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Étkeztetés
Szakmai programja
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.)SzCsM rendelet 5/A. § (1) bekezdése alapján
Személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátás:

ÉTKEZTETÉS

Az ellátás formája:

Alapellátás körébe tartozó szolgáltatás

Fenntartó szerv megnevezése:

Kaskantyú Község Önkormányzata

Fenntartó szerv székhelye:

6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 29.

Szolgáltatás székhelye:

6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 29.

Fenntartó ellátási területe:

Kaskantyú község közigazgatási területe

1. A szolgáltatás célja:
A kora vagy egészségi állapota miatt arra rászorulók részére tartósan vagy átmeneti jelleggel
napi egyszeri étkeztetés, meleg ebéd biztosítása.
1.1. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása
Az önkormányzat az étkeztetés alapszolgáltatás megszervezésével nyújt segítséget a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémák megoldásában.
1.2. Létrejövő kapacitások
Az ellátás a település teljes területére biztosított, a lakosság teljes rétegére vonatkozóan azoknak, akik a helyi rendeletben szabályozott feltételeknek megfelelnek.
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összes lakosság 16 %-a.
1.3. Nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása
Kaskantyú Község Önkormányzata biztosítja a szociális alapszolgáltatások közül a kötelezően
ellátandó étkeztetést. A szolgáltatás igénybe vételéért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi
térítési díjat a képviselő-testület rendeletben állapítja meg.
Az ellátást Kaskantyú Község Önkormányzata vállalkozóval kötött szerződés keretében, az
ellátásra jogszabályban előírt, és a szerződésben kikötött tárgyi, higiénés, az élelmiszernyersanyagok energia- és tápanyagtartalmát meghatározó továbbá a tevékenységre vonatkozó
egyéb feltételek betartása mellett biztosítja.
Az étkeztetés ellátásában szociális segítő nem közreműködik, az ellátás
-

döntés-előkészítési, nyilvántartási, adatszolgáltatási, tájékoztatási feladatait a Közös
Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi Kirendeltsége,

-

a napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) biztosítását – határozott idejű, 2019. január 1.
napjától 2023. december 31. napjáig kötött szerződéssel – a Kredit Kft. (székhelye:
6200 Kiskőrös, Vörösmarty u. 12.),

látja el.
A szolgáltatás formája: Szociális konyha keretében nyújtott ellátás. A szolgáltatásnyújtás (az
ebéd kiszolgálásának) helye:
Önkormányzat konyhája 6211 Kaskantyú, Petőfi utca 2.
A szolgáltatás rendszeressége: munkanapokon biztosított ellátás
Az ellátás formája:
- étkeztetés napi nyersanyagnorma alapján (normál étkezés)
- diétás étkeztetés orvosi javaslat alapján (diétás étkezés)
Az ellátás igénybe vehető:
- kiszolgálással egyidejű helyben fogyasztással,
- az étel elvitelével,
- igény esetén lakásra szállítás
Az étterem Kaskantyú központi helyén fekszik, jól megközelíthető, részben akadálymentesített. A helyben fogyasztásnál 1200 órától 1330 óráig lehet ebédelni. Az ebédlőnél biztosított az
étkészlet, evőeszköz, a kézmosás és nemek szerint külön WC.
Elvitelnél a szolgáltatást igénybevevő két ételest biztosít. Az ebédet 1100 órától lehet elvinni.
Az ebéd elvitelekor az igénybevevő ott hagyja az üres csere ételesét.
Házhoz szállításra eddig nem merült fel igény, igény esetén az Önkormányzat megszervezi a
kiszállítást.
Előre elkészített étlap szerint napi egyfajta étel készül. Diétás menüt igény szerint tudnak biztosítani.
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„Harmónia” Integrált Szociális Intézménye konyhájáról történik.
1.4. Más intézményekkel történő együttműködés módja
A szolgáltatás nyújtása kapcsán az Önkormányzat az alábbi intézményekkel működik együtt:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Szociális
és Gyámügyi Osztály – engedélyezési eljárás
- Tabdi Községi Önkormányzat Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken, Tabdin és Kaskantyún, család- és gyermekjóléti szolgálatot működtet a képesítési követelményeknek megfelelő 1 fő önálló családsegítő foglalkoztatásával. A családsegítő személyes kapcsolatai útján tud információt kapni az esetleges segítségnyújtási igényről, illetve kötelezettségről
- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Harmónia” Integrált Szociális Intézménye a
konyha esetleges zárva tartása idején biztosítja az étkeztetést.
- háziorvosokkal – az ebéd igénylésekor, valamint a diétás étkeztetés biztosításakor.
Az ellátást igénybevevők egészségi és mentális állapotának megőrzése, javítása, valamint
egyéb segítségnyújtás céljából a fenti intézményekkel, szervekkel az Önkormányzatnak jó a
kapcsolata, kölcsönös az esetleges problémák jelzése, tájékoztatás és a megoldás keresése. A
problémával küzdő személyekről kölcsönös az egyeztetés.
-

2. Az ellátandó célcsoport megnevezése
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak és eltartottjaiknak a legalább
napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, feltéve, hogy a család
egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének 250 %-át.
(2) Szociálisan rászorult az a személy, aki
a) a 65. életévét betöltötte,
b) mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról
– részben vagy teljesen – nem tud gondoskodni és ezt orvosi igazolással alátámasztja,
c) ha a rászoruló személy pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részbe képes és ezt orvosi
igazolással alátámasztja
(3) Az étkeztetésre való jogosultságról a polgármester dönt.
3. Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. § l) pontja szerinti
szolgáltatási elemek közül az alábbit biztosítja
étkeztetés: gondoskodás meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a szolgáltatást igénybe
vevő lakhelyén, illetve a 6211 Kaskantyú Petőfi u. 2. szám alatti önkormányzati konyha éttermében kiszolgálással.
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lehet igénybe venni.
4. Az ellátás igénybevételének módja
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére
történik.
A kérelem benyújtásának helye: Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi Kirendeltsége, 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 29. A jegyző a kérelem benyújtása után jövedelemvizsgálatot végez, illetve megvizsgálja a kérelem jogosságát. A kérelemhez jövedelemnyilatkozatot és orvosi javaslatot kell csatolni.
A kérelemről átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A jogosultság megállapítása után a
szakmai program melléklete szerinti megállapodást köt az igénybevevővel.
Jogorvoslati szerv: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6211 Kaskantyú,
Hunyadi utca 29.
Az ellátás kezdő napja:
- a kérelem alapján a szolgáltatás nyújtásáról rendelkező határozatban megjelölt időpont,
- jogorvoslat esetén a fellebbezési kérelmet, vagy keresetet elbíráló szerv határozatában,
ítéletében meghatározott időpont,
Az ellátás megszűnésének napja:
- a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi Kirendeltségéhez benyújtott az ellátás lemondásáról szóló nyilatkozattal, a lemondás benyújtását követő második naptól,
- a szociális rászorultság megszűnése esetén, az étkeztetést hivatalból megszüntető határozatban megjelölt időpontban.
A térítési díjat utólag, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell megfizetni a Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi Kirendeltségén. Ha az étkeztetésre jogosult személy valamely
napokon nem kívánja igénybe venni a szolgáltatást, akkor azt előző nap 8 óráig kell bejelenteni a Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi Kirendeltségén. Ennek elmulasztása esetén
az arra a napra járó ebéd személyi térítési díja számlázásra kerül.
Az ellátás nyújtásáról külön jogszabály szerinti nyilvántartást kell vezetni.
5. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja:
Az önkormányzat honlapján kerül közzétételre:
- a Képviselő-testület által jóváhagyott szakmai program,
- az önkormányzat szociális ellátásokról (a kérelem benyújtásáról, az intézményi térítési
díjról, a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének feltételeiről) szóló
rendelete,
- az ellátás igénybevételéhez kapcsolódó eljárás (ügymenet-leírás)
A Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi Kirendeltsége ügyfélterében kerül közzétételre:
- a kérelem benyújtásával kapcsolatos tájékoztató,
- kérelem-nyomtatvány
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ellátott-jogi képviselő neve, elérhetősége

Az ellátottat írásban kell tájékoztatni:
- amennyiben a szolgáltatás lényeges körülményeiben változás történik, az ezt megelőző 15 napig,
- az intézményi, illetve személyi térítési díj változásáról.
6. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok:
Az ellátást igénybe vevőt megilleti
-

alkotmányos jogainak (az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki
egészséghez fűződő jogának) maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására,

-

a személyes adatok védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem,

-

a szociális helyzetéhez, illetve egyéb körülményeihez igazodó ellátás.

Az igénybevevő a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit, javaslatát, kérését, kifogását, panaszát, stb. a polgármesterhez írásban vagy szóban nyújthatja be. Szóbeli benyújtás esetén
jegyzőkönyvet kell készíteni. A beadványról a Képviselő-testületet a legközelebbi ülésén kell
tájékoztatni.
Az igénybevevő írásban közvetlenül a Képviselőtestülethez is fordulhat.
A Képviselő-testület beadvány alapján kialakított álláspontját, vagy elrendelt intézkedését
tartalmazó érdemi választ a polgármester az ülést követő 15 napon belül köteles megküldeni.
A személyes gondoskodást végző – a szolgáltatást nyújtóval jogviszonyban álló – személy
részére biztosítani kell a munkavégzéshez kapcsolódó feltételeket, a foglalkoztatott joga, hogy
emberi méltóságát, személyiségi jogait elismerjék.
A szakmai program melléklete:
1. számú melléklet: Megállapodás minta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 94/C. § (1) bekezdése alapján
2. számú melléklet: Ellátottjogi képviselő
Kaskantyú, 2019. október 10.
Újházi Zsolt
polgármester
A szakmai programot Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1993. évi III.
törvény 4. §. (1) bekezdés g) és ma) pontja, valamint a 92/B. §. (1) bekezdés c) pontja alapján
a 39/2019. (X. 10.) sz. határozatával jóváhagyta. Ezzel egyidejűleg az 19/2011. (VI. 21.) sz.
határozattal jóváhagyott szakmai program hatályát veszti.
Kihirdetve: 2019. október 10.
Filus Jánosné
jegyző

1. számú melléklet
Étkeztetés szakmai programjának melléklete
KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 29.
___________________________________________________________________________
Ügyiratszám: ________/_______
MEGÁLLAPODÁS
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/C. § (1) és (3)
bekezdése alapján szociális alapszolgáltatás (étkeztetés) nyújtására
Étkeztetést
igénybe
vevő
neve:
___________________
lakcíme:
_____________________________
Étkeztetést nyújtó neve: Kaskantyú Község Önkormányzata, székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 29.
Az étkeztetést igénybe vevő és az étkeztetést nyújtó a szociális ellátás igénybevételének egyes
feltételeiről az alábbiak szerint állapodnak meg:
1. Az ellátás kezdetének időpontja:________________________
2. Az ellátás időtartama: határozatlan - határozott időtartamú: ________________ - tól
_______________ - ig
3. Az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalma:
Főétkezésként – munkaszüneti és pihenőnap kivételével – napi egyszeri meleg étel (ebéd)
biztosítása, ezen belül:
normál étkezés
diétás étkezés
Az ebédet kiszolgáló hely: Önkormányzati konyha ebédlője 6211 Kaskantyú, Petőfi utca 2.
Igénybevétel módja: naponta 1200 óra és 1300 óra között kiszolgálással egyidejű helyben fogyasztással vagy az étel elvitelével, illetve külön kérelemre 1100 óra és 1300 óra között a lakásra
történő
szállítással.
Az
ellátás
kezdetekor
kért
igénybevételi
mód:
_____________________________
Az ebéd átmeneti lemondásának vagy ismételt igénylésének módja: A Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi Kirendeltségén 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 29. történő bejelentéssel a lemondás vagy ismételt igénylés napját megelőző nap 8 óráig.
4. A személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybe vevő rendszeres havi jövedelme 30 %át (egy ellátási napra a jövedelem 30 %-ának 30-ad része alapján). A személyi térítési díj külön kérelemre a jövedelmi és vagyoni helyzetre tekintettel csökkenthető, illetve elengedhető.
A tárgyidőszakban érvényes személyi térítési díjról, illetve annak változásáról az igénybe vevő külön értesítés kap. A díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható
meg, kivéve, ha az ellátott jövedelme olyan mértékben csökkent, hogy a díjat nem képes megfizetni, vagy jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 25 %-át meghaladó mértékben növekedett.

-2A térítési díjat havonta utólag, a tényleges ellátási napok után, számla alapján, a számlán feltüntetett időpontig kell készpénzben – a Tabdi Közös önkormányzati Hivatal Kaskantyúi Kirendeltsége (6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 29.) pénztárában – megfizetni.
5. Az ellátás megszüntetésének módja
Az ellátás megszűnik:
- ha az igénybe vevő a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi kirendeltségén
benyújtott nyilatkozatával az ellátás megszüntetését kéri (a szolgáltatást lemondja), a
lemondást követő második naptól,
- a szociális rászorultság megszűnése esetén, az étkeztetés hivatalból történt megszüntetéséről szóló határozatban megjelölt időpontban,
- jelen megállapodásban maghatározott időtartam lejártával,
- a szolgáltatást igénybevevő halálával,
- a szolgáltató jogutód nélküli megszüntetésével.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a szociális ellátásokra vonatkozó mindenkori jogszabályok, továbbá a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Kaskantyú, _____________________
___________________
szolgáltató

___________________
igénybevevő

2. számú melléklet
ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ

Neve:

Ladányi Mónika

Telefon:

20/4899605

E-mail:

ladanyi.monika@obdk.hu

