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Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
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Rezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk
(2)
bekezdésében
megállapított
feladatkörében
eljárva,
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában
foglalt hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 92. § (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy meghatározza a szociális biztonság megteremtése és megőrzése
érdekében biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendszerét, igénybevételük
feltételeit és módjait.
A rendelet hatálya
2.§
(1)
A rendelet hatálya kiterjed Rezi község közigazgatási területén lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyekre, továbbá a településen életvitelszerűen
tartózkodó hajléktalanokra.
(2)
A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre.
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI
Étkeztetés
3. §
(1) Jelen rendeletben meghatározott étkeztetést Rezi Község Önkormányzata Konyhája (8373
Rezi, Rákóczi u. 4.) biztosítja.

(2) Az étkeztetésre való jogosultság megállapítása során szociális rászorultnak kell tekinteni:
a) aki nyugellátásban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül,
b) életkortól függetlenül azt, akinek a szolgáltatás nyújtását az egészségi állapota indokolja,
c) a súlyosan mozgáskorlátozott személyt,
d) a súlyos fogyatékos személyt,
e) a pszichiátriai beteget,
f) a szenvedélybeteget,
g) akire tekintettel ápolási díjat folyósítanak,
h) aki rokkantsági ellátásban részesül,
i) aki a munkaképességét legalább 50%-ban elveszítette,
j) a hajléktalant,
k) az aktív korúak ellátására jogosult személyt, vagy
l) aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd.
(3)1 Az étkeztetés iránti kérelmet a polgármesternél kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni
kell a szociális rászorultságot igazoló iratokat, vagy azok másolatát.
(4) Az étkeztetés biztosítása a jogosult általi elvitellel történik. Annak a jogosultnak, akinek
az egészségi állapota azt indokolja, az 1. mellékletben megállapított díj ellenében – kérelemre
– az önkormányzat az ebéd házhozszállításáról gondoskodik.
(5)2 Az étkezésért térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díjat az 1. melléklet
tartalmazza.
(6)3 Az étkeztetés iránti kérelemről, az ellátás megszüntetéséről, a személyi térítési díj
összegének megállapításáról, annak felülvizsgálatáról a polgármester dönt.
(7) A személyi térítési díjat az ellátást igénybevevő jogosult, vagy a jogosult tartására köteles
személynek kell megfizetnie.
(8)4 A polgármester a személyi térítési díjat mérsékelheti azon jogosult esetében, akinek havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.
A személyi térítési díj mérséklése során sem lehet kevesebb napi 50 forintnál.
(9) Az étkezésért fizetendő díjat a kötelezett havonta előre, tárgyhó 15. napjáig egy összegben
készpénzben köteles az élelmezésvezetőnél megfizetni. A beszedett térítési díjakat az
élelmezésvezető összesíti, és a befizetési napot követő napon a Karmacsi Közös
Önkormányzati Hivatal Rezi Kirendeltsége házipénztárába befizeti.
(10) Az étkeztetésre való jogosultság megszűnik, ha
a) azt a jogosult kérelmezi,
b) a szociális rászorultság már nem áll fent,
c) a jogosult az ellátást előzetes bejelentés nélkül legalább 1 hónapig nem vette igénybe,
d) a kötelezett a személyi térítési díj megfzetését figyelmeztetés ellenére elmulasztotta,
e) a jogosult elhunyt.
1

Módosította a 9/2017. (VII.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. (Hatályos: 2017. augusztus 1-től.)
Módosította a 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. (Hatályos: 2017. április 1-től.)
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Módosította a 9/2017. (VII.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. (Hatályos: 2017. augusztus 1-től.)
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Módosította a 9/2017. (VII.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. (Hatályos: 2017. augusztus 1-től.)
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(11) Rezi Község Önkormányzata Konyhája a szociálisan rászorulókon kívül más igénylőnek
is biztosítja az étkezést (a továbbiakban: egyéb étkezés).
(12) Az egyéb étkezés iránti igényt az élelmezésvezetőnél kell bejelenteni. Az egyéb étkezés
térítési díját a 2. melléklet tartalmazza.
(13) A helyi civil szervezetek által igényelt étkezetés egyedi megállapodás alapján önköltségi
áron történik.
Házi segítségnyújtás
4. §5
(1) Rezi Község Önkormányzata házi segítségnyújtást biztosít.
(2) A házi segítségnyújtást a Képviselő-testület házi segítségnyújtó szolgálata útján biztosítja.
(3) A házi segítségnyújtás iránti kérelmet a polgármesternél kell előterjeszteni.
(4) A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díjat a 3. melléklet
tartalmazza.
(5) A házi segítségnyújtás iránti kérelemről, az ellátás megszüntetéséről, a személyi térítési díj
megállapításáról, annak felülvizsgálatáról a polgármester dönt.
(6) A térítési díj befizetése a tárgyhót követő hó 10. napjáig történik Rezi Község
Önkormányzata házipénztárába, készpénzzel történő befizetéssel.
(7) A házi segítségnyújtásra való jogosultság megszűnik:
a) a jogosult halálával
b) a jogosult, vagy törvényes képviselője kérelmére
c) határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával
d) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési
díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget
e) a jogosult együttműködésének hiánya esetén
f) a jogosult bentlakásos intézménybe történő elhelyezése esetén
g) az ellátott hosszan tartó kórházi kezelése esetén
h) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi, veszélyeztető magatartást
tanúsít a gondozóval szemben, vagy az ellátást akadályozza.
Családsegítés
5. §
Rezi Község Önkormányzata a családsegítést önkormányzati intézményfenntartói társulás
keretében fenntartott Zalaszántói Család- és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja.
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Módosította a 10/2018. (VII.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. (Hatályos: 2018. augusztus 1-től)

Záró rendelékezések
6. §
(1) E rendelet 2017. január 1-én lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Rezi Község Önkormányzata Képviselőtestülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 3/2012. (I.31.) önkormányzati rendelete.
Rezi, 2016. december 19.
Cserép Gábor sk.
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Rezi, 2016. december 30.

Cseh Marianna sk.
jegyző

Cseh Marianna sk.
jegyző

1. melléklet6 a 15/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelethez

Szociális étkezésért fizetendő
személyi térítési díj
A szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díj összege kategóriánként a következő:

1) 420,- Ft/nap
Azon szociális étkezők esetében, akiknek rendszeres havi jövedelme nem
haladja meg a 80.000,- Ft-ot.
2) 480,- Ft/nap
Azon szociális étkezők esetében, akiknek rendszeres havi jövedelme nem
haladja meg a 100.000,- Ft-ot.
3) 630,- Ft/nap
Azon szociális étkezők esetében, akiknek rendszeres havi jövedelme nem
haladja meg a 130.000,- Ft-ot.
4) 650,- Ft/nap
Azon szcoiális étkezők esetében, akiknek rendszeres havi jövedelme a
130.000,- Ft-ot meghaladja.
5) Az étel háztartásonként történő kiszállításának díja: 100,- Ft.
6) A szociális étkezés nyersanyagköltsége 360,- Ft.
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Módosította a 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. (Hatályos: 2018. április 1-től)

2. melléklet7 a 15/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelethez

Egyéb étkezés igénybevételéért
fizetendő térítési díj
Ellátás típusa
Vendégétkező
részére - Ebéd
Vendégétkező
részére – Ebéd
kiszállítással
Alkalmazott
részére - Ebéd
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Nyersanyagnorma
360,- Ft/nap

Rezsiköltség
179,- Ft

Kiszállítás

Térítési díj
685,- Ft/nap

360,- Ft/nap

179,- Ft

100,- Ft

785 ,- Ft/nap

360,- Ft/nap

455,- Ft/nap

Módosította a 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. (Hatályos: 2018. április 1-től)

3. melléklet a 15/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelethez8

Ellátás típusa

Házi segítségnyújtás

Intézményi térítési díj
Személyi térítési díj
Ebből: Önkormányzati támogatás
Fizetendő díj

1694 Ft/óra
384 Ft/óra
244 Ft/óra
140 Ft/óra
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Kiegészítette a 10/2018. (VII.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. augusztus 1-től.

