Ügyintéző: Vörösné Gaál Anikó igazgatási ügyintéző
Tel:
34/488-597

Szociális étkeztetés
A szociális étkeztetés a személyes gondoskodás körébe tartozó olyan szociális
alapszolgáltatási forma, melynek keretében a szociálisan rászorultak részére főétkezésként
legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítanak.
A szociális étkeztetés körében a települési önkormányzatnak arról is gondoskodnia kell, hogy
az ott élő fogyatékosok, pszichiátriai betegek, hajléktalanok vagy szenvedélybetegek részére
is biztosítsa a lehetőséget az étkeztetésre, illetve segítséget nyújtson a saját lakóhelyükön
történő étkezés igénybe vételére.
Baj Község Önkormányzata által biztosított étkeztetés igénybevétele szempontjából
szociálisan rászorult az a személy, akinek önálló képessége olyan mértékben csökkent, hogy
önállóan étkezéséről gondoskodni nem tud, így különösen aki
 80. életévét betöltötte, vagy
 korhatárra tekintet nélkül, akinek
o egészségi állapota vagy
o fogyatékossága vagy
o pszichiátriai betegsége vagy
o szenvedélybetegsége vagy
o hajléktalansága
ezt indokolja.
Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában
korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról –
részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud.
Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki
a) fogyatékossági támogatásban részesül
b) vakok személyi járadékában részesül
c) emelt összegű családi pótlékban részesül, vagy utána magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak.
Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben
képes.
Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel
nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.
Az étkeztetés történhet:
1. az étel házhoz szállításával,
2. az étel elvitelével és
3. az étel helyben fogyasztásával.

Az étkeztetést Baj Község Önkormányzata a Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
konyháján biztosítja.
Az ebéd házhoz szállítását az ellátottak személyi térítési díjfizetési kötelezettség nélkül
vehetik igénybe.
Az étkeztetés a rászoruló, illetve törvényes képviselője kérelme alapján vehető igénybe. Az
étkeztetés iránti igény bejelentése történhet szóban vagy írásban a Baji Polgármesteri
Hivatalnál. A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat, illetve nyilatkozatokat
lehet elfogadni:
a) egészségi állapotra, illetve szenvedélybetegségre tekintettel igényelt esetekben
háziorvosi, szakorvosi igazolást,
b) fogyatékosságra tekintettel igényelt esetekben a fogyatékossági támogatást, vakok
személyi járadékát, illetve magasabb összegű családi pótlékot megállapító, folyósítását
igazoló határozatot, szakvéleményt, illetve iratot,
c) pszichiátriai betegségre tekintettel igényelt esetben pszichiáter vagy neurológus
szakorvosi szakvéleményét,
d) hajléktalanságra tekintettel igényelt esetben a lakcím igazolására személyi igazolványt,
illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő bejelentett
lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás.
A szociális étkeztetés térítésmentesen, azaz ingyenesen vehető igénybe akkor, ha a jogosult
jövedelemmel nem rendelkezik. Egyéb esetekben a szociális étkeztetésért is térítési díjat kell
fizetni, annak összege azonban nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő személy
rendszeres havi jövedelmének 30%-át.
Baj Község Önkormányzata által biztosított szociális étkeztetés intézményi térítési díja 320
Ft/fő/ellátási nap + 27%ÁFA, azaz 406 Ft/ellátási nap.
Az ellátott által fizetendő térítési díj az ellátott jövedelmi viszonyának figyelembevételével az
alábbi összegű kedvezménnyel csökken:
Ellátott havi jövedelme
igénybevevő havi jövedelme
az
öregségi
nyugdíj
mindenkori
legkisebb
összege 150%-át nem éri el
igénybevevő havi jövedelme
az
öregségi
nyugdíj
mindenkori
legkisebb
összege 150%-a és 300%-a
közötti összeg
igénybevevő havi jövedelme
az
öregségi
nyugdíj
mindenkori
legkisebb
összege 300%-a és 350%-a
közötti összeg

Helyszínen
történő
fogyasztás esetében

Étel kiszállítása esetében

Étel elvitele esetében

180,- Ft/fő/ellátási nap

180,- Ft/fő/ellátási nap

180,- Ft/fő/ellátási nap

140,- Ft/fő/ellátási nap

140,- Ft/fő/ellátási nap

140,- Ft/fő/ellátási nap

80,- Ft/fő/ellátási nap

80,- Ft/fő/ellátási nap

80,- Ft/fő/ellátási nap

A szociális étkeztetés térítési díját utólag, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kell
megfizetni.

