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Tájékoztató jogalapja:  

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM 

rendelet 2. § 

Ügyintéző, hivatali elérhetőség: 

Szecskóné Hasap Mária telefon: 22/245-005 mellék: 119 

szociális asszisztens e-mail: hivatal@sarszentmihaly.hu 

 Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal 

Érsek Róbertné 8143 Sárszentmihály, Fő út 54. 

szociális asszisztens ügyfélfogadási idő: 

hétfő: 800-1200, szerda: 900-1200, 1300-1800, csütörtök: 1300-1600 

 web: sarszentmihaly.hu 

 Jogforrás: 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szt.) 

 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról 

 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről 

 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről 

 Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(X.29.) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (a továbbiakban: 

15/2014.(X.29.) ör.) 

 Sárszentmihály Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(I.30.) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról (a továbbiakban: 1/2015.(I.30.) ör.) 

  

Fenti jogszabályok elérhetők a www.njt.hu honlapon. 

 

Kötelező feladatellátás 

 A szociális étkeztetés alapszolgáltatás. 

 A települési önkormányzat köteles biztosítani a szociális étkeztetést. 

 Szolgáltató/Fenntartó: Sárszentmihály Községi Önkormányzat 

A szociális étkeztetés tartalma 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről 

kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 

képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 

b) egészségi állapotuk, 

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

d) szenvedélybetegségük, vagy 

e) hajléktalanságuk 

miatt. 

mailto:hivatal@sarszentmihaly.hu
http://www.njt.hu/
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Igénybevétel: 

 önkéntes. 

Illeték 

Illetékmentes 

A szociális étkeztetés ellátás iránti kérelem 

A szociális étkeztetés ellátást szóban vagy írásban kell kérelmezni. 

Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt a törvényes képviselő terjeszti elő. 

A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmet a törvényes képviselőjének beleegyezésével, vagy, ha e 

tekintetben a bíróság cselekvőképességét nem korlátozza, önállóan terjesztheti elő. 

A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet II. része 

szerinti jövedelemnyilatkozatot. 

A dokumentumok másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek. 

Írásban nyilatkozni kell arról, hogy a másolatként csatolt, illetve korábban csatolt dokumentumok 

tekintetében időközben nem következett be változás. 

Az ellátás iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt 

tájékoztatják. Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról a jogosultat, illetve hozzátartozóját 

értesítik. 

Az Szt. 62. § (1) bekezdés a) pontja alapján életkora miatt szociálisan rászorult az a személy, aki a 62. 

életévét betöltötte és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300%-át. 

Az Szt. 62. § (1) bekezdés b) pontja alapján egészségi állapota miatt szociálisan rászorulónak kell 

tekinteni azt a személyt, aki 

a) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottsága által igazoltan az 

egészségkárosodásának mértéke eléri vagy meghaladja az 50 %-ot, 

b) háziorvos vagy szakorvos által igazoltan akut vagy krónikus betegsége miatt önmagát ellátni időlegesen 

vagy véglegesen nem képes. 

Az Szt. 62. § (1) bekezdés c) pontja alapján fogyatékossága miatt szociális rászorulónak kell tekinteni 

azt a személyt, aki Magyar Államkincstár által kiadott igazolás szerint fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban 

részesül. 

Az Szt. 62. § (1) bekezdés c) pontja alapján pszichiátriai betegsége miatt illetve az Szt. 62. § (1) 

bekezdés d) pontja alapján szenvedélybetegsége miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a 

személyt, aki fekvőbeteg gyógyintézeti vagy bentlakásos intézeti ellátásban nem részesül és önmaga 

ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve szenvedélybetegséget a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 

21. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni. 

Az Szt. 62. § (1) bekezdés e) pontja alapján hajléktalansága miatt szociálisan rászorulónak kell 

tekinteni, aki az éjszakáit Sárszentmihály község közterületén vagy nem lakás céljára szolgáló 

helyiségben tölti. 

Az Szt. 62. § (1) bekezdésében foglaltakon túl étkeztetés nyújtható annak, akinek a családjában az egy 

főre számított havi jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül 

élő esetén annak 200 %-át. 
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Az önkormányzat külön eljárás nélkül, azonnal gondoskodik az étkeztetésről, ha az arra rászoruló személy 

vis maior helyzetbe került, különösen, ha lakhatása önhibáján kívül veszélybe került, mert lakása 

megsemmisült. 

A Sárszentmihály Községi Önkormányzat képviselő-testületével szerződésben álló vállalkozónál napi 

egyszeri meleg ebéd vehető igénybe, mely történhet: 

        a) helyben fogyasztással, 

        b) az étel elvitelével, vagy 

        c) lakásra szállítással. 

A szociális étkeztetés igénybevételéről a szolgáltatást igénylő és a polgármester megállapodást köt. 

 

A szociális étkeztetés nem ingyenes; helyi rendelet határozza meg az intézményi térítési díjat, melyre 

figyelemmel a szociális asszisztens megállapítja a személyi térítési díjat. 

A helyi rendelet szerint a szociális étkeztetés intézményi térítési díja 

a)  helyben fogyasztással vagy saját elvitellel számolva a számított intézményi térítési díj bruttó 390 

Ft / ellátási nap, a megállapított intézményi térítési díj bruttó 390 Ft / ellátási nap. 

b) lakásra szállítással a megállapított intézményi térítési díj bruttó 390 Ft / ellátási nap és 40 Ft + 

áfa / ellátási nap kiszállítási díj. 

Lehetőség van méltányossági kérelem benyújtására. 

Panasszal a képviselő-testülethez fordulhat a panaszos, valamint az ellátottjogi képviselőhöz, akinek 

elérhetőségét honlapunk (www.sarszentmihaly.hu) tartalmazza. 

Az önkormányzat az étkeztetés ellátást megszünteti, ha 

a) az ellátást igénybe vevő – lakásra szállítás esetén – az ételt akár csak egy napon nem veszi át, és 

előre nem jelezte azt, hogy nem tart igényt az ellátásra, illetve utólag - két napon belül - erre a 

magatartásra méltányolható magyarázattal nem szolgál; 

b) saját elvitel esetén az ételt akár csak egy napon nem viszi el, és előre nem jelezte azt, hogy nem 

tart igényt az ellátásra, illetve utólag - két napon belül - erre a magatartásra méltányolható 

magyarázattal nem szolgál; 

c) az ellátást igénybe vevő írásos kezdeményezése alapján közös megegyezéssel, a megegyezésben 

foglalt időpontban; 

d) ha az ellátást igénybe vevő az étkeztetés ellátást 30 napot meghaladóan folyamatosan nem veszi 

igénybe, kivéve, ha a 30 nap meghosszabbítását kérte legfeljebb 60 napra; 

e) ha az ellátás jogszabályi feltételei nem állnak fenn, azaz az ellátás nem indokolt; 

f) együttműködő magatartás hiányában, különösen akkor, ha az ellátást igénybe vevő a kiszállítást 

végző személyt szóban, tettben zaklatja, veszélyezteti az ellátást végző személy testi, lelki 

épségét, és egyébként az igénybe vevő megélhetése - jövedelmi helyzete alapján - nincs 

veszélyeztetve. 

(2) Az ellátás a fenti c) pont kivételével a megszüntetést elrendelő határozat jogerőre emelkedésének 

napján szűnik meg azzal, hogy az addig felmerülő, ki nem egyenlített díjat a megfizetésre 

kötelezettnek ki kell egyenlítenie. 

Ha az ellátást valamely napra a jogosult nem kívánja igénybe venni betegség vagy más ok miatt, ezt 

legalább két munkanappal az érintett ellátási nap bekövetkezte előtt írásban be kell jelenteni. Ennek 

elmulasztása esetén az ellátás igénybevételének mellőzését követő 3. naptól mentesül a személyi térítési 

díj megfizetése alól a kötelezett. 

http://www.sarszentmihaly.hu/
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Az ellátottak jogai 

A szociális szolgáltatás során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. 

Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek 

mellett lehet vizsgálni. 

Az ellátást úgy kell biztosítani, hogy az ellátást végző személy figyelemmel legyen az ellátást igénybe 

vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös 

figyelemmel az élethez, emberi méltósághoz, a testiépséghez, és a testi-lelki egészséghez való jogra. 

Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos 

titokvédelem. 

Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylők adataihoz 

csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. 

Az ellátott, sérelme esetén panaszt tehet a polgármesteri hivatalban; a polgármester 15 napon belül köteles 

a panasztevőt értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. 

Az ellátást végző jogai 

A szociális ágazatban foglalkoztatottnak vagy munkaviszonyban álló személy esetében biztosítani kell, 

hogy a munkavégzéséhez kapcsolódó megbecsülést megkapja, tiszteletben tartsák emberi méltóságát és 

személyiségi jogait, munkáját elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket 

biztosítson számára. 

A szociális étkeztetést végző szociális gondozó közfeladatot ellátó személynek minősül. 

Az ellátottjogi képviselő 

Az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alapellátást biztosító intézményi elhelyezést 

igénylő, illetve szolgáltatásban részesülő személy részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Működése 

során tekintettel van az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire. 

-//- 


