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Társadalmi egyeztetésre bocsátva: 2019. február 7.

Felsőörs község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2019. (II.   .) önkormányzati rendelete
a szociális étkeztetés térítési díjáról A rendelet-tervezetben zárójelben szereplő adatok a jelenleg hatályos adatok

Felsőörs község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátások rendjéről szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdésének f) és g) pontjaiban, és 115.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§  Az önkormányzat a szociális étkeztetés díját, az intézményi térítési díját és az önkormányzati támogatást az alábbiak szerint állapítja meg:

	szolgáltatás önköltsége: bruttó 820 (809),-Ft/fő/nap, ezen belül állami támogatás: 221 (221),- Ft/fő/nap,
	intézményi térítési díj: bruttó 450 (450),- Ft/fő/nap. az önköltségszámítás alapján a  térítési díj összege 600 Ft/fő/nap lenne, de az önkormányzat a térítési díj összegében is adott támogatást korábban,  most ez a támogatás 150 Ft/fő/ nap összegre emelkedik 140,-Ft/fő/nap összegről. Az emelkedés éves szinten plusz 75 300,-Ft kiadástöbbletet jelent az önkormányzatnak.




2. § (1) A jogosult által fizetendő személyi térítési díj összegét a jogosult jövedelmi viszonya, valamint az intézményi térítési díj figyelembe vételével a polgármester határozatban állapítja meg az e rendeletben foglaltak szerint úgy, hogy a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi rendszeres jövedelmének 30 %-át.
(2) Azok, akiknek a családja a jövedelemmel nem rendelkezik, ingyenes ellátásban részesülnek.
(3) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

3.§ (1) A polgármester a szociális ellátásokról szóló törvény szerint a szolgáltatást igénybe vevő jogosulttal az e rendelet 1. számú függeléke szerint megállapodást köt az étkeztetés biztosítására.
(2) A térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell befizetni.

4. § A Képviselő-testület Humán Bizottsága átruházott hatáskörben dönt a személyi térítési díj egyéni rászorultság alapján történő további egyedi mérsékléséről vagy elengedéséről, amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett havi rendszeres jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át.

5. § (1) A rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális étkeztetés térítési díjairól szóló 2/2018. (I.30.) önkormányzati rendelete.



	Szabó Balázs					         dr. Hoffmann Gyöngyi
          	Polgármester				          Jegyző
A rendelet kihirdetve:
Felsőörs, 2019. február

dr. Hoffmann Gyöngyi
jegyző megbízásából:

  	
dr. Könczöl Gábor		
kirendeltségvezető


INDOKOLÁS

A Bakony Gaszt Zrt. a jelezte, hogy bruttó 6 %-os díjemelést kér az önkormányzattól hivatkozva elsősorban a minimálbér emelésére, és emiatt az ebéd előállítási költségének növekedésére. Az önkormányzattal kötött megállapodás szerint lehetőség van a díjaknak a közbeszerzés során megállapított mértékétől eltérő változtatására is jogszabályváltozás esetén. Az ebéd előállításának bruttó költsége az előterjesztés szerint bruttó 6%-al emelkedik. Az önköltségszámítás az előterjesztés mellékletét képezi.

Az önkormányzat az intézményi térítési díj összegéből 150,-Ft/fő/nap összeget saját költségvetése terhére átvállal az Szt 115.§ (1) bekezdése alapján, ezen hozzájárulás összege a 2019. évi költségvetésben tervezésre kerül. 

Jogszabályi rendelkezés alapján a Képviselő-testületnek a díjemelésre vonatkozó rendeletének kihirdetése és hatályba lépése között legalább 30 napnak el kell telnie.

.Az SZMSZ rendelkezései szerint a rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátom, melynek eredményéről a képviselő-testületet a januári testületi ülésen, a második olvasatú tárgyalás alkalmával, az ülésen tájékoztatni fogom.

A rendeletalkotás, illetve módosítás kapcsán elvégzett előzetes hatásvizsgálatról, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet:
A tervezett rendeletmódosítás jelentősnek ítélt hatásai:
	társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a jogosult által fizetendő térítési díj összege nem emelkedik, az önkormányzati hozzájárulás összege viszont megemelkedik, a költségvetési változással kapcsolatos hatást a 2019. évi költségvetésben az önkormányzat biztosítja,
	környezeti, egészségi következménye: nincs,
	adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a jelenlegivel megegyező mértékű,

a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: az önkormányzatnak a szolgáltatóval kötött szállítási szerződésből eredően és a jogszabályokból eredően is rendeletalkotási kötelezettsége van
a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: többletet az eddigiekhez képest nem eredményez.

Felsőörs, 2019. február 7.

 
								Szabó Balázs
								polgármester





függelék a   /2019. (II.   .) önkormányzati rendelethez

M E G Á L L A P O D Á S
Étkeztetés alapszolgáltatás biztosításához

Amely létrejött Felsőörs Község Önkormányzat (továbbiakban szolgáltató), képviseletében……………………………………………………………………………..(polgármester) valamint..................................................................(szem.ig.sz:............................  an:..........................................................szül.hely:.....................…………………………
idő:...................................…..)…..........................................................szám alatti lakos ellátást igénybe vevő (továbbiakban jogosult) között, az alábbi feltételek mellett:
1.	Az alapellátás (étkeztetés) igénybevételének:
    		kezdő időpontja: ..............év .................... hó ......... nap
    		záró időpontja:    .............év .................... hó ......... nap.
    		határozatlan időtartamú

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások:
A  Szociális törvény felhatalmazása alapján a Felsőörs község Önkormányzata  . szociális ellátásokról szóló rendelete szerint az étkeztetést az veheti igénybe akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt a települési önkormányzat az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik ezt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
	Igénybe vett szolgáltatás: étkezés házhoz szállítással.

3.  Térítési díjak
       Intézményi térítési díj
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. év III. törvény 114. §-a szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. 
A Bakony Gaszt Zrt. Konyhája által előállított napi egyszeri meleg étel önköltsége: 820,-Ft. 

Az étkezés intézményi térítési díja, melyet a szolgáltatást fenntartó önkormányzat évente egyszer állapít meg. 
Felsőörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének     /2019. (II.    .) önkormányzati rendelete alapján az étkeztetés intézményi térítési díja : 450,-Ft/fő/nap.

Személyi térítési díj
A szociális alapszolgáltatás – étkeztetés – személyi térítési díjának megállapításánál az 1993. évi III. törvény 116.§ (1) bekezdése szerint értelmében a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell megvizsgálni.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, illetve a szociálisan rászorult igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelemének, kiskorú igénybe vevő esetén a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 30 %-át. 
A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg.

A személyi térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új személyi térítési díj megfizetésére kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.         

Ha a jogosult az ellátást betegség, vagy más okból nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban be kell jelentenie.
Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól.
	Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jogosult az étkezés igénybe vételéért, Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos rendelete, illetve a Szociális törvény alapján számított személyi térítési díjat egy összegben tárgyhót követő hónap 15-ig fizeti meg Felsőörs község Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára. 
	A személyi térítési díj összege a megállapodás megkötésének időpontjában, Felsőörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete szerint:
     	
	ebéd: 				………….. Ft/nap
	
A személyi térítési díj megállapításánál figyelembe vett rendszeres havi jövedelem, kiskorú igénybe vevő esetén a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem: ……………………..Ft.

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az állami fenntartó a térítési díj összegéről határozattal dönt.
A szolgáltató vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a szolgáltató vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.
A szolgáltató vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében. 
4.	Az intézményi jogviszony megszűnésének módjai:

     Az intézményi jogviszony megszűnik:
	az intézmény, szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
	a jogosult halálával,

a határozott időtartam lejártával
a jogosult kezdeményezésére

 5. A panasztétel lehetősége, kivizsgálási módja:
A megállapodásban foglalt, a szolgáltató részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz kivizsgálása a szolgáltatás vezetőjének feladatkörébe tartozik, aki 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedésre meghatározott határidő lejártát, illetve intézkedés kézhezvételét követő nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

Az ellátást igénybevevő számára jogai gyakorlásában az ellátott jogi képviselő is segítséget nyújt. Neve és elérhetősége önkormányzat faliújságján olvasható.
6. Jogosult kötelezettséget vállalt arra, hogy szolgáltató részére a jogszabály szerinti adatszolgáltatást teljesíti.
E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 1993. évi III. törvény, a 29/1993. (II.17.) sz. Kormányrendelet, a 9/1999. (XI.24.) sz. SZCSM. rendelet és az 1/2000. (I.7.) sz. SZCSM rendelet az irányadó.

8. A felek a jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - jóváhagyólag aláírták.
Felsőörs,  201..... év ................. hó ..... nap


.................................................                           ................................................                                                                       jogosult                                                           	szolgáltató			

