Ludányhalászi Községi Önkormányzat
3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
Tel: 32/556-020 Fax: 32/456-200 e–mail: ludany@profinter.hu
Ikt. sz.:

/

MEGÁLLAPODÁS
szociális étkezés biztosításáról
Jelen megállapodás létrejött egyrészről
1.1 Az ellátást nyújtó (továbbiakban: szolgáltató)
A szolgáltató neve: Ludányhalászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
A szolgáltató címe: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
A szolgáltatót képviseli: Kovács Imre polgármester
Másrészt
1.2 a.) Az ellátást igénybe vevő
Név: ……………………………………………………………………………………...
Szül. név: ………………………………………………………………………………...
Születési helye: ………………………………………… időpontja: …………………...
Anyja neve: ……………………………………………………………………………...
Állampolgársága: ………………………………………………………………………..
Telefonszáma: …………………………………………………………………………...
Nyugdíjas törzsszáma: …………………………………………………………………..
TAJ: …………………………………… szem. ig. sz.: …………………………………
Lakcím: ………………………………………………………………………………….
b.) Törvényes képviselő
Név: ……………………………………………………………………………………...
Szül. név: ………………………………………………………………………………...
Születési helye: ………………………………………… időpontja: …………………...
Anyja neve: ……………………………………………………………………………...
Telefonszáma: …………………………………………………………………………...
Lakcím: ………………………………………………………………………………….
Mint ellátott (a továbbiakban ellátott) között a mai napon az alábbi feltételekkel:
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2. A szerződés tárgya
A szociális étkezés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
62.§-ban meghatározott alapellátási feladat, mely szerint az étkeztetés 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 koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.
Az ellátás módja: Étkezés
Az ellátás kezdő időpontja: ........................................................................................................
Az ellátás időtartama: a.) határozatlan időre
b.) határozott időre: ……………………..-tól …………………….-ig
Az étkezés módja: a.) a jogosult gondoskodik az étel elszállításáról
b.) az önkormányzat gondoskodik az étel házhozszállításáról
3. Térítési díj
Az étkezési térítési díjat Ludányhalászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……………………………….. rendelete határozza meg.
A fizetendő térítési díj összege:
— étkezés díja: ……………………………
— kiszállítás díja: …………………………
— összesen: ……………………………….
A fizetés módja, helye, időpontja: a tárgyhót követő hónap 10. napjáig készpénzben az
óvodában működő pénzbeszedő helyen.
Az étkeztetésért és az étkeztetésért kiszállítási díjjal fizetendő általános forgalmi adóval
növelt személyi térítési díj, amely az élelmezési térítés és az igénybe vett étkezések számának
szorzata, nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő személy családjának az egy főre jutó
havi jövedelmének 30%-át.
4. A szolgáltatás és a megállapodás megszűnik
A jogosult kérelmére
Ha a jogosultság feltételei már nem állnak fenn
A jogosult meghal.

Ludányhalászi, …………………………..
……………………………………..
Szolgáltató

…………………………………
ellátott
személy
és/vagy
törvényes képviselője

