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Tisztelt Képviselő-testület!
A kormányzat egyik kiemelt társadalompolitikai célja az esélyteremtés a hátrányos és a halmozottan
hátrányos helyzetben élő gyermekek és felnőttek számára, valamint a mindennapi étkezés biztosítása a
rászoruló személyek részére, ezért a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bek. 8a. pontjában, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.
évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 86. § (1) bekezdésének b)1 pontjában meghatározott étkeztetés
kötelező önkormányzati feladat minden magyarországi önkormányzat számára.
Jelen pillanatban a szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat önmaga végzi, az
adminisztrációt a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal igazgatási előadója hajtja végre, – ideértve a
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A jogszabály elérhető itt: https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00, kivonata: 1993. évi III.
törvénya szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
86. § (1) A települési önkormányzat köteles biztosítani
a) a családsegítést, ha polgármesteri hivatalt működtet vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a
településen van,
b) étkeztetést,
c) házi segítségnyújtást,
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kötelező napi jelentések elvégzését is – míg az étkeztetés biztosítását az Ördögkonyha Kft.-vel kötött
szerződés alapján maga a Kft. végzi. (Az étel előállítását és az igénylők számára történő kiszállítását.)
A házi segítségnyújtást – mely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. tv. 86. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint kötelező önkormányzati feladat- 2011.
december 6. napjától kezdődően a Baptista Szeretetszolgálat látta el a 2011. december 6. napján kötött
ellátási megállapodás keretében, közmegelégedésre.
Tárgyév nyarán megkeresett minket a Szeretetszolgálat, hogy szívesen átvennék az étkeztetési
feladatok ellátását is oly módon, hogy ők maguk végeznék az adminisztrációt és leszerződnének az
Önkormányzat közétkeztetési vállalkozójával is, fizetve számára az étel előállítási és házhozszállítási
költségeket. A tárgyalások során a Szeretetszolgálat 2000 Ft/fő/hó hozzájárulást kért az
önkormányzattól az ellátottak vonatkozásában, cserébe minden más kiadást vállal.
Indokok a megállapodás megkötése mellett
Jelenleg 8 fő szociális étkező van Rábapatonán, ezen feladat ellátásához az elmúlt 3 évben átlagosan
190.000 Ft/év normatív támogatást kapott az önkormányzat összesen a 8 fő ellátott után, azonban az
Ördögkonyha Kft. 2021. június 1-jétől minden egyes adag kiszállított ételért 185 Ft+27 % ÁFA,
összesen 235 Ft/adag/nap kiszállítási díjat számol fel az Önkormányzat számára. (Legutolsó 3 havi
számlája alapján az önkormányzat a szociális étkeztetés vonatkozásában közel 190.000 Ft kiadással
számolhat per hó.)
A fentiek alapján látható, hogy ha az Önkormányzat átadja a feladatot, sokkal kisebb bevétel
kieséssel számolhat (elmaradó normatív bevétel 190.000 Ft/év, + hozzájárulás a Szeretetszolgálat
számára 8x2000 Ft =havi 16.000 Ft, éves szinten 192.000 Ft, összesen 382.000 Ft, míg az Önkormányzat
jelenlegi átlagolt éves kiadása 8 fő vonatkozásában 2.280.000 Ft/év, tehát több mint, 1.800.000 Ft
megtakarítás eredményezhet a feladatellátási szerződés megkötése.)
A Szeretetszolgálattal kötendő feladatellátási megállapodás megkötése gyakorlati változásokkal nem jár
az ellátottak számára, díjemelést vagy az ellátási minőség színvonalában csökkenést nem okoz. További
előny Önkormányzatunk számára, hogy a megbízott magasabb állami támogatásra jogosult az ellátás
tekintetében, mint egy helyi önkormányzat, így a szolgáltatás továbbra is elérhető marad az igénybe
vevő lakosok számára. A Szeretetszolgálat munkatársai felkeresik az ellátottakat és átbeszélik velük a
teendőiket, önkormányzatunk számára pedig kevesebb adminisztrációs feladat lesz. A Szeretetszolgálat
rendelkezik engedéllyel a fenti tevékenység végzésére, valamint Gyömörén telephelye is van.
A szerződés keretében az Önkormányzat 2021. október 1-jei kezdő hatállyal megbízza a
BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT E.J.SZ. (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 34/B.,
adószáma: 18264825-1-43, képviseletében: Hári Tibor (ügyvezető főigazgató) mint fenntartó által
fenntartott BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT ORSZÁGOS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ
KÖZPONTot (1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 57. II. épület 2. emelet, szolgáltató képviseletében:
dr. Heidl Beáta intézményvezető), mint szociális étkeztetési (szociális alapszolgáltatás) feladatokat
ellátó intézményt – a szociális szolgáltatási ellátás körében a Megbízó szociális ellátásairól és
feladatairól szóló önkormányzati rendeleteikben meghatározott étkeztetés ellátásának biztosítására jelen
előterjesztés mellékletét képező szerződés szerinti tartalommal, mint kötelező feladat ellátásával
Rábapatona Község közigazgatási területén.
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Kérem a Képviselő-testületet, hogy hozzon döntést az alábbi határozati javaslat szerint:
Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2021(IX.29.) határozata:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a fenti
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: Az önkormányzat 2021 október 1. napjával a
hatályos Szt. 86. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt étkeztetés kötelezően ellátandó
önkormányzati feladatellátást, a BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT ORSZÁGOS
SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONTTAL (1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 57. II.
épület 2. emelet) kötendő, jelen előterjesztés mellékletét képező, az abban foglalt tartalmú
feladat-ellátási szerződés megkötésével biztosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtása érdekében
szükséges intézkedések megtételére, a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt feladatellátási szerződés ellenjegyzésére, valamint a feladat-ellátáshoz kapcsolódó dokumentumok
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aláírására.
Felelős: Molnár-Nagy Béla polgármester
dr. Németh Balázs jegyző
Határidő: 2021. október 1.
Értesül: 1.) Magyar Államkincstár
2.) Baptista Szeretetszolgálat.
Kelt: Rábapatonán, 2021. szeptember 20. napján
Dr. Németh Balázs
jegyző

