) értesítési címe ................................................................................................................................  

h) telefonszáma: ................................................................................................................................  

Legközelebbi hozzátartozójának: 

a) neve: .............................................................................................................................................  

b) születési neve: ...............................................................................................................................  

c) anyja neve: ....................................................................................................................................  

d) születési helye, időpontja: ..............................................................................................................  

e) lakóhelye: ......................................................................................................................................  
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f) tartózkodási helye: .........................................................................................................................  

g) értesítési címe ................................................................................................................................  

h) telefonszáma: ................................................................................................................................  

 

2. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 
VONATKOZÓ ADATOK:  

A kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja: .....................................  

Szociális étkeztetés ellátás megkezdésének időpontja:  ...........................................................................  

Megállapodás kelte és kezdete: ................................................................................................................  

Határozatszám: ........................................................................................................................................  

Megállapodás száma: ..............................................................................................................................  

Soron kívüli ellátásra vonatkozó igény: ...................................................................................................  

Közgyógyellátásban részesül-e: ...............................................................................................................  

 

Szociális ellátás megszűntetésének időpontja: ........................................................................................  

Megszűnés módja, oka: ...........................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

Egyéb megjegyzés: ..................................................................................................................................  

 

3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEKRE ÉS AZ AZOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKRA 
VONATKOZÓ ADATOK: 

Szociális rászorultság fennáll-e: fennáll  nem áll fenn 

A rászorultságot megalapozó adatok, körülmények:  ................................................................................  

 ............................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 

4. AZ ÉTKEZTETÉS MÓDJA: 

□  kiszállítással  
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2. melléklet 
 

A személyes gondozást nyújtó szociális alapellátás 

(étkeztetés) 

 

Megállapodás 
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Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 
8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. 

Tel., fax: 88/513-525;  
www.szoc.hu; e-mail: szoc@pr.hu 

 

 
Ügyiratszám: 
Ügyintéző: 
Elérhetősége:  
 
 

A SZEMÉLYES GONDOZÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS (ÉTKEZTETÉS) 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
 
Mely létrejött egyrészről Szőc Község Önkormányzata (cím: 8452 Szőc Kossuth Lajos utca 41.), a 
fenntartó képviselője Németh Balázs polgármester - másrészről: 
 
Név: .....................................................................................................................................................  
Szül. név:  .............................................................................................................................................  
Szül.hely, idő:  ......................................................................................................................................  
Anyja neve:  .........................................................................................................................................  
Lakcím:  ...............................................................................................................................................  
TAJ szám: ............................................................................................................................................  
között a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás- étkeztetés-biztosítására. 
 
Hozzátartozója:  ......................................................................................................................................... 
Törvényes Képviselő: ................................................................................................................................ 
Lakcíme:....................................................................................................................................................
   
között személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás – étkeztetés - biztosítására. 
 
Szőc Község Önkormányzata név: ………………..……………… részére az alábbi ellátást biztosítja 
20…... év ….. hó …. napjától határozatlan időre, vagy határozott időtartamra, melynek  
 
kezdő időpontja: 20…... év ………. hó …........ nap 
záró időpontja:   20.…... év…….…. hó…….... nap 
 
Az étkeztetést az önkormányzat hétfőtől péntekig, heti 5 napon keresztül biztosítja. Hétvégén és 
ünnepnapokon a szolgáltatás nyújtására nincs lehetőség. Az étel előállítása a Hársfa Óvoda és Egységes 
Óvoda-Bölcsőde (8452 Halimba, Bányász utca 18.) alatti főzőhelyen történik. 
 
 
Az étkeztetést az önkormányzati az alábbi módon nyújtja: 
 Lakásra szállítással, kiszállítással történik, melyről az önkormányzat, az étkezés szolgáltató 

útján gondoskodik (szolgáltatási szerződésben foglalt). Az önkormányzat a falugondnoki 
autójával szállítja ki az ebédet. Az éthordók igénylőkhöz való eljuttatására 11.30 és 12.30 
óra között kerül sor. Az igénylőnek a folyamatos ellátás biztosítása érdekében 
csereéthordóval szükséges rendelkeznie. 

 
Az étkeztetés napi egyszeri meleg étel – ebéd- biztosítását tartalmazza. 
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Igényelt adag mennyisége: 
 
 teljes adag 
 
 
A személyi térítési díj megállapításának fizetésének szabályai: 
 
Az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni, melynek összege a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 116.§.(3) bekezdés a) pontja értelmében nem haladhatja meg az 
ellátott jövedelmének 30 %-át étkeztetés esetében.  

A térítési díj a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II.17.) 
Korm. rendelet, illetve Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások térítési 
díjairól szóló 2/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete alapján kerül meghatározásra. 

Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a 
tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. 
A személyi térítési díj összegéről az önkormányzat írásban értesíti az igénybe vevőt, vagy törvényes 
képviselőjét. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 

A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható 
felül és változtatható meg. A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj 
megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj 
megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra. 
Ha az ellátást igénybe vevő, vagy törvényes képviselője a személyi térítési díj összegét vitatja, 
észrevételével 8 napon belül Szőc Községi Önkormányzat Polgármesteréhez fordulhat. 
A havi térítési díjat az Önkormányzat házipénztárába, vagy készpénz-átutalási megbízáson kell 
befizetni a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.  

Ha az ellátást betegség, vagy más ok miatt nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az önkormányzat 
szociális ügyintézőjének legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban, szóban vagy 
telefonon (06/88/515-525; 06/20/33-98-872) be kell jelentenie. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a 
térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól 
mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól. 
Ha az ellátást igénybe vevő díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget úgy a Szőc Község 
Önkormányzata szociális étkeztetésért felelős e-Képviselője, Adatszolgáltatója, 15 napos határidő 
megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére.  
Ha a határidő lejárt eredmény nélkül, értesíti a hátralékról a Jegyzőt, aki megteszi a jogszabály adta 
törvényes keretek között a szükséges intézkedést.  
 
A jogosult köteles 15 napon belül bejelenteni, ha lakcímében, szociális anyagi helyzetében változás 
történik.  
 
Az intézményi jogviszony megszűnésének módjai: 
 
A jogviszony megszűnik: 

1. a szolgáltatás megszűntetésével, 
2. a jogosult halálával, 
3. határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával, 
4. a jogosult, vagy a törvényes képviselője kezdeményezésére. 
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Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása: 
 
Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi: 

- a biztosított ellátás tartalmáról, feltételeiről 
- az önkormányzat által vezetett nyilvántartásokról 
- a panaszjog gyakorlásának módjáról 
- az ellátás megszűnésének eseteiről 
- a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételekről, továbbá a mulasztás következményeiről szóló 

tájékoztatást. 
 
Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója érdekeinek megsértése miatt panaszt terjeszthet elő a 
szolgáltatást nyújtó szervezet képviselőjéhez (Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde vezetője: 
Kovács Attiláné, ill. Szőc Község Önkormányzata polgármestere: Németh Balázs). A panasz elbírálására 
jogosult 15 napon belül tájékoztatja a panaszt tevőt intézkedésről. Ha a panaszt tevő az intézkedéssel nem 
ért egyet, vagy panaszára intézkedés nem történik a fenntartóhoz Szőc Község Önkormányzatához 
fordulhat. Az ellátást igénybe vevő jogai gyakorlásában az ellátott-jogi képviselő is segítséget nyújt. 
 

Ellátott-jogi képviselő neve: Csetényi-Guba Mária 
Tel.: 06-20/489-9662 

 
Az ellátást igénybe vevő kijelenti: 

- adatokat szolgáltat az ellátással összefüggő jogszabály szerinti nyilvántartásokhoz 
- hogy adataiban, jövedelmi helyzetében, valamint az ellátásra vonatkozó jogosultság feltételeiben 

való változásról haladéktalanul tájékoztatja az önkormányzatot. 
 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a PTK. előírásai vonatkoznak. 
A felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 
jóváhagyólag írják alá. 
 
 
 
Szőc, 20….. év ……….… hónap …… nap 
 
 

_________________________       _______________________      _____________________ 
Ellátást igénybe vevő                       Törvényes képviselője                          Polgármester 

 

 

 

 

 
Kapják: 

1) Igénybevevő  
2) Szolgáltató  
3) Pénzügyi osztály  
4) Irattár  
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3. melléklet 
 

A személyes gondozást nyújtó szociális alapellátás 
(étkeztetés) 

 
Megszüntetés 
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Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 
8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. 

Tel., fax: 88/513-525;  
www.szoc.hu; e-mail: szoc@pr.hu 

 

 
Ügyiratszám: 
Ügyintéző: 
Elérhetősége:  
 
 

A SZEMÉLYES GONDOZÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS (ÉTKEZTETÉS)  
 

MEGSZÜNTETÉSE 
 

 
………………… (Név) (sz.n.: ………….; szül. hely, idő: ………………...; a.n.: ……………; TAJ: 
………………) ………………………….. szám alatti lakos 2013. …..hó …..napján. napján írásban benyújtott 
kérelme alapján, Szőc Község Önkormányzata (képviseletében: Németh Balázs polgármester, 8452 Szőc, 
Kossuth u. 41.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében biztosított szociális 
étkeztetés ügyében meghoztam az alábbi  
 
 

HATÁROZATOT 
 

………………… (Név) (sz.n.: ………….; szül. hely, idő: ………………...; a.n.: ……………; TAJ: 
………………) ………………………….. szám alatti lakos a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátás keretében biztosított szociális étkeztetését …………………….. napjával m e g s z ü n t e t e m . 
 
Megállapítom, hogy a jogosult ……………………. kelt kérelme alapján …………………….. napjától 
nem igényli a szociális alapellátás keretében biztosított szociális étkeztetést, így a szolgáltatásra vonatkozó 
megállapodását megszüntetem.  
 
A határozat ellene a döntés közlését követő 15 napon belül Szőc Község Önkormányzata Képviselő-
testületéhez címzett, a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalba (8454 Nyirád, Szabadság utca 3.) 
benyújtandó – illetékmentes – fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történő 
benyújtására nincs lehetőség. 
 

INDOKLÁS: 
 

A szolgáltatási jogviszony megszűnik: 
a) ha arról a gondozott lemond, 
b) ha a jogosultról az arra köteles vagy más személy gondoskodik, 
c) az igénybevétel feltételei már nem állnak fenn, 
d) a jogosult halálával, 
e) a jogosult 30 napig nem veszi igénybe, 
f) a jogosult 2 hónap után felszólítás ellenére sem fizet térítési díjat, 
h) a jogosult Szőc községben bejelentett állandó lakcímének vagy tartózkodási helyének 
megszűnése esetén. 

 
Az intézményi jogviszony megszűnésének módjai: 
 
A jogviszony megszűnik: 

5. a szolgáltatás megszűntetésével, 
6. a jogosult halálával, 
7. határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával, 
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8. a jogosult, vagy a törvényes képviselője kezdeményezésére. 
 
 
Az étkeztetésért az igénybevevő a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 116 §-ában foglalt, valamint Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 
ellátások térítési díjairól szóló 2/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletében megállapított összegű 
intézményi térítési díjat az adott hónapra vonatkozón rendezi.  
 
A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. tv. biztosítja a rászorulók számára, jogvita esetén jogaik 
érvényesítéséhez a szakszerű jogi segítséget. A kérelmet – az erre szolgáló nyomtatványon a szükséges 
mellékletekkel – a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei hivatalnál 
személyesen kell benyújtani, vagy postai úton megküldeni: Veszprém Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi 
Segítségnyújtó Szolgálat Veszprém, Kossuth Lajos utca 10. 3. em. (tel: 88/590-375, 88/590-374, 88/590-
377). A kérelem előterjesztése illeték és díjmentes. Az ellátott jogi képviselő: Csetényi-Guba Mária tel.: 
06/20/489-9662 
 
A határozathozatal fentiekre tekintettel történt. 
 
A határozat a hivatkozott jogszabályokon alapul. 
 
 
 
Szőc, ……………….  
 
 
 
 Németh Balázs 
 polgármester 
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4. melléklet 
 

A személyes gondozást nyújtó szociális alapellátás 
(étkeztetés) 

 
Igénybevételi napló 
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4. melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez 
Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló 

Dátum: 20……... év …….... hónap 

  20…….... ÉV …….. HÓNAP SZOCIÁLIS ÉTKEZŐK SZŐC 

  

Étkező 
neve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Összesen 
(napok) Fizetendő 

adagár 

Össz.  Teljes 
díj Konyha 

1  

                               

16 310 4960 530 8480 

2  

                               

19 490 9310 710 13490 

3  

                               

13 490 6370 710 9230 

4  

                               

19 490 9310 710 13490 

5  

                               

19 310 5890 530 10070 

6  

                               

19 490 9310 710 13490 

7  
                               

19 490 9310 710 13490 

  
Összes
en       0 0 5 7 7 7 6                              

10     Szociális étkezők befizetett összesen:     54460 Össz: 81740 

12     Önkormányzati hozzájárulás         27280 
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5. melléklet 
 

A személyes gondozást nyújtó szociális alapellátás 
(étkeztetés) 

 
Kérelem 



TERVEZET 

 25

Kérelem 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás (étkeztetés) igénybevételéhez 

 
 
Az ellátást igénylő személyes adatai: 
 
Neve: ………….........................................….................................................… 

Születési neve: …………...............................................................................… 

Anyja neve: …………................................................................................….… 

Születési helye, ideje (év, hó, nap): …………...........................................….… 

Lakóhelye: ………...............................................................................….......… 

Tartózkodási helye: ……….............................................................…....……… 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……….......................................……… 

Állampolgársága: ……......................................................................……....… 

Telefonszám (nem kötelező megadni): …………..........................................… 

 

1.2. A kérelmező családi állapota: 

 egyedülálló, 

 házastársával/élettársával él együtt. 

 

1.3. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):  

 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy  

 EU kék kártyával rendelkező, vagy 

 bevándorolt/letelepedett, vagy 

 menekült/oltalmazott/hontalan. 

 

1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok: 

Neve: …………….........................................................…...................…….... 

Születési neve: …………….......................................………...................…… 

Anyja neve: ………….............................................…………......................… 

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ………….....................................…….... 

Lakóhelye: ……………………...................................................................….. 

Tartózkodási helye: ……………......................................................………….. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………................................…...... 
 

1.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: .............. fő 
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1.6. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok: 

  

A B C D E 
Név 

(ha eltérő, születési 
neve is) 

Anyja neve Születés helye, 
ideje (év, hó, nap) 

Társadalom-
biztosítási 

Azonosító Jele 

18. életévét betöltött személy 
esetén azon oktatási intézmény 

megnevezése, ahol tanul 
1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.      

 
 
1.7. Az ellátás időtartamára vonatkozó adatok 

Az ellátást …………………………………. napjától kérem biztosítani, 

HATÁROZOTT/HATÁROZATLAN időre. 

 
2. Jövedelmi adatok 
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: 
 

A jövedelmek típusai A kérelmező 
jövedelme 

A kérelmezővel 
közös 
háztartásban élő 
házastárs 
(élettárs) 
jövedelme 

A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló 
egyéb jogviszonyból származó jövedelem 
és táppénz 

       

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó jövedelem 

       

3. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásai 
(például rokkantsági ellátás, rehabilitációs 
ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati 
járandóság, balettművészeti életjáradék, 
átmeneti bányászjáradék, időskorúak 
járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások emeléséről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozó ellátás 

       

4. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó támogatások 
(különösen: GYED, GYES, GYET, 
családi pótlék, gyermektartásdíj, 
árvaellátás) 

       

5. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátások 

       

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott 
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó 
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 

       

7. A család összes nettó jövedelme        

8. A család összes nettó jövedelmét 
csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj 
összege) 

       

 
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó. 

 



TERVEZET 

 27

3. Tájékoztatás: 
 
Étkeztetésre jogosultak az Szt. 62. § (1) bekezdésében foglalt személyek azzal, hogy 

a) életkora miatt rászoruló az a személy, aki az étkeztetésre vonatkozó igénybejelentésének 
időpontjában társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján a reá 
irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte; 

b) egészségi állapota miatt étkeztetésre rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában 
korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról - 
részben vagy teljesen - gondoskodni nem tud; 

c) fogyatékossága miatt étkeztetésre rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján 
fogyatékossági támogatásban részesül; 

d) pszichiátriai betegsége, vagy szenvedélybetegsége miatt étkeztetésre rászorulónak kell tekinteni 
azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben 
képes; 

e) hajléktalansága miatt étkeztetésre rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett 
lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. 

 
Szociálisan étkeztetésre rászorulónak kell tekinteni azt a személyt,  

a) akinek az aktív korúak ellátására való jogosultsága fennáll, 
b) aki időskorúak járadékában részesül, vagy 
c) aki egyedülálló szülőként GYES, GYET ellátásban részesül. 

 
A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat kell becsatolni vagy bemutatni:  

a) személyazonosító igazolványt, és 
b) háziorvosi, szakorvosi igazolást,  
c) a fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, vagy magasabb összegű családi 
pótlékot megállapító, folyósítását igazoló határozatot, szakvéleményt, vagy iratot,  
d) a pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt, zárójelentést,  
e) a lakcím igazolására személyi igazolványt, vagy lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely 
szerint az igénylő bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, 
f) a szociális ellátást megállapító határozatot, vagy 
g) a gyermeknevelési ellátásról a Magyar Államkincstár hatósági bizonyítványát. 

 
Megszűnik az étkeztetés 

a) ha arról a gondozott lemond, 
b) ha a jogosultról az arra köteles vagy más személy gondoskodik, 
c) az igénybevétel feltételei már nem állnak fenn, 
d) a jogosult meghal, 
e) a jogosult 30 napig nem veszi igénybe a szolgáltatást, 
f) a jogosult 2 hónap után felszólítás ellenére sem fizet térítési díjat, vagy 
g) a jogosult Szőc községben bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye megszűnik. 

 
 
4. Egyéb nyilatkozatok 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a 
nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is 
rendelkezik), 
- a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel 
megegyező lakcímen élnek, 
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
(A kérelmező házastársának/élettársának részéről:) 
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Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
- életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és 
- a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a hatáskört gyakorló szerv - 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - 
ellenőrizheti. 
 
Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül 
bejelenteni az eljáró hatóságnak.  
 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
115.§ (1) bekezdésében és a szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 2/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 16.§-ában foglalt térítési díj megfizetését vállalom.  
 
 
 
Kelt: ............………….........…………. 
 
 
 
    
    

..................................................... ..................................................... 
kérelmező aláírása nagykorú hozzátartozók aláírása 
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6. melléklet 
 

A személyes gondozást nyújtó szociális alapellátás 
(étkeztetés) 

 
Igazolás 
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I G A Z O L Á S 

az étkezést igénybe vevő szociális rászorultságáról 

 

Név (születési név):………………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő:………………………………………………………………………………… 

Anyja neve:………………………………………………………………………………………… 

Lakóhely:…………………………………………………………………………………………… 

TAJ szám:………………………………………………………………………………………… 

 

Nevezett szociálisan rászorultnak minősül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 62.§ (1) bekezdés …………………. pontja alapján. 

„Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkeztetésről 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 szociális rászorultság tényét és indokát a házi orvos igazolja.” 

Szociális rászorultság az Szt. 62.§-a és a szociális igazgatásról, valamint a szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 15.§-a alapján 

állapítottam meg. 

 

Nevezett részére szociálisan rászorultsága miatt a szociális étkeztetést kiszállítással 

javaslom / nem javaslom* 

 

Dátum:………………………………………………………. 

 

Orvos neve, aláírás:……….……………………………………….. 

 

P.H. 

 

*A megfelelőt kérem aláhúzni! 


