Mosonszentmiklós község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete
a szociális étkeztetés térítési díjairól
Mosonszentmiklós község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A szociális étkeztetés térítési díjai
(1) Mosonszentmiklós község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe
véve a szociálisan rászorult Mosonszentmiklós közigazgatási területén bejelentett
lakóhellyel rendelkező lakosok részére napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik
az alábbiak szerint:
 egészségi állapota alapján azon személynek, aki krónikus vagy akut
megbetegedése miatt, - a háziorvos, kezelőorvos igazolása alapján – olyan
mértékben korlátozott, hogy önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni,
 fogyatékossága alapján azon személy részére, aki rászorultságát
fogyatékosságának fennállását igazoló szakvéleménnyel igazolja, és önmaga
ellátásáról nem tud gondoskodni,
 pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt azon személynek, aki
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, de önmaga ellátásáról nem tud
gondoskodni, és pszichiátriai-, vagy szenvedélybetegségét háziorvosi-, vagy
kezelőorvosi szakvéleménnyel igazolja,
 hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki –
nyilatkozata szerint – bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, vagy ha
bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.
 egyedülálló nyugdíjas részére, továbbá kora alapján azon személy részére, aki a
rá irányadó öregségi nyugdíj korhatárt betöltötte, és ezt arra alkalmas okmány
bemutatásával igazolja,
 azok részére, akiknél az főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum szintjén van, valamint
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(2) Rendkívüli, létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben határozott időtartamra is
nyújtható szociális étkeztetés. Ezen esetre vonatkozóan a szolgáltatás biztosításáról a
szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője dönt.

(3) Megállapított térítési díjak
a) intézményi térítési díj
- saját elvitellel Bruttó 550,- szállítással
Bruttó 640,b) A fenntartó az Szt. 115. § (3) alapján az alábbi térítési díj kedvezményeket
biztosítja
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(4) Az (3) bekezdésben meghatározott ellátott által fizetendő térítési díjak az általános
forgalmi adót tartalmazzák.
(5) Az ellátott által fizetendő bruttó összeg a kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III.
törvény 2. §-ának figyelembe vételével kerül megállapításra.
Záró rendelkezések
2.§
(1) A rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Mosonszentmiklós község Önkormányzata
Képviselő-testületének a szociális étkeztetés térítési díjairól szóló 5/2018. (V.30.)
Önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Bedő Csaba s.k.
polgármester

Farkas Judit s.k.
jegyző

Záradék: A rendelet 2019. március 13-án kihirdetésre került.
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jegyző

