
Magyarpolány község Önkormányzata Képviselı-testületének 
7/2009. (III.13.) rendelete 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2009. (II. 12.) rendelet 
módosításáról 

Magyarpolány Község Önkormányzati Képviselı-testülete a többször módosított, a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben (a 
továbbiakban: Sztv.) kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatás és szociális ellátás 
átfogó szabályozásáról, az ellátási formák meghatározásáról, a jogosultság feltételeinek 
megállapításáról, a szociális ellátás intézményrendszerérıl és az ellátások 
felhasználásának ellenırzésérıl a következıket rendeli el: 

1. § 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2009. (II. 12.) rendelet a 
következı 26./A §-al egészül ki: 

"(1) A települési önkormányzat az étkeztetés keretében az Sztv. 62. §-ában meghatározott 
szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri étkeztetésérıl a Közös 
Fenntartású Alapszolgáltatási Központon (8456 Noszlop, Dózsa Gy. u. 62.) keresztül 
gondoskodik. 

(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 80. életévét betöltötte, 

(3) Az Sztv. 62. § (1) b.) - d.) pontjában meghatározott szociális rászorultság tényét és 
indokát a háziorvos igazolja. A háziorvosi igazolás alapján étkeztetés akkor állapítható 
meg, ha az igénylı egyedülálló, illetve vele egy háztartásban élı ellátására képes 
hozzátartozója nincsen. A kérelmezıvel egy háztartásban elı hozzátartozó állapotáról – 
ellátásra képességérıl - háziorvosi igazolást kell a kérelemhez csatolni. 

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

(5) Magyarpolány Község Önkormányzata az étkeztetést a Tarka Kakas Vendéglı (8449 
Magyarpolány, Kossuth u. 1.), és a Globus Vendéglı (8449 Magyarpolány, Fı tér) 
útján, az étel elvitelének lehetıségével és az fızıhely üzemeltetıje által, lakásra 
szállításával biztosítja. 

(6) Az étkeztetésre jogosult a fızıhelyek közül kiválaszthatja az étkeztetés 
szolgáltatóját. 

(7) Az étkeztetés iránt kérelmet Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzıségének 
Hivatalában (8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.) kell benyújtani. 

 (8) Az étkeztetést határozott és határozatlan idıtartamra is meg lehet állapítani. 

(9) Amennyiben az ellátást egy évet meghaladó, vagy határozatlan idıtartamra 
állapították meg, úgy a jogosultsági feltételeket minden év február 28. napjáig  felül kell 
vizsgálni. 

(10) Az ellátásban részesülı térítési díjat köteles fizetni, melynek összetételét, és – az egy 
fıre számított havi családi jövedelemtıl függıen – mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

(11) A személyi térítési díjat az ellátást igénybe vevı jogosult, vagy a jogosult tartására, 
gondozására köteles és képes személy köteles egy összegben, havonta utólag, minden 
hónap 5. napjáig kifizetni." 



Hatályba léptetı rendelkezések 

2. § 

(1) Ez a rendelet 2009. május 1. napjával lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetésérıl a Körjegyzı gondoskodik a helyben szokásos módon.  

Magyarpolány, 2009. március 13. 

 

 

 

 

   Polt Rita dr. Szivák Péter 
   polgármester      körjegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék:  
A rendeletet a mai napon kihirdettem 
Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem 
 tartalmaz. 

Magyarpolány, 2009. március 13. 

 

     

                                                         körjegyző 

 

 

 



1. sz melléklet: 

 

Fizetendő térítési díjak mértéke (Ft)  
 

 

 Szociális étkeztetés személyi térítési díja 

(jövedelemtıl függıen) 

Jövedelemhatárok 
Intézményi 
térítés díj: 

Állami támogatás: Személyi térítési díj: 

Mindenkori 
öregségi 
nyugdíjminimum 
150 %-áig 

570,- Ft/adag 363,- Ft/adag 
207,- Ft/adag 

 

Mindenkori 
öregségi 
nyugdíjminimum 
150 %-a és 300%-a 
között 

570,- Ft/adag 322,- Ft/adag 
248,- Ft/adag 

 

Mindenkori 
öregségi 
nyugdíjminimum 
300 %-a felett 

570,- Ft/adag 255,- Ft/adag 
315,- Ft/adag 

 

 

 

 

 

 


