Beszámoló a 2016.január 29.-i rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, s bejelentette egy képviselő
(Spiegelhalter Ákos) igazolt távollétét, majd a módosítások után egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendi pontokat.
1) Napirendi pont :Lovarda fitness termének hasznosítása.(Nagy Dániel ev. kérelme; Spartacus SE kérelme)
a/ Jelenlegi szerződés felülvizsgálata : Sinkovicz Zoltán polgármester előterjesztésében elmondta, hogy mint ismeretes az
önkormányzat felmondta a Balogh János vállalkozóval, a fitness teremre kötött bérleti szerződését különböző okok miatt, majd
a bérletre új pályázatot írt ki. A pályázat eredményeként Balogh János fiának, Balogh Martin vállalkozásával kötött 2 hónapra
ideiglenes szerződést az önkormányzat. Az új vállalkozás a pályázatban meghirdetett kauciót 2 részletben kifizette, azonban
újabb, több mint 300 ezer forint rezsiköltség tartozást halmozott fel. A jelen lévő Balogh János elmondta, hogy a család döntése
alapján nem kívánják tovább folytatni tevékenységüket. A polgármester kérdésére, hogy mikorra tudják a helyiséget kiüríteni,
Balogh János válaszában március elsejét jelölte meg. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi tartozását a befizetett kaució fedezi, a
testület egyhangúlag úgy döntött, hogy egy hónapra, február 29.-ig meghosszabbítja a bérleti szerződést, azzal a kikötéssel,
hogy az addig keletkező költségeket a vállalkozó kiegyenlíti és a termet átadásra kész állapotba hozza március 1-re.
b/ Fitnessterem bérbeadása : AKisbéri Vállalkozók Sportegyesülete nevében Dr. Tamtom Péter elnök nyújtott be pályázatot a
Magyar Királyi Lovarda Épületegyüttes Wellnes-Fitness épületrészében található konditerem, fitness terem (együttesen 460,72
m2), illetve azok kiszolgáló létesítményei (178,88 m2) hasznosítására. A részletesen megírt pályázat tartalmazta az egyesület
1990-es megalakulása óta eltelt időszak eredményeit, a hasznosítás formáját és vállalásait. A létesítmény használata több
oldalról is többlet szakmai perspektívát jelentene az egyesületnek, rentábilisan üzemeltethető lenne, s ezáltal folyamatos
bevételt generálna, mely teljes egészében Kisbér Város sportjának fejlődését szolgálná. A létesítmény szakmailag kiválóan
kapcsolódna az egyesületben működő szakosztályok szakmai munkájához, s nagyban elősegítené a Kisbéren működő
szakosztályok utánpótlás bázisának folyamatos fenntartását és bővítését. Az üzemeltetés vonatkozásában az egyesület,
tevékenységéből, valamint az elmúlt 25 évben szerzett magas szintű és széles körű szakmai tapasztalataiból eredően
rendelkezik mindazon spotszakmai, pénzügyi és gazdasági tapasztalatokkal, mely a létesítmény zökkenőmente működéséhez
szükséges.
Az egyesület vállalja a
- a pályázatban meghirdetett kaució letételét,
- a fitness részen a padlóval burkolt teremben nehéz gépeket a padlóburkolat megfelelő védelme nélkül nem helyez el,
- vállalja, hogy a városi oktatási intézmények tanulói díjmentesen igénybe vehetik a padlóval burkolt termet testnevelés
céljából,
- az ingatlanrész és az azt körül vevő terület (közterület és parkoló) takarítását és karbantartását, valamint a parkolási
rend betartását
- az ingatlanrész világításának energiatakarékosra történő cseréjét,
- az ingatlanrész falainak rendszeres egészségügyi meszelését,
- a rezsiköltségek fizetését,
- az első 3 hónapban havi bruttó 10.000,- forint, a 4. hónaptól kezdődően havi 40.000,- forint bérleti díj fizetését.
A testület 7 igen, 1 tartózkodó (Dákai József) szavazattal úgy döntött, hogy nem ír ki új pályázatot az érintett létesítmény
hasznosítására.
Dr. Dörnyei Vendel tájékoztatta a testületet arról, hogy amennyiben 6 hónapnál hosszabb időtartamra kíván új szerződést kötni
a testület, abban az esetben a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ismételt engedélye szükséges, mely időigényes. Ezért azt javasolta,
hogy amennyiben elfogadja a testület aKisbéri Vállalkozók Sportegyesülete pályázatát, azt 5 hónapra kösse ideiglenesen, hogy
legyen idő az engedélyezésre.
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogyérvényesnek minősíti a Magyar Királyi Lovarda MűemlékegyüttesWellness-Fittnesz
épület Fittness épületrészének hasznosításra kiírt pályázati felhívásra a Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér által benyújtott
pályázatot és a Vállalkozók Sportegyesületével a Magyar Királyi Lovarda MűemlékegyüttesWellness-Fittnesz épület Fittness
épületrészének hasznosításra 5 hónapos hasznosítási szerződést köt 2016. március 1. napjától azon kitétellel, hogy a hosszabb
távú szerződés (4 év időtartam) megkötésének feltétele a MNV Zrt. jóváhagyó nyilatkozata. A szerződés feltételeként kéri
rögzíteni, hogy az bérleti díj összege az első 3 hónapban 10.000 Ft/hó, majd ezt követően 40.000 Ft/hó.
A testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó szerződés előkészítésére és felhatalmazza a város
polgármesterét a szerződés aláírására.

c/ Nagy Dániel kérelme : Nagy Dániel, aki a Lovarda Fitness épületének kistermében tartja a CrossCore edzéseket, azzal a
kéréssel fordult a testülethez, hogy egy nyilatkozatban járuljanak hozzá az épület telephelyként történő használatához, mivel a
vállalkozásában ezt fel kell tüntetnie.
A testület 7 igen és 1 nem (Hófer Jenő) szavazattal hozzájárul ahhoz, hogy Nagy Dániel egyéni vállalkozó (2870 Kisbér,
Széchenyi u. 54.) telephelyként használja a 2870 Kisbér, Angol kert 2. szám alatti Magyar Királyi Lovarda
MűemlékegyüttesWellness-Fittnesz épület Fittness épületrészét azzal, hogy ezen engedély tevékenység folytatására nem
jogosítja fel,s felhatalmazza a város polgármesterét a hozzájáruló nyilatkozat aláírására és kiadására.
2. Napirendi pont :Arvisura Kft. szerződéseinek felülvizsgálata.
A testület már több ízben tárgyalt az Arvisura Kft. szerződéséről, melyhez a mostani ülésre írásbeli javaslatokat kért be a
képviselőktől és a bizottságok tagjaitól, melyek a szerződés főbb pontjait érintették. Ilyenek a lakás ingyenes használata,
rezsiköltség egy részének átvállalása, ingyenes földhasználat, havi 250.00.-ft.pénzbeli támogatás. Többek között javaslatok
érkeztek a polgármestertől, a Pénzügyi bizottság elnökétől és külsős tagjaitól valamint Hófer Jenőtől. Volt a javaslatoknak
olyan pontja is, amelyben valamennyi javaslattevő egyetértett (határozat „a/” pontja) és voltak, amelyek az egyes szerződési
pontokban különböztek. A hosszas vita egy mondatban úgy jellemezhető, ahogy azt Dákai József fogalmazta meg, hogy az
önkormányzatnak nem az feladata, hogy egy Kft.-t anyagilag fenntartson (utalt itt az éves 3 millió forint pénzbeli támogatásra),
hanem, hogy a város érdekeinek megfelelően támogassa, melynek különböző formái lehetnek. Megfogalmazódott az is,hogy a
Kft. erre a feladatra amelyet végez gyenge, kooperálnia kellene más vállalkozásokkal.
A hosszas vita után a képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta :
a / a Kisbér Arvisura Kft. és Kisbér Város Önkormányzata között fennálló lakásbérleti szerződés kerüljön módosításra akként,
hogy a bérleti díj összege piaci alapon kerüljön meghatározásra a szerződésben. A bérleti szerződés tartalmazza továbbá a
közüzemi díjak továbbszámlázását a bérlő irányába azon kitétellel, hogy a gáz kiszámlázása lakossági áron történjen. A bérleti
szerződésben bérlőként a Kisbér Arvisura Kft. vezetője, mint magánszemély szerepeljen. Egyhangú.
b / a Polgármesteri Hivatal tájékoztassa a Kisbér ArvisuraKft.-t, hogy a meglévő földbérleti / földhasználati szerződéseken túli
földigények vonatkozásában vegyen részt a földekre kiírt pályáztatási eljárásokban. 5 igen és 3 tartózkodó (Andrási Tamás, Dr.
Szinyi Károly, Vida Gyuláné) szavazat.
c / a Kisbér Arvisura Kft. 2016. március 31. napjáig részletes pénzügyi tervet dolgozzon ki a szerződések jelen határozatban
foglaltak szerinti módosítása esetére a hasznosítás további idejére. Egyhangú.
d / a Kisbér Város Önkormányzata és a Kisbér Arvisura Kft. között fennálló megbízási jogviszonyt 2016. június 30. napjával
felmondja. Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a Kisbér ArvisuraKft.-t, hogy a 2016. II. félévre tervezett
megbízási díj összegét nem kívánja a kisbéri lovas élet / Lovarda támogatásából kivonni. Az Önkormányzat elképzelései között
szerepel, hogy a 2016. év II. félévére jutó támogatás összegének egy részét a Lovarda épületegyüttesre, míg másik részét a
gyermeklovagoltatás támogatására kívánja fordítani. A gyermeklovagoltatás vonatkozásában kéri a Kisbér ArvisuraKft.-t és a
Petőfi Sándor Általános Iskolát, hogy dolgozzanak ki javaslatokat. 5 igen és 3 nem (Andrási Tamás, Varga Melinda,Vida
Gyuláné) szavazat.
e /a Kisbér Város Önkormányzata és a Kisbér Arvisura Kft. között fennálló hasznosítási szerződés kerüljön módosításra akként,
hogy
 a Kisbér Arvisura Kft. által fogyasztott víz 100%-a kerüljön továbbszámlázásra,
 a gáz vonatkozásában energetikai szakértő kirendelését kéri, aki meghatározza a temperáló fűtéshez szükséges
gázmennyiség mértékét, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a szükséges temperáló fűtés erejéig vállal
kötelezettséget a teljesítésre,
 a villamos energia vonatkozásában szakértő kirendelését kéri, aki megállapítja, hogy mekkora az állagmegóváshoz
(légtechnika) és a fűtés működtetéséhez szükséges energiafelhasználás mértéke az összenergia-felhasználáshoz képest,
tekintettel arra, hogy az Önkormányzat csak ezen mértékig kíván részt vállalni a villamos-energia költségeinek
viselésében.
f / a következő évi visszapótlási kötelezettség terhére a fűtési rendszer leválasztásra kerüljön. Egyhangú.
g / a Polgármesteri Hivatal rendelje meg a tüzi-víz rendszer elfagyásának megelőzése érdekében a rendszer fűtőszállal történő
ellátását. Egyhangú.

3. Napirendi pont :Kisbér Arvisura Kft. számla-kifizetési kérelme.
2014 nyarán azArvisura Kft. a használatában lévő Magyar Királyi Lovarda Műemlék Épületegyüttes Díszistállójában
tapasztalta, hogy a szennyvízösszefolyó nem vezeti el a szennyvizet. A vezetéket mosatással próbálták tisztítani sikertelenül,
így az aljzatot felbontották, a vezetéket feltárták. A dugulást az okozta, hogy a vezetékbe ragasztószerű anyag került, mely
megszilárdult. Tekintettel arra, hogy az épületben ilyen jellegű anyagot nem használtak, vélelmezhető, hogy az a felújításkor
kerülhetett oda. A dugulásról a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t tájékoztatta az hivatal és a
feltáráskor készült fényképeket is továbbították. Az épületben további vízelvezetési hibák kerültek feltárásra, melyek
mindegyikét szintén továbbították az MNV Zrt. felé, aki állásfoglalásának kialakításához kérte, hogy az egyes csőtörésekhez,
vízelvezetési hibákhoz külön-külön állítsunk össze egy-egy dokumentációt és azzal keressék meg őket. A dokumentációk
összeállítását a Kisbér Arvisura Kft-től kérte a hivatal, mert minden fénykép, szakvélemény és javítási, helyreállítási költség
náluk, egy helyen megvan. A dokumentáció ez idáig nem érkezett meg.
A Díszistállóban feltárt dugulás megszüntetésre került, költsége bruttó 127.400,- Ft. volt, mely összeget a Kisbér Arviusra Kft.
önkormányzatunknak átszámlázott. A számla kiállítására azért most került sor, mert 2015 novemberében a Kft. személyesen
egyeztetett az MNV Zrt.-vel, és ott tájékoztatásuk alapján azt mondták nekik, hogy a felmerült költségeiket a vagyonkezelőnek
(önkormányzatunknak) továbbszámlázhatják.
A Kft. és az MNV Zrt. közötti egyeztetésről az önkormányzat nem tudott, arról az MNV Zrt. december elejei e-mail-jéből
értesültek. Az e-mail az egyeztetés témáit sorolta csak fel, konkrétumokat nem tartalmazott, ezért kértek egy részletes
tájékoztatást. Azt jelenleg egyik fél sem vitatja, hogy a Díszistállóban dugulás volt a szennyvízelvezető csőben, melyet
vélelmezhetően a felújításkor használt ragasztószerű anyag lefolyóba öntése és megszilárdulása okozott. A kérdés csak az, hogy
a javítás költségeit ki viselje. A bérlő Kisbér Arvisura Kft. nem kívánja viselni, mert nem ők okozták a dugulást, már így vették
használatba az épületet. Ezt az önkormányzat is el tudja mondani, a vagyonkezelés előtti időből származik a dugulás. A felújítás
2006-ban volt, így a kivitelező felé már semmilyen garanciális jogcímen nem lehet fordulni, így tehát a javítás költsége tovább
nem hárítható. Az MNV Zrt. álláspontját még várjuk, de a Kft. levelében úgy írja, hogy a novemberi egyeztetésükön az MNV
Zrt. úgy vélte, hogy a költségeket a vagyonkezelő önkormányzatnak kell viselnie. Ha ezen álláspontját az MNV Zrt. az
önkormányzat felé írásban is megteszi, kérdésként merül fel, hogy ezen összeget az amortizációs keret terhére elszámolhatják e.
Mint látható, mindegyik fél tud érveket felhozni az mellett, hogy miért nem neki kellene a számlát rendeznie és nagy
valószínűséggel erről még hosszasan fognak egymással egyeztetni, viszont most a kérdés az, hogy mit kezdjen a testület az
Arvisura Kft. önkormányzathoz beküldött számlájával? A Pénzügyi Bizottság úgy ítélte meg, hogy a Kft. bruttó 127.400,- Ft.
összegű számláját fizesse ki az önkormányzat azzal, hogy ezen összeget a jövőbeni támogatásoknál figyelembe kell venni.
A testület egyhangúlag elfogadta a bizottság javaslatát és a Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes Díszistálló épületében a
szennyvízcsatorna dugulás elhárítással kapcsolatban a Kisbér Arvisura Kft. bruttó 127.400,- Ft. összegű számláját kifizeti azzal,
hogy ezen összeget a Polgármesteri Hivatal próbálja meg érvényesíteni az MNV Zrt. irányában, tekintettel arra, hogy ezen
probléma az épület felújítása során keletkezett.
4. Napirendi pont : Szociális étkeztetés-szakmai program.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a szociális étkeztetés szakmai programját, amely jelen beszámoló végén olvasható.
A nyilvános ülést követően zárt ülést tartott a képviselő-testület az Mötv. 46 § (2) bekezdésében foglaltak alapján (WAMK
intézményvezető – határozat módosítás).

Szakmai program
Kisbér Város Önkormányzatának
szociális étkeztetésére

2016

Fenntartó: Kisbér Város Önkormányzata
A feladatot ellátó szerv neve: székhelye: Kisbér Város Önkormányzata (2870 Kisbér, Széchenyi u. 2)
Telephelye: nincs
A fenntartó ellátási területe: Kisbér város közigazgatási területe
I. A szociális étkeztetés célja, feladata
1. A program konkrét bemutatása, a nyújtott szolgáltatás, illetve tevékenység leírása
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi IlI.törvényben foglaltakalapján
önkormányzatunk szociális étkeztetés keretében legalább egyszeri napi meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan
rászorultaknak, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaikrészére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani.
Ennek megfelelően az önkormányzat lehetőséget biztosít az étkeztetés igénybevételére különösen azoknak, akik
koruk (65 év felett), egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük
vagy hajléktalanságuk miatt étkezésükről nem képesek más módon gondoskodni. A szociális rászorultság
feltételeinek fennállását háziorvosi igazolással, szakorvosi véleménnyel, személyazonosító igazolvánnyal, vagy
lakcímigazolvánnyal kell igazolni.
Az ellátás Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletében meghatározott térítési díj
ellenében történik.
Az önkormányzat külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkezést biztosítani annak arászorulónak, akinek
életét, testi épségét vagy egészségi állapotát az ellátás elmaradásaveszélyezteti.
Az önkormányzat a szociális étkeztetés keretében gondoskodik a napi egyszeri meleg ételelkészíttetéséről,
illetve annak házhoz szállításáról.
Az igények kielégítését az önkormányzat Kisbér Város Önkormányzata Konyháján (2870 Kisbér, Vásár tér 1.)
folyamatosan biztosítani tudja.
2. Más intézményekkel történő együttműködés módja
Az ellátást igénybevevők egészségi állapotának megőrzése, javítása céljából kapcsolatottartunk az alapellátást
biztosító háziorvosi szolgálattal, szükség esetén szakellátással, illetve a kórházzal.
A mentális állapot megőrzése, javítása, egyéb segítségnyújtás céljából kapcsolatot tartunk a Kisbéri Kistérségi
Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központtal (családsegítés és házi segítségnyújtás), a helyi karitasz
szervezettel és a Kisbéri Polgárőr Egyesülettel.
II. Ellátandó célcsoport jellemzői
A népesség elöregedése, a családi struktúrák változásai, valamint a lakosság anyagi helyzete romlásának
következtében megnőtt az igény a személyes gondoskodási formák iránt.
Településünkön a lakosság korösszetétele kedvezőtlen, magas az időskorúak aránya. A munkahelyek
folyamatos megszűnése miatt megfigyelhető a fiatalok elvándorlása. Többek között ennek is köszönhető, hogy
ma már kevéssé jellemző a több generáció együttélése, ami megnehezíti az önmaguk ellátásában segítségre
szoruló időskorúak gondozását. Emiatt egyre növekszik azok aránya, akik idősen egyedül élnek. Emellett
növekvő tendenciát mutat azok száma is akik különböző testi, szellemi valamint szociális problémákkal
küzdenek és emiatt segítségre szorulnak.

Ezért szociális alapszolgáltatás keretében Kisbér Város Önkormányzata a közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkező rászorulók részére biztosítja a szociális étkeztetést, különösen azoknak, akik:
- időskorúak (65 év felettiek),
- egészségi állapotuk miatt rászorulók,
- fogyatékkal élő személyek, pszichiátriai betegek,
- szenvedélybetegek,
- hajléktalanok.
A település demográfiai mutatói:
Kisbér Város lakosságának száma 2009- es adatok alapján: 5426 fő
amelyből:
- 0-14 éves korú gyermekek aránya: 13,1 %
-15-64 éves lakosok aránya:
72,1 %
- 65 éven felüliek aránya:
14,8
Az étkezést igénybevevők jellemzően az alacsony jövedelemmel rendelkezők, rossz egészségű állapotúak,
valamint az időskorúak köréből kerülnek ki, akik körében korukból adódóan is jellemző a polimorbiditás, az
érzékszervek működésének hanyatlása, a degeneratívizületi elváltozások okozta mozgásfogyatékosság.
Az étkeztetés biztosításával, minta a segítségnyújtásnak ezzel a formájával elérhető, hogy a településen élő idős
és megromlott egészségi állapotú emberek nem kényszerülnek feladni önálló életvitelüket, és minél későbbre
tolódik a bentlakásos ellátásra vonatkozó igények megjelenése.
III. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége
Az önkormányzat által biztosított étkeztetés napi egyszeri meleg étel biztosítását jelenti, amely étel a Kisbér
Város Önkormányzata konyháján készül meghatározott élelmiszer nyersanyagok felhasználásával.
A háziorvos javaslata alapján indokolt esetben a diétás étkeztetés is biztosított.
Az igénybevevő részére a szolgáltatás a hét minden munkanapján biztosított.
Az étkeztetés az alábbi módon történik:
- lakásra szállítással (a szolgáltatást igénybe vevőnek 2 db ételhordót kell biztosítania és lehetővé kell tennie az
ebédszállító számára az ebéd átadását).
A meleg ételt munkanapokon 12-13 óra között szállítja házhoz az Önkormányzat ételszállítással megbízott
dolgozója.
Az étel házhoz szállítása esetén az ételhordót az igénybevevő biztosítja. Ennek megfelelő tisztaságáról az
igénybevevő gondoskodik.
A szolgáltatás igénybe vevőkről igénybevételi napló készül.
A szállításra szervezetten, előre tervezett módon kerül sor szem előtt tartva azt, hogy a rászorulók az ételt
lehetőség szerint mindig ugyanabban az időpontban, fogyasztásra alkalmas hőfokon kapják meg.
Az ellátottakat az étrendről folyamatosan tájékoztatjuk, mely tájékoztatás a Kisbéri Polgármesteri Hivatal
épületében kerül kifüggesztésre, másrészt egy fénymásolati példányt kapnak személyesen az ellátottak.
A szociális segítő a napi igénybe vett ételadag-számot személyenként nyilvántartja a jogszabályban
meghatározott igénybevételi naplóban.
A szociális étkeztetést 2 fő szociális segítő megbízásával (2 fő napi 4 órában) látjuk el, - akinek a
szakképesítése megfelel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (1.7.) SZCSM rendeletben előírtaknak,- továbbá az ételkiszállítás 1 fő
közalkalmazott munkaköri leírásában is szerepel.

IV. Az ellátás igénybevételének módja 1. Kérelem, csatolandó dokumentumok
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjekérelmére, indítványára
történik. A kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresítettformanyomtatványon lehet benyújtani.
A kérelem benyújtásának helye: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. – Kisbéri Polgármesteri Hivatal
A kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó szociálisellátások
igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet II. részeszerinti
jövedelemnyilatkozatot
is,
valamint
a
szociális
rászorultságot
igazolódokumentumokat. A
jogviszony létesítéséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt, aki amennyiben a feltételek fennállnak, az
ellátottal a szolgáltatás megkezdésekor megállapodást köt, és ezzel egyidejűleg értesíti a személyi térítési díj
mértékéről.
Az étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplót a szociális segítő vezeti, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 4.
számú melléklete szerinti formában és tartalommal. Feladata továbbá a dokumentumok hévégi lezárása, a
ténylegesen igénybe vett ételadagok számának összesítése, ami alapját képezi a személyi térítési díj aktuális
havi megállapításának. Amennyiben az igénybe vevő valamilyen előre látható ok miatt az étkezést nem kívánja
igénybe venni, a szüneteltetés idejére vonatkozó kérését a szociális segítőnél jelentheti be, aki erről a
polgármestert folyamatosan tájékoztatja.
2. Az eljárás menete a kérelem benyújtását követően
A polgármester, mint a szolgáltató vezetője, vagy az általa megbízott hivatali dolgozó aszolgáltatásra
vonatkozó igényt az érkezésének napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásvezetésének célja a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.törvényben (továbbiakban: Szt.) meghatározott jogok
érvényesülésének elősegítése.
A polgármester az étkeztetés nyújtásának megkezdését megelőzően (valamint a térítési díjfelülvizsgálatakor)
megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét.
A szociális étkeztetésre való jogosultságot átruházott hatáskörben a polgármester állapítja meg. A fenntartó a
szociális rászorultság fennállását vagy annak hiányát rögzíti a nyilvántartásban. A szociálisan rászorult igénylőt
írásban tájékoztatja a szolgáltatáskezdetéről, valamint a személyi térítési díj összegéről. Amennyiben a szociális
rászorultságfeltételei nem állnak fenn, arról szintén írásban értesíti az igénylőt, mely az elutasítás indokamellett
tartalmazza a jogorvoslat lehetőségét és módját is.
Az étkeztetésre való jogosultság megállapítását követően polgármester és a jogosultmegállapodást köt, melynek
tartalma az Szt. 94/C. §-a szerint előírás figyelembe vételévelkerüli kidolgozásra, és jelen szakmai program
mellékletét képezi.
A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjat Kisbér Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete évente rendeletben határozza meg, melynek alapján a polgármester állapítja meg átruházott
hatáskörben a személyi térítési díjat, melyről az ellátottat írásban értesíti.
A személyi térítési díj összege az igénybevevő jövedelmének 30%-át nem haladhatja meg, melyet havonta
utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni.
A kórházi, vagy egyéb ok miatt történő szüneteltetést 2 munkanappal korábban kell bejelenteni. Amennyiben az
ellátást igénybe vevő igazolható módon bejelentési kötelezettségének nem tett, illetve nem tesz eleget, 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 szolgáltatás, illetve az azért fizetendő személyi térítési díj ügyében történt döntés ellen az igénybevevő az
értesítéstől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

V.

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja

Helyben szokásos módon (az önkormányzat hirdetőtábláján közzétéve, újságban, illetve Kisbér Város
Önkormányzata honlapján wwvv.kisber.hu címen az önkormányzat rendeletei megtekinthetők). A szociális
étkeztetés igénybevételével kapcsolatban tájékoztatást az Önkormányzat által alkalmazott segítők, valamin az
ételt kiszállító személyek is adnak.
VI.

Az ellátottak és a szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok

Az étkeztetést igénybevevők, illetőleg a szolgáltatást nyújtó személyek személyiségi jogainak védelme a
hatályos jogszabályok (így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az Adatvédelmi Törvény, valamint
Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény (Sztv.)) rendelkezései alapján történik.
1. A szolgáltatást igénybevevők jogai
A szolgáltatást igénybevevőnek joga van szociális helyzete, egészségügyi állapota, speciális helyzete és egyéni
szükségletei alapján az egyénre szabott speciális szolgáltatás igénybevételére. Az alapszolgáltatásban részesülő
számára az igénybe vett ellátáshoz kapcsolódó, az Szt-ben meghatározott általános vagy speciális jogokat is
biztosítani kell.
A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. Az ellátást
igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve a törvény felhatalmazása alapján készült
kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van a szolgáltatás működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb
adatok megismeréséhez.
A szolgáltatás nyújtása figyelemmel kell lenni az ellátottat megillető alkotmányos és emberi jogok
maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására.
A szolgáltatást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos
titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő
adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá.
2. Az ellátott-jogi képviselő igénybevétele
A szolgáltatást igénybevevő jogai gyakorlása érdekében az ellátott-jogi képviselőhöz fordulhat. Az ellátott-jogi
képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást biztosító intézményi elhelyezést
igénybevevő, illetve a szolgáltatásban részesülő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Működése során
tekintettel van a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire.
Az ellátott jogi képviselő tájékoztat az alapjogokról, az intézmény kötelezettségeiről, és az ellátást igénybe
vevőket érintő jogokról. Segít az ellátással kapcsolatos kérdések, konfliktusok megoldásában, panaszok
megfogalmazásában és kivizsgálásában. Segít továbbá a panasz megfogalmazásában és kezdeményezheti annak
kivizsgálását a fenntartónál.
Az ellátott jogi képviselő segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok
megfogalmazásában, illetve intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat
megszüntetésére.
Az ellátottjogi képviselő: Gróf Andrea
Elérhetősége: 06-20/4899-592
A fenntartó tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának
eredményéről. Amennyiben határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevőnem ért egyet az intézkedéssel, az
intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Kisbér Város Önkormányzatának Képviselőtestületéhez fordulhat jogorvoslattal.

3. Az ellátást végzőik jogai
A szociális ágazatban foglalkoztatottak, illetve munkaviszonyban, vagy munkaviszony jellegű egyéb
jogviszonyban álló személyek részére a munkáltató, illetve megbízó köteles megfelelő munkavégzési
körülményeket biztosítani. Ügyelni kell emberi méltóságuk és személyiségi jogaik tiszteletben tartására,
valamint joguk van ahhoz is, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják.
Mellékletek:
- Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez
- Rászorultságot igazoló dokumentum
- Jövedelemnyilatkozat a szociális étkeztetés igénybevételéhez
- Nyilatkozat
- Megállapodás
- Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló

Kisbér, 2016. január 29.

Sinkovicz Zoltán
Polgármester

