ABOD K ÖZSÉG ÖNKOR M ÁNYZAT K ÉP VI SELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. július 12. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Abodi Kirendeltségén (3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott
rendkívüli nyílt ülésének

a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1. Abod településképének fejlesztése VP-6-7.4.1.1-16
okiratban meghatározott önerő rendelkezésre állásáról

kódszámú

támogató

2. Abod, Magyar út 20. szám alatti ingatlan ingyenes használatról
3. Szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadásáról

A b o d, 2018. július 12.

Ambrusics Tibor
aljegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 12. napján
az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén (3753 Abod,
Magyar út 42.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester
Berkesi László Miklós képviselő
Bartus Gábor képviselő
Igazoltan távol: Zsemkó János alpolgármester
Fekete Józsefné képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak: Ambrusics Tibor aljegyző
Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja,
hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 3 fő jelen van.
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
1. Abod településképének fejlesztése VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú támogató
okiratban meghatározott önerő rendelkezésre állásáról
2. Abod, Magyar út 20. szám alatti ingatlan ingyenes használatról
3. Szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadásáról
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjával kapcsolatban a képviselő-testület tagjai
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Rescsánszki Bertalanné polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – 3 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, az alábbiak
szerint:
1. Abod településképének fejlesztése VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú támogató
okiratban meghatározott önerő rendelkezésre állásáról
2. Abod, Magyar út 20. szám alatti ingatlan ingyenes használatról
3. Szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadásáról
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Napirendi pont tárgyalása
1./ Napirendi pont tárgya:
Abod településképének fejlesztése VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú támogató okiratban
meghatározott önerő rendelkezésre állásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja,
hogy az önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be „Abod településképének
Fejlesztése” címmel. Az irányító hatóság Abod Község Önkormányzatát 2017.
augusztus 31-i támogató okirat szerint 12.875.597 Ft, míg a támogatási kérelemben
konzorciumi partner Magyarország Peremkerületeinek Fejlesztéséért Alapítványt
6.399.276 Ft támogatásban részesítette. A projekt teljes költsége 136.845.000 Ft,
melyből az önkormányzatra jutó el nem számolható költség 2.861.434 Ft. A pályázati
felhívás 3.10. pontja tartalmazza az önerőre vonatkozó részt. „A támogatást
igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.” A projekt megvalósításához a
támogató okirat szerint Abod Község Önkormányzata részéről 9.233.323 Ft önerő
szükséges. Mivel a döntéshozó bizonyos (informatikai eszközbeszerzés,
akadálymentesítés) elemeket nem támogatott, ezért a 6.361.889 forint önerő
összegét növeli az Önkormányzatra jutó 2.861.434 Ft el nem számolható költség. A
cél, hogy előlegigénylést követően módosíttassuk a Támogatási Szerződést és a nem
támogatott elemeket elhagyjuk. Ugyanakkor az előlegigénylés miatt szükséges a
megjelölt fedezetről nyilatkozni.
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy az előterjesztés két határozati javaslatot
tartalmaz, és mindkettőnél az 1. pont megegyező. Az 1-es határozati javaslat 1. pontja
azt tartalmazza, hogy Abod Község Önkormányzata biztosítja az 5% önerő összegét és
az el nem számolható költségek fedezetét, míg a 2-es határozati javaslat 2. pontja azt
tartalmazza, hogy a Képviselő-testület elrendeli az előlegigénylést követően a támogató
okirat módosításának kezdeményezést, melynek keretében kezdeményezi a döntéshozó
által nem támogatott elemek elhagyásának és a műszaki tartalom módosításának
jóváhagyását.
Rescsánszki Bertalanné polgármester szavazásra bocsátja az 1-es határozati javaslat
elfogadását.
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta alábbi
határozatát:
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2018.(VII.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Abod településképének fejlesztése VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú
támogató okiratban meghatározott önerő rendelkezésre
állásáról
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
Abod településképének fejlesztése VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú
támogató okiratban meghatározott önerő rendelkezésre állásáról
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú a
vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére című felhívásra benyújtott Abod
településképének fejlesztése címmel támogatási kérelmet nyújtott
be az önkormányzat tulajdonában álló Közösségi ház(3753 Abod,
Magyar u. 3. hrsz. 232), Községháza(3753 Abod, Magyar u. 42.
hrsz. 212), többfunkciós közösségi ház (3753 Abod, Magyar út 40.
hrsz. 207/1.)ingatlanok felújítására vonatkozóan.
2. Képviselő-testület a támogató okiratban meghatározott Abod
Község Önkormányzatára eső 5% önerő összegét (6.361.889
forint) és az el nem számolható költségek fedezetét (2.861.434 Ft)
biztosítja, az államháztartáson kívüli szervezetektől átvett
pénzeszközökből, és ingatlan-bérbeadásból származó saját
bevétele terhére.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházás
megvalósítására.
Határidő:
Felelős:
Értesül:

2018.05.18.
polgármester
osztályok

Rescsánszki Bertalanné polgármester szavazásra bocsátja az 2-es határozati javaslat
elfogadását.
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatát:
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2018.(VII.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Abod településképének fejlesztése VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú
pályázat támogató okirata módosításának kezdeményezéséről
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Abod
településképének fejlesztése VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázat
támogató okirata módosításának kezdeményezéséről szóló előterjesztést
és az alábbi döntést hozza:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú a vidéki térségek
kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére című felhívásra benyújtott „Abod településképének
fejlesztése” címmel támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat
tulajdonában álló Közösségi ház (3753 Abod, Magyar u. 3. hrsz. 232),
Községháza (3753 Abod, Magyar u. 42. hrsz. 212), többfunkciós
közösségi ház (3753 Abod, Magyar út 40. hrsz. 207/1.) ingatlanok
felújítására vonatkozóan.
2. Képviselő-testület elrendeli az előlegigénylést követően a támogató
okirat
módosításának
kezdeményezést,
melynek
keretében
kezdeményezi a döntéshozó által nem támogatott elemek
elhagyásának és a műszaki tartalom módosításának jóváhagyását.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházás
megvalósítására, és a közreműködő szervezet, illetve irányító hatóság
felé a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:
Értesül:

2018.07.15.
polgármester
osztályok

2./ Napirendi pont tárgya:
Abod, Magyar út 20. szám alatti ingatlan ingyenes használatról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület korábbi
döntése alapján az Önkormányzat értékesíti az Abod, Kossuth út 14. szám alatti
ingatlanát, melyet közfoglalkoztatási program megvalósításához használt, és a
közfoglalkoztatás keretében megtermelt javak értékesítéséből származó bevételből
vásárolt.
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Az ingatlan érétkesítéséből származó bevételből másik ingatlant kell vásárolniuk a
közfoglalkoztatási program megvalósításához. Az Abod Magyar út 20. szám alatti
ingatlan megfelelő lenne az Önkormányzat számára, a tulajdonosokkal a kapcsolatot
felvette, akik értékesíteni szeretnék az ingatlant, de jelenleg még az értékbecslés
készítésénél tartanak. Javasolja, hogy a képviselő-testületnek, hogy fejezze ki
vásárlási szándékát az ingatlanra vonatkozóan, és éljen a tulajdonosok azon
felajánlásával, mely szerint ingyenesen használhatja az Önkormányzat az ingatlant,
míg az adásvételről nem születik meg a döntés. Javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy éljenek a lehetőséggel, és a vételi szándék kifejezése mellett vegyék át
ingyenes használatra az ingatlant.
Kérdés, vélemény nem lévén, a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta alábbi
határozatát:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2018.(VII.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Abod, Magyar út 20. szám alatti ingatlan ingyenes használatáról
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Abod,
Magyar út 20. szám alatti ingatlan ingyenes használatáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
4. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta az előterjesztést, és vételi szándékát
fejezi ki az Abod, Magyar út 20. (198 hrsz.) szám alatti ingatlanra
vonatkozóan.
5. Képviselő-testület elrendeli az értékbecslés elkészítését, és az
értékbecslést követően az adásvétel tárgyában előterjesztés
készítését.
6. Képviselő-testület az adásvétel tárgyában hozandó döntés
meghozataláig él a tulajdonosok által felkínált lehetőséggel, és az
üresen álló ingatlant ingyenes használatra átveszi a tulajdonosoktól.
Az értékbecslés elkészítéséhez szükséges 25.000 forint összegű
fedezetet a közfoglalkoztatási programokban megtermelt javak
értékesítéséből származó bevétel terhére biztosítja.
7. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az értékbecslés
megrendelésére, és az ingyenes használati szerződés megkötésére a
folyamatban lévő START munkaprogramban vállalt kötelezettségei
teljesítése érdekében.
Határidő:
Felelős:
Értesül:

2018.07.31
polgármester
osztályok
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3./ Napirendi pont tárgya:
Szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy a 369/2013. (X.24.) számú
Kormányrendelet úgy módosult, hogy 2018. június 13-ig a településeknek szociális
étkeztetést biztosítanak, melynek formáját módosítani kell, szociális konyhára vagy
népkonyhára. Ezen rendelkezésnek megfelelően Abod Község Önkormányzata, mint
fenntartó, kérelmet nyújtott be a BAZ. Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztályára a szolgáltatói bejegyzésben az egyéb főzőhely szociális
konyhára történő módosítása iránt. A bejegyzés iránti kérelemhez csatolni szükséges
az engedélyes, jogszabályban meghatározottak szerint elkészített szakmai
programot. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben
foglaltak szerint, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III
törvény 59. §-a és 62. §-a alapján az önkormányzat a szociális alapszolgáltatások
keretien belül a szociális étkeztetés alapszolgáltatást nyújtja, melynek szakmai
programját a 92/B. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmény állami fenntartójának jóvá kell hagynia.
Rescsánszki Bertalanné polgármester- mivel kérdés, vélemény nem lévén – a
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta alábbi
határozatát:

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2018.(VII.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadásáról
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadásáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
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Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az előterjesztést, és
a Szociális étkeztetésről szóló szakmai programot a határozat
mellékleteként elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok

Melléklet a 38/2018.(VII.12.) határozathoz
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PRORAMJA
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.)
SzCsM rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján Abod Község Önkormányzata
(továbbiakban: Önkormányzat) által biztosított szociális étkeztetés szolgáltatás
Szakmai Programját az alábbiak szerint határozza meg:
I.
A szolgáltatás céljának, feladatának bemutatása
1. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő
kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása
Abod településen az ellátást igénybe vehetik a legalább napi egyszeri meleg étkezést,
akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani, különösen
a) koruk miatt rászorult 62 életévét betöltött személyek,
b) egészségi állapotuk miatt rászorultak:
ba) akiknek az egészségkárosodás mértéke legalább 30 %-os, melyet
szakvéleménnyel igazol,
bb) átmeneti jelleggel sérülése miatt önmaga ellátására képtelen.
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük miatt rászorultak:
ca) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, vakok személyi
járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül,
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cb) pszichiátriai betegségük fennállását pszichiáter, vagy neurológus
szakorvosi szakvéleménnyel igazolják.
d) szenvedélybetegségük miatt rászorultak: szakorvos véleménye alapján
(addiktológus,
pszichiáter)
esetükben
szenvedélybetegség
került
megállapításra,
e) hajléktalanságuk miatt rászorulónak kell tekinteni azokat a személyeket, akik
semmilyen stabil, tartós lakhatási lehetőséggel nem rendelkeznek.
2. Más intézményekkel történő együttműködés módja
A falugondnoki Szolgálat kapcsolatot tart, illetve együttműködik:
- a háziorvossal (Edelény, Deák F. út 6.),
- a közszolgáltatást végző szervekkel:
személyesen a polgármester, a jegyző, illetve az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal ügyintézői útján,
- az Edelényi Szociális Szolgáltató Központtal (családsegítő és gyermekjóléti szolgálat,
idősek otthona)
A szakmai konzultációk informális keretek között rendszeresek, a különböző
ellátórendszerhez tartozó szolgálatok segítik egymás működését.
II.
Az ellátandó célcsoport jellemzői
A település lakónépesség száma lassuló mértékben, de folyamatos csökkenést mutat.
A településen élők száma 227 fő, ebből a 14 éven aluliak száma 40 fő (ebből 21 fő
nő), a 65 év felettiek száma 50 fő (ebből 32 fő nő).
A település lakossága az elöregedő népességszerkezet kialakulása felé tart. Hosszú
távon várhatóan az idősek fokozottabb ellátásával kell számolni a településen,
miközben jó ideig jelentős marad a 14 éves aluli lakosok száma is.
Megyei összehasonlításban a lakosság számának alakulását és a korösszetételt
vizsgálva megállapítható, hogy a 65 év feletti nők és férfiak aránya magasabb a
településen. Rendkívül magas a településen az öregedési index, és alacsony a
természetes szaporodás, az elvándorlás azonban kevésbé jellemző. Az elvándorlás
esetében a kedvezőbb tendenciát árnyalhatja az, hogy az öregedő korösszetétel
miatt feltételezhető, hogy az idősebb korosztály számának növekedése miatt lassul
az elvándorlás, mivel az idősebb korosztály sokkal kevésbé mobilis.
A településen nincs óvoda, iskola, gyógyszertár, fogorvosi, gyermekorvosi rendelés,
felnőtt háziorvosi rendelés 2 hetente van. Szolgáltatások Edelényben elérhetőek.
A családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás is Edelényben elérhető. Postahivatallal a
település nem rendelkezik, mobil posta áll a lakosság szolgálatában.
A településen egy élelmiszer bolt látja el a lakosságot a legalapvetőbb közszükségleti
cikkekkel.
A közüzemi víz, szennyvízcsatorna hálózat, áram szolgáltatatás biztosított a
településen, telefonhálózattal ellátott a lakosság, de a mobilhálózatok nem a legjobb
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minőségben érhetőek el. Televíziós csatornáknál kábel tv nincs, műholdas tv, internet
elérésre lehetőség biztosított.
Gázszolgáltatás nem elérhető a településen.
III.
A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások
formái, köre, rendszeressége
A meleg étel elkészítése Edelény Város Önkormányzat fenntartásában lévő, Edelényi
Művelődési Központ és Könyvtár által üzemeltetett konyhán történik. A konyha
kapacitása jelenleg 1.000 adag biztosítását teszi lehetővé.
A konyhán a jogszabály előírásainak betartásával készítik az ebédet.
A szociális étkeztetés hétköznapokon történik. Hétvégén és ünnepnapokon az
étkeztetésre nincs lehetőség.
Abod községben falugondnok általi kiszállítással érhető el a szolgáltatás.
A kiszállítás a község állandó lakosai számára térítésmentes.
A falugondnoki szállítás időtartama hétfőtől péntekig: 11.30.- 14.00. óra.
Az ellátást igénybe vevőknek kell biztosítaniuk az ételhordókat, illetve azok
tisztántartásáról maguknak kell gondoskodniuk. Az üres ételhordók tárolása
másnapig az Önkormányzat székhelyén, az arra kijelölt helyen történik.
Az ellátottak az étrendről folyamatos tájékoztatást kapnak a heti étrend
másolatának átadásával. Az aznapi ebéd lemondására, majd újbóli megrendelésére
8.00 óráig van lehetőség személyesen, vagy telefonon.
A biztosított szolgáltatások módját, formáját és gyakoriságát a szolgáltatást végző a
szolgáltatást igénybevevő egészségi állapota, szociális helyzete, valamint a háziorvos
javaslatának figyelembevételével az egyéni szükségleteknek megfelelően határozza
meg.
IV.
Az ellátás igénybevételének módja
Az igénybevételi eljárás:
-

Az ellátást igénybe venni szándékozó, vagy törvényes képviselője kérelmet nyújt
be az arra rendszeresített formanyomtatványon.

-

Kérelmet az Önkormányzat
falugondnoknál lehet leadni.

-

Kérelem benyújtásakor csatolni kell a rendelet 1. melléklet II. rész szerinti
jövedelemnyilatkozatot, valamint a rászorultságot igazoló dokumentumokat.

-

Polgármester határozatban dönt a kérelemről.

-

A szolgáltatás biztosításáról írásban értesítik a szolgáltatást igénybevevőt.

székhelyén,

vagy

az

ebédkiszállítást

végző
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-

A szolgáltatás biztosítása előtt megállapodást köt az Önkormányzat az ellátást
igénybe vevővel és ezzel egyidejűleg értesíti a személyi térítési díj mértékéről.

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybevevő jövedelmének 30%-át.
A falugondnok, mint a szolgáltatás ügyintézője az étkeztetésre vonatkozó igényt az
érkezésének napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás vezetésének célja a Szt.ben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése.
A fenntartó a szociális rászorultság fennállását vagy annak hiányát rögzíti a
nyilvántartásban.
A polgármester az étkeztetés nyújtásának megkezdését megelőzően (valamint a
térítési díj felülvizsgálatakor) megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét. Az
étkeztetésre való jogosultság megállapítását követően a polgármester és a jogosult
megállapodást köt az Szt. 94/C. §-a szerinti tartalommal.
A falugondnok látja el a nyilvántartási, adatszolgáltatási és tájékoztatási feladatokat.
A szolgáltatás, illetve az azért fizetendő személyi térítési díj ügyében történt döntés
ellen az igénybe vevő az értesítéstől számított 8 napon belül a fenntartóhoz
fordulhat.
Az igénybe vevő által fizetendő személyi térítési díjat havonta, a tárgyhót követő
hónap 10. napjáig kell kiegyenlíteni az önkormányzat költségvetési elszámolási
számlájára.
A szociális étkeztetésben részesülő személyek ellátási jogosultságának
felülvizsgálatára az intézményi térítési díj változásakor, de legalább évente egyszer
kerül sor.
Ha a jogosult az ellátást nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást a szociális
étkeztetés igénybevételéről szóló megállapodásban rögzítettek szerint be kell
jelentenie. A falugondnok az étkezéstől történő - előre be nem jelentett távolmaradást a következő munkanapon írásban jelzi a konyha felé.
Az intézményi jogviszony megszűnik
-

az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

-

határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával,

-

a jogosult vagy törvényes képviselője kezdeményezésére,

-

a jogosult halálával,

-

ha az ellátást igénybe vevő a térítési díjat kettő hónapon belül nem fizeti ki,
kivéve, ha ingyenes ellátásban kell részesíteni,

-

ha az ellátást igénybe vevő a szolgáltatást kettő hónapon keresztül nem veszi
igénybe.

A szolgáltató a szolgáltatás biztosítását megszünteti, és a megállapodást felmondja
abban az esetben, ha a szolgáltatást igénybevevő:
- másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
- a megállapodást súlyosan megsérti, (pl.: nem fizeti a térítési díjat).
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A szolgáltatás vezetője az ellátás megszűntetéséről, valamint a megszűntetés ellen
tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat.
V.
A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja
Abod községben az étkeztetés szolgáltatás működéséről az önkormányzat
folyamatosan tájékoztatja a lakosságot az alábbi fórumok segítségével:


hirdetményben, a polgármesteri hivatal faliújságján,



az éves közmeghallgatáson,



élőszóban: a falugondnok, a polgármester, képviselők útján.

A szolgáltatásokkal, és a felmerülő problémákkal kapcsolatban tájékoztatást
munkaidejében a polgármester illetve a falugondnok ad. A tájékoztatás alapja a helyi
önkormányzatnak az étkeztetési szolgáltatást is magában foglaló helyi szociális
rendelete, illetve a működési engedélyt kiadó hatósághoz benyújtott szakmai
programja.
A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja
A szolgáltató az igény jelzésétől kezdve felveszi a kapcsolatot az igénybe vevővel. A
szolgáltató elősegíti, hogy az új szolgáltatást problémamentesen vehesse igénybe az
ellátott. A szolgáltatást végző megfelelő tájékoztatást ad. A kapcsolattartás
személyesen az élelmezésvezetőn, a konyhai szociális segítőn, a falugondnokon
keresztül, illetve telefonon történik.
Ezen felül az ellátást igénybe vevő a Hivatalban hétköznapokon (szerda kivételével)
személyesen közölheti igényeit, illetve tehet bejelentést vagy észrevételt.
VI.
Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak
védelmével kapcsolatos szabályok
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatást igénybe vevő ellátottnak
joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a
szolgáltatás által biztosított ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete
vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.
A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg
kell tartani.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a
magánéletével kapcsolatos titokvédelem.
A szolgáltatást igénybe vevő panasszal élhet, melyet a Hivatalban személyesen
bejelenthet, vagy írásban a Szociális Bizottságnak címezhet. Panasz esetén a
polgármester kivizsgálja az ügyet, melynek eredményéről 15 napon belül értesíti az
ellátottat.
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Amennyiben a polgármester határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért
egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül
Képviselő-testülethez fordulhat jogorvoslattal. A panasz ügyében a Képviselő-testület
soron következő ülésén, de legkésőbb a panasz előterjesztésétől számított 30 napon
belül döntést hoz.
Működés során tekintettel kell lenni az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Szt., a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire.
A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásban részesülő részére az ellátottjogi képviselő nyújt segítséget jogai gyakorlásában.
Az ellátott-jogi képviselő:
- tájékoztat az alapjogokról, az intézmény kötelezettségeiről, és az ellátást igénybe
vevőket érintő jogokról,
- segít az ellátással kapcsolatos kérdések, konfliktusok megoldásában, panaszok
megfogalmazásában és kivizsgálásában,
- segít a panasz megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását a
fenntartónál,
- segítséget nyújt
megfogalmazásában,

a

hatóságokhoz

- intézkedést kezdeményezhet
megszüntetésére.

a

benyújtandó

fenntartónál

a

kérelmek,

beadványok

jogszabálysértő

gyakorlat

Az ellátott-jogi képviselő elérhetősége kifüggesztésre kerül az Önkormányzat
székhelyén, illetve a falugondnoki autóban.
Jelen Szakmai Program Képviselő-testület jóváhagyását követő napon lép hatályba.
Abod, 2018. július 12.

Záradék:

…………………………………..
Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 38/2018.(VII.12.) számú
határozatával Abod Község Önkormányzata Étkeztetés Szakmai Programját
jóváhagyta.
Edelény, 2018. július 12.
…………………………………..
Dr. Vártás József
jegyző
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Mellékletek: 1. számú - Megállapodás étkeztetés igénybevételéről
1. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
étkezetés igénybevételéről
Amely létrejött egyrészről Abod Község Önkormányzata (3753 Abod, Magyar út
42. adószáma: 15548122-1-05 továbbiakban: Önkormányzat), képviseli Rescsánszki
Bertalanné polgármester,
másrészről:
név:

………………………………………………………………………………

születési név:

………………………………………………………………………………

születési hely, idő: ………………………………………………………………………………
anyja neve:

………………………………………………………………………………

lakcím:

………………………………………………………………………………

TAJ szám:

………………………………………………………………………………

között szociális étkeztetés biztosítására.
1./ Abod Község Önkormányzata ………………………………………………………………………
részére az étkeztetés ellátást biztosítja ………… év ………… hónap ………… naptól
kezdődően határozatlan időre,
vagy határozott időtartamra, amelynek kezdő időpontja: ………… év ………… hónap
………… nap,
záró időpontja: ………… év ………… hónap ………… nap.
2./ Az étkeztetést az önkormányzat hétfőtől péntekig, heti 5 napon keresztül
biztosítja.
Az étel előállítása Edelény Város Önkormányzat fenntartásában működő konyhán
történik.
3./ Az étkeztetésről az önkormányzatlakásra szállítással, falugondnok útján
gondoskodik. Az ételhordók igénylőkhöz való eljuttatására 11.30 és 13.30 óra között
kerül sor. Az igénylőnek a folyamatos ellátás biztosítása érdekében csere
ételhordóval szükséges rendelkeznie.
Az étkeztetés napi egyszeri meleg étel - ebéd - biztosítását tartalmazza.
4./ Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, melynek összege a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 116. § (3) bekezdés a) pontja
értelmében nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 30 %-át.
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Az étkeztetés intézményi térítési díja Abod Község Önkormányzata Képviselőtestületének a hatályos szociális önkormányzati rendelete alapján került
meghatározásra.
5./ A fizetendő személyi térítési díj összegéről az önkormányzat tájékoztatóban
értesíti az igénybe vevőt, vagy törvényes képviselőjét. A személyi térítési díj nem
haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két
alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg. A térítési díj felülvizsgálata során
megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó
rendelkezik.
6./ Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, észrevételével
8 napon belül Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez fordulhat.
7./ Ha az ellátást betegség, vagy más ok miatt nem kívánja igénybe venni, a
távolmaradást a falugondnoknak legalább az adott napon 8:00 óráig írásban vagy
szóban, illetve telefonon be kell jelentenie.
8./ Ha az ellátást igénybe vevő díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézője 15 napos határidő
megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére.
Ha a határidő lejárt eredmény nélkül, értesíti a hátralékról a jegyzőt, aki megteszi a
jogszabály adta törvényes keretek között a szükséges intézkedést.
9./ Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója érdekeinek megsértése miatt panaszt
terjeszthet elő Abod község Polgármesterénél. A panasz elbírálására jogosult 15
napon belül tájékoztatja a panaszt tevőt intézkedéséről. Ha a panaszt tevő az
intézkedéssel nem ért egyet, vagy panaszára intézkedés nem történik, Abod Község
Önkormányzati Képviselőtestületéhez fordulhat.
10./ Az ellátást igénybe vevő jogai gyakorlásában az ellátott-jogi képviselő is
segítséget nyújt. Az ellátott-jogi képviselő elérhetősége kifüggesztésre kerül a
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve a falugondnok székhelyén.
11./ Az ellátást igénybe vevő kijelenti hogy:
- adatokat szolgáltat az ellátással összefüggő jogszabály szerinti nyilvántartásokhoz,
- adataiban, jövedelmi helyzetében, valamint az ellátásra vonatkozó jogosultság
feltételeiben való változásról haladéktalanul tájékoztatja az önkormányzatot.
12/ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. előírásai az
irányadóak.
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A felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Abod, 20……. év …………….. hó ..… nap.

………………………………………

………………………………………

ellátást igénybe vevő

Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Rescsánszki Bertalanné polgármester, - mivel más hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, - megköszönte a képviselő-testület megjelenését és az ülést bezárta.

K.m.f.

Ambrusics Tibor
aljegyző

Rescsánszki Bertalanné
polgármester
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