Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 18.)
önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92. §.
(1)-(2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint
Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

L Fejezet
Általános rendelkezések

1. §
A képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások megállapításával,
igénybevételével kapcsolatos hatáskörei közül az étkeztetés, ellátási fonna igénybevételéért a
képviselő-testület által megállapított személyi térítési díjakkal összefüggő és egyéb kedvezmények
iránti kérehnek elbírálását a polgánnesterre ruházza át

2.§
E rendelet hatálya kiterjed Lovasberény község közigazgatási területén élő, lakcímmel rendelkező,
és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban:
Szoctv.) 3. §. ( 1)-(3) bekezdésében meghatározott személyelcre.
lI. Fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások

3. §
(1) Lovasberény Község Önkormányzata a személyes gondoskodást igénylők számára az alábbi
szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:
a)
étkeztetés
b)
házi segítségnyújtás
e)
családsegítés
d)
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
e)
közösségi ellátás
A házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, családsegítést és a közösségi ellátást
a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás (Velence, Zárt utca 2.) társulás
útján látja el, a megállapodásban foglaltak alapján.
(2) Az e1Játások igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó társulás gesztor
települése, Velence Város Önkormányzata alkot rendeletet. mely a feladatkörben együttműködő
önkormányzatok közigazgatási területén is hatályos.
Ill. Fejezet
1

Eljárási rendelkezések, térítési díj megállapításának, szüneteltetésének, megszüntetésének általános
rendelkezései
4. §
(1) A szociális ellátások igénybevétele a Szoctv. 93. § (1) bekezdése, az 1/2000. (I.7.) SzCsM
rendelete, valamint a 9/1999. (Xl.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéről valamint e rendelet alapján történik.
az ellátásra vonatkozó szülcségletüket előzetesen szóban is jelezhetik a települési
önkonnányzatoknál, a családsegítőnél, az étkeztetésben résztvevő szolgáltatónál. · Az ellátást
kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókömyezetbö) bárki, aki ellátatlan; idős .vagy szociálisan
rászorult embert észlel.

(2) Az

igénylők

(3) A szociális ellátást a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
9/ 1999.(XI.24.) SZCSM rendelet mellékletében levő egészségi állapotra vonatkozó igazolás alapján
készült e rendelet 2. melléklete - amennyiben egészségi állapotára tekintettel kérelmezi az ellátást -,
e rendelet alapján tett nyilatkozat, és e rendelet 3. me11ékletében levő jövedelemnyilatkozat, valamint
az önkonnányzati rendelet 4. mellékletével a kérelem fonnanyomtatvány kitöltésével kell
kérelmezni.

(4) Az étkeztetés igénybevétele iránti kérelemhez a kérebnezőnek nyilatkoznia kell nettó havi
és mellékelni kell jövedelmi adatok valódiságát bizonyító iratot.

jövedelméről

(5) Az étkeztetés iránti kérelmet, az egészségi állapotról szóló igazolást és szociális rászorultságot
igazoló jövedelem nyilatkozattal együtt a Polgánnesteri Hivatalba kell benyújtani.

A szolgáltatás térítési díj megállapítása

5.§
(l) A szolgáltatás térítési díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A személyi térítési díj összege az ellátott egyéni rászorultsága alapján csökkenthető illetve
elengedhető, ha azt a kötelezett jövedelmi viszonyai indokolttá teszik, és azt kérelmezi.
(3) A polgármester a személyi térítési díj összegét, amennyiben a kötelezett havi jövedelme nem
haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum
a)
200%-át 75%-al
b)
300%-át 50%-al
e)
400%-át 25%-al csökkentheti
d)
hajléktalan, vagy tartósan munkaviszonnyal nem rendelkezik, akkor első két hónapra a
személyi térítési díj megfizetését elengedheti, és ezt követően a felülvizsgálat után az ellátott
jövedelme alapján dönt a személyi térítési díj összegéről ,
e)
a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való
jogosultság kezdő napja.
(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről a döntésre jogosult (polgánnester)
az ellátás igénybevételéről megállapodást köt az ellátottal, illetve törvényes képviselőjével és a
szolgáltatás igénybevételéről értesítést küld a kérelmezőnek és a Lovasberényi Csicsergő Óvoda és
Konyha Intézményének.
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(5) A megállapodás tartalmazza:
a)
az ellátás kezdöidöpontját
b)
tartamát,
e)
az étkeztetés módját,
d)
a térítési díj összegét, a fizetés módját, helyét, időpontját,
e)
ai ellátás mellőzése esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, ~lutazás) az előzetes bejelentési
kötelezettség szabályait,
f)
az ellátás megszüntetésének eseteit.
(6) Az intézményi térítési díjakat a
módosítja.

képviselő-testület

éVente felülvizsgálja, és szükség szerint

(7) Az új személyi térítési díj megfizetésének időpontja a felülvizsgálat hónapját követő hónap első
napja.
fizetendő személyi térítési díj összegét az Szoctv. 114. §.-115. §-aiban foglalt szabályok
figyelembevételével kell megállapítani és erről a térítési díj fizetésére kötelezettet tájékoztatni.

(8) A

(9) A térítési díj fizetésére kötelezettek:
A Szoctv. 114. § (2) bekezdésében meghatározott személyek. A közös háztartásban élő személyek
részére a kiszállításért fizetendő térítési díjat a magasabb személyi jövedelemmel rendelkező köteles
megfizetni.

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás szüneteltetése
6. §
(1) Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást
a Lovasberényi Polgármesteri Hivatalnak szóban, vagy írásban legalább két munkanappal a
távolmaradást megelőzően be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj
megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3.munkanaptól mentesül.
(2) Kórházi ellátás esetén a kórházba kerülés napján - amennyiben aznap nem veszi igénybe az
ellátást - gondoskodni kell 10 óráig az ebéd le mondásáról.
(3) A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetése alól.
A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás megszűnése

7.§
(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás megszűnik:
a)
a szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
b)
a jogosult halálával,
e)
a határozott időre szóló megállapodás határidejének lejártával
(2) az intézményi jogviszony megszüntetésre kerül:
a)
az ellátást igénybe vevő saját kérésére,
b)
ha az eIJátott a térítési díjat nem fizeti, és a szolgáltató felszólítására kötelezettségének nem tesz
eleget
e)
ha az ellátott előzetes bejelentés nélkül a szolgáltatást 30 napot meghaladó ideig nem veszi
igénybe
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IV. Fejezet
Záró rendel~ések

. 8. §
Hatályát veszti A személyes gondoskodást ·nyújtó ·szo.ciális ~llátásolcról szóló 8/2021. (VIII.. 16.)
önkonnányzati rendelet.

9. §
Ez a rendelet a kihirdctését,követő.JO. .

napon lép h.atályba.

~„~
Südi Mihály
polgárniester

A rendelet kihirdetve
2022. július 18. napján
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1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) J. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

s

Az étkeztetés térítési díjai:

Étkeztetés térítési díja: 559.-Ft +ÁFA= 710.-Ft I ellátási nap
Lakásra történő kiszállítás térítési díja: 210.-Ft/ellátási nap
A jövedelemmel nem rendelkező ellátott részére:

0.-Ft/fő/ellátási

nap"

2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
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IGAZOLÁS A SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉST KÉRŐ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL

Az ellátást igénylő neve:
Születési neve:

„ ...........• „. „. „ „ ...... „ „. „ ..... „ „. „ ..... „ „ „. „ „ „ ....... „ ...• „ ... „ „ ... „ ... „ . „ •. „ .. „.

„ ... „ ........ „ ....... „ ..• „.„„„.„ „ „ „ .. „„. „ ....... „.„.„ „ „ „ •• „ „ „ „ .•.... „ .. „„.„.„ .... „. „„.„.„ ..

Születési helye, ideje: ... „„„„„„„.„„.„ .. „ .. „„„„„.„„.„„„ ..„ „.. „.„„ .. „ „ .. „„„„.„„ .... „ ..... „ .... „.„ ....
Anyja neve:

„ ... „ „ „ ......... „„.„ •.. :„„„ ...... „ ... „.„„.„.„.„„ .. „„„.„ ... „ „ .... „.„.„„ .. „ ..... „.„„„.„„.„ .. „„.

lakóhelye: .........„ „ .. „ „ .•..... „.„.„ .•„„.„„ .. „ „ „ „ ...„.„ ... „.„.„„„.„„„„„„.„„„„ ... „„.„.„ ..„ „ „ „ „ „ „ .. .
Tartózkodási helye: .... „„.„„„„„.„„„„„ .. „ „ ... „ „ ... „ „ „ „ .. „ „ „ ••• „ „ „ „ ....... „. „ „ „ ... „„„„.„„„„.„.„.„.
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

1.

A kérelmező ön ellátására vonatkozó megállapítás (a megfelelő szöveg aláhúzandó):

önellátásra képes

2.

„ ... „ .. „ „ ...„„.„.„.„„„.„„„„... „ „ „ „ ..„.„„ .. „.„„.„„„.„„ ....• „

Kérelmező

miatt (a

önellátásra részben képes

az étkeztetést (napi egyszeri meleg étkezés} egészségi állapota, betegsége jellege
aláhúzandó}:

megfelelő szöveg

képes biztosítani

3.

önellátásra csak segítséggel képes

Kérelmező állapota

időleges

nem képes biztosítani

(a

megfelelő

szöveg aláhúzandó):

végleges

4.

Kérelmező

rendszeres orvosi ellenőrzése szükséges-e, ha igen, annak időpontja:

S.

Megjegyzés:

.„„„„

.„„„„.„„„.„.„„. „„„„.„ .„„.„ „ „ „ ... „„„.„ „„„„„„.„ .„ ...... „ „. „.„„ .. „ „.„.„.„ „ „ „ „.

Kelt:

„ ... ...•..•..••.•..... •.

év .......................•... „.„ ......... hó ........ nap

háziorvos aláírása

Kelt: ....... „ .............. ..... „„ .... „

................ , ..........év

.... „ ................ „ .. hó ........ nap

aláírás

3. melléklet
(A meHéklet szövegét a(z) 3. rrielléklet.pdf elnevezésű.fájl tartalmazza.)
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JÖVEDELEMNYILATKOZAT

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:

Név: ...... ........ .... ............... ................... „

. .......... „ ••.•. „ . ............... „ ..... .••..•.... .

Születési név: ................................................ ... ............................................. .
Anyja neve: . . . . .............................................................................................. .
Születési hely,

idő:

... .......... .. „

.. . „ .. ..••• •••••• ••• „ „ „ . „ ••• „ . „ ... ..... ...... • „

„. „ ... .. „

.... . . .

Lakóhely: .............. ..... ......... .. ........ .. .. . ....... . ......... . ........ .. .......... .. ....... ... .... .... .
Tartózkodási hely: ... .. ... „

..........•.... „ .............

(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező

Telefonszám (nem

kötelező

„............... „

életvitelszerűen

•• „ .•..... „ „ . .. .... „ .. .. ... „.

tartózkodik)

megadni): .. .. ...... ... .... .... . ......... .. ....... .... ......... . ... ..... .. ... .

Az 1993. évj III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos

személyi térítési díj megfizetését az ellátást

igénylő

vagy a térítési díjat

megfizető

más

személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak):

_J igen -

ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a „IIJ.

Vagyonnyilatkozat" nyomtatványt nem kell kitölteni,

_]nem
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:
A jövedelem típusa
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból
szánnazó
rI'ársas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló
~evékenységből

származó

[Táppénz, gyennekgondozási támogatások
!Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
Pnkonnányzat és állami foglalkoztatási szervek által folyósított
ellátások
[Egyéb jövedelem

Osszes Jövedelem

Nettó

össze~e

Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok:
~

család létszáma: •..

fő

MlUlkaviszony- rrársas és egyéni
:Vállalkozásból,
ból és más
foglalkoztatási pgtennelöi,
jogviszonybói ~zellemi és más
származó
~nálló

Táppénz,
gyennekgondozási
ámogatások

evékeny:ségből

Önkormányzat
~s állanri
foglalkoztatási
szervek által
folyósított
ellátások

Nyugellátás és
~gyéb

f::gyébjövedelem

.-iyugdíjszerű

rendszeres
tszociális
!!llátások

származó
Az ellátást igénybe vev{)
)dskoró
A közeli
hozzátartozók

Rokoni
kapcsolat

neve,
születési ideje
1)
2)

3)

4)
5)
ÖSSZESEN:

(szükség esetén a táblázat sorai

bővíthetők)

Büntetőjogi felelősségem

tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a
valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet
igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő
adatoknak az eljárás során történő felhasználásához

Dátum:.. .. .......... .. ....... . . .................. .. . ... ..... .

Az ellátást igénybe vevő
·(törvényes képviselő) aláírása

9/1999. (Xl. 24.)' SzCsM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez
II. Jövedelmi adatok
1. Jövedelem: a személyi jövedeleniadóról szóló törvény szerint meghatározott,

belföldről

vagy
külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az
egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselésí hozzájárulásról szóló
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a
bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell
feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert
költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi
jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi
szolgáltatási járulék, nyugdíijárulék, nyugdíjbiztosítási járuJék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
3.

Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás -alapjául szolgá]ó bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek
hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó
bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak
a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetve
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

4. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az
alkalmanként adott átmeneti segélyt, az önkormányzati segélyt, a rendkívüli települési
támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli
gyennekvédelmi támogatást, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatást, a Gyvt. 20/B. § (4)-(5)
bekezdése szerinti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az
anyasági támogatást, a szépkoruak jubileumi juttatását, a fogadó szervezet által az önkéntesnek
külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadahni
gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást és a szociális
szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett
tevékeoység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján
adómentes bevételt. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő
foglalkoztat.ás, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzés
révén szerzett bevétel, továbbá a tennészetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel
járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített
munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a
havi ellenértéke.

5.
6. A családtagokjövedehnét kizárólag kiskorú igénybe vevő esetén kell feltüntetni, külön-külön. A
családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a
jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

7. A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermélésből szánnazó jövedelem esetén a
kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

m.
1.

Jövedelem típusai

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban, kormánytisztviselői
jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi · szolgálati jogviszonyban, honvédség,
rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati
jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet
tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből sz.ánnazó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem: itt kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló
tevékenységéből származó jövedelmet, valamint a gazdasági társaság magánszemély tagja által
külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3.

Táppénz,

gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
díj, gyermekgondozási dij, gyermekgondozási segély, gyenneknevelési
támogatás, családi pótlék, gyennektartásdíj.

csecsemőgondozási

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdlj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói
nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók
egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs
ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
S. Önkormányzat és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal által
folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, a
települési támogatás, az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, a képzési
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
6.

Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások,
nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, ·végkielégítés és állampapirból származó jövedelem,

ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából szánnazó jövedelem,
életjárndékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan
jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
Szükség esetén a nyilatkozatok rovatai bővíthetők, valamint kitöltésük mellékletben folytatható.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy
annak másolatát kell a kérelemhez mellékelni.

4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdfelnevezésü .fájl tartalrnazu.)
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Lovasberény Község Önkormányzata
8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.
Telefon: +36 (30) 162-8471

Kérelem
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás, étkeztetés igénybevételéhez

1. Az ellátást igénybe vevő adatai:
Név: .„ ..... „.„ .. „ ............... „ ................... „„ ...... „.„ .. „ ... „ .. „.„.„„„.„ ... „„ ............ „„„ .. „.„.„ „„„.
Születési neve:„„„„„„.„„ ..... „.„ .. „ .. „„ „.„.„„ ...... „ ... „.„ .. „ ....... „ .. „ .. „„.„ ........... „„„. „ .. „„„.„.
Anyja neve: „ ... „„„ ................... „ .. „.„„ .. „ .............................. „ ....... „ ...................................... .
Születési helye, időpontja: „. „ .. „. „ „. „ „ „. „ ... „ .. „. „ ... „ ..... „. „ „ ...... „. „ „. „ .. „ .. „ .. „.„ ... „ „ „ .. „. „
„

Lakóhelye: .. „ ... „„. „ ...... „ ....... „.„„„ ..„ .......... „ ......... „„ .„ .. „ ... „ ... „ ...... „ .. „ ..... „ .. „

• •..•

„.„.„ ... „.

Tartózkodási helye: „ .......... „„.„„„„.„„„„„ .. „ ... „..... „ ... „.„.„.„„.„ ... „.„.„ .. „ ..... „ .... „.. „ ....... „
Állampolgársága: „

. . . . . . . . . . •.•••.••• ••• . .. . ...•. . . . . . . . . . . . .•...... ....... . ..•........... ••...•.... ...

Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: ........ ....................................... .

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .„.„. „„„ ........................................... . ........ .
Telefonszáma: .. „.„„ ... „ .. „ .. „.„ ...... „ ..„ .. „

.... .

„ .. „ ........ „ „„„ .. „„ ... „.„„.„ ...„

•.........

„„„.„.„„ ... .

2. Tartásra köteles személy
neve: ............................................................. ............................... ................ „ . „ ............... .
lakóhelye: .... „ .. „ ... „ ...... „ ......„ ..„ ...... „

... ...... „ ....... „.„ .......... „

..••

„ ... „.„„„.„.„„.„ ...........„.

telefonszá1n a: . „ ... „. „. „ .. „ ... „. „ .. „ .. „ .. „. „ ........„ ..... „. „ „ „ „. „ „. „ ... „ „ ..... „ ...... „. „ . „ „

.. „. „ ..

„

3. Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének)
neve: „ .. „ .. „ .•. „ .. „ •. „.„ ..... „ ... „ .. „ .. „.„„ ..... „ .. „ .. „ .. „

.. ....... .

„„ ..... „ ... „ .. „ .. „ ... „ ...... ... „ ... „.„.

lakóhelye: .. „.„ ...... „„„ .. „„ ..... „ .. „. „.„ .. „ ... „ ...... „.„ ... „.„„ .. „ .. „„.„.„ ... „ ..... „ ... „ .. „
-

telefonszáma: . ..... „ .. „. „ ...... „

..........

„ ........„„.„. „ ........ „ ... „ .. „ ................... „

.. .

„ .. „

.......•.. „ .....

„ .. „

4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg

.. .

étkezéséről

-2kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen az alábbiak miatt:

( a kérelmezőre vonatkozó pontot karikázza be)
a) életkor,
b) egészségi állapot,
e) fogyatékosság,
d) pszichiátriai betegség,
e) szenvedélybetegség, vagy
f) hajléktalanság miatt kérem.
5. Cselekvőképes:

igen

nem

/kérem aláhúzással válaszoljon/

Ha

nem

cselekvőképes,

gondnokának,

gyámjának

neve

és

elérhetősége: . ... ....... ...... ......... ......... .... .. .... . ..... ........ .... ......................... . .. .

6. Étkeztetést
' . a szo 1ga'ltatás b'zt
mi'lyen 1'döpontto' l ken
1 os1'tá'sa' t : „

„

„

„ „ .... „

milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: „ „ . „

„ „. „ „ .•... „ ... .... „ „ ••••• „ „ „ •. „ ..

„ „ .. „ „ „ „ •.. „ ........ . • „ ...• „ ... „ „ ...

az étkeztetés módja:
- helyben fogyasztással

- elvitellel, vagy
- kiszállítással

/kérem aláhúzással válaszo(jon/

Dátum:

az eJlátást igénybe vevő
(törvényes képviselő) aláírása

Végsö elöterjes~öi indokolás
A szociális étkeztetés térítési díjának felülvizsgálat a vészhelyzet megszűnésével szükségessé
vált. A rendelet tartalmazza az új étkezési díjat, valamint a kedvezményes térítési díj fizetésének
igénybevételének mértékét.
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