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I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZ61GAZOLÁS
(a háziorvos,kezelőorvos tölti ki)

Név{születési név): .

Születési hely,idö: 'oO 'oO 'oO'" 'oO"' •••••• oO. oO' ••• _ ••••• oO' •••••• oO.oO •••• Oo. Oo •••• Oo' ••• OO_

Lakóhely: oO •••• oo ••••••••••••••••• oo.oo.oo.oO ••• OO'.oO •• o •• o OO'.oO •••• oO ••• oo •••• oO ••• o oo ••• o

Társadalombiztosítási Azonositó Jel: Oo' oo. oo.Oo ••••••• Oo. oo ••••••• oo •••••••••• _ •••••••••••• oOOo.oO.

i.Házi segitségnyújtás,jelzőrendszeres házi segitségnyújtás,támogató szolgáltatás és
nappali ellátás {idős,fogyatékos,demensszemélyek részére)igénybevétele esetén
(házi segítségnyújtás,jelzörendszeres házi segitségnyújtás esetén az 1.1.pontot
nem kell kitölteni):

1.1. szenved-e krónikus betegségben:

1.2. fogyatékosság trpusa{hallásséfÜlt,látássérült,mozgásséfÜlt,értelmi -sérültjés mértéke:

1.3. rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges-e:

1.4. speciális diétára szorul-e:

1.5. szenvedélybetegségben szenved-e:

1.6. pszichiátriai megbetegedésben szenved-e:

2.A háziorvos{kezelőorvos)egyéb megjegyzései:

A szociális étkeztetést javaslom I nem javaslom

Dátum:

Orvos aláírása: P.H.

(szOkség esetén kO/ón melléklet csatolható az igazo/fJshoz)



II.JÖVEDELEMNYILA TKOZA T
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:

Név: .

Születési név: .................................•••......•.•.............•.........•

Anyja neve: ............................•........••...............•.......•.................

Születési hely.idő: ............................•.......•.•............•...................

Lak6hely: ...........................•.................................•................•.•.

Tartozkodási hely: .
.(ill azt B lakeImet kell megjel6lni.ahol a kérelmező életvitelszerúen tartózkodik)

Telefonszám(nem kötelező megadni): .
Az 1993.évi III.törvény 117/B.§..a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi
térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térrítési díjat megfizetó más személy
vállalja'" (a rovat knöltése nem minősOl tényleges válalásnak) ) :

! !igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét nem kell kitölteni.

L. -1'nem

Az..ellátást kérelmező személyre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok:
A jövedelem típusa: Nettó összege
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
Társas és egyéni vállalkozásból,östermelöi,szellemi
és más önálló tevékenységböl származó
Táppénz.gyermekgondozási támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdijszerú rendszeres szociális ellátások
Önkormányzat és más munkaügyi szervek állal foly6sltott ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem
Kiskorú igénybevevő esetén a családban élőkre vonatkozó(nettó)jövedelmi adatok:
A család létszáma: fö
Az ellátást igénybe vevő kiskorú:

A közeli Születési Rokoni Munkavi- Társas és Táppénz. Önkorm.és NyugeHátás Egyéb
hozzátarto- ideje kapcsolat szonyb61 egyéni gyermek- munkaOgyi és egyéb iövedelern

zók neve és más vállalkozás- gondozási szervek által nyugdijszerú
foglalkozta- ból. támogatások foly6sltott rendszeres
tási jog- östermelöi, ellátások szociális
viszonyból szellemi és ellátások
származó más önálló

tevékeny-
ségbői
származó

[összesen

8űntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.A térítési díj
rneqáltapitásához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoearn.Hozzáiáruíok a Mrelemben
szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: .

Az eHálást igénybe vevő
(törvényes képvíselő).láírás.



Megálla podás

mely létrejött egyrészről
Sásd Város Polgárrnestere.mint az étkeztetés szociális szolgáltatást nyújtó Sásd Város Önkormányzata
(Sásd.Dózsa Gy.utca 32.)polgármestere.a továbbiakban szolgáltatást nyújtó.
másrészről

( ládi é " "1" ládi t' , )....................................................................................................... csa a Ies utonev;szu etesi csa a Ies u onev
( ül.helv é 'd" . "1 ,. ládi t' )............................................................................................... szu. e y es I o.anvja szu etesi csa a I es u oneve

........................................................................ szám alatti lakos.rnint szolgáltatást igénybe vevő(továbbiakban:
igénybe vevő) között a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény 62.&-ában
foglalt étkeztetés szociális szolgáltatás nyújtásáról az alábbiak szerint.
1.A felek megállapít ják. hogy az igénybe vevő kérelmére Sásd Város Képviselő-testületének Humánügyek
Bizottsága étkeztetés szociális szolgáltatásra való jogosultságot állapított meg.
2.A szolgáltatást Sásd Város Önkormányzata biztosítja munkanapokon naponta egy meleg ebéd
, elvitelének lehetőségével
'az igénybe vevő lakásásra történő szállításával.
Az ebéd átvétele Sásd.Szent Imre út 25-27. kiosztóhelyen lehetséges naponta 12-14 óra között.A lakásra szállítás
naponta 12-14 óra között történik.

3.A szolgáltatást naptól kezdődően
'határozott időre: napjáig
'határozatlan időre
kell biztosítanLAz ebéd kiadagolására.szállítására alkalmas edények (éthordó) biztosltása.annak tisztántartása az
igénybe vevő kötelezettsége.

4.A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni.A személyi térítési díjat a bizottság napi .forintban
állapította meg.A térítési díjat havonta előre.a tárgyhót megelőző hónap 28.napjáig.az étkezési napok és a
személyi térítési díj szorzataként kell megfizetni a szociális segítőnél.
A szolgáltatást folyamatosan kell biztosítani.Amennyiben azt az igénybe vevő hosszabb vagy rövidebb időszakra
nem kéri.a szüneteltetést szóban kell jeleznie legalább 2 munkanappal megelőzően a szociális segítőnek.
5.Az étkeztetés feladatellátás szervezője a szociális segitö.aki a közös Önkormányzati Hivatalban vagy a
0672/576-520 telefonszámon érhető el.Az ellátással kapcsolatos kérdéseket.bejelentéseket.információkat ő
fogadja.
6.Az igénybe vevő tudomásul veszi. hogy az intézményi térítési díjat a fenntartó képvlselö-testület.mlg a személyi
térítési díjat a bizottság évente felülvizsgálja.
7.A szolgáltatást az igénybe vevő kérésére és a bizottság döntése alapján kell megszüntetni.Az igénybe-vevő
ellátotti jogviszonya megszűnik:

- a szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
- a határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával.
- az igénybe vevö.ílletve törvényes képviselője jelen megállapodást 3 napos felmondási idővel történő

felrnondásával,
- az ellátást igénybe vevő halálával.

8.A szolgáltatással kapcsolatban felmerült észrevételét .panaszát az ellátást igénybe vevő a polgármesternél
terjesztheti elő.A polgármester maga gondoskodik a sérelem rnegszüntetéséröl.líletöleg előterjesztése alapján a
képviselő-testület dönt.
9.E megállapodás módosítását bármely fél kezdeményezheti.Az ellátás megállapítására hatáskörrel rendelkező
bizottság döntése alapján a megállapodás módosítható.

Sásd •..................................................................

Rabb Győzőné
Sásd Város Polgármestere igénybe vevő
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Alulírott ..•..•........ .•...•.. ..•........... (Ellátott vagy törvényes képviselője)
nyilatkozom , hogy a Kérelem benyújtásának időpontjában más szoeiálís alapszolgáltatást

. .
igénybe veszek I nem veszek igénybe. (megfelelőaláhúzandő)

Az alábbi szeeiélis alapszolgáltetésokar veszern igénybe (csak a fentie!<benbejelölt "igénybe

veszek" válasz esetén kitöltendő):

Szolgáltatás típusa. Szolgáltató neve ICíme Igénybevétel

k~cte

falugondneki és
~ya.gondnoki szolgáltatás

étkeztetés .'~.-,

11~ segitségnyújtás
.. "_: .. '" .. ,"

._ .•. . .'
.. ~:- .~,)~~ '. .~~,~.~..-- .;" .!,

. ... ..- .
J-, ..

családsegítes
:......; ' . '. . -. ~." "0 -
.. i.. , .

jelzóteodszeres házi
.

segítségilyújtás

köZösségi ellátások,

támogató szqlgáItatás ..
utcai .szociálismunka

.nappali ellátás

,. .
. 'Kelt: .: ;.. ~ ~ .

--- -------------- -_ ~~~~~.' :__ ..:..~:.__~:__.~ .

. Ellátott / törvényes képviselő



• I

Tdjekoztatá a )övedelemnyilatkozat kitöltéséhez
r. Személyi adatok
Család alatt az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,

gYennekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
J<:özelihozzátartozók közösséget kell érteni.

Közeli hozzátartozó a jövedelem vizsgálat vonatkozásában a házastárs, az élettárs, a húszévesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a 'huszonhárom évesnél fiatalabb önálló keresettel nem
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a hus~onöt évesn;;1 fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér
s:zerinti, örökbe fogadott; illetve nevelt gyermek, korhatárra való tekintét nélkül.a.tartósan beteg, az autista,
iJletve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt
gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (fogyatékos
gyermek), .továbbá a 18. -életévét be nem töltött' gyermek vonatkozásában a vér szerinti·és az örökbe fogadó
s:zülő, illetve a szülö hazastarsa vagy.élettársa.

ll. Jövedelmi adatok
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szölö törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldröl

származó _ megszerzett -vagyoni érték (bevéte!), ideértve. a jövedelem ként figyelembe nem vet(bevételt és
az 8dón:e~tes jövedelm~t is: t~,,;ábbá.ai a 'lg,::it,\'.l,a'?1f!>:•.után ~ ews~sít~ttvállalk0z?i adó~ól, iIIetv;eaz .
egysz~!"sttett ~öztehervIseles. h~zzáJ~lá~rpJ s~Ófö~~~t~ie-rinfadó~ i1ietveho~jílm:~flt~iI fi-2:et~" . - .

A J-övedelm. adatok alatt hav. nettó Jö,!~.erJ)'wJ!eWér1~~I, A nettó Jöy.edelem klSzám.tásánál a bevételt " .. «ge
'IZ elismert költségekkel és ,.. befízetési ~QJ~léi~w.pgg~(~~eHieihSk~gben kell. feltüntetni. I;lisme!:l; =. .

.: .","köJ-tségnek minösül a szernélyi -jövedelernádőröl .szóló törvényben elismert költség, valam-int ra fizetett ::...-~ --
tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jÖvedelemadó, az egyszerűsitett vállalkozási adó, a
magánszemély! terhelő egyszerűsirert közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hoz:z.ijárulás és
járulék, egé~zségügyisiólgá't.tásijárulék, nyugdwáf\Jlék,nyug"ijbiztosításijárulék, magáh-nyul;;d.ijpénztári
tagdí] és munkavállalói járulék. ., ,: .. .
.:. 'Ha a magánszemély az egyszerOsíteU,vállalkozói adó vagy egyszerűsített köztehervíselés! :!.ozzájArUlás·. '.

alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
elismert köJtségnek rninősülő 'igazolt kiadásokkal, .ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a
mezögazdaségi óstenrtelő adóévi östermelésböl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál
(illetve ha. részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a
bevétel csökkenthető az -igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40o/..-ának megfelelő összeggel, vagy a

. bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának.megfelelő összeggel.
Nem minósOljövedelemnek, ígyajóvedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, azalkalmaJJként

adott átmenetf segélyt, a lakásfeimtartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást; a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújt0.!!.. pénzbeli
támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett
nevelési dijat· és külön eJJátmányt, az anyasági támogatást, a szépkorúak jubileumi juttatását. a fogadó
szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segitségnyújtás keretében
társadalmi gondozás ért kapott tiszteletdljat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatási. Nem minösill
jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történö foglalkoztatás, az egyszerűsített foglalkoztatásról
szólő törvény alapján történő munkavégzés révén szerzett bevétel, továbbá a természetes személyek között
az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó-rendelkezések alapján háztartási munkára
létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a havi
elJenértéke. . . .

A családtagok jövedelmét kizárólag kiskorú igénybe vevő esetén kell feltUntetni, kUlön-kOlön. A CSaládi
pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj cfrnén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell
figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósíQák. .

A havi jövedelem kiszámításakor .:.... .
_ rendszeres jövedelem eseten a kérelem benyújtását megelőző hónap, ....._ .... "
_ nem rendszeres jövedelem, illetve váll.lkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem

ienyűjtását megelözö tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

"_ . -." --

.' ~.

lll. Jövedelem tipusai
I. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem; különösen a

.unkavíszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselöi jogviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban,
rósági. ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári
rnzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyábanfolytatott munkavégzésre
inyulö tevékenységből, továbbá szövet~ezel tagjaként folytatott - személyes közremüködésr igényl/l -



tevékenységből származó jövedelem.
2. Társas és egyéni "állalkozásból, öitermelöi, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

jövedelem, in kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbéadó, a választori könyvvizsgáló tevékenységéböl
származó jövedelmet, vatamint a gazdasági, társaság magánszemély tagja által kiifön szerzödés szerint
teljesített mellékszolgáltatást.

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, . terhességi-gyermekágyi segély,
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék,
gyermektartásdíj. .

. 4. Nyugellátás és egyéb nyugdfjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkanesagi, baleset.
rokkantsági nyugdij, özvegyi és szal6i nyugdij, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellálások;
rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági
járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házaslársi· pótlék,házaslárs ulán járó
jővedelempótlék. . . . . ..

5. Önkormányzat és munkaQgyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a
rendzéres szociális segély;' az ·ápolási díj,· az adósságcsökkentésilámogatás; rnunkanélküli járadék,
áJJáskeresési járadék, álJáskeresési segély; képzési támogalásként folyósított keresetpótló juttatás.

6, Egyéb jövedelem: például az ösztőndij, szakkép,zésselösgefiJggp pénzbetijutratasoknevelőszüiői dfj,
szociális gondozói díj, végkielégítés és irtlaifipaplTbó! .:rHiTiiá'z'1li1'áv'ldeleiii;·~·íJlgatlári;éS'.jngó "Iár.gyak" .
értékesítéséböl,. vagyoni .értékü jog átruházálill8Gl~i'JjjWJiI>'edelem, életiáradékból, ftlld és más ingatlan
bérbeadásából származó jövedelem, illetve 'minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem -került ..
feltüntetésre. .. í. '.../.":. , :<1 r .' ~·~~~:~l~·:.-;:(;~~;L:!:n:

Szükség eserén a nyilatkozatok rovatai bóvíthetők; ·valamint kitöltés ük lnellékletben folytatható.
A jövedelemnyilatkozatban szereplö, jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő. iratot vagy annak

másolatát kell a kérelemhez mellékelni .

. '}Il999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

. - ,:, ." ;. ,.. ..~..... .- - .

. a személyes gondoskodást nyűjtÓ~szociális ~'liáiá}oidgénybevételéről

A szecialis igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1'993.évi lll. törvény (a továbbiakban; Szt.) f32. §
(2) bekezdés h) pontjéban kapoit felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rende/et hatálya

I. § (l) E rendeletet kell alkalmazni az Szt. 4. §·a (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott.
fenntartök által nyújtott szociális ellátás igénybevétele során:

(2) E fendelet· alkalmazásában szociális ellátáson az Szt. 57. §·ának (l) és (2) bekezdésében
meghatározott formában biztosított személyes gondoskodást kell érteni. .

(3) E rendeletet a falugondnoki szolgáltatás igénybevétele esetén akkor kell alkalmazni, ha a falugondnok
alapszolgáltatás körébe tartozó szolgáltatást nyújt.

Tájékoztatási kötelezettség

2. § A lakóhely szerin! illetékenelepülési önkormányzat, a szociális intézményt fenntartó~·valaminn.-
. regionális, egyházi módszerrani intézmény a szociális eJ1át4s igénybevételének feltételeiről, az eljárásról az
eüarasr igénybe vevőt tájékoztatni köteles.

A szaeidlis ellátás iránti kérelem

éP 3. § (1) A szociáliseJ/átásokat szóban vagy írásbankeJ/icérelmezni.
6{2) Házi segitségnyújtás;· jelzőrendszeres házi 'Segítségnyújtás, támogató szolgáltatás,· idősek,

ogyerekosok és demens személyek nappali ·ellátása, továbbá bentlakásos intézmény.(áz éjjeli menedékhely

• .~
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Tájékoztatom a Sásdon, Felsőegerszegen, Meződön, Paléban, Vargán és Vázsnokon szociális étkeztetésben
részesülőket, illetve a lakosságot, hogy a fenntartó, Sásd Város Önkormányzata a 2014. május l-től fizetendő intézményi
térítési díjat az alábbiak szerint, a tavalyi változatlan összegben állapították meg.

I. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi m. törvény 115. § értelmében a szociális ellátások
térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A szolgáltatási önköltséget az előző
év adatai alapján kell megállapítani.
A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szolgáltatási egységre (ételadag) számított
értéke, ami a következök szerint alakult 20 l3-ban:
Együttes ráfordítások összege összesen: 11.313.929,- Ft
ebből:

./ bér+járulékok összesen: 2.394.560,- Ft

./ általános költségek összesen: 412.689,- Ft

./ vásárolt ebéd összesen: 8.506.680,- Ft
szolgáltatási egység 20.254 ételadag
A szolgáltatási önköltség 11.313.929/20.254 = 559,- Ft.
A költségvetési törvény a 2013. évre vonatkozóan 55.360,- Ft állami támogatást biztosított 252 fözési nappal számítva. Így
az egy adagrajutó nettó költség összege: 299,-Ft
A 2014-re tervezett ráfordítások:
Együttes ráfordítások összege összesen: 11.753.245,- Ft
ebből:

./ bér+járulékok összesen: 2.465.520,- Ft

./ általános költségek összesen: 327.025,- Ft

./ vásárolt ebéd összesen: 8.960.700,- Ft
szolgáltatási egység 20.254 ételadag
A szolgáltatási önköltség 11.753.245120.254= 580,- Ft

2013. április 1. óta a konyhán, illetőleg a falvakban a kiosztóhelyen átvett ebéd
intézményi térítési díja (bruttó, ÁFA-val)

455 Ft.

II. A kiszáUított ebéd díja tartalmazza a kiszállítás költségeit is, amely az alábbiak szerínt alakultak 2013-ban:
Együttes ráfordítások összege összesen: 934.520,- Ft
ebből:

./ bér+járulékok összesen:

./ üzemeltetés összesen:
szolgáltatási egység

382.320,- Ft
552.200,- Ft
15.945 ételadag

2013. április 1. óta a kiszállítás díja naponta bruttó (ÁFA-val) 85 Ft. Ennek
megfelelően a lakásra szállított ebéd napi intézményi térítési díja (bruttó, ÁFA-val)

540 Ft.

Sásd, 2014. április 30.
Dr. Kajdon Béla jegyző nevében:

~
Koszorus Tímea
aljegyző
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