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Készült: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján 

1. A szolgáltatás célját, feladata 

1.1. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása 

A szolgáltatás célja, gondoskodni a napi egyszeri meleg étkezésről azoknak, akik tartósan, 

vagy átmenetileg nem tudják biztosítani étkezésüket. Ha az étkezésben részesülő személy 

egészségi állapota indokolná, még a háziorvos javaslatára sem tudjuk biztosítani a diétát. 

1.2. A létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 

Az étkeztetés hétfőtől péntekig vehető igénybe. 

Az étkezés helyben fogyasztással, elvitellel és házhoz szállítással igényelhető.  

Helyben fogyasztás az étel elkészítésének a helyszínén, a Betekincs vendéglőben történik. 

Könnyen megközelíthető, akadálymentesített épület. Lehetőség van kézmosásra és 

nemenkénti elkülönített illemhelyre.  

Az elvitel és a házhozszállítás tisztára mosott, váltó éthordókkal történik. A kiszállítást az 

Ászpár Kft. Biztosítja.  

A főzést a Betekincs vendéglő konyháján, az Ászpár kft. munkatársai végzik. 

A szociális étkeztetés személyi térítési díja 2015. január 1-jétől: 

Helyben fogyasztással és elvitellel: 390 Ft/ellátási nap 

Kiszállítással:440 Ft/ellátási nap. 

2015. májusig 27 fő kért szociális ebédet.  7 fő elviszi, 20 főnek házhoz szállítják. 

 

1.3. Más intézményekkel történő együttműködés módja 

A szolgáltatás kapcsolatot tart a házi orvossal, az Ászpár kft. dolgozóival, vezetőjével. 

2. Az ellátandó célcsoport jellemzői 

A szociálisan rászorult személyek, és akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, 

pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük miatt  önmaguk vagy eltartottjaik 

napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodni nem tudnak.  Az ellátásban részesülők 

többsége időskorú, egészségi állapotuk meggyengült, anyagi helyzetük átlagos, 

szociális ellátást igényelnek. 
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3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja 

Az étkeztetést Sárszentmihály közigazgatási területén biztosítják. 

Az olyan rászorulóknak, akik nem tudják egyedül elfogyasztani az ebédjüket, azt a 

szociális gondozó segíti az étel melegítésében, elfogyasztásában, étkezés után 

elmosogatja az éthordót. 

4. A biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 

Ünnepnapok és a heti pihenő napok kivételével naponta biztosított a napi egyszeri 

meleg étel.  

Az étkezők napi nyilvántartását, mely a személyi térítési díj alapja, a szociális 

gondozó vezeti. Az ellátásért mindenki fizet térítési díjat, havonta (tárgyhó 26-ig) 

visszamenőleg az elfogyasztott ebéd után. A térítési díjat számla ellenében a szociális 

gondozónak kell fizetni. 

Az étkezés lemondásának módja: az igényelt étkezési napot megelőzően 1 nappal, 

délelőtt 11 óráig a 20/ 559-81-73-as telefonon lehet. 

5. Az ellátás igénybevételének módja 

Az ellátás igénybevétele önkéntes. A kérelmező, ill. törvényes képviselője vagy 

meghatalmazottja szóban vagy írásban kérheti a helyi Polgármesteri hivatalban. A 

benyújtott kérelmet a Képviselő testület által átruházott hatáskörben a Polgármester 

dönt el.  

Kérelmezéskor mellékelni kell a havi rendszeres jövedelméről szóló igazolást, az 

egészségi állapotáról a házi orvos igazolását.  

A kérelmező tájékoztatást kap a személyi térítési díjról írásban.  

Az étkeztetést igénybevevő és a polgármester megállapodást köt.  

 

6. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 

A szolgáltatásról szóló tájékoztatást a település honlapján, valamint az 

önkormányzat faliújságján elhelyezett tájékoztatóban lehet megtekinteni,. Az 

önkormányzat munkatársai személyesen és telefonon is adnak tájékoztatást a 

szolgáltatásról.  

7. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével 

kapcsolatos szabályok 

Az ellátottakat tilos hátrányosan megkülönböztetni, neme, vallási, politikai meggyőződése, 

fogyatékossága vagy etnikai hovatartozása miatt. 

A jövedelmi helyzetét csak törvényes módon és esetben lehet vizsgálni. A szolgáltatást úgy lehet 

végezni, hogy az ellátott személyiségi , az élethez , az emberi méltósághoz való joga ne sérüljön. 

Az ellátottat megilleti a személyes adatainak védelme és a magánéleti titokvédelem. 
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Az ellátottnak joga van ellátott jogi képviselőhöz fordulni. 

A személyes gondoskodást végző személyes jogai: 

A szociális segítő közalkalmazottnak-a munkáltató kötelessége biztosítani, hogy a 

munkavégzéshez kapcsolódó anyagi, tárgyi feltételeit, valamint megbecsülését, emberi 

méltóságát, személyiségi és magánéleti jogait tiszteletben tartassa. 

 

 

A szakmai program mellékletét képezi: 

- az Szt. 94/C. § (1) bekezdése szerinti megállapodások tervezete, az Szt. 94/C. § (2) 

bekezdése szerinti kivételekkel, 

 

 
E szakmai programot jóváhagyta: Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

143/2015.(V.04.) önkormányzati határozatával. 

 


