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Tárgy: Beszámoló a 2021. évi szociális étkeztetésről  

A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az 

ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányában, továbbá a szociális 

jogok érvényre juttatása érdekében, a társadalmi szolidaritás alapján, valamint a jövő 

nemzedékért és a szociális segítségre szorulókért érzett felelősségtől vezérelve az Országgyűlés 

megalkotta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról az 1993. évi III. törvényt. 

E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális 

ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 

A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük 

terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak. 

A szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szervein kívül a helyi 

önkormányzatoknak is a feladata. 

Az egyik ilyen feladat az szociális étkeztetés ellátása. Ennek 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 

a) koruk, 

b) egészségi állapotuk, 

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

d) szenvedélybetegségük, vagy 

e) hajléktalanságuk 

miatt. 

A fenti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben 

határozza meg. 

Ellátási területe: 

Kunfehértó községben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 

 

A szolgáltatás célja, feladata, az ellátottak köre:  

Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről 

történő gondoskodás, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére 

tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, ideértve azokat is, akik koruk, vagy 

egészségi állapotuk miatt nem képesek az étkezésről más módon gondoskodni. 

 

 

 



 

Az ellátandó célcsoport jellemzői: 

A lakosság korosztály megoszlására jellemző, hogy magas és egyre növekvő tendenciát mutat 

az idős inaktív korosztály aránya, ugyanakkor csökkenő tendenciát mutat az aktív korú valósan 

munkából származó jövedelemmel bíró lakosság aránya.  

Ennek oka a növekvő élettartam a születésszám csökkenése, a megszűnő munkahelyek, magas 

az egyszemélyes háztartások aránya. Megszűnőben van a generációk közötti együttélés, ami 

különösen a családtagoknak az időskorúak gondozásában való részvételét egyre ritkábban teszi 

lehetővé. 

 

Az étkeztetést a 62 év feletti egyedülálló, illetve a 70 év feletti korosztály mellett az aktív 

korúak ellátásában, az ápolási díjban, valamint a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban és 

baleseti járadékban részesülő szociálisan rászoruló személyek veszik igénybe. A korosztályok 

jövedelmi viszonyai és szociális jellemzői igen eltérő képet mutatnak.  

Szükségletük elsősorban a napi egyszeri meleg étkezés biztosítására irányul.   

 

A program bemutatása, a szolgáltatás elemek, tevékenységek leírása: 

Olyan gondozási forma, amely napi 1x meleg étkezést biztosít a rászorulók részére.  

 

Tevékenység:  

• Az étel lakásra kiszállítása a rászorulók részére 

•  vásárolt élelmiszer formájában a Horti Norbert vállalkozó által működtetett 

sporttábori főzőkonyháról. 

 

Az önkormányzat napi szinten jelenti a szociális étkeztetésben ellátottak napi igénybevételét 

központi nyilvántartás rendszerbe a KENYSZI-be. Ez az alapja az állam által a szociális 

étkeztetéshez nyújtott feladatellátás normatív finanszírozásának.  

 

A nyilvántartó rendszer adatai alapján a szociális étkeztetést igénybe vevők létszámának 

alakulása 2014-2021 közötti időszakban: 

 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

igénybevevők száma

igénybevevők száma



Az ellátotti létszám csökkenő tendenciát mutat. Ennek oka, hogy az ellátást igénybe vevők 80 

%-a 60 év feletti és az elhalálozás miatt az ellátásból kikerülők helyett az ellátást újan igénybe 

vevők száma egyre kevesebb.  

 

2021. évben az ellátotti létszám: 9 fő. 

 

Az igénybe vevők létszámának csökkenése hatással van az adagszámok alakulására. Az 

elektronikus nyilvántartás adatai alapján az adagszámok alakulása 2014-2021. közötti 

időszakban: 

 

 
 

A 2021-es évben szociális étkezési adagszám: 2146 adag 

 

Költségvetési adatok 2021évre:  

 

A kötelezően ellátandó szociális étkeztetéshez az állam normatív finanszírozás keretében nyújt 

fedezetet. 2021. évi költségvetési évben az egy főre jutó állami normatíva 67.570,- forint /fő/ 

év.  

  

Az ellátást igénybe vevők személyi térítési díjat fizetnek. A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. III. törvény 116. § (3) bekezdés a) pontja szerint „A személyi térítési 

díj - étkeztetés esetében - nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres 

havi jövedelmének 30%-át.” 

 

A havi térítési díj számításának a módja:  

 

 
 

Az önkormányzatnak szociális étkeztetés ellátása címén bevétele és kiadása egyaránt 

keletkezik. A bevételt az állami normatíva és a befolyt térítési díjak adják. Az önkormányzat a 
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szociális étkeztetést vásárolt élelmezés formájában látja el. A kiadási oldalt a szociális 

étkeztetést ellátó vállalkozónak kifizetett számlák adják. 

 

2021. évben a bevétel összege:  

 

állami normatívából:   608 e forint 

térítési díj bevétel:       963 e forint 

összesen:                     1.571 e forint  

 

2021. évben a kiadás összege: 2.148 e forint . 

 

A személyi térítési díjbevétel és az állami normatívából származó bevétel 2021. évben 74 %-

ban fedezte a szociális étkeztetés kiadásait. 

 

Készítette: Horváth Judit szociális ügyintéző 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi szociális 

étkeztetésről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

Értesül: Horváth Judit szociális ügyintéző   

 

 

Kunfehértó, 2022. április 20. 

 

  Huszár Zoltán sk. 

     polgármester  

 


