HALMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3842 Halmaj, Kossuth út 1.
Ügyiratszám: .........
MEGÁLLAPODÁS
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/C. § (1) és (3) bekezdése alapján
szociális alapszolgáltatás (étkeztetés) nyújtására
Étkeztetést igénybe vevő családi neve:
.........................
születési neve:
.........................
születési helye, ideje:
..........................
anyja neve:
.........................
lakcíme:
..........................
TAJ száma:
.........................
Étkeztetést nyújtó neve, székhelye: Halmaj Község Önkormányzata Halmaj, Kossuth út 1.
Az étkeztetést igénybe vevő és az étkeztetést nyújtó a szociális ellátás igénybevételének egyes feltételeiről az
alábbiak szerint állapodnak meg:
1. Az ellátás kezdetének időpontja:
...........................
2. Az ellátás időtartama:

...........................

3. Az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalma:

4. Az ebédet kiszolgáló hely:

Főétkezésként – munkaszüneti és pihenőnap kivételével –
napi egyszeri meleg étel (ebéd) biztosítása.
Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár

Telephely: Konyha
3842 Halmaj, Fő út 17.
5. Igénybevétel módja:
naponta 11 óra 30 perc és 14 óra között kiszolgálással,
egyidejű helyben fogyasztással vagy az étel elvitelével,
a lakásra történő szállítással.
6. Az ellátás kezdetekor kért igénybevételi mód:
kiszállítással/elvitellel
7. Az ebéd átmeneti lemondásának vagy ismételt igénylésének módja:
A Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár konyháján történő bejelentéssel a
lemondás vagy ismételt igénylés napját megelőző nap 16.00 óráig.
8. A személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybe vevő rendszeres havi jövedelme 30 %-át (egy ellátási
napra a jövedelem 30-ad részét). A személyi térítési díj külön kérelemre a jövedelmi és vagyoni helyzetre
tekintettel csökkenthető, illetve elengedhető. A tárgyidőszakban érvényes személyi térítési díjról, illetve annak
változásáról az igénybe vevő külön értesítés kap. A díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és
változtatható meg, kivéve, ha az ellátott jövedelme olyan mértékben csökkent, hogy a díjat nem képes
megfizetni, vagy jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 25 %-át meghaladó mértékben
növekedett.
A térítési díjat havonta utólag, a tényleges ellátási napok után, számla alapján, a számlán feltüntetett időpontig
kell készpénzben – a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár konyhájának
Élelmezésvezetőjénél – megfizetni.
9. Az ellátás megszüntetésének módja:
Az ellátás megszűnik:
- ha az igénybe vevő a Halmaj Községi Önkormányzathoz benyújtott nyilatkozatával az ellátás megszüntetését
kéri (a szolgáltatást lemondja), a lemondást követő második naptól,
- a szociális rászorultság megszűnése esetén, az étkeztetés hivatalból történt megszüntetéséről szóló
határozatban megjelölt időpontban.
10. Az ellátotti jogviszonyt megszüntetjük:
- az étkeztetést végző személyek személyes jogainak megsértésével, összeférhetetlen magatartás tanúsítása
miatt.
- ha nem tesz eleget személyi térítési díjfizetési kötelezettségének.
A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján kívánják rendezni. A
jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a szociális étkeztetésre vonatkozó
mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Halmaj, .........................................
Tóth József
polgármester

...........................
ellátást igénybevevő

