Kerecseny község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005. /XI.1./ sz.
rendeletével módosított 8/2004. /VI.1./ sz. rendelete a szociális étkeztetés
igénybevételéről és az étkezési térítési díjak fizetéséhez nyújtandó önkormányzati
támogatásról
Egységes szerkezetben
Kerecseny község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról
szóló 1993. évi III. tv. 92.§. /1/ és /2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja:
1.§.
Az Önkormányzat az 1993. évi III. törvény 62.§-ában meghatározottak részére
egyszeri meleg ebédet / a továbbiakban: szociális étkeztetés/ és az étkezési térítési díj
megfizetéséhez támogatást nyújt.
2.§.
/1/ Az Önkormányzat a szociális étkeztetést hétfőtől-péntekig, munkanapokon a
falugondnok közreműködésével biztosítja az orosztonyi napköziotthonos óvoda
konyhájáról.
/2/ A szociális étkeztetés munkanapokon szünetelhet abban az esetben, ha a
főzőkonyha működése szünetel.
/3/ A falugondnok az ebédet 12 és 14 óra közötti időben az igénybevevők részére
házhoz szállítja.
3.§.
/1/ A szociális étkezést igénybevevő köteles gondoskodni arról, hogy a falugondnok az
ebédszállítás időpontjában a lakásba bejusson, vagy az igénybevevő távollétében az
ebédet az arra kijelölt, zárható helyre letehesse.
/2/ Az igénybevevő köteles 3 db éthordót az ebédszállítás megkezdése előtt a
falugondnoknak átadni.
/3/ Az igénybevevő köteles az ebédszállításkor a falugondnok részére a csereéthordót
tiszta, ételmaradéktól mentes állapotban átadni.
4.§.
Az Önkormányzat a szociális étkezést igénybevevők részére az alábbi esetekben
támogatást nyújt:
/1/ Támogatásra jogosult az, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át.

/2/ A támogatás mértéke az /1/ bekezdésben meghatározott esetben a mindenkori
étkezési térítési díj 20 %-a.
5.§.
/1/ A szociális étkezés iránti igényeket a körjegyzőséghez kell benyújtani.
/2/ A kérelemhez csatolni kell a közös háztartásban élők jövedelmi viszonyaira
vonatkozó igazolásokat.
/3/ A szociális étkezés igénybevételét a polgármester engedélyezi, egyúttal
megállapítja az étkezés igénybevételéért fizetendő térítési díj összegét.
/4/ Az étkezési térítési díj támogatás nélküli összegét köteles fizetni az az
igénybevevő, aki a kérelemhez nem csatolja a jövedelemigazolásokat, illetve a
háztartásban együtt élők jövedelme meghaladja a 2.§. /2/ bekezdésében meghatározott
jövedelemhatárt.
/5/ Az étkezési térítési díjat utólag, a ténylegesen igénybe vett étkezési napok alapján,
számla ellenében, minden hónap 8. napjáig köteles az igénybevevő az
Önkormányzatnak megfizetni.
6.§.
/1/ A polgármester a szociális étkezés igénybevételét felfüggesztheti,
a/ ha az igénybevevőnek egy hónapot meghaladó étkezési térítési díj hátraléka van
b/ ha az igénybevevő a szükséges számú éthordót nem biztosítja
c/ ha az igénybevevő a csereéthordót közegészségügyi szempontból nem megfelelő
állapotban adja át a falugondnoknak
d/ ha nem biztosítja, hogy a falugondnok az ebédszállítás ideje alatt a lakásba vagy
annak udvarába bejusson, és távollétében nem gondoskodik az éthordó biztonságos,
közegészségügyi szempontból megfelelő zárt helyre történő átadásának lehetőségéről.
7.§.
A Képviselőtestület kérelemre az 5.§. /4/ bekezdésében felsoroltak részére rendkívüli
élethelyzet esetén az étkezési térítési díjat határozott időre, maximum 20 %-al
mérsékelheti.
8.§.
Ez a Rendelet 2004. június 1-én lép hatályba, a rendelet 5.§./1/ bekezdése 2005.
november 1-én lép hatályba..
Kerecseny, 2004. május 13.

Réti Alfréd s.k.
polgármester
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körjegyző
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