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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2012. (III.2) önkormányzati rendelete
a szociálisan rászorultak étkezési térítési díjáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikke (1) bekezdés a) pontja, és (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva,
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
62. § (2) bekezdése és 132. § (4) bekezdése d) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a következőt rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Mány Község Önkormányzata illetékességi
területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Sztv.) 62. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre.
2. Az étkeztetés igénybevételére irányuló jogosultság
2. § Az étkeztetés keretében az önkormányzat tartósan vagy átmenetileg napi
egyszeri meleg étkezést, ebédet biztosít a szociálisan rászorultnak.
3. § (1) Szociálisan rászorultnak tekintendő az Sztv. 62. § (1) bekezdésében
meghatározott személy.
(2) A koránál fogva szociálisan rászorultnak tekintendő, aki a 80. évét betöltötte.
3. Az étkeztetés igénybevétele
4. § Az étkeztetés a Mesevár Óvoda konyhájáról történik.
5. § Az étkeztetés iránti kérelmet a Humánerőforrások Bizottsághoz, írásban kell
benyújtani.
6. § Az étkeztetésre való jogosultság és a térítési díj mértékének megállapítása
érdekében a kérelemhez mellékelni kell:
a)
a személyi igazolvány másolatát,
b)
tartósan beteg, önellátásra nem képes, vagy fogyatékos igénybevevő esetén a
betegségre vonatkozó háziorvosi igazolást,
c)
az igénylő által eltartásra jogosultak személyi adatait, illetve a jegyző
nyilatkozatát arról, hogy az eltartásra jogosult gyermekvédelmi támogatásban nem
részesül,
d)
vagyonnyilatkozatot.
7. § A Humánerőforrások Bizottsághoz a kérelmet – a benyújtásától számított – 30
napon belül köteles elbírálni.
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4. Az étkezési térítési díj mértéke, az étkeztetés átmenti lemondása
8. § Az étkezési térítési díjat a rendelet Melléklete határozza meg.
9. § (1) Az étkeztetés történhet az étel házhozszállítással, illetve a jogosult általi
elvitellel.
(2) A házhozszállítást az étkeztetésre irányuló kérelemben, később felmerő igény
esetén külön kérelemben kell kérni.
10. § (1) Az étkeztetés igénybevétele átmenetileg lemondható.
(2) Az étkeztetést a lemondással érintett napot megelőző nap reggel 8 órájáig
szóban, személyesen vagy elektronikus úton kell lemondani.
(3) A lemondásról az élelmezésvezető, vagy megbízottja írásbeli feljegyzést készít.
(4) A lemondott napokra térítési díjat nem kell fizetni.
5. Az étkeztetés biztosítása megszűnésének esetei és módjai
11. § (1) Az igénybevevő étkeztetése az igénybevevő, a Humánerőforrások
Bizottsághoz intézett, erre irányuló írásbeli nyilatkozatával szűnik meg.
(2) Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap.
12. § A Humánerőforrások Bizottsághoz megszünteti az étkeztetést, ha az
igénybevevő 3. §-ban meghatározott szociális rászorultsága megszűnik.

Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

3

Melléklet a 6/2012. ( III.2. ) önkormányzati rendelethez

Az étkezési térítési díj:
1. annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 100%-át, egyedül élő esetén 150%-t,
napi 375,- Ft.
2. minden egyéb esetben napi 900,- Ft.

