
K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2021. július 21-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

39/2021. (VII.21.) sz. határozata 
 

Szociális étkeztetés szakmai program módosításáról 

 
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a polgármester előterjesztése alapján - megtárgyalta a 

„Szociális étkeztetés szakmai program módosítása” című határozati-javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:  

 

A Képviselő-testület az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja Mánfa Község 

Önkormányzatának Szociális étkeztetés szakmai programját. 

 

Határidő: 2021. július 31. 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

Mánfa, 2021. július 21. 

 

 

 

 dr. Vaskó Ernő         Takács Zsolt 

címzetes főjegyző         polgármester 
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A működést meghatározó főbb jogszabályok: 

- 1993. évi III. tv. A szociális igazgatásró1 és a szociális ellátásokró1 

- 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról 

- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények    szakmai feladatairól és működési feltételeiről 

- 9/1999. (XI.24) SzCsM rendelet - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről 

- 6/2003. (II. 26.) ESZCSM rendelet - A személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

- 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

adatainak működési nyilvántartásáról. 

- 9/2000. (VIII.   4.)   SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgákról. 

- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

- Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati 

rendelete A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi 

szolgáltatásokró1 



Az ellátás megnevezése: 

 

ÉTKEZTETÉS 

 

Működési engedély száma: többször módosított 

J0Gy-1/2000/2. 

Az ellátási terület: Mánfa Község közigazgatási területe 

 

Szolgáltatás fenntartója 

Mánfa Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 

7304 Mánfa Fábián Béla utca 58.  

Telefon: 72/428-145 

E-mail cím: pghiv@manfa.hu 

Ágazati azonositó: S0034228 

Kapcsolattartó: Geresics Krisztina penzügyi előadó 

 A fenntartó típusa: állami fenntartó 

Adószáma:15736101-1-02 

Képviselője: Takács Zsolt polgármester 

 

 

 

Feladat ellátásában közreműködik: 

Tóth Mihaly falugondnok 

Szirmai Renáta 

mailto:polgarrnester@manfa.hu


I. feiezet 
 

Az étkeztetés célja, feladata: 

 

Étkeztetés célja: 

Az étkeztetés keretében azoknak a Mánfa közigazgatási területén élő - szociális rászorultaknak a 

legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve 

eltartottjaik reszére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

 

Feladata: 

Az igények felmérese, az étel megrendelése, az igénylőhöz való eljuttatása. 

 

Az étkeztetés az alábbiak szerint történik: 

A Komlói Kórházban működő, Goszt-Krili Bt. Konyhája (a továbbiakban: Konyha) biztosítja - 

ellátási szerződés keretében - az ételkeszítést és az ételek kiadagolását. A Manfára történő 

szállításról, valamint a kiszállításról a Mánfai Falugondnoki Szolgálat gondoskodik. 

 

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő ebéd élelmiszer- energia-tápanyagtartalmát a 

Konyha vezetője, valamint dietetikus szakember folyamatosan figyelemmel kíséri az étlap 

összeállítása során. 

 

Az étkeztetés igénybe vehető: 

- az étel elvitelének lehetővé tételével. Az ellátásban részesülők az ételt - 12.30-15.00 óra 

között - a Konyháró1 tudják elvinni (ételhordót a szolgáltatást igénybe vevő biztosítja) 

 

- házhoz szállítással (a szolgáltatást igénybe vevőnek 3db ételhordót kell biztosítania) 

A kiszállított étel az ételt biztosító által fenntartott Konyhán kerül kiadagolásra, melyet 1 

falugondnok, l fő szociális gondozó szállít a jogosultaknak. 

A házhoz szállított adagszám stagnál. 

 
Mas intézményekkel történő együttműködés módja: 

- polgármester útján Mánfa Község Önkormányzattal - a fenntartói feladatokat az 

Önkormányzat végzi (személyi és tárgyi feltételek biztosítása, működési engedéllyel kapcsolatos 

ügyek stb), 

 

- a falugondnoki szolgáltatással 

A falugondnok kiemelt - a vonatkozó rendeletben közvetlen alapfeladatként definiált - feladata az 

igénybevevők reszére a napi egyszeri meleg étel éthordóban törtenő házhoz szállítása. A 

falugondnok ezt a feladatot szóban vagy írásban jelzett igények alapján látja el, 

 

- Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Integrált Szociális és Gyermekj6léti 

Központ mánfai munkatársával 

• Segíti a kérelem kitöltését 

• Tájékoztatja a rászorulókat a feltételekről 



  

Az ellátandó célcsoport jellemzői: 

 

• 65 év feletti személyek, többségében egyedülál1óak, vagy 

• Közmunkások, vagy 

• Magukról gondoskodni nem tudók, vagy 

• fogyatákosok 

 

 

” Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 

meleg étkezésérő1 kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 

tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 

b) egészségi állapotuk, 

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

d) szenvedélybetegségük, vagy 

e) hajléktalanságuk 

miatt" 

 

 

Feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, 

rendszeressége: 

 

Az étkeztetés tartalma. rendszeressége: 

Szociálisan rászorultak részére napi egyszeri meleg étkeztetés nyújtása. 

Az étkeztetés módja: 

Az étkeztetés igénybevétele önkéntes, kivéve, ha elháríthatatlan akadály vagy szükség áll 

fenn vagy hatósági intézkedés történik. 

 

Záradék: 

 
  Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális étkeztetés szakmai 
programját a 39/2021. (VII.21.) sz. határozatával elfogadta. 
 

Mánfa, 2021. július 21. 

 


