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mint ellátást kérelmez  között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A szolgáltatás igénybevételér l
az intézmény biztosítja a kérelmez  részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapszolgáltatás igénybevételének lehet ségét.

I. A megállapodás tárgya

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ az Ön részére személyes gondoskodás körébe
tartozó alapellátást, klubszolgáltatást biztosít …....... ….................. …... napjától határozatlan
id tartamig.
A szolgáltatást, Csanytelek Kossuth utca 39. sz. klubhelyiségben biztosítja intézményünk.
A klub nyitvatartási rendje hétköznaponként 8 – 16 óráig tart.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az Ön, illetve törvényes
képvisel je által, …....... …............... hó …..... napján beadott kérelmére történt.

II. Szolgáltatások és fizetési kötelezettség

II/1. A felek tájékoztatási kötelezettsége
1. A szolgáltatás megkezdésekor az intézmény tájékoztatja Önt, mint az ellátást igénybevev t és
hozzátartozóját

A szolgáltatás tartamáról és feltételeir l,
az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
a panaszjogok gyakorlásának módjáról,
a szolgáltatás igénybevételéhez, az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges iratokról, és más,
jogszabályban meghatározott feltételekr l.

2. Ön és hozzátartozója a szolgáltatás megkezdésekor köteles nyilatkozni:
o a tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételér l, és annak tiszteletben tartásáról,
o arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételekben, az Ön, továbbá a közeli

hozzátartozója személyazonosító adataiban bekövetkezett változásokról azonnal, de legkés bb a
jogosultság feltételeit érint  lényeges körülmények megváltozását követ  15 napon belül
tájékoztatni fogja az intézmény vezet jét,

o minden olyan körülményr l, amely ha van személyi térítési díj, annak megállapításához szükséges.
3. Nem kell térítési díj megállapításához szükséges adatokat közölni akkor, ha a szolgáltatást igényl
vagy más személy a szolgáltatás iránti kérelemmel egyidej leg nyilatkozik arról, hogy szerz désben
vállal kötelezettséget az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére.
A szociális intézmény vezet je köteles értesíteni Önt, a szolgáltatást igénybe vev t illetve törvényes
képvisel jét

a szolgáltatás biztosításában felmerült akadályoztatásról, és a szolgáltatás ideiglenes
szüneteltetésér l,
más szolgáltatási forma igénybevételének szükségességér l,
a térítési díj fizetési hátralék következményeir l, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett
intézkedésér l.



II./2. A klub szolgáltatásának tartalma
A saját otthonukban él k részére biztosítunk lehet séget nappali tartózkodásra, közösségi együttlétre,
pihenésre.
A klubban az Ön igénye alapján étkezést is biztosítunk. A nappali ellátásnak nem része id sek esetében
az étkeztetés, hanem a szociális étkeztetés keretében nyújtott élelem elfogyasztására van lehet ség.
Igényelhet reggelit, ebédet, vacsorát. Az étkezéseket minden nap tudjuk biztosítani, a klub nyitvatartási
idejét l függetlenül. Az étel elfogyasztható az id sek otthona ebédl jében. A reggeli 8-9 óra között, az
ebéd 12 óra 45 perc és 13 óra 30 perc között, a vacsora 17-18 óra között fogyasztható el, az id sek
otthona ebédl jében. (A klubban nem kötelez  étkezést igénybe venni.) Lehet séget biztosítunk az étel
elvitelére is, mely elvihet  12-13 óra között.
Szükség szerint egészségügyi alapellátás igénybevételét biztosítjuk az Ön számára.
Az intézmény orvosa minden hétf n és csütörtökön 13-15 óráig rendel, melyen Ön részt vehet.
Az egészségügyi szakellátáshoz való hozzájutást el segítjük, orvoshoz való kíséréssel vagy a
szakellátásra való id pont megkérésével.
Szükség szerint a hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújtunk az Ön számára, és életvitelre
vonatkozó tanácsadásban is tudjuk részesíteni, ha igényt tart erre.
Szabadid s programokat szervezünk, kirándulásokat, színházlátogatást, fürd látogatást,
ismeretterjeszt  el adásokon való részvételt, rendezvényeket, melyeket önköltséget meg nem haladó
térítési díjért tudunk az Ön számára biztosítani.
Sajtótermékek, könyvek, kártya, társasjátékok, tömegkommunikációs eszközöket állnak rendelkezésre
minden klubtag számára a hasznos id töltés el segítése érdekében.
Egészségügyi felvilágosító el adásokat szervezünk, életmód klubot, gyógytorna lehet ségén való
részvételt biztosítunk.
Személyre szabott bánásmódban részesítjük az ellátottjainkat.
Mosásra, vasalásra biztosítunk lehet séget.
Lehet séget biztosítunk fürdésre, tisztálkodásra, igény szerint fodrászt, pedik rt, manik rt tudunk
biztosítani önköltségi áron, melyet a vállalkozó határoz meg.

II./3. Az ellátásért fizetend  térítési díj:
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (fenntartó) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról konkrét összegben - a társulási megállapodás
figyelembe vételével - intézményi térítési díjat határoz meg, „A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény, „ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról” szóló 29/1993 (II.17.) Korm. rendelet, valamint Csongrád Város Önkormányzatának helyi
rendelete, illetve Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa döntése/i/ alapján. A szolgáltatási
önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás, illetve a szolgáltatás külön jogszabály szerinti
költségvetési támogatásának különbözeteként számított térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha
az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat
alkalmaz.
Az intézményi térítési díjat konkrét összegben, forintra kerekítve kell megállapítani.
A mindenkor hatályos jogszabályok, helyi rendeletek, fenntartó által hozott döntés alapján:
Az egy ellátási nap önköltsége: 472.-Ft/f /nap.
Az intézményi térítési díj 120.-Ft/nap helyett 0.-Ft/nap, azaz térítési díjmentes.

Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni
a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vev kre, illetve
b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vev kre, ahol az intézményi térítési díj

megegyezik az a) pont szerint meghatározott és a (2) bekezdés szerinti díj összegével.
A nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés intézményi térítési díját az SzTv 29/1993. (II.17.)
kormányrendelet étkezésért fizetend  térítési díj alapján kell megállapítani. A személyi térítési díj
megállapítására az SzTv. 29./1993.kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
Ha a jogosult az ellátást meghatározott ideig nem kívánja igénybe venni, azt a házirendben



foglaltak szerint be kell jelenteni.
Amennyiben a nappali ellátást nyújtó intézményben az ellátottról - átmenetileg - a házi
segítségnyújtás keretében gondoskodnak, az ellátás intézményi térítési díjának, valamint a személyi
térítési díjnak a megállapítására a 29/1993. (II.17.) kormányrendelet rendelkezései értelemszer en
irányadók.

Az Ellátott a szociális étkeztetés igénybevételéért térítési díjat köteles fizetni.

A térítési díj megállapításához az ellátott által aláírt jövedelemigazolás szükséges.
A térítési díj fizetése – Ellátott döntése szerint - készpénzfizetési számlával, banki átutalással, vagy
Szolgáltató pénztárába való készpénzbefizetéssel utólag történik.
A térítési díjat az ellátottal egyeztetve egy összegben kell kifizetni a teljesített naptári hónap
lezárását követ  hónap 10. napjáig, vagy a szolgáltató és az ellátott által közös megegyezéssel
megállapított határid ig.
Az intézményi ellátásért fizetend  személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi
jövedelmének15%-át a nappali ellátást, illetve 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést nyújtó
intézmények esetén.
Az intézmény a mindenkori térítési díjakról, illetve azok változásairól írásos értesítést küld az
Ellátott részére.

Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését
kéri, az intézményvezet  a személyi térítési díj felülvizsgálatáról és megváltoztatásáról szóló
értesítésének kézhezvételét l számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat.
Ilyen esetben a fenntartó határozattal dönt a térítési díj összegér l.
Amennyiben az ellátást igénybe vev  vagy a térítési díjat megfizet  személy a személyi térítési
díjnak az intézmény fenntartója által megállapított összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a térítési díj
megállapítását. A bíróság joger s határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell megfizetni.

Díjfizetés elmulasztása esetén:
Abban a nem kívánt esetben, ha a személyi térítési díj megfizetésére kötelezett személy, fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, az intézmény vezet je 15 napos határid  megjelölésével a
fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére.
Ha a határid  eredménytelenül telik el, az intézmény vezet je a kötelezett nevét, lakcímét, és a
fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.

A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezet je negyedévenként tájékoztatja az intézmény
fenntartóját a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében.
A térítési díjhátralék behajtására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény, illetve az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. Törvény szabályainak
alkalmazásával kerülhet sor.

II./4. Adatkezeléssel, tájékoztatással, titoktartással kapcsolatos szabályok:
A Szolgáltatást igénybe vev /Törvényes képvisel je tudomásul veszi a Szolgáltató nyilvántartási, és
egyéb jogszabályokban meghatározott szakmai dokumentációs kötelezettségét.  Egyúttal hozzájárul
adatainak kezeléséhez, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm.
rendelet alapján a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevev kr l (KENYSZI
- TAJ alapú nyilvántartás) történ  adat és a szolgáltatás igénybevételének nyilvántartásához.

II./5. Az intézményi szolgáltatás megszüntetésének szabályai



Jelen megállapodás alapján az intézményi szolgáltatás megsz nik:

az intézmény jogutód nélküli megsz nésével,

a jogosult halálával.

A megállapodás megszüntetésének feltételei:
Jelen megállapodás írásban megszüntethet  a felek közös megegyezésével.
A szolgáltatást igénybe vev , illetve kötelezett a megállapodás felmondását írásban, indoklás
nélkül kezdeményezheti.

Az intézményvezet  a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha:
- a szolgáltatást igénybe vev  részér l a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn,
- a szolgáltatást igénybevev  számára bentlakásos intézménybe történ  elhelyezése indokolt, vagy

más szolgáltatásra van szüksége,
- a szolgáltatást igénybe vev  kéthavi térítési díjjal hátralékba esik, feltéve, ha az

intézményvezet  felszólítására 15 napon belül azt nem teljesíti,
- a szolgáltatást igénybe vev  elköltözik az ellátási területr l.

- Meg kell szüntetni az intézmény ebédl jében igénybe vett szolgáltatást (lakásra szállítás esetére
ez nem vonatkozik) annak, aki

fert  beteggé, vagy kórokozó hordozóvá vált,
közveszélyes, agresszív, közösséget zavaró magatartást tanúsít,
közösség sérelmezése szabálysértést, vagy b ncselekményt követett el.

A megállapodás a felek megegyezése szerinti id pontban, ennek hiányában 15 nap felmondási
id vel sz nik meg.
Ha a megállapodás felmondásának jogszer ségét bármely fél vitatja, kérheti a bíróságtól a
megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek mellett
mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság joger s határozatot nem hoz.
A megállapodás megsz nése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak, amely
ügylet kiterjed a fizetend  térítési díjakra, és az esetleges hátralékaira, illetve minden olyan
dologra, amely a megállapodás megsz néséhez, megszüntetéséhez okszer en kapcsolódik. Ha
az ellátott súlyosan megsérti az intézmény házirendjét.
Ha a jogosult korlátozottan cselekv képes a jogi következményekkel járó cselekmények, és
jognyilatkozatok tekintetében a hozzátartozóra vonatkozó rendelkezéseket a törvényes képvisel re
kell alkalmazni.

A jogviszony megszüntetésér l a szolgálat vezet je írásos értesítést küld. A felmondási id  15 nap,
kivéve, ha az Ellátott vagy törvényes képvisel je azonnali hatállyal vagy meghatározott id ponttól
kéri a jogviszony megszüntetését.
Ha a szolgálat által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képvisel je nem
ért egyet, az értesítés kézhezvételét l számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához
fordulhat.

Ebben az esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítjuk, amíg a fenntartó,
illetve a bíróság joger s és végrehajtható határozatot nem hoz.
A megállapodás megszüntetésekor a felek elszámolnak, mely magába foglalja a térítési díj fizetését,
az átadott és átvett tárgyi eszközök visszaadására, visszavételezésére.

III. A szolgáltatás során felmerül  panasztétel lehet sége



III./1. Ön és hozzátartozója, ill. törvényes képvisel je a szolgáltatás során felmerül  problémákkal
kapcsolatosan panasszal élhet az intézményvezet nél, és az ellátott jogi képvisel nél.
Az ellátottjogi képvisel  védi az ellátottak jogait, érdekeit.
Neve: Gál Antal
Elérhet sége:
Levélcím: 6600. Szentes  Ady Endre utca 10.
Telefonszáma: 06 - 20 / 489 96 08; munkanapokon 15.30 – 18.00 óra között
E-mail: galantal@cssk-szentes.hu
Fogadóóra helye: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 6647 Csanytelek Kossuth u. 39. sz.
Ideje: minden 3. kedd 8.00 – 14.00 óra között el zetesen egyeztetett id pontban.

Az intézményvezet  15 napon belül köteles a panasztev t írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának
eredményér l. Amennyiben az intézményvezet  határid ben nem intézkedik, vagy a panasztev  nem
ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételét l számított 8 napon belül a fenntartóhoz
fordulhat jogorvoslattal. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell,
amíg a fenntartó, illetve a bíróság joger s és végrehajtható határozatot nem hoz.

Ezen megállapodás felülvizsgálatig, illetve visszavonásig érvényes.

A megállapodás módosítását mindkét fél kezdeményezheti.

III./2. A megállapodás módosítása
Jelen Megállapodás módosítására csak az intézmény vezet je és az ellátást igénybe vev  közös
megegyezése alapján kerülhet sor.
Jelen megállapodás módosításra kerül, ha a jelen megállapodást érint  jogszabályok módosulnak, és ez
szükségessé teszi, a Felek kijelentik, hogy a Megállapodást közös megegyezéssel módosítják a
jogszabályi változásoknak megfelel en.
Az intézmény vezet je – tekintettel arra, hogy jelen Megállapodás megkötésével az intézmény hosszú
id re szóló kötelezettséget vállal – kijelenti, hogy el re nem látható, rendkívüli helyzetekben is minden
elvárhatót megtesz, hogy az intézmény jelen Megállapodásból fakadó kötelezettségeit a lehet  legjobban
teljesítse.
A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból ered  vitás vagy bizonytalan kérdéseket els dlegesen
tárgyalás útján, egyességre törekedve kívánják rendezni.

Ha ellátást igénybe vev  egészségügyi vagy szociális állapotában változás következik be, szükségleteihez
igazodva indokolttá teszi, hogy egyszerre több alapellátási formát is igénybe vehet. Ennek módja:-
bejelentés alapján: - írásban vagy személyesen.

Befejez  rendelkezések
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Alulírott, szolgáltatást igénybe vev , illetve kötelezett kijelentem, hogy a biztosított nappali ellátás
igénybevételének feltételeir l, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a házirendr l; a fizetend
térítési díjról, a teljesítés feltételeir l, illetve a mulasztás következményeir l; a szolgáltatást igénybe
vev  jogairól és kötelezettségeir l; a panaszjog gyakorlásának módjáról; az ellátottjogi képvisel l
és elérhet ségér l; a megsz nés eseteir l szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem.
Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyez t jóváhagyólag
írják alá.
Amennyiben jelen megállapodással nem ért egyet a kézhezvételét l számított 8 napon belül a
fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal, Csongrád Kossuth tér 7. sz.
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Kelt, Csanytelek, 20....... …..................... ….......

……….………..………………………………       ……………………………………………
                   Az ellátást igénybe vev                              Az ellátást nyújtó intézmény vezet je

Tanú neve:

Lakcíme:

         .……………………………………………………………

                                              aláírása

Tanú neve:

Lakcíme:

          ……………………………………………………………

    aláírása

A megállapodásból 1 példányt átvettem:

….........................................................., 20..... ….....................................

                                                                                           Ellátott / törvényes képvisel


