Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II. 11.) önkormányzati rendelete
a szociális étkezés térítési díjáról

Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. 92.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében,
illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a szociális
étkeztetés térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény hatálya alá
tartozó, Felsődobsza község közigazgatási területén lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező
természetes személyre, aki életvitelszerűen az igazolt lakcímen él.

Az étkezés biztosítása
2. §
(1) Az étkezés biztosítása írásbeli kérelem alapján történik.
(2) A kérelemhez csatolni kell a külön jogszabályban előírt mellékleteket.
(3) A szociális étkeztetés iránti kérelmet az Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatal Felsődobszai
Kirendeltségéhez kell benyújtani.
(4) Felsődobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogosultságról egyedi határozatban
dönt.
Térítési díjak
3.§
(1) A felnőtt szociális étkeztetés költsége 480 Ft/ebéd.
(2) A szociális étkezésért az alábbiak szerint személyi térítési díjat kell fizetni.
(3) Ha az étkezést igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme:
a) a 23.200,- Ft-ot nem haladja meg: 280,- Ft/ebéd személyi térítési díjat kell fizetni.
b) 23.201-30.150,- Ft között van: 365,- Ft/ebéd személyi térítési díjat kell fizetni.
c) 30.151 – 40.200,- Ft között van: 425,- Ft/ebéd személyi térítési díjat kell fizetni.
d) 40.201 – 85.500,- Ft között van: 465,- Ft/ebéd személyi térítési díjat kell fizetni.
e) az önkormányzat ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki súlyos és halmozott
fogyatékossággal született.
(4) Az önkormányzat az étel házhozszállításáért szállítási költséget nem számít fel.

A térítési díj befizetése
4. §
(1) A térítési díjat – számla ellenében – a szociális gondozó szedi be, melyet a következő
munkanapon az önkormányzat házipénztárába köteles befizetni.
(2) Ha az étkezésben részesülő a térítési díjat két hónapon keresztül nem fizeti ki, az alapellátást meg
kell szűntetni.
(3) A meg nem fizetett étkezési díjat adók módjára be kell hajtani.

Záró rendelkezések
5. §
Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.

Luterán András
polgármester

Dr. Szunyogh Szabolcs
jegyző
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Általános indoklás

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) – (2) bekezdése alapján a
helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.

Részletes indoklás
1.§-hoz
A helyi önkormányzat meghatározza a rendelet személyi hatályát.

2.§-hoz
A helyi önkormányzat rendeletben szabályozza az étkeztetés biztosítása érdekében a kérelem
benyújtásának feltételeit.
3-4.§-hoz

A helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a szociális étkezést igénybevevők térítési díját, és
annak befizetési módját.

5.§-hoz
Fizetési kötelezettséget növelő szabályozás esetén a hatályba lépésre legkorábban a kihirdetést
követő 30 napot követően kerülhet sor.
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