Beszámoló a 2009. évi étkeztetésrıl

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III.
törvény (továbbiakban Szt.) 62. § alapján az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani.
Az étkeztetést, mint a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatást az
önkormányzat biztosítja, részletes szabályait pedig a Szt. felhatalmazása alapján helyi
rendeletben szabályozza.
Étkeztetést szociálisan rászorultként jogosult igénybe venni, aki betöltötte a 70. életévét, vagy
munkaképességét legalább 67 %.ban elvesztette, vagy egészségi állapota ezt indokolttá teszi.
A döntési jogkört a Szociális Bizottság gyakorolja.

A szolgáltatás módja:
Tengelic községben -és az ahhoz kapcsolódó 12 külterületen- elvitellel vagy kiszállítással
érhetı el a szolgáltatás.
Elvitel esetén az ellátást igénybe vevı személy az iskola konyháján veheti át a napi egyszeri
meleg ételt, a kiszállítást igénylık részére pedig a tanyagondnoki szolgálaton keresztül
biztosítjuk a hozzájutást.
Az ellátást igénybe vevıknek kell biztosítaniuk az éthordókat, illetve azok tisztántartásáról
maguknak kell gondoskodniuk.
A szociális étkeztetés hétköznapokon történik. Hétvégén és ünnepnapokon nincs étkeztetés.
Elvitel estén az adagolás idıpontja:
11.30.- 12.30. óra
11.30.- 14.00. óra
A tanyagondnoki szállítás idıtartama:
Az igénybevevık létszáma 2009. évben az alábbiak szerint alakult:
hónap

Elvitellel
étkezık száma
(fı)

Tanyagondnok által
történı kiszállítással
étkezık száma (fı)

Összesen
(fı)

január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
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54
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52
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48
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41
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23
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25
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25
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91
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58
65

2
Az étkeztetést igénybevevık 65 %-a 70 év feletti vagyis idıs kora miatt, 35 %-a pedig
egészségi állapota miatt jogosult a szolgáltatásra. Az egészségi állapot miatt jogosultak
60%-a 60 év feletti.
A szolgáltatás biztosításának tárgyi háttere:
A meleg étel elkészítése a Polgármesteri Hivatal konyháján történik. A konyha kapacitása
jelenleg 300 adag biztosítását teszi lehetıvé. Rendelkezik az ÁNTSZ által kiadott mőködési
engedéllyel, a jogszabályok által elıírt élelmiszer- higiéniai és szakmai követelményeknek
megfelel. Diétás étkezést jelenleg nem tud biztosítani.
A tanyagondnoki gépkocsi szintén rendelkezik a megfelelı élelmiszer- higiéniai engedéllyel.

A szolgáltatás biztosításának személyi háttere:
Szakmai létszám:
Élelmezés vezetı, konyhavezetı: 1 fı
Szakács: 2 fı
Konyhai kisegítı személyzet: 4 fı ebbıl 1 fı szociális segítı feladatokat is ellát
Tanyagondok: 1 fı

A szolgáltatás költsége és díja:
Költségek:
Nyersanyag költség: 250,- Ft + ÁFA/ adag
Rezsiköltség:
206,- Ft + ÁFA/ adag
Összes költség Áfa-val terhelten 570,- Ft/ adag
Térítési díjak:
A térítési díjak 2009-ben, sávosan kerültek meghatározásra a jövedelmi helyzet
függvényében. A térítési díj megállapítását ezért jövedelem vizsgálat elızte meg.
nyugdíjminimum 150%-a alatti jövedelem esetén 325,- Ft/ adag
nyugdíjminimum 150%-300%-a alatti jövedelem esetén 370,- Ft/ adag
nyugdíjminimum 300%-a feletti jövedelem esetén 445,- Ft/ adag
2009. évben felügyeleti szervek általi ellenırzés nem történt.
Kérem, a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Tengelic, 2010. szeptember 21.
Tolnai Lászlóné
jegyzı

