
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete 
17/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályzásáról szóló 1/2011.(I. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 

Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el. 
 
1.§ A rendelet az étkeztetés címtől 33.§ -34.§ az alábbiak szerint változik: 
 

Étkeztetés 
 

33.§. (1) Étkeztetésben kell részesíteni azt a rászorultat, aki: 
 

 70. életévét betöltötte vagy, 

 A reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött egyedül élő személy, vagy 

 Súlyos mozgáskorlátozott, vagy 

 Munkaképességét legalább 67%-ban elveszítette, vagy 

 Fogyatékossági támogatásban részesült, 
 

És legalább napi egyszeri meleg ételről más módon nem tud gondoskodni 
 
(2) Az étkeztetés keretében az ebéd elszállításáról elsősorban a jogosult köteles gondoskodni, de – 
egészségi állapota, fogyatékossága miatt – kérheti a lakásra történő kiszállítását is. 
 
(3) Az étkeztetést az önkormányzat a Gastro-Inno Bt konyhája útján biztosítja, megállapodás alapján. 
 
(4) A jogosult a személyi térítési díjat a polgármesteri hivatal által meghatározott térítési díjbeszedési 
rendje szerint köteles megfizetni a polgármesteri hivatal házi pénztárába. 
 
34.§. (1) Nem részesülhet étkeztetésben: 
 

 Aki után ápolási díjat állapítottak meg, 

 Aki ápolási díjban részesül, 

 Aki érvényes tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződéssel rendelkezik, kivéve ha a 
kötelezett ezen kötelezettségről átmenetileg (haláleset, betegség) nem tud gondoskodni, 

 Az a szenvedélybeteg, egészségtelen, káros életmódot folytató személy, aki életmódjavítása 
vagy szinten tartása érdekében nem hajlandó együttműködni a Központtal. 

 
Szövegrész helyébe 
 
33.§ (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről 
kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 
képesek azt biztosítani. 

(2) A szociális étkezés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult, akinek önálló képessége 
olyan mértékben csökkent, hogy önállóan étkezéséről gondoskodni nem tud, legfőképpen 



a.) kora 
b.) egészségi állapota , vagy 
c.) fogyatékossága , vagy 
d.) pszichiátriai betegsége, vagy 
e.)  szenvedélybetegsége vagy 
f.) hajléktalansága 
indokolja. 

(3) 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. 

(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek 
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági 
támogatásban részesül. 

(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a 
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. 

(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem 
rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. 

(7) A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat, illetve nyilatkozatokat lehet elfogadni: 

a.) a (2) bekezdés a.) és d.) pontokban meghatározott esetekben háziorvosi, szakorvosi igazolást, 
b.) a (2) bekezdés b.) pontban meghatározott esetben fogyatékossági támogatást, vakok személyi 
járadékát, illetve magasabb összegű családi pótlékot megállapító, folyósítását igazoló határozatot, 
szakvéleményt, illetve iratot, 
c.) a (2) bekezdés c.) pontban meghatározott esetben pszichiáter vagy neurológus szakorvosi 
szakvéleményt, 
d.) (2) bekezdés e.) pontban meghatározott 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. 
 

34.§ (1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat:  

a) az ellátást igénybe vevő jogosult,  
b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,  
c) a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy  
köteles megfizetni.  

(2) A szociális étkeztetés iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél kell benyújtani. A 
kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező rászorultságának indokait, életkörülményeit és mellékelni 
kell az együtt élő hozzátartozók jövedelmi viszonyairól szóló igazolást. 

(3) A kérelmek elbírálását a Pátka Község  Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
végzi. 

(4) Az Önkormányzat az Sztv. 62. §-a szerinti étkeztetést megállapodás alapján külső vállalkozó útján 
biztosítja.  



 
(5) Az étel kiszállításáról igény esetén az Önkormányzat a falugondnok útján gondoskodik. 
 
(6) Különösen indokolt esetben sürgős intézkedésként térítésmentes étkezést állapíthat meg a  
polgármester. Az intézkedést követő Egészségügyi és Szociális Bizottsági ülésen a bizottság tagjainak 
a tett intézkedésről a polgármester beszámol. 
 
(7) Az intézményi térítési díjat a rendelet melléklete szabályozza. 
 
Szövegrész kerül. 
 
 
2.§  (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 (2) Ez a rendelet 2012. június 15. napján hatályát veszti. 
 

 
Nagy Dániel               Járfás Péterné 

            polgármester          jegyző   
 
 
Záradék: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
 
Pátka, 2012. június 5.      

          
Járfás Péterné 
       jegyző 

 


