HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
H A R K Á N Y Petőfi S. u. 2-4. 7815
(72) 480-100 (72) 480-202 Fax: (72) 480-518
E-mail: titkarsag@harkany.hu
Web: www.harkany.hu
__________________________________________________________________________
MEGHÍVÓ
Értesítem, hogy Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága
2022. június 27-én (hétfő) 8.30 órakor
Nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Harkányi Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme (7815 Harkány, Petőfi S. u. 24.)

Napirendi pontok:
1.) Az önkormányzat fenntartásában működő szociális étkeztetés szolgáltatás
működésének ellenőrzése kapcsán szükséges döntések meghozatala
Előterjesztő: Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző
2.) Döntés a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott iskolakezdési
települési támogatások nyújtásáról
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
3.) Egyebek
Harkány, 2022. 06. 23.
Tisztelettel:
Kiss-Kálmán Éva s.k.
bizottsági elnök

Tárgy: Az önkormányzat fenntartásában
működő szociális étkeztetés szolgáltatás
működésének
ellenőrzése
kapcsán
szükséges döntések meghozatala

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGÁNAK
2022. június 27. napi ÜLÉSÉRE
1.) Napirendi pont
Dr. Markovics Boglárka
jegyző

ELŐTERJESZTŐ:

Regényiné dr. Börczi Vera
aljegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
MEGTÁRGYALTA:

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

70/2018. (IV.26.) Önk.-i hat.
7/2015. (II.27.) Ör.

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Határozat
Rendelet

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Határozat: egyszerű
Rendelet: minősített

TERJEDELEM:

4 oldal előterjesztés,
melléklet: étkeztetés szakmai programja,
ellenőrzés kötelező határozata, módosító
rendelet tervezet és melléklete

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
1

Tisztelt Bizottság!
A Baranya Megyei Kormányhivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta az önkormányzat
fenntartásában működő szociális étkeztetés szolgáltatást, melynek kapcsán a szolgáltatás
személyi, tárgyi feltételeit és dokumentációját tekintette át az elmúlt 3 évre vonatkozóan. Az
ellenőrzéshez bekérte többek között az ellátás alapdokumentumait, az ellátotti
dokumentációkat (szolgáltatást igénybe vevőkkel kötött megállapodásokat, az ellátás
biztosításáról szóló határozatokat, nyilvántartásokat), személyi anyagokat, továbbá számos
pénzügyi adatot, rendeleteket, szabályzatokat, nyilvántartásokat és egyéb dokumentumokat.
Az eljáró hivatal az ellenőrzés során feltárt bizonyos hiányosságokat, melyek 2022. június 30.
napjáig történő pótlására kötelezte az önkormányzatot, az erről szóló határozatot az
előterjesztéshez mellékeljük; a határozat indokolásából kitűnik, hogy az adott hiányosságokat
mely jogszabályhelyekre alapozva állapította meg a hatóság és azokat hogyan kéri
megszüntetni.
Az egyes szükséges intézkedéseket az alábbiakban ismertetjük:
1. Tekintettel arra, hogy a polgármesteri hivatal épülete nem akadálymentes, kérelmezni
szükséges a működési engedély módosítását az ellátottak számára nyitvaálló 7815
Harkány, Kossuth Lajos utca 2/a számú ingatlan bejegyzése céljából – azaz azzal,
hogy az ellátottak számára nyitvaálló akadálymentes, mozgáskorlátozottak számára
megfelelő illemhelyet és megközelíthetőséget az önkormányzat a művelődési házban
biztosít.
2. A szociális étkezésben közreműködő önkormányzati dolgozó kinevezésének és
munkaköri leírásának szociális segítőről asszisztensre való módosítása megtörtént.
3. Harkány Város Önkormányzatának „Az egyéni védőeszközök juttatásának rendje”
című szabályzatban szerepel, hogy a „szociális segítő étkeztető” munkakörben
foglalkoztatott munkavállalónak védőcipő védőeszközt szükséges biztosítani. Az
önkormányzat Munkavédelmi Szabályzata az egyéni védőeszközök juttatására
jogosító munkakörök között szintén felsorolja a „szociális segítő étkeztető”
munkakört. Az ellenőrzés felhívta a figyelmet arra, hogy az étkeztetésben
közreműködő asszisztens számára az 1/2000. (I.27.) ESzCsM rendelet értelmében
munkaruhát kell biztosítani, amely nem azonos az egyéni védőeszközzel – ahogy ezt a
Munkavédelmi Szabályzat is tartalmazza. A munkavédelmi felelős tájékoztatása
szerint a védőeszköz juttatást (védőcipőt) a fenti szabályzatokból nem célszerű törölni
–munkavédelmi ellenőrzés során ennek előírását szükségesnek tartották a
munkakörhöz- azonban a munkakör megnevezése aktualizálásra kerülne a
megváltozott munkakör-elnevezésnek megfelelően „asszisztens”-re, mellyel a fent
említett szabályzatokat módosítani szükséges. Az előírt munkaruha-juttatást pedig -a
szabályzatokat készítő Zéci Tűz- és Munkavédelmi Bt. képviselőjének javaslatára- 2
db nadrág és 2 db póló munkaruha meghatározásával, 2 éves kihordási idővel az
alkalmazott munkaköri leírásába építettük be.
4. A szakmai program aktualizálására egyrészt jogszabályi változások miatt volt szükség,
mivel időközben hatályát veszített, illetve a szociális étkeztetésre nem alkalmazandó
jogszabályhelyekre való hivatkozásokat is tartalmazott, másrészt a személyi
változások folytán az asszisztens munkakörre és az asszisztens végzettségére való
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utalásokat kellett módosítani. Pontosítottuk továbbá az ellátás biztosításának leírását,
mivel jelenleg már kizárólag kiszállítással történik az étel ellátottakhoz való
eljuttatása, annak helyben történő átvételére nincs mód és éthordókra sincs szükség, az
étel egyszer használatos, eldobható, melegíthető ételtartó dobozokban kerül az
ellátottakhoz. A polgármesteri hivatal szervezeti változásait is átvezettük a módosított
programban. A szakmai program mellékletét képezi az ellátottakkal kötött
megállapodás és a szolgáltatás SZMSZ-e, melyeken szintén átvezetésre kerültek a
fenti változások, egyben a megállapodást a személyi térítési díjra vonatkozó
rendelkezések tekintetében is módosítani szükséges. A szakmai program és
mellékletei jóváhagyása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
5. A szolgáltatást igénylőkről a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (Szt.) 20.§-a szerint vezetett nyilvántartást az asszisztens elkészítette.
6. Az ellenőrzés hibaként tárta fel, hogy egyes ellátottak esetében nem állt rendelkezésre
jövedelemnyilatkozat illetve az egészségi állapotra vonatkozó igazolás, a vizsgált
esetekben a hiányok pótlásáról intézkedett az asszisztens. Felhívta továbbá a figyelmet
arra is az ellenőrzés, hogy a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. melléklet II. része
szerinti jövedelemnyilatkozatot a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani, melyhez
csatolni szükséges a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló
bizonylatokat. A nyilatkozatot a továbbiakban minden új igénylőtől bekérjük, azon
ellátottaktól pedig, akik már részesülnek a szolgáltatásban, az esedékes felülvizsgálat
során intézkedünk a hiányzó jövedelemnyilatkozatok beszerzéséről.
7. A kötelező határozat előírta a következő felülvizsgálatkor a határozatok egyénre
szabását is, tekintettel arra, hogy a rászorultság okaként minden esetben az egészségi
állapot került feltüntetésre, annak ellenére, hogy az esetek többségében az életkorra
tekintettel került igénylésre és megállapításra az ellátás. A felülvizsgálat során a
határozatok módosításáról intézkedünk.
8. Az ellenőrzés megállapította, hogy 11 fő esetében a személyi térítési díj nem
megfelelő összegben került megállapításra, ezen ellátottak tekintetében a személyi
térítési díj korrigálása és túlfizetés rendezése folyamatban van.
Az ellenőrzés kapcsán kiadott kötelező határozatban foglaltak határidőre való teljesítésének
igazolása érdekében az alábbi határozati javaslat jóváhagyását javaslom a képviselőtestületnek:
Határozati javaslat
Az önkormányzat fenntartásában működő szociális étkeztetés szolgáltatás működésének
ellenőrzése kapcsán szükséges döntések meghozatala
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Szociális Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatalnak az önkormányzat
fenntartásában működő szociális étkeztetés szolgáltatás működésének ellenőrzése kapcsán
BA/13/000004-6/2022. számon kiadott kötelező határozatában foglaltakat vegye tudomásul és
arra alábbi intézkedéseket tegye:
1. az étkeztetés működési engedélyének módosítását kezdeményezi az ellátottak számára
nyitvaálló 7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/a számú ingatlan bejegyzése céljából a
MŰKENG rendszerben;
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2. nyilatkozza, hogy az asszisztensi feladatokat ellátó önkormányzati dolgozó
kinevezésének és munkaköri leírásának szociális segítőről asszisztensre való
módosítása megtörtént;
3. Jóváhagyja Harkány Város Önkormányzatának „Az egyéni védőeszközök juttatásának
rendje” című szabályzat és a „Munkavédelmi Szabályzat” módosítását azzal, hogy a
nevezett szabályzatokban a „Szociális segítő étkeztető” munkakör „Asszisztens”-re
változik;
4. Az Étkeztetés Szakmai Programjának módosítását az előterjesztés mellékletét képező
tartalommal jóváhagyja;
5. A szolgáltatást igénylőkről a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 20.§-a szerint vezetett nyilvántartást bemutatja az ellenőrzést végző
hatóságnak;
6. Nyilatkozza, hogy az étkeztetés intézményi térítési díjának 2022. 09.01. napi hatállyal
történő módosítására vonatkozó döntése okán szükségessé váló felülvizsgálat során a
szolgáltatásban már részesülő ellátottak tekintetében a határozatok egyénre szabásáról
és a hiányzó, a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. melléklet II. része szerinti
jövedelemnyilatkozat és jövedelemigazolások beszerzéséről gondoskodik az
asszisztens útján, új ellátottaktól a jövedelemnyilatkozatot és a jövedelmet igazoló
bizonylatokat a kérelem előterjesztésével egyidejűleg benyújtani kéri;
7. A 11 ellátott esetében nem megfelelő összegben megállapított személyi térítési díj
korrigálása és túlfizetés rendezése iránt az asszisztens és a Harkányi Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi Osztálya útján intézkedik;
8. Az 1-7. pontokban felsorolt intézkedéseiről a szükséges dokumentumok csatolásával
értesíti az ellenőrzést végző hatóságot.
Felelős: Bizottság elnöke, Polgármester, Jegyző
Határidő: Köv. képviselő-testületi ülés illetve 2022.06.30 illetve 6. pont esetében az esedékes
felülvizsgálat

A jelen napirendi pont keretében került előterjesztésre továbbá az étkeztetés vonatkozásában
Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban Ör.) módosítása az alábbi okokból:
A szociális étkeztetésre irányuló ellenőrzés megállapításaival összefüggésben az étkeztetésre
vonatkozó helyi rendeleti szabályozást is áttekintettük. A hivatkozott Ör. a szociális
étkeztetésre vonatkozó térítési díjak változtatása esetén mindenképpen módosítást igényel,
hiszen a költségvetési rendeleten túl az Ör. 10. melléklete is tartalmazza az ellátás térítési
díját. Amennyiben tehát a képviselő-testület az étkeztetés térítési díjának 2022.09.01. napjával
való emeléséről dönt, úgy azt az Ör-en is át kell vezetni. Egyben az előterjesztett mellékelt
rendelet tervezet tartalmazza a 34.§ (4) és (7) bekezdés módosítását is, mivel a hatályos 34.§
(4) a tartalmazza a házhozszállításon túl az étel jogosult általi elvitelének lehetőségét is, mely
azonban a gyakorlatban nem biztosított. A hatályos 34.§ (7) bekezdés szerint pedig az
önkormányzat ingyenes ellátásban részesíti
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a)
b)

azt az ellátottat, akinek családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét nem éri el,
azt az ellátottat, akinek családja jövedelemmel (Szt. 119/C. §.) nem rendelkezik.

Ezzel szemben az Szt. 116.§ (1) bekezdése szerint a szociális alapszolgáltatás személyi
térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi
jövedelmét kell figyelembe venni, a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. melléklet II. része
szerinti jövedelemnyilatkozat és az ehhez kapcsolódóan benyújtandó jövedelemigazolások
kizárólag az ellátott és nem a családja jövedelmére vonatkozóan tartalmaznak adatot, ezért az
Ör. ezen rendelkezésének hatályon kívül helyezését javasoljuk - megjegyezve azt, hogy az
Szt. 114.§ (3) bekezdése alapján ingyenes ellátásban kell részesíteni azt az ellátottat, aki
jövedelemmel nem rendelkezik, tehát az ingyenes ellátás lehetőségét magasabb szintű
jogforrás biztosítja a rendkívül nehéz szociális helyzetben lévő igénylők számára.

Előzetes hatásvizsgálat
a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletet
módosító rendelet megalkotásához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §. (1) bekezdése
alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet
tájékoztatni kell.
1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
a) A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:
A települési önkormányzat biztosítja a szociális étkezést a településen, melynek térítési díját
az éves költségvetési rendeletben meghatározottak szerint a rendelet 10. melléklete
tartalmazza. A térítési díjak változását tehát a jelen rendeleten is át kell vezetni. Egyben a
rendelet módosításával pontosításra kerül az ellátás ellátottakhoz való eljuttatásának módja.
b) a rendelet környezeti és egészségügyi következményei: A tervezetnek környezeti és
egészségügyi következménye nincs.
c) a rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet jelentős
adminisztratív terhet ró a Hivatalra, mert az összes ellátott vonatkozásában felül kell vizsgálni
a megállapodásokat.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:
A kiadások és bevételek alakulásának racionalizálása, díjemelés okán az egyes jogforrásokban
foglaltak összhangjának megteremtése érdekében szükséges a jogalkotás.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
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feltételek:
Rendelkezésre állnak.

Határozati javaslat
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Szociális Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról alkotott, az előterjesztés mellékletét képező rendelet
tervezet jóváhagyását.
Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: Köv. képviselő-testületi ülés

Kelt: Harkány, 2022. június 22.
Regényiné dr. Börczi Vera sk.
aljegyző
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Szakmai Program
A szakmai program Harkány Város Önkormányzata illetékességi területén a Harkány Város
Önkormányzata által nyújtott étkeztetés szociális alapszolgáltatásra vonatkozik.
Harkány Város Önkormányzatánál megvalósul az alapszolgáltatások egymásra épülése,
átjárhatósága.
Az étkeztetést Harkány Város Önkormányzata, a házi segítségnyújtást, családsegítést és
gyermekjóléti szolgáltatást a Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által
fenntartott Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. A folyamatos információcsere
az egyes ellátási formák dolgozói között lehetővé teszi, hogy mindenki a számára
legmegfelelőbb ellátási típusban részesüljön.
Az alapszolgáltatások biztosítása folyamatos, az asszisztens hosszabb távolléte esetén a
polgármester intézkedik a helyettesítésről.
I.

A szolgáltatás célja feladata

A szolgáltatás célja:
Az étkeztetés alapvető célja, hogy Harkány Város közigazgatási területén élő szociálisan
rászorulók számára egyenlő eséllyel hozzáférhető szolgáltatást nyújtson. Ennek megfelelően
alapvető cél a település egész területén az étkeztetés megszervezése.
A szolgáltatás feladata:
Az 1993. évi III. törvényben kötelezően előírt étkeztetés megszervezése Harkány Város
közigazgatási területén úgy valósul meg, hogy a szolgáltatás elérhetősége, szakmai színvonala
minden igénylő számára megfelelő legyen. A szolgáltatás működtetése és szakmai irányítása
Harkány Város Önkormányzatának feladata.
Az étkeztetés a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti
igazgatásról szóló 7 /2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) keretében
azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell
gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel
nem képesek biztosítani, különösen
a)
koruk (amennyiben kérelmező a 65. életévét betöltötte és nyugdíjas)
b)
egészségi állapotuk
c)
fogyatékosságuk
d)
pszichiátriai betegségük
e)
szenvedélybetegségük vagy
f)
hajléktalanságuk miatt.
1. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a
nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása.
Az étkeztetés biztosítása beszerzési eljárásban kiválasztott nyertes ajánlattevő vállalkozóval
kötött vállalkozási szerződés útján -vásárolt étkeztetés formájában- történik, úgy, hogy a
vállalkozó gondoskodik munkanapokon a melegétel előállításáról és ellátottakhoz történő
kiszállításáról.
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A feladatellátás egyik legfontosabb eleme, hogy a település minden részén elérhető legyen az
étkeztetés szociális alapszolgáltatás. A szolgáltatást Harkány Város Önkormányzata a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. § e) pontja alapján nyújtja.

Ennek eredményeképpen:
-

korszerűsödnek és bővíthetővé válnak az otthonközeli ellátások,
a megfogalmazódó igényeknek megfelelő ellátások válnak hozzáférhetővé.

2. Más intézményekkel történő együttműködés módja:
A Harkányi Polgármesteri Hivatallal napi szintű szakmai kapcsolatot tart fenn a
működéssel kapcsolatos feladatok ellátása miatt,
A Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás vezetőivel, illetve házi
gondozóival a házi segítségnyújtásban is részesülők ételeinek kiszállítása miatt állunk
folyamatos munkakapcsolatban.
II.

Az ellátandó célcsoport jellemzői

A településen állandó lakóhellyel rendelkezők száma 2022. január 01. napján 5282 fő.
Siklós és környéke a megye legnagyobb területű kistérsége.
A térség térbeli és demográfiai településszerkezete megőrizte a történelmi adottságokat,
Harkány város térsége aprófalvas térségnek nevezhető.
A lakosság demográfiai megoszlása: A népesség öregedése az időskorúak számának a
gyermekkorúakéval történő összehasonlításában is megfigyelhető.
Szociális jellemzők
Az idősek életszínvonala a lakosság egészéhez hasonlóan csökkenő tendenciát mutat. E
korcsoporton belül azonban jelentős jövedelmi különbségek mutatkoznak. Az öregkorúak
jelentős részének megélhetését általában a nyugdíjból származó jövedelmek biztosítják. Mivel
az egyszemélyes háztartásokban élők arányszáma magas, így az anyagi lehetőségeik erősebben
korlátozottak az átlaghoz képest.
Ellátási szükséglet
Harkány Város Önkormányzata folyamatosan figyelemmel kíséri a térségben élő időskorú
lakosság szociális és egészségi helyzetét. Az új ellátási igények a jogosultsági vizsgálatot
követően azonnal biztosításra kerülnek.
III.

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái,
köre, rendszeressége

A feladatellátás szakmai tartalma: Harkány Város közigazgatási területén a szociálisan
rászoruló személyek részére munkanapokon napi egyszeri meleg étel biztosítása. A szociális
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rászorultság feltételeit a törvényi előírásoknak megfelelően az Ör. 34.§ (1) bekezdése
szabályozza.
Az étkeztetés szervezése az asszisztens és a szociális ügyintéző feladata. A szociális ügyintéző
az étkeztetésről naponta vezeti az igénybevételi naplókat.
A napi egyszeri, déli meleg étel előállítása, csomagolása és az ellátásban részesülők számára
történő házhozszállítása a beszerzési eljárásban kiválasztott nyertes ajánlattevő vállalkozó által
működtetett főzőhely által biztosított, a vállalkozó a főzőhely -konyha- működéséhez, valamint
a melegétel előállításhoz csomagolásához és saját gépjárművével történő házhozszállításához
szükséges minden hatósági engedéllyel, tárgyi és személyi feltétellel rendelkezik, a szerződés
teljesítésére képes és jogosult, a szerződés teljesítésével összefüggő és a konyha üzemeltetésére
vonatkozó jogszabályokat ismeri, azokat betartja.
Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően munkanapokon, egyszeri déli meleg étel
biztosításával történik. Szakorvos javaslatára diétás étkeztetést biztosítunk.
Az étkeztetés biztosításának ideje: naponta 11.00 – 13.00 óra között.
A étkeztetés szolgáltatási formája: szociális konyha.
Az ellátás biztosításának módja: az ellátásban részesülők számára történő házhozszállítással
valósul meg. Az étel házhozszállítása egyszer használatos, eldobható, melegíthető ételtartó
dobozban történik, ennek biztosítása, valamint a csomagolás a vállalkozó által megoldott.
A szolgáltatást igénybevevők számára biztosítjuk az étel minőségi és tápanyagtartalmi
feltételeit a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
Az étkeztetés igénybevételéért az ellátottak személyi térítési díj fizetésére kötelezettek. A
térítési díj megállapításának szabályait a szociális törvény illetve az annak végrehajtására
kiadott rendeletek, valamint az Ör. szabályozzák.
IV.

Az ellátás igénybevételének módja

Az étkeztetés igénylésének szabályait az Ör. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet (továbbiakban SzCsM
rendelet) tartalmazza, a fizetendő térítési díjat ugyanezen jogszabályok, valamint Harkány
Város Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkor hatályos költségvetési rendelete
tartalmazza. Az étkezés iránti kérelmet az Ör. 9. melléklete szerinti formanyomtatványon kell
előterjeszteni az SzCsM rendelet szerinti jövedelemnyilatkozat és jövedelmigazolások egyidejű
benyújtásával. A kérelmet a Harkányi Polgármesteri Hivatalba kell eljuttatni.
Az ellátás igénybevétele önkéntes, azt ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője
kérelmezheti. A szolgáltatást igénylő a Harkányi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és
Városüzemeltetési Osztályán kérelem nyomtatványt igényelhet.
Az étkeztetés igénybevételi kérelmét a polgármester bírálja el – a törvényi előírások, illetve az
önkormányzati rendeletek alapján.
A kérelem pozitív elbírálásáról és az esetleges elutasításról az ügyintéző az ellátást igénylőt
írásban, a határozat 1 példányának megküldésével értesíti.
Az ellátás megkezdése előtt az ellátást igénylővel az Önkormányzat írásbeli megállapodást köt.

4

V.

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja

Az étkeztetésről szóló tájékoztatás helyi módjai:
1. Weblap:
Harkány Város Önkormányzat honlapja: www.harkany.hu
2. Tájékoztató anyag:
Az önkormányzat szolgáltatásiról tájékoztató anyag készült, melyet a Harkány Város honlapján
és a Harkányi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján illetve az önkormányzat intézményeiben
kifüggesztettünk.
3. Helyi sajtó:
Harkányi Hírek
4. A szolgáltatás telephelyén szóban, telefonon, e-mailben:
A Harkányi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:
•
•
•

hétfő: 07. 30- 12.00 12.30-16.00 óráig
kedd, péntek: 07.30 – 12.00 óráig
szerda: 07.30 – 12.00 12.30 -17.00 óráig

A szóbeli, elektronikus és telefonos kapcsolattartási lehetőség szociális ügyintézővel
hivatali idő alatt a 72/480-100-as telefonszámon lehetséges.
Elérhetőségek:
cím: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
•
•
•

telefon, fax: 72/480-100
e-mail: titkarsag@harkany.hu
honlap: www.harkany.hu

Fogadóóra:
•
•

Polgármester: minden hónap első szerdája 15.00 – 17.00
Jegyző: minden szerda 08.00 – 12.00
VI.

1.

Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak
védelmével kapcsolatos szabályok

Az ellátást igénybe vevők jogai

Az ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális
állapotára tekintettel az önkormányzat által biztosított ellátásra, valamint egyéni szükségletei,
speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.
Az ellátottnak a szociális szolgáltatások biztosítása során joga van az egyenlő bánásmódhoz.
Az ellátást igénybe vevőnek nyújtott szolgáltatásokban figyelemmel kell lennie az alkotmányos
jogok (különösen az élethez, az emberi méltósághoz, testi épséghez, testi-lelki egészséghez)
maradéktalan és teljes körű biztosítására.
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Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme valamint a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem.
A szociális munkát végzők az általános adatvédelmi szabályokon túl is kötelesek biztosítani a
titoktartást, és az információk felelős kezelését. A szociális munkát végzők az ellátottak
kiszolgáltatott helyzetével nem élhetnek vissza, munkájuk során a segítségnyújtás a döntő.
Az ellátó köteles biztosítani, hogy az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel,
jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra
illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különösen figyelemmel az ellátást igénybe vevő
szociális rászorultságának tényére.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
legfontosabb adatok megismeréséhez. Az önkormányzatnál kifüggesztésre került a szolgáltatás
egy ellátottra jutó önköltségének összege, az intézményi térítési díj mértéke a helyi
rendeletekben.
Az ellátott jogi képviselő:
Segítséget nyújt az ellátást igénybe vevő jogainak gyakorlásában. Jogosult az intézmény
működési területére belépni, vonatkozó iratokba betekinteni, szolgáltatást végző dolgozókhoz
kérdést intézni. Az ellátott jogi képviselő neve, elérhetősége a polgármesteri hivatal
hirdetőtábláján - mindenki számára jól látható módon- kifüggesztésre került.
2. A szociális szolgáltatást végzők jogai
A szolgáltatást végző esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó
megbecsülést megkapja, az ügyfelek tiszteletben tartsák emberi méltóságát és személyiségi
jogait, munkáját elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkakörülményeket biztosítson
számára.

VII. Az önkormányzatra vonatkozó szakmai információk, így különösen a
személyes gondoskodást végző személyeknek a létszáma és szakképzettsége,
személyi feltételek
Az étkeztetés kapcsán az étel házhozszállításával járó feladatokban való közreműködést,
valamint az ellátást igénylőkkel illetve ellátásban részesülőkkel való kapcsolattartást az
önkormányzat által munkajogviszony keretében foglalkoztatott 1 fő asszisztens látja el. Az
asszisztens szakmai vezetője az Igazgatási és Városüzemeltetési Osztályt vezető aljegyző, a
munkáltatói jogkör gyakorlója Harkány Város Önkormányzatának Polgármestere.
A kérelmekkel és az ellátással kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Harkányi Polgármesteri
Hivatalnál köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott szociális ügyintéző látja el.

-

VIII. Jogszabályi háttér
1993. évi III törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról
6

-

1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről
8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondozást végző személyek adatainak
működési nyilvántartásáról
9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

Jelen szakmai program Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a …./2022. (VI.
27.) önkormányzati határozatával került elfogadásra, és ezen határozat meghozatalának
napjával lép hatályba.
Melléklet:
1. melléklet: Megállapodás
2. melléklet: Szervezeti és Működési Szabályzat
Kelt: Harkány, 2022. 06. 27.
……………………………………
polgármester
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1. Melléklet: Megállapodás

Harkány Város Önkormányzata
7815 Harkány, Petőfi S. u. 2.4.
Telefon: 72/ 480-100, 480-501. Fax: 480-518.
Megállapodás
szociális étkeztetéshez
Mely létrejött egyrészről Harkány Város Önkormányzata, mint ellátást nyújtó /továbbiakban
ellátást nyújtó/ képviseletében Baksai Endre Tamás Polgármester

másrészről az ellátást igénybe vevő:
Név:…………………………………………………
Anyja neve:…………………………………………
Születési hely, idő:………………………………….
Lakcím:……………………………………………..
TAJ szám:…………………………………………..
Állampolgársága:……………………………………
között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

1. Általános szabályok
1. Az ellátást nyújtó: Harkány Város Önkormányzata (székhelye: Harkány, Petőfi S. u.2-4.) a
vonatkozó jogszabályok és jelen megállapodásban szabályozott módon
szociális konyha formájában szociális étkeztetést biztosít
házhoz szállítással.
2. Az ellátást nyújtó a szociális ellátást – az ellátást igénybe vevő kérelmének megfelelően 20………………napjától kezdődően
a) határozatlan ideig VAGY
b) ……………….. – ig terjedő határozott ideig biztosítja.
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2.Tájékoztatási kötelezettség
2.1. A felek tájékoztatási kötelezettsége
A szociális ellátás igénybe vételekor az ellátást nyújtó tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt az
alábbiakról:
a biztosított ellátás tartalmáról, feltételeiről,
az ellátást igénybe vevőt érintően általa vezetett nyilvántartásokról,
a panaszjog gyakorlásának módjáról,
a jogviszony megszűnésének eseteiről,
a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás
következményeiről,
a jogviszony keletkezéséhez szükséges iratok és más, jogszabályban meghatározott
feltételekről.

-

2.2 A jogosult vagy törvényes képviselője a szociális ellátás igénybe vételekor nyilatkozik
az alábbiakról:
-

-

a tájékoztatásban foglaltakat tudomásul vette és tiszteletben tartja,
a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben beállott változásokat, a jövedelmi
viszonyaiban bekövetkezett változásokat és minden olyan egyéb körülményt, amely a
bekövetkeztétől számított15 napon belül bejelenti ellátást nyújtó felé,
vállalja, hogy adatokat szolgáltat az ellátást nyújtó által az ellátással kapcsolatban
vezetett nyilvántartásokhoz.
3. Szolgáltatások

3.1. Az önkormányzat a következő szolgáltatást nyújtja:
Munkanapokon napi egyszeri meleg ételt biztosítása szociális konyháról előre csomagolt,
vákuumozott ételhordó dobozban ellátást igénybe vevő lakóhelyére történő házhozszállítással.
3.2. Az ellátás biztosításának ideje és módja:
Az ellátás munkanapokon biztosított.
Tekintettel az ellátotti kör nagyságára, jelen megállapodás aláírásával az ellátott tudomásul
veszi, hogy az ellátás nyújtójának nem áll módjában az ellátottak egyedi igényeihez igazodni,
így nincs mód arra, hogy az ellátott bizonyos napokon igényli, más napokon pedig tartózkodik
az ellátás igénybe vételétől vagy lakóhelyétől eltérő helyre vagy eltérő időpontban kérje az étel
házhozszállítását.
Az étkeztetést a Harkány Város Önkormányzata az általa külön megállapodás keretében
megbízott szociális konyha, mint főzőhely igénybevételével biztosítja.
3.3. Az étel házhoz szállítás formája:
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Az önkormányzat az általa külön megállapodás keretében megbízott szociális konyha
igénybevételével, valamint 1 fő asszisztens személy közreműködésével gondoskodik az ebéd
házhoz szállításáról.
3.4. Az ellátást csak az ellátást igénybe vevő -mint arra jogosult személy- veheti igénybe, annak
átruházása nem lehetséges.
3.5 Ha az ellátást igénybe vevő az ellátást betegség vagy más ok miatt nem kívánja igénybe
venni, a távolmaradást legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban be kell
jelentenie az ellátást nyújtó által foglalkoztatott asszisztense felé. Ennek elmulasztása esetén 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. A távolmaradásról az asszisztens értesíti a szociális konyha
főzőhelyet.
4. Az ellátásért fizetendő térítési díj
4.1. Az étkeztetés ellenértékeként megállapított összeget (továbbiakban: intézményi térítési díj)
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkor hatályos költségvetési
rendelete, illetve az Ör. 10. számú melléklete tartalmazza.
4.2. Az ellátásért az 1993. évi III. törvény 116.§-a, a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 3.§, 6.§
és 9.§-a szerint meghatározott összegű személyi térítési díjat kell fizetni a tárgyhót követő
hónap 10. napjáig az ellátást nyújtó Harkány Város Önkormányzata 50800173-15392495
számú költségvetési számlájára postai csekken, házipénztárba történő befizetéssel vagy banki
átutalással. Fentiektől eltérően ellátást nyújtó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki
jövedelemmel nem rendelkezik.
Tájékoztatom, hogy fentiek alapján az Ön által fizetendő személyi térítési díj:
…………. Ft/ellátási nap.
4.3. A 4.2. szerinti térítési díjat az ellátást igénybe vevő, gondnokság alatt álló jogosult esetén
a törvényes képviselő, illetve az ellátást igénybe vevő tartására köteles és képes személy
(továbbiakban: kötelezett) köteles megfizetni ellátást nyújtónak. Ha az ellátást igénybe vevő
tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást
szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési
díjjal azonos összegű.
4.4. Az intézményi térítési díj összegét a Képviselő-testület évente egy alkalommal vizsgálhatja
felül és változtathatja meg, a személyi térítési díj évente két alkalommal vizsgálható felülés
változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme olyan mértékben csökken, hogy térítési díj
fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni vagy ha az ellátott jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. A
felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a ellátást
nyújtó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a
felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően –
jövedelem és vagyon hiányában – térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére
visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi
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térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő
napja.
4.4. Tájékoztatom, ha az ellátást igénybe vevő a személyi terítési díj megfizetését elmulasztja,
és – felszólítás ellenére is – hátraléka keletkezik, a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormány rendelet 31. §-a alapján a fenntartó
intézkedik a térítési díj hátralékának behajtásáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény, az adózás rendjéről szóló CL. törvény és az adóhatóság által
foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló CLIII. törvény szabályainak alkalmazásával.
4.6. Ha a személyi térítési díj összegét vitatja, a jelen megállapodás kézhezvételétől számított
8 napon belül panasszal fordulhat a képviselő-testülethez, ezt követően a fenntartó döntésének
felülvizsgálata bíróságtól kérhető.
5. Az ellátási jogviszony megszűnése
5.1.Az ellátásra jogosult jogviszonya megszűnik:
a) a jogosult halálával
b) a határozott idejű szociális ellátás időtartamának lejártával.
5.2.Az ellátást nyújtó a jogviszonyt megszünteti:
a) a jogosultnak ill. törvényes képviselőjének a jogviszony megszűnésére vonatkozó
kérelmére,
b) ha a szociális ellátás jogosultsági feltételei már nem állnak fenn.
5.3.A jogviszony megszűnésekor az ellátást nyújtó értesíti a jogosultat az esedékes illetve a
hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről.
6. Befejező rendelkezések
6.1. A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a valóságnak
megfelel.
6.2. Jelen megállapodás 4 oldalból áll.
6.3. Jelen megállapodás 2 db egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült.

Kelt: Harkány, ……..év ….hó ……nap

Kelt: Harkány, ……..év ….hó ……nap

………………………………….

…………………………………

ellátást igénybe vevő

ellátást nyújtó

vagy törvényes képviselője
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2. Melléklet: Szervezeti és Működési
Szabályzat
Szociális étkeztetés

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
I.
Általános rendelkezések
Harkány Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján étkeztetés szociális
alapszolgáltatást működtet.
1. Az alapszolgáltatás megnevezése:
Szociális étkeztetés
Szakfeladat száma:

889921

Adószáma:

15331249-1-02

2. Az alapszolgáltató székhelye:
Tel.: 72/480-100

Fax: 72/480-518

E-mail: titkarsag@harkany.hu
3. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabály:
Az önkormányzat ezen alapszolgáltatást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelete alapján végzi.
II.
Az alapszolgáltatás feladata
A szociális étkeztetés megszervezésében az önkormányzat legfontosabb célja és feladata, hogy a
szociális törvényben megfogalmazott kötelezettségnek eleget téve tényleges igény esetén a településen
legyen biztosítva a rászorulók számára ez a szociális szolgáltatás.
Az önkormányzat arra törekszik, hogy az egyenlő esélyű hozzáférés feltételei adottak legyenek.
Cél azon szociális rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítása, akik azt
önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt is, illetve általa eltartottat, aki kora vagy egészségi állapota
miatt nem képes étkeztetéséről más módon gondoskodni.
Az ellátás igénybevételéhez szükséges feladatokat (felvétel, térítési díj megállapítás, méltányosság,
étkeztetési adagszám nyilvántartás, számlázás, hátralék nyilvántartás, stb.) az önkormányzat végzi.
A szolgáltatások igénybevételének rendje:
Étkeztetésben részesíthető a település közigazgatási területén bejelentett lakhellyel rendelkező
szociálisan rászoruló állampolgár.
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Az ellátást kérheti a szociálisan rászoruló, annak hozzátartozója vagy törvényes képviselője,
egészségügyi intézmény, családorvos, lakókörnyezet, társadalmi- egyházi szervezet (stb.)
Szükséges dokumentumok: kérelem, étkezésben részesülők nyilvántartási lapja.
A szolgáltatás térítés ellenében vehető igénybe. A képviselő-testület az intézményi térítési díjat minden
évben az önkormányzat költségvetési rendeletében határozza meg.
Az ételnek az ellátotthoz történő eljuttatása házhozszállítással történik.
III.
Szociális étkeztetés létszámadatai
Az ellátás folyamatos biztosítását a polgármester irányításával 1 fő asszisztens, az adminisztrációs
munkát pedig a Harkányi Polgármesteri Hivatalnál a jegyző irányításával 1 fő szociális ügyintéző végzi,
akinek feladata az étkeztetés igénybevételéről, az étel megrendeléséről napi nyilvántartást vezetni. A
meleg étel elkészítése és kiadagolása a Harkány Város Önkormányzatával írásbeli megállapodást kötött
főzőhely útján biztosított. A házhozszállításról az asszisztens egy fő sofőr segítségével gondoskodik.
IV.
Alapdokumentumok

1.
a.)
b.)
c.)
d.)

Alapdokumentumok:
Működési engedély
Szakmai program
Szervezeti és Működési Szabályzat
Nyilvántartások

2. A működéssel összefüggő szabályzatok:
a.) Az egyéni védőeszközök és munkaruha juttatásának rendje.
b.) Munkavédelmi szabályzat.
V.
Záró rendelkezések
1. Jelen szabályzat Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a …./2022. (VI.27.)
számú határozata alapján került aktualizálásra.
2. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a fent írt határozat meghozatalának napjával lép
hatályba.

Kelt: Harkány, 2022. 06.27.
………………………………..
polgármester

13

Aláíró Dr Lnjak-Ri'zocn Veioiukn (2022 03 31 12-15 25;

Ba r a n y a m eg yei
KORMÁNYHIVATAL
H atósági Főosztály
Szociális

és G yámügyi

Osztály

Iktatószám: BA/13/00004-6/2022.
Tárgy:
(7815

Harkány
Harkány,

Város

Önkormányzata

Petőfi

u.

2-4.)

fenntartásában működő szociális étkeztetés
szolgáltatás működésének ellenőrzése
Ügyintéző: Paári Angéla
Telefonszám: 72/795-625

HATÁROZAT

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi u. 2-4.) fenn tartásában működő
szociális étkeztetés szolgáltatás fenntartóját

kötelezem,

hogy a hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságot legkésó'bb 2022. június 30.
napjáig pótolja az alábbiak szerint:
-

kérje a működési engedély módosítását az ellátottak számára nyitva álló
helyiség bejegyzése céljából,
módosítsa az asszisztens kinevezési és munkaköri leírási dokumentumait az
indokolásban részletezettek alapján,
igazolja az asszisztens számára biztosított munkaruhát,
aktualizálja a szakmai programot és a fenntartó jóváhagyását követően küldje
meg a Kormányhivatal részére,
7ö21 Pécs, Papnövelde u. 13-15. 1elefon: +36 72

631 l av +36 72 507 012
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mutassa be az ellátottakról vezetett az 1993. évi III. törvény 20. § szerinti
nyilvántartást,
-

valamennyi

ellátott

esetében

mutassa

be

a rászorultságot megállapító

dokumentumokat,
-

a következő térítési díj felülvizsgálatakor a határozatok egyénre szabása
szükséges a rászorultság tekintetében,

-

11 fő esetében vizsgálja felül a szabálytalanul megállapított személyi térítési
díj összegét és az az alapján beszedett térítési díj összegét és az alapján a díj
eltéréseket rendezze az ellátottak felé.

Amennyiben

a

hiányosságokat,

jogsértést

határidőben

nem

szünteti

meg,

a

Kormányhivatal a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól,
valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények
módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX.
törvény 2. § (1) b) - c) pontjaiban, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló
369/2013. (X. 24.) Kormányrendelet 41. § (2) bekezdésében, továbbá a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/L. § (1) bekezdésében
foglalt intézkedéseket foganatosíthatja.

jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés végleges,
ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással - annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérheti a Pécsi
Törvényszéktől (7621 Pécs, Rákóczi út 34.). A keresetlevelet a Baranya Megyei
Kormányhivatalnál (7621 Pécs, Papnövelde utca 13-15.) kell benyújtani vagy ajánlott
küldeményként postára adni. A belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és a jogi
képviselővel

eljáró

fél

elektronikus

kapcsolattartásra

köteles.

Az

elektronikus

kapcsolattartásra kötelezettek, illetve az azt önként választók a keresetlevelet a
https://e-kormanvablak.kh.gov.hu/client

honlapon

(IKR

rendszer)

keresztül

nyújthatják be. Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a
polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról
szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is
előterjesztheti

(további

tájékoztatás:

https:/ /birosag.hu/eliarasok-ny omtatvanvai/polgari-kozigazgalasi-papir-alapu7621 TVcs Papnövelde u. '13-15. Toloton: -Oö 72 795 631 Fax: +36 72 507 012
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nyomtatványok). A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog
illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére
azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Az erre
irányuló

kérelem

elmulasztása

miatt

igazolásnak

nincs

helye.

A

keresetlevél

benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban
azonnali jogvédelem iránti kérelem formájában a halasztó hatály elrendelését kérheti. A
kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali
jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat
csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a
kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs
helye.
Tájékoztatom, hogy az eljárás illetékmentes, az ügyben eljárási költség nem keletkezett.

INDOKOLÁS

A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya
(a továbbiakban: Kormányhivatal) 2022. január 20. napján elvégezte Harkány Város
Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi u. 2-4., továbbiakban: fenntartó) fenntartásában
működő szociális étkeztetés szolgáltatás hatósági ellenőrzését a szociális, gyermekjóléti
és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Kormányrendelet (továbbiakban: Sznyr.) 36. § (1)
d) pontja alapján.

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a BA/13/00004-3/2022. számú jegyzőkönyv
tartalmazza.

Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a fenntartó székhelyén nem biztosított a
mozgáskorlátozottak számára megfelelő illemhely. Az adatszolgáltató nyilatkozata
szerint Harkány, Kossuth u. 2/a. szám alatt található Kiss József Könyvárt Művelődési
Ház és Sportcsarnok elnevezésű intézmény művelődési ház egysége teljeskörűen
akadálymentesített, így másik önkormányzati ingatlanban az ellátottak számára
biztosított az akadálymentes megközelíthetőség és illemhelyhasználat. A fenntartó 2022.

7621 Pécs Papnövelde u. 1.3-15. 'felelőn. +56 72 795 h31 fax: +7.6 72 507 012
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január 18. napján kelt írásbeli nyilatkozata és a becsatolt fotók alátámasztják az
adatszolgáltató tájékoztatását.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés g) pontja alapján szociális szolgáltató: az a személy
vagy

szervezet,

amely

kizárólag

a

60-65/E.

§-ban

meghatározott

szociális

alapszolgáltatásokat nyújtja. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a szociális
szolgáltatókra a szociális intézményekre vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: Szakmai
rendelet) 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó
intézményt úgy kell kialakítani, hogy épületeinek építészeti megoldásai tegyék lehetővé
az akadálymentes közlekedést.

Az Sznyr. 1. § e) pontja alapján ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség: az a
szolgáltató székhelyétől és telephelyétől különböző címen található, a szolgáltató
használatában álló, szociális alapszolgáltatáshoz - ide nem értve a nappali ellátást - vagy
családsegítéshez és gyermekjóléti szolgáltatáshoz használt, telephelynek nem minősülő
helyiség, ahol a szolgáltató ellátottakat fogad.

A fentiekre tekintettel a fenntartónak kérelmeznie kell a működési engedély
módosítását az ellátottak számára nyitva álló helyiség bejegyzése céljából.

Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a szociális étkeztetés szolgáltatás
asszisztensi feladataira a fenntartó 1 fő részmunkaidős (napi 6 óra) dolgozót alkalmaz.
Németh Diána kinevezésében és munkaköri leírásában szociális munkatárs megnevezés
szerepel.

A Szakmai rendelet 2018. január 1. napjától hatályos 2, számú melléklete szerint
alapszolgáltatásban, a szociális étkeztetés szolgáltatásban foglalkoztatott személyt
asszisztens munkakörben kell foglalkoztatni. A Szakmai rendelet 2018. február 6.
napjától hatályos 3. számú melléklete szerint
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- asszisztens munkakörben
- mentálhigiénés asszisztens
- szociális asszisztens
- szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens
- szociális és mentálhigiénés szakgondozó foglalkoztatható.
A fentiekre tekintettel Németh Diána kinevezésének és munkaköri leírásának
módosítása szükséges asszisztensre.

Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy Németh Diána munkaruha juttatásként
a munkaruha juttatási szabályzat alapján védőcipőre jogosult két éves kihordási idővel,
azonban azt a fenntartó nem biztosította számára. Felhívom a fenntartó figyelmét, hogy
a védőruha nem helyettesíti a munkaruha juttatást.

A Szakmai rendelet 6. § (11) bekezdése alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó
feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell biztosítani. A munkaruha-juttatás
feltételeit a munkáltató állapítja meg. Az alap- és a szakellátást biztosító intézményekben
az ellátást igénybe vevőkkel közvetlenül foglalkozó személyek részére szükség esetén
védőruhát is kell biztosítani. Az ellátást igénybe vevőkkel közvetlenül foglalkozó
személyek alatt a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének I.
„Ágazatspecifikus

munkakörök

a

szociális

területen"

cím

alatt

megjelölt

munkakörökben foglalkoztatottakat kell érteni.
A fentiekre tekintettel a munkaruha juttatás biztosítása és annak igazolása szükséges.

Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a szolgáltatás szakmai programja 2018.
június 1. napján készült, melyet a fenntartó a 70/2018. (IV. 26.) számú határozatával
jóváhagyott. A program tartalmazza a Szakmai rendelet 5/A. §-ban előírt kötelező
elemeket. A program
- 6. oldalán: az asszisztens végzettsége alapfokii - változás történt, továbbá a jogszabályi
hivatkozásokat módosítani szükséges, pl. a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet már nem
hatályos, a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet nem vonatkozik a szociális étkeztetésre.
A fentiek alapján a szakmai program aktualizálása, majd a fenntartó által történt
jóváhagyást követően annak megküldése szükséges a Kormányhivatal számára.

Az ellenőrzés során nem került bemutatásra az ellátottakról vezetett nyilvántartás.
T>2'1 IVi s Papriih ökle u. 13-15. Telefon: 0 6 72 795 631 Fax: t36 72 507 012
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Az Szt. 20. §(1) bekezdése alapján a szolgáltató, intézmény vezetője a szolgáltatásra
vonatkozó igényt - az (5) bekezdésben foglalt szolgáltatások kivételével - érkezésének
napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás vezetésének célja az e törvényben
meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése.
A fentiek alapján a nyilvántartás bemutatása szükséges.

Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy az ellátottak a szolgáltatás iránti
kérelmet írásban, külön nyomtatványon nyújtják be. A jövedelemnyilatkozatok nem
minden esetben álltak rendelkezésre, a rászorultságot megállapító dokumentumok közül
az egészségi állapotra vonatkozó igazolások nem minden esetben kerültek bemutatásra.

Harkány

Város

Önkormányzata

képviselő-testületének

7/2015.

(II.

27.)

számú

önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és
gyermekjóléti igazgatásról (a továbbiakban: Ör.), mely tartalmazza a szociális étkeztetés
biztosításának szabályait is.
Az Ör. 34. § (2) bekezdése szerint az étkeztetés igénybevételére irányuló kérelmet a 9.
melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Kérelmezőnek, amennyiben
rászorultságát az Ör. 34. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti egészségi állapota
indokolja, kérelmével egyidejűleg szükséges benyújtania a szakorvosi véleményt,
valamint a szakorvosi vélemény alapján a házi orvos által kiállított írásbeli igazolást,
mely tartalmazza azt, hogy kérelmező milyen betegségben szenved, betegsége milyen
fokú, valamint azt, hogy egészségügyi állapotából kifolyólag kérelmező nem képes
gondoskodni saját maga részére a napi egyszeri étkezés biztosításáról, ennélfogva a házi
orvos javasolja kérelmező felvételét a szociális étkeztetés szolgáltatásba.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.
(X1.24.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: ír.) 3. § (3) bekezdése alapján az Szt. 115/A. §-a
vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével
valamennyi személyes gondoskodási forma esetén a kérelem előterjesztésekor be kell
nyújtani az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.
A fentiek alapján valamennyi ellátott esetében szükséges igazolni a rászorultságot,
illetve bemutatni a jövedelemnyilatkozatot.
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Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a fenntartó határozatban értesíti az
igénybe vevőt a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás biztosításáról
az Szt. 94/A. § (2) bekezdése alapján, egyidejűleg tájékoztatja a megállapított, fizetendő
személyi térítési díjról. Valamennyi határozatban a rászorultság oka:

egészségi állapot

szövegezés szerepel, abban az esetben is, amikor életkorra tekintettel történik a
rászorultság megállapítása.
A jövőben a határozatok egyénre szabása szükséges, a rászorultság okának
megnevezése vonatkozásában.

Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy 11 fő esetében a személyi térítési díj
összege meghaladta az Szt. 116. § (3) bekezdése, illetve 117. § (1) bekezdése szerinti
jövedelemhatár harmincad részét. 11 fő ellátott jövedelme nem éri el az 50.000- Ft
összeget, esetükben szabálytalanul került megállapításra a személyi térítési díj összege és
a díjbeszedés.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (11.
17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 6. § alapján ha az ellátott az étkeztetést, a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást vagy a nappali ellátást a hónap nem mindegyik
napján veszi igénybe, a napi személyi térítési díj - az Szt. 116. § (2) bekezdésében és
117/B. §-ában foglaltak kivételével - néni haladhatja meg az Szt. 116. § (3) bekezdése,
illetve 117. § (1) bekezdése szerinti jövedelemhatár harmincad részét.
A fentiek alapján 11 fő esetében szükséges felülvizsgálni a személyi térítési
megállapítását, a díjfizetést és a túlfizetést visszamenőleg rendezni az ellátottak felé.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)
101. § (1) a) pontja alapján, ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal,
megindítja az eljárást.
Az Ákr. 104. § (3) a) pontja szerint a hivatalbóli eljárás az első eljárási cselekmény
elvégzésének napján kezdődik, megindításáról az ismert ügyfelet a hatóság értesíti. Az
értesítés csak akkor mellőzhető, ha az eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon
belül dönt, vagy az eljárást megszünteti. Erre való tekintettel a hivatalbóli eljárás
megindításáról való értesítést mellőztem.
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A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a
továbbiakban:

Szankció

szabályszegésért

való

törvény)

2.

felelősség

§

(1)

bekezdése

megállapítása

esetén

alapján
a

a

közigazgatási

közigazgatási

hatóság

közigazgatási szankciót alkalmaz.
A Szankció törvény 2. § (3) bekezdése alapján közigazgatási szabályszegés esetén a
következő közigazgatási szankciók alkalmazhatók: figyelmeztetés, közigazgatási bírság,
tevékenység végzésétől történő eltiltás, elkobzás.
A Szankció törvény 6. § (4) bekezdés alapján a hatóság figyelmeztetés szankciót alkalmaz
a közigazgatási szabályszegést elkövető ügyféllel szemben, ha az ügyfél számára
kötelezettséget állapít meg, és a kötelezettséget megállapító döntésben más szankciót
nem alkalmaz.
A Szankció törvény 6. § (5) bekezdése alapján törvény vagy eredeti jogalkotói
hatáskörben

kiadott

kormányrendelet

meghatározott

ügyek

vonatkozásában

a

figyelmeztetés alkalmazásának kizárásáról rendelkezhet, ha az adott ügyben csekély
súlyú szabályszegés nem merülhet fel.
Az Szt. 92/K. § (4d) bekezdése alapján a működést engedélyező szervnek a szolgáltatói
nyilvántartással kapcsolatos hatósági eljárásaiban a közigazgatási szabályszegések
szankcióiról szóló törvény szerinti figyelmeztetés nem alkalmazható.
Az Sznyr. 40. § ga) pontja szerint a működést engedélyező szerv az ellenőrzés során tett
megállapítások alapján legalább húsz napos, de legfeljebb négy hónapos határidő
megjelölésével

felszólíthatja

a

fenntartót

a

hiányosság

vagy

más

jogsértés

megszüntetésére, és a jogszerű működés helyreállítására, illetve házi segítségnyújtás
esetén az ellátottak gondozási szükségletének felülvizsgálatára.

Az Sznyr. 41. § (1) bekezdése alapján ha a fenntartó a hiányosság vagy más jogsértés
megszüntetésére, és a jogszerű működés helyreállítására megállapított határidőn belül
nem igazolja, hogy a felszólításban foglaltaknak eleget tett, vagy a felszólításban
foglaltak teljesítésének megállapítása érdekében egyébként szükséges, a működést
engedélyező szerv utóellenőrzést tart.
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Az Sznyr. 41. § (2) bekezdése alapján, ha a fenntartó a hiányosságot vagy más jogsértést
határidőben nem szünteti meg, és a jogszerű működést határidőben nem állítja helyre, a
működést engedélyező szerv a jogsértés jellegétől és súlyától függően, az ellátottak
érdekeinek figyelembevételével egyéb szankciót alkalmaz.

Az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a működést engedélyező szerv
szociális igazgatási bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki.

Mindezekre tekintettel kötelezem a fenntartót, hogy a rendelkező' részben írt
hiányosságokat 2022. június 30. napjáig pótolja.
Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2. § (1) bekezdése értelmében az
elektronikus ügyintézést biztosító szervek a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy,
valamint

a

jogszabály

alapján

biztosítandó

szolgáltatásaik

igénybevételéhez,

lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel

történő

elektronikus intézését az e részben meghatározottak szerint kötelesek biztosítani.
Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdése értelmében, ha nemzetközi szerződésből eredő
kötelezettség alapján törvény nem rendelkezik eltérően, elektronikus ügyintézésre
köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében
a) az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet,
b) az ügyfél jogi képviselője,
c) az ügyfélként eljáró
ca) állam,
eb) önkormányzat,
cc) költségvetési szerv,
cd) ügyész,
ce) jegyző
cf) köztestület,
cg) a cb)-cf) pontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság.

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már
- az e törvényben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a
döntés közlésével áll be.
7t>21. IV< s Papnövelde u. 13-15, Telelőn. +3ö 72 795 ö31 fax. -+30 72 507 1)12
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A határozat elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése zárja ki.

A véglegessé vált döntés ellen az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján közigazgatási per
indítható.
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 77. § (1)
bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem
tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, a (2)
bekezdés szerint tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban
kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a
perbeállítástól számított tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem
elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
A Kp. 29. § (1) bekezdése szerint az elektronikus kapcsolattartásra a polgári
perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni.
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése szerint az
Eüsztv.

alapján,

beadványt

elektronikus

úton

történő

kapcsolattartásra

kizárólag elektronikusan - az Eüsztv.

és

kötelezett

végrehajtási

minden

rendeletéiben

meghatározott módon - nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít
a részére.
A Kp. 50. § (1) - (4) bekezdései értelmében, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási
tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető
hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot
adó állapot változatlan fenntartása érdekében a perre hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet. Azonnali
jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása,
ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése. A kérelmet a bírósághoz
kell benyújtani, ha azt nem a keresetlevéllel együtt nyújtják be. A bíróság a kérelem
benyújtásáról az alperest haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül értesíti. A
kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali
jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat
csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.
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Hatóságom hatáskörét az Szt. 4/A. § (1) bekezdésének d) pontja, illetve az Sznyr. 3. § (1)
bekezdése, illetékességét az Sznyr. 4. § (1) bekezdése állapítja meg.

A költség- és illetékmentességet az Szt. 16. §-a biztosítja.

Pécs, 2022. március 31.

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Livják-Rozoga Veronika
osztályvezető

Kapják;
1. Harkány Város Önkormányzata (elektronikus úton - KRID: 601193924 )
2. Irattár
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Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló
7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában,
valamint (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 132. §
(4) bekezdés g) pontja valamint 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3)
bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, 132. §
(4) bekezdésének d) pontjában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli
el:
1. §
A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet 34. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az étkeztetés házhozszállítással történik.”
2. §
A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. §
Hatályát veszti A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról
szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 34. § (7) bekezdése.
4. §
Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1

1. melléklet
„10. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2

Végső előterjesztői indokolás
Az étkeztetés térítési díja az önkormányzat éves költségvetési rendeltében került megállapításra,
azonban az a szociális rendelet 10. mellékletében is szerepel. Tekintettel arra, hogy a költségvetési
rendelet módosításával a képviselő-testület a térítési díj 2022.09.01. napjával való emeléséről döntött,
így a változást a jelen rendeleten is át kell vezetni. Módosul továbbá a 34.§ (4) bekezdés, mivel az
étel kizárólag házhozszállítással jut az ellátottakhoz, az elvitel lehetősége már nem biztosított.
A 34.§ (7) bekezdés hatályon kívül helyezése okai: az Szt. 116.§ (1) bekezdése szerint a szociális
alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy
rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni, a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. melléklet II.
része szerinti jövedelemnyilatkozat és az ehhez kapcsolódóan benyújtandó jövedelemigazolások
kizárólag az ellátott és nem a családja jövedelmére vonatkozóan tartalmaznak adatot. Az Szt. 114.§
(3) bekezdése alapján azonban ingyenes ellátásban kell részesíteni azt az ellátottat, aki jövedelemmel
nem rendelkezik, tehát az ingyenes ellátás lehetőségét magasabb szintű jogforrás biztosítja a
rendkívül nehéz szociális helyzetben lévő igénylők számára.
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Szociális étkezésben részesülők 2022. évi térítési díjának megállapítása

A szociális étkeztetésben részesülők 2022. szeptember 1-től megállapított térítési díja

Szociális étkeztetés 2022. évi önköltségszámítása:

2021. évben szociális étkeztetésben részesülők étkezési adagszáma:
Szociális étkeztetés 2022. évi kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Működési jellegű kiadás összesen:

38 000 adag / év

2 468 150
325 971
46 408 600
49 202 721 Ft

2022. évben egy étkezési adagra jutó önköltség:
Működési célú kiadások összesen
49 202 721 Ft
2021. évi étkezési adagszám
38 000 adag
Étkezési adag önköltsége:
1 295 Ft/adag
Állami támogatás:
Éves támogatás mértéke
Ellátási napok
Napi támogatás mértéke:

73 810 ,-Ft /fő/év
249 nap
296 ,-Ft/ fő/nap

Szociális étkezésben részesülők intézményi térítési díjának megállapítása:
Egy étkezési adag önköltsége:
Támogatás mértéke:
Önkormányzatot terhelő étkezési önköltség:

1 295 ,-Ft/ fő/nap
296 ,-Ft/ fő/nap
998 ,-Ft/ fő/nap

2022. szeptember 1-től a szociális étkeztetés intézményi térítési díja áfával: 700,- Ft/fő/nap

Tárgy: Döntés a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendeletben meghatározott iskolakezdési települési
támogatások nyújtásáról

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGÁNAK
2022. június 27. napi RENDES ÜLÉSÉRE
2.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-

MEGTÁRGYALTA:
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS
RENDELET:
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Regényiné dr. Börczi Vera
aljegyző
Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
Szociális Bizottság
mindkét Bizottság
2022.06.27-i ülésén
7/2015. (II. 27.)

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:
Egyszerű többség
TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI
VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

2 oldal előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Szociális Bizottságának 2022. június
27. napján tartandó rendes ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletben
meghatározott iskolakezdési települési támogatások nyújtásáról
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Regényiné dr. Börczi Vera, aljegyző
Tisztelt Bizottság!
A tavalyi évben a képviselő-testület két alkalommal is foglalkozott az iskolakezdési támogatás
biztosításának feltételeivel, melynek során döntött a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a
szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015.(II.27.) számú rendelete módosításairól.
Továbbá határozott a támogatás igénylésének lehetőségéről és összegéről.
Az első, 2021. augusztus havi rendelet-módosítás megteremtette annak lehetőségét, hogy az
alapösszegű iskolakezdési támogatás mellett -amelyre minden, életvitelszerűen Harkány
településen élő bölcsődei, óvodai nevelésben részt vevő, illetve az általános-, és középiskolai
tanulmányokat nappali képzésben folytató gyermekek jövedelemvizsgálat nélkül jogosult volta nehezebb anyagi körülmények között élő családokban nevelkedő gyermekeket nagyobb,
emelt összegű támogatásban részesítse az önkormányzat.
A tavalyi évben az alapösszegű ellátást -a korábbi években nyújtottakhoz képest nagyobb10 000 Ft/gyermek, az emelt összegű (jövedelemvizsgálathoz kötött) ellátást pedig 30 000
Ft/gyermek összegben határozta meg a képviselő-testület.
A benyújtott kérelmek száma 351 db volt, 454 fő gyermekre tekintettel. A kérelmek elbírálása
eredményeként kifizethető összes támogatási összeg 6.190.000,-Ft volt 453 fő támogatott
részére, ebből alapösszegű támogatást kapott 370 fő, emelt összegű támogatásban részesült 83
fő. Emelt összegű támogatást igényelt, de az arra való jogosultság hiányában alapösszegű
támogatást kapott 5 fő, míg 1 kérelem elutasításra került harkányi lakcím hiánya miatt.
A szociális rendelet 2022. évi második módosítása egy átfogó felülvizsgálat eredményeként
került elfogadásra, mely szintén érintette az iskolakezdési támogatást, mivel a szociális
rászorultsági elv érvényesülése okán – tekintettel a szociális normatíva felhasználására - az
addigi alanyi jogon járó, alapösszegű támogatáshoz is jövedelmi jogosultsági feltétel került
beépítésre, amely jövedelemhatár a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
tízszerese és amelynek való megfelelésről a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában
köteles nyilatkozni a kérelem nyomtatványon.
A hatályos rendelet tehát a következők szerint szabályozza az iskolakezdési ellátást:
„30/A. §
(1) Az önkormányzat -a támogatott vagyonára tekintet nélkül- a bölcsőde, óvoda - és általános, vagy
középiskola kezdéséhez nyújtott települési támogatást állapít meg a (4) bekezdés szerinti, a támogatási
típus meghirdetéséről szóló döntés esetén azon bölcsődés, óvodás, általános-, vagy középiskolás
gyermek részére, aki szülőjével együtt életvitelszerűen Harkány településen él és büntetőjogi felelőssége

tudatában tett nyilatkozata szerint családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét.
(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően Harkány Város Önkormányzata emelt összegű bölcsőde, óvoda - és
általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési támogatást állapíthat meg azon bölcsődés,
óvodás, általános-, vagy középiskolás gyermek részére, aki szülőjével együtt életvitelszerűen Harkány
településen él és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. Az emelt összegű támogatásban részesülő jogosult az (1)
bekezdés szerinti jövedelemvizsgálathoz nem kötött támogatásban nem részesülhet. Az emelt összegű
támogatást kérelmező, de az emelt összegű támogatásra való jogosultság feltételeinek meg nem felelő
kérelmezőnek az (1) bekezdés szerinti támogatás állapítható meg, amennyiben kérelmező az (1) bekezdés
szerinti támogatás jogosultsági feltételeinek megfelel.
(2) A támogatás biztosításának feltétele, hogy:
a)
a gyermek a bölcsődei, illetve óvodai nevelési évre, vagy az általános, illetve középiskolai tanévre
nappali tagozatra beiratkozzon,
b)
rendelkezzen érvényes jogviszony igazolással,
c)
nyújtsa be a jelen rendelet 15. számú mellékletét képező formanyomtatványt.
d)
emelt összegű bölcsőde, óvoda - és általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési
támogatás igénylése esetén az a)-c) pontban foglaltakon kívül a család egy főre jutó jövedelmének
megállapításához nyújtsa be a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot.
(3) Az intézményi jogviszony igazolást, valamint a jelen rendelet 15. számú mellékletét képező
formanyomtatványt és az emelt összegű támogatás iránti kérelem esetén a jövedelem és
vagyonnyilatkozatot a Harkányi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán lehet benyújtani.
(4) A bölcsőde, óvoda, valamint az általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési támogatás
és emelet összegű bölcsőde, óvoda - és általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési
támogatás igénylésének lehetőségéről valamint a támogatási összeg mértékéről a képviselő-testület a
rendelkezésére álló költségvetési források figyelembevételével évente dönt, legkésőbb a tárgyév
augusztus 31. napjáig. Amennyiben adott évben a Képviselő-testület a támogatási típus meghirdetéséről
dönt, akkor adott év szeptember 01. napjától adott év szeptember 30. napjáig nyújtható be a támogatás
iránti igény a (2) és (3) bekezdésekben írtak szerint. A beérkezett kérelmekről tárgyév október 30.
napjáig a Szociális Bizottság dönt.”

A szociális rendelet módosításával változott a kérelem nyomtatvány is; a benyújtott
dokumentumokat a Harkányi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Városüzemeltetési Osztálya
veszi át és dolgozza fel.
A képviselő-testületnek tehát a támogatás meghirdetésének kérdésében, valamint az igénylési
lehetőség biztosítása esetében az alap- és emelt összegű támogatás mértékéről szükséges
döntést hoznia, melyhez az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a tisztelt képviselő-testület
elé:
Határozati javaslat 1. alternatíva
Döntés a 2022/2023-as nevelési- és tanévkezdéshez nyújtott települési támogatások igénylési
lehetőségének meghirdetéséről és a támogatások összegének megállapításáról
1. Harkány Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti
igazgatásról szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.)
30/A. § (4) bekezdése alapján meghirdeti a 2022/2023-as nevelési- és tanévkezdéshez

kapcsolódóan az Ör. 30/A.§ (1) bekezdése szerinti bölcsőde, óvoda - és általános, vagy
középiskola kezdéséhez nyújtott települési támogatás, valamint az Ör. 30/A.§ (1a)
bekezdése szerinti emelet összegű bölcsőde, óvoda - és általános, vagy középiskola
kezdéséhez nyújtott települési támogatás igénylésének lehetőségét az alábbi támogatási
összegekkel:
a) a 2022. évben a támogatási összeg az Ör. 30/A. § (1) bekezdés szerinti -alapösszegűbölcsőde, óvoda - és általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési
támogatás esetében …… Ft/fő,
b) a 2022. évben a támogatási összeg az Ör. 30/A. § (1a) bekezdés szerinti -emelt összegűbölcsőde, óvoda - és általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési
támogatás esetében …… Ft/fő.
2. A Szociális Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület kérje fel Dr. Markovics
Boglárka jegyzőt, hogy a Harkányi Polgármesteri Hivatal gondoskodjon a fenti
támogatások igénylésének lehetőségéről helyben történő meghirdetéséről a szülők,
törvényes képviselők részére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Határozati javaslat 2. alternatíva
Döntés a 2022/2023-as nevelési- és tanévkezdéshez nyújtott települési támogatások igénylési
lehetőségének kérdésében
Harkány Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a rendelkezésére álló költségvetési források figyelembevételével határozzon úgy, hogy a
2022/2023-as nevelési- és tanévkezdéshez a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a
szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban Ör.) 30/A. § (1) és (1a) bekezdései szerinti települési támogatást nem biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Kelt: Harkány, 2022. 06.22.
Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző sk.

