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Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat
Egyesített Szociális Intézménye
1157 Budapest Árendás köz 4-6.
MEGÁLLAPODÁS
Fogyatékosok nappali ellátásának biztosításáról
Iktatószám: [NYILVÁNTARTÁSI SORSZÁM]
mely létrejött a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye (1157 Budapest, Árendás
köz 4-6.) vezetője és az ellátást igénybevevő (a továbbiakban igénybevevő):
Név: [NÉV]

Születési neve: [SZÜLETÉSI NÉV]

Anyja neve: [ANYJANEVE]

Szül. hely, idő: [SZÜLHELY], [SZÜLIDŐ]

Lakóhely: [LAKCÍM] alatti lakos,
Tartózkodási hely: szám alatti lakos
vagy/és annak törvényes képviselője:
Név:(ELTARTÓ NEVE)

Születési neve:.

Anyja neve:

Születési hely,idő:.

Lakcím: (ELTARTÓ CÍM) szám alatti lakos között személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybe vétele
tárgyában.
1.) Az ellátás időtartama: Határozott, Határozatlan
2.) Az ellátásba vétel kezdő időpontja: [NAPP FELVÉTEL DÁTUMA]
3.) Az ellátás megszűntetésének időpontja: [NAPP KIKERÜLÉS DÁTUMA]
4.) Az ellátási forma: Fogyatékosok nappali ellátása
5.) Az ellátás biztosításának helye: Fejlesztő Gondozó Központ Budapest, 1158. Molnár Viktor u. 94-96.
6. ) A szolgáltatások igénybevételének módja:
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli
kérelmére, indítványára történik.
7.) A szolgáltatások módja és tartalma:
A nappali ellátás az alábbi szolgáltatási elemeket biztosítja szükség szerint:
a) tanácsadás,
b) készségfejlesztés,
c) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
d) étkeztetés,
e) esetkezelés,
f) felügyelet,
g) gondozás,
h) közösségi fejlesztés,
i) gyógypedagógiai segítségnyújtás és
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b) pedagógiai segítségnyújtás
Az étkezés
Az egységben napi háromszori étkezést, főétkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosítunk.
Amennyiben az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, részére diétás étkeztetésre van
lehetőség. Az étkeztetés az ellátott igényének megfelelően, kiszolgálásával, megetetésével, egyidejű helyben
fogyasztással történik. A nappali ellátás abban az esetben vehető igénybe étkeztetés nélkül, amennyibe ennek
szükségességéről orvosi javaslat áll rendelkezésre.
Igénylem a normál étkezést.

Igénylem a ………..… diétás étkezést.

8.) Az ellátásért havonta fizetendő térítési díjat az igénybevett szolgáltatási nap és a személyi térítési díj szorzata adja.
9.) A személyi térítési díj összegét a Fenntartó, Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló
41/2003.(XII.8.) hatályos ök. rendelete és a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005.(IV.4.) hatályos ök. rendelete
határozza meg. Intézményünk a helyi rendeletek, valamint az elvégzett jövedelemvizsgálat alapján állapítja meg a
személyi térítési díjat.
10.) A szolgáltatásért fizetendő térítési díjat, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell az intézménynek
megfizetni. A térítési díj megfizetésének módja: készpénzben, számla ellenében a szolgáltatást nyújtó telephelyen. A
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993 (II. 17.) Korm. Rendelet 5.§ (4)
bekezdése értelmében, ha a személyi térítési díjat előre kell megfizetni és az adott hónapra fizetendő térítési díj összege
kevesebb lenne, mint a már befizetett összeg, az előre befizetett térítési díjat a következő fizetés alkalmával be kell
számítani vagy azt vissza kell fizetni. Amennyiben a fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és
a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg meg kell téríteni.
A visszafizetésről a lemondás közlésétől számított 15 napon belül az Egyesített Szociális Intézmény (1157 Budapest
Árendás köz 4-6.) Központ pénztára intézkedik:
- pénztári nyitvatartási időn belül készpénz visszafizetés esetén
- vagy banki átutalással, az étkezést igénybe vevő fél által írásban közölt bankszámla számra
- különleges esetekben (pl: mozgásában súlyosan korlátozott és bankszámlával nem rendelkezik) postai kifizetés
útján.
11.) Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a személyi térítési díjat az intézmény fenntartója tárgyév április
1-jéig állapítja meg, évente egyszer módosíthatja, melyről az igénybe vevő írásban értesül. Ez alól kivétel, ha az
ellátott jövedelme oly mértékben csökken, hogy a meghatározott térítési díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget
tenni, illetve ha az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. A
megállapított új személyi térítési díjat a felülvizsgálatot követő időszakra vonatkozóan, a megállapítást követő hónap
10. napjáig kell megfizetni. Az igénybevevő a felülvizsgálatot megelőző időszakra vonatkozóan abban az esetben
kötelezhető az új térítési díj megfizetésére, ha a felülvizsgálatot megelőzően térítésmentesen vette igénybe az ellátást,
és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra.
12.) Az igénybe vevő szolgáltatás iránti jogosultságában, személyi adataiban, jövedelmében bekövetkezett változást
15 napon belül a gondozó közreműködésével az egység vezetőjének bejelenteni köteles.
13.) A távolmaradás/igénybevett szolgáltatás szüneteltetését az egység vezetőjének legalább két munkanappal a
távolmaradást megelőzően kell bejelenteni.
14.) Az intézménybe az ellátottat csak próbaidővel lehet felvenni, melynek időtartama: 3 hónap.
15.) Megállapodás módosítására sor kerülhet jogszabályi feltételek változása esetén, valamint a felek közös
megegyezése alapján.
16.) Az intézményi jogviszony megszűnik
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a jogosult halálával,
c) a jogosult, illetve törvényes képviselőjének kezdeményezésére
d) a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama
meghosszabbítható.
Az állami fenntartású intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője
kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az intézményvezető az
intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek
hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.
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Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult
a) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, vagy további intézményi elhelyezése nem indokolt
b) a házirendet súlyosan megsérti,
c) az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díjfizetési
kötelezettségnek - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 102§ szerint –
nem tesz eleget.
A felmondási idő: 15 nap.
Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban
értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes
képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához
fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó,
illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. A megállapodás megszűnésekor a felek
elszámolnak.
17.) A bíróságtól kérhető
a) az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélküli felmondás jogellenességének megállapítása, ha
azt a fenntartó vitatja,
b) a fenntartói döntés jogellenességének megállapítása, ha azt az ellátott, illetve törvényes képviselője
vitatja.
Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó nem dönt, illetve a
bíróság jogerős határozatot nem hoz.
18.) Az ellátást igénybe vevő / képviseletére jogosult, valamint a jogait és érdekeit képviselő szervezet – a
Házirendben foglaltak szerint – panasszal élhet az egységvezetőnél, az intézmény vezetőjénél, vagy a fenntartónál, az
ellátott-jogi képviselőnél. Az intézményvezetőhöz benyújtott panasz esetén az intézményvezető 15 napon belül
köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető
határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított
8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.

19.) Az 1993. évi III. törvény 94/E. § 5. bek. alapján az ellátást igénybe vevő érintettet megilleti személyes
adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során
különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek
férjenek hozzá. Az ESZI Fejlesztő Gondozó Központ egységvezetője köteles biztosítani továbbá, hogy az
intézményi elhelyezés során az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi
viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne
szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybe vevő szociális rászorultságának tényére.
20.) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
kezelhető. Személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon kell végezni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát,
teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az
érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A személyes adatok
tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Megfelelő biztonsági intézkedések
alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az ESZI
Fejlesztő Gondozó Központ gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés,
valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról. Az ESZI Fejlesztő
Gondozó Központ felelős a Belső Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottaknak való megfelelésért,
továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.
21.) Egészségügyi adat kezelését az Adatkezelő a 2011. évi CXII. törvényben és az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben
foglaltaknak megfelelően kezeli. Az ESZI Fejlesztő Gondozó Központ kizárólag a legszükségesebb
egészségügyi adatokat veszi fel, de az érintett természetesen ennél bővebb adatokat is fedhet fel a számára.
Az ESZI Fejlesztő Gondozó Központ és a képviseletében eljáró munkatárs a tudomására jutott orvosi titkot
köteles megtartani.
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22.) Az igénybe vevő kijelenti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény által biztosított adatkezeléshez történő hozzájárulási jogáról, valamint a
szolgáltatás igénybevételével járó adat-nyilvántartási kötelezettségről tájékoztatásban részesült.
23.) Hozzájárul, hogy az ESZI Fejlesztő Gondozó Központ a személyes adatairól nyilvántartást vezessen,
azokat a 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletben szabályozott országos igénybevevői nyilvántartásban
rögzítse, valamint hivatalos megkeresés esetén azokról adatot szolgáltasson, az együttműködés során
tudomására jutott különleges adatait a mindenkori hatályos jogszabályokban előírtak szerint kezelje.

24.) Az igénybevevő nyilatkozik, hogy a tájékoztatást az ellátás igénybevételének feltételeiről, a nyilvántartás
szabályairól, a panaszok kezeléséről, az intézményben megtalálható szakmai dokumentációk hozzáférési
lehetőségéről megkapta, és az intézménnyel történő együttműködést vállalja.
Jelen megállapodás két eredeti példányban készült, melyet Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Budapest, (MAI NAP)
Egyesített Szociális Intézmény
Igazgató
nevében és megbízásából:
……………………………………..
Egyesített Szociális Intézmény
Fejlesztő Gondozó Központ

…………………………………………
igénybe vevő vagy törvényes képviselője

egységvezető
A megállapodást kapják:
1. Címzett
2. Fejlesztő Gondozó Központ
3. Egyesített Szociális Intézmény (másolati példány)
4. Fenntartó: Budapest Főváros XV. Önkormányzat (másolati példány)

