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3 - 4 .  N a p i r e n d  

 
E LŐT E R J E S Z T É S  

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala az étkeztetés szociális alapszolgáltatás 
2012. évi ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében 

 a jogszabályi és szervezeti változások miatt az étkeztetés Szakmai Programjának 
felülvizsgálatát elvégeztük, és a szükséges módosítások, aktualizálások alapján a mellékelt új 
Szakmai Program került kidolgozásra, melyet az 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) 
pontja alapján a Szakmai Programot a fenntartónak jóvá kell hagyni, és a jóváhagyást a 
Szakmai Programon rögzíteni kell; 

 az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott gépjármű használati 
szabályzat kidolgozásra került, melyet a képviselő-testületnek kell elfogadnia. 

 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében az előterjesztett 
szakmai programot és szabályzatot szíveskedjenek megtárgyalni, és az étkeztetés szakmai programot 
jóváhagyni, a gépjármű használati szabályzatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Tolmács, 2012. július 24. 
 
 Tisztelettel: 
 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 
 
…/2012. (……..) képviselő-testületi h a t á r o z a t i  j a v a s l a t  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács Község Önkormányzat étkeztetés 
szociális alapszolgáltatás Szakmai Programját az előterjesztettek szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester  
 
 
 
…/2012. (……..) képviselő-testületi h a t á r o z a t i  j a v a s l a t  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács Község Önkormányzat Gépjármű 
Használati Szabályzatát az előterjesztettek szerint 2012. augusztus 1. napjával történő hatályba 
lépéssel elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester  
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3. Napirend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZAKMAI  PROGRAM 
 

A TOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 

ÁLTAL MŰKÖDTETETT ALAPSZOLGÁLTATÁSRA 
 

 - ÉTKEZTETÉS - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Szakmai Programot Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a      /2012. (…...) 
képviselő-testületi határozatával jóváhagyta. 
 
         Hajnis Ferenc 
          polgármester 
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Szakmai program 

 
a Tolmács Község Önkormányzata által működtetett alapszolgáltatásra 

 
 
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint a szociális ellátások körében  
étkeztetést  biztosít. 
 
 
A tevékenységet megalapozza a 
- szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. 

törvény (továbbiakban: szociális törvény), 
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló többször módosított 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 
(továbbiakban: szakmai jogszabály), 

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló módosított 
9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet (továbbiakban: igénybevételi jogszabály), 

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet), 

- a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről 
szóló 321/2009.(XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: működést engedélyező jogszabály), 

- a szociális ellátásokról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet (jelenleg: az 
5/2009.(III.19. önkormányzati rendelet) (továbbiakban: önkormányzati rendelet), 

- az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló mindenkor hatályos 
önkormányzati rendelet (jelenleg: 17/2011.(XII.22.) Önkormányzati rendelet) 
(továbbiakban: térítési díj rendelet). 

 
A 321/2009.(XII.29.) Korm. rendelet 5.§.(1) bekezdése írja elő a szakmai program 
szükségességét, mint a működési engedély iránti kérelemhez csatolandó mellékletet, a 
szakmai jogszabály 5/A.§.(1) bekezdése pedig meghatározza a tartalmi követelményeket. 
 
Ezen jogszabályi előírások figyelembe vételével készült a szakmai program, amelynek célja, 
hogy keretet adjon és meghatározza azokat a kérdéseket, amelyek garantálják a szolgáltatás 
jogszerűségét, figyelembe véve az igénybevevő körülményeit, igényeit, érdekeit, és biztosítsa 
a minőségi ellátást. 

 
 
 
1. A szolgáltatás célja, feladata 

 
Az önkormányzat az alapszolgáltatás – így az étkeztetés – megszervezésével segítséget nyújt 
a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 
fenntartásában, valamint egészségügyi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból 
származó problémák megoldásában. 

Az étkeztetés keretében a munkanapokon napi egyszeri melegétel kerül biztosításra. 
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2. Az ellátottak köre 
 
Étkeztetésben részesül az a Tolmács településen élő személy, aki kora, rossz egészségi 
állapota, fogyatékossága és bizonytalan szociális körülményei miatt ezt önmaga és eltartottja 
részére átmenetileg vagy tartósan nem képes biztosítani, és a napi egyszeri melegételhez való 
hozzájutása más módon nem biztosítható. A jogosultság megállapításának részletes szabályait 
az önkormányzati rendelet rögzíti. 
 
 

3. A feladat szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, 
rendszeressége 

 
Az önkormányzat által biztosított étkeztetés napi egyszeri melegétel biztosítását jelenti, amit 
az önkormányzat a közétkeztetést ellátó vállalkozóval (továbbiakban: közétkeztetési 
szolgáltató) kötött külön szolgáltatási szerződés alapján biztosít.  A közétkeztetési szolgáltató 
jelenleg: Duna-Dráva Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. (2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.), mely 
vállalkozó a Vácon üzemeltetett konyhájáról szállítja az ételt.  
Az élelmiszer nyersanyag költségét Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete 
(továbbiakban: képviselő-testület) határozza meg a mindenkori gyermekétkeztetés és szociális 
ellátás intézményi nyersanyagköltségeiről és személyi térítési díjáról szóló önkormányzati 
rendeletében. 
A háziorvos javaslata alapján indokolt esetben a diétás étkeztetés is biztosítható. 
Az igénybevevő részére a szolgáltatás a hét munkanapjain kerül biztosításra. A hozzájutás 
módja: a közétkeztetési szolgáltató által leszállított étel a Tolmács-Bánk Óvoda (Tolmács, 
Tolmácsi út 106.) melegítő konyháján vehető át, és vihető haza, illetve kérelemre, szükség 
esetén az önkormányzat biztosítja a rászoruló lakóhelyére történő eljuttatást, úgynevezett 
kiszállítást. A melegételhez naponta általában 12-13 óra között lehet hozzájutni. Az étel 
szállításához szükséges ételhordót az étkezést igénybevevő biztosítja, és ennek megfelelően a 
tisztaságáról is az igénybevevő gondoskodik. 

Az igénybevevőkről a szakmai jogszabály 20.§ (2) bekezdésében jelölt 4. sz. mellékletben 
található igénybevételi napló kerül vezetésre. 
 
 

4. Az ellátás igénybevételének módja 
 
Az ellátás igénybevételének feltételeiről, módjáról az igénybevevőt az önkormányzat 
hirdetmények, szórólapok, tájékoztatók, helyi újság, illetve személyes találkozások 
alkalmával tájékoztatja.  
Az étkezésre vonatkozó igényt maga az érintett, vagy gondnoka, törvényes képviselője 
kezdeményezheti. A kérelmet az igénybevételi jogszabály 1. számú mellékletében jelzett 
formában kell benyújtani. Az ellátás biztosításáról az igénylő értesítést (határozatot) kap, 
amely tartalmi elemeit az említett jogszabály 6. számú melléklete tartalmazza. 
A személyes szociális szolgáltatást igénybevevőkről az önkormányzat nyilvántartást vezet, 
amelynek tartalmát a szociális törvény határozza meg. 
A szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltató az ellátást igénybevevővel a szociális 
törvény szerinti megállapodást köt. A megállapodásnak tartalmaznia kell: az ellátás, 
szolgáltatás időtartamát, vagyis a határozott, vagy határozatlan időtartam megjelölését; a 
nyújtott szolgáltatás formáját, módját, körét; a személyi térítési díj megállapítására vonatkozó 
szabályokat. 
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A szolgáltatásért az igénybevevő személyi térítési díjat fizet, amelynek alapja az 
önkormányzat által rendeletben megállapított térítési díj. Az önkormányzat a szociális törvény 
alapján ingyenesen biztosítja a szolgáltatást annak, aki jövedelemmel nem rendelkezik. 
 
A szolgáltatás megszűnik az igénybevevő kérelmére, a jogosult halálával, illetve a szociális 
törvényben, valamint az önkormányzati rendeletben meghatározott okok miatt.  
 
A szolgáltatással kapcsolatos észrevétellel, panasszal a polgármesterhez lehet fordulni. 
 
 

5. A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolat módja 
 
A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolat elsősorban a melegételt átadó, vagy 
kiszállító önkormányzati dolgozó közvetítésével valósul meg. Az igénybevevő minden 
munkanap találkozik az ételt átadó, vagy kiszállító dolgozóval, aki útján tarthatja a 
kapcsolatot mind az önkormányzattal, mind a közétkeztetési szolgáltatóval. 
 
 

6. Az ellátottak és a szociális szolgáltatás végzők jogainak védelme 
 
Az alapszolgáltatásban részesülő számára az igénybevett ellátáshoz kapcsolódó, – a szociális 
törvényben biztosított - valamint az általános és speciális jogokat kell biztosítani. 
Ezek: 

- az egyén szükségletei, speciális helyzete, állapota alapján az egyénre szabott ellátás, 
- az egyenlő bánásmód, 
- a szolgáltatással kapcsolatos legfontosabb adatok megismerése, 
- személyes adatainak védelme, a magánéletével kapcsolatos titokvédelem, 
- az alkotmányos jogok: élethez, emberi méltósághoz, testi épséghez, testi-lelki 

egészséghez való jog. 
 
Ellátottjogi képviselő személye és elérhetősége a Program 1. számú mellékletében található. 
 
A szociális ellátás területén foglalkoztatott személyek esetében a szociális törvény 
rendelkezései szerint biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést 
megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat 
elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson.  
 
 

7. Szervezeti kérdések 
 
A szociális étkeztetést az önkormányzat szakfeladatként működteti. 
 
A szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat 1 fő Munka Törvénykönyve szerinti 
foglalkoztatásban álló gondozó látja el, a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A 
munkaviszony időtartama az igényeknek megfelelően kerül meghatározásra. 
 
 
Tolmács, 2012. július 26.   
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 



 5

 
1. melléklet 

Az étkeztetés alapellátás szakmai programjához 
 
 
 
 

Az ellátottjogi képviselő személye és elérhetősége 
 
 
 

Az ellátottjogi képviselő Nógrád megyében: Huber Katalin. 
 
Elérhetősége telefonon: 06-20-48-99-612 
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2. melléklet 

Az étkeztetés alapellátás szakmai programjához 
 
 

Megállapodás az ellátás igénybevételére, 
 

mely létrejött a mai napon Tolmács Község Önkormányzat (képviseletében: Hajnis Ferenc 
polgármester), mint szolgáltatásnyújtó, ………………… (szn: ……… szül: …………… an: 
…………., TAJ szám: ………….) 2657 Tolmács, …………... szám alatti lakos, mint igénylő 
között a mai napon az alábbi feltételekkel:  
 
1./ Az igénylő részére a szolgáltató 20… év …………hó ……. napjától 20….év ………….hó 

…… napjáig időtartamra szociális étkezést biztosít. 
 
2./ A szolgáltató által biztosított étkeztetés napi egyszeri melegétel biztosítását jelenti, amit a 

szolgáltató Tolmács-Bánk Óvoda tálaló konyhájáról biztosít.   
Az igénylő részére a szolgáltatás a hét munkanapjain biztosított.  
A hozzájutás módja: A kiszállított étel Tolmács-Bánk Óvoda (2657 Tolmács, Tolmácsi út 
106.) tálaló konyháján vehető át naponta 12-13 óra között, és vihető haza, illetve az 
igénylő kérelme alapján külön térítési díj ellenében lakóhelyére történő kiszállítással. 
Kiszállítás esetén a szállítás személyi feltételeiről a szolgáltató gondoskodik. 
Az étel szállításához szükséges ételhordót az igénylő biztosítja, és ennek megfelelően a 
tisztaságáról is az igénylő gondoskodik. 

 
3./ A szolgáltatásért az igénylő személyi térítési díjat fizet, amelynek alapja az önkormányzat 

által rendeletben megállapított intézményi térítési díj.   
Az élelmiszer nyersanyag költségét Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
(továbbiakban: képviselő-testület) határozza meg az étkeztetési ellátás 
nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló helyi rendeletében. 
A személyi térítési díj az intézményi térítési díj (nyersanyag költség, rezsiköltség) és az 
állami normatíva figyelembevételével és a család egy főre jutó havi átlagos jövedelmének 
figyelembevételével kerül megállapításra. 
Az igénylő a szolgáltatásért az intézményvezető által megállapított személyi térítési díjat 
köteles fizetni. A térítési díjat havonta, tárgyhónapot követő hó 15. napjáig kell a 
Tolmács-Bánk Óvoda tálaló konyha vezetőjénél befizetni. 
A térítési díj változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja. 
A szociális étkeztetésre való jogosultságot és a térítési díjakat a szolgáltatásnyújtó évente 
egyszer felülvizsgálhatja. 
Az igénylőt további fizetési kötelezettség nem terheli. 

 
4./ A szolgáltatás megszűnik az igénybevevő kérelmére, a jogosult halálával, illetve a 

szociális törvényben, valamint az önkormányzati rendeletben meghatározott okok miatt.  
 
5./ A szolgáltatással kapcsolatos észrevétellel, panasszal a polgármesterhez lehet fordulni. 
 
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv., a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások igénybevételéről szóló módosított 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet, a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. 
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rendelet, Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról 
szóló 5/2009. (III.19.) rendelet 22. szakaszában, az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről 
és térítési díjáról szóló 17/2011. (XII.22.) számú Önkormányzati rendelet, valamint a Ptk. 
rendelkezései irányadóak. 
Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
Tolmács, 20….év …………hó ….nap 
 
 
 ……………………………………..  …………………………………… 
                   szolgáltató                   igénylő 
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3. melléklet 

Az étkeztetés alapellátás szakmai programjához 
 
 

A szolgáltatás tervezett bevételei és kiadásai 
 
 
 

Bevételek 
Térítési díj 1.735.414 Ft

388 Ft/nap x 251 nap x 17 fő  
318 Ft/nap x 251 nap x 1 fő 

Általános forgalmi adó (27%) 468.562 Ft
Összesen: 2.203.976 Ft

Kiadások 
Vásárolt élelmezés 2.109.906 Ft

467 Ft/nap x 251 nap x 18 fő 
Általános forgalmi adó (27%) 569.675 Ft

Összesen: 2.679.581 Ft
 


