
1. melléklet a 10/2021. (XII.01.) önkormányzati rendelethez 

 

 

M E G Á L L A P O D Á S 

 

amely létrejött egyrészről a Csanádpalota Városi Önkormányzat által fenntartott 

Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat (Csanádpalota, Sirály utca 

1. szám), mint szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (a továbbiakban: ellátást nyújtó 

intézmény), másrészről 

  

a.) mint ellátást igénybevevő: 

  

• házassági családi és utóneve: _____________________________________________ 

• születési családi és utóneve: ______________________________________________ 

• lakcíme: ______________________________________________________________ 

• telefonszáma:__________________________________________________________ 

• anyja neve: ___________________________________________________________ 

• születési helye: ________________________________________________________ 

• születési ideje:_________________________________________________________ 

 

Gondnokság alatt áll-e?              igen – nem 

Amennyiben gondokság alatt áll:              korlátozó – kizáró 

Gondnok neve: _____________________________________________________________ 

Gondnok címe, elérhetősége:__________________________________________________ 

között, alulírott napon, az alábbi feltételek szerint: 

 

A megállapodás tárgya 

 

1.) Az ellátást nyújtó intézmény a Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9. szám alatti székhelyen 

étkeztetést biztosít. 

 2.) Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

szerinti ellátást biztosítja, a vonatkozó jogszabályokban és a jelen megállapodásban 

szabályozott módon.  

3.) Az intézmény az ellátást ………….. év ……………………… hó …… napjától kezdődően 

határozott időre: ………….. év ……………………… hó …….. napig vagy határozatlan időre 

biztosítja. 

 

Szolgáltatások és fizetési kötelezettség 

 

4.) A felek tájékoztatási kötelezettsége 

4.1.) Az ellátás igénylésekor az intézmény tájékoztatta az ellátást igénybe vevőt  

- az intézmény által biztosított ellátás tartamáról és feltételeiről, 

- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, 

- az intézmény által biztosított ellátás igényléséhez szükséges okiratokról, a személyes 

megjelenésre vonatkozó szabályokról és más, jogszabályban meghatározott 

feltételekről. 



 

4.2.) A jogosult az ellátás igénylésekor köteles nyilatkozni: 

- a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, és annak tiszteletben tartásáról, 

- arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a jogosult, továbbá a 

közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokról 

haladéktalanul tájékoztatni fogja az intézmény vezetőjét, 

- minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához 

szükséges, 

- minden olyan dologról, ami az ellátás biztosítását, illetve megszűnését 

befolyásolhatja, vagy azt más okból fontosnak tartja. 

 

(Nem kell a térítési díj megállapításához szükséges adatokat közölni akkor, ha az elhelyezést 

igénylő vagy más személy az elhelyezés iránti kérelemmel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy 

szerződésben vállal kötelezettséget az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére.) 

  

4.3.) Az intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat  

a.)    az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes 

szüneteltetéséről, 

b.)    a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében 

kezdeményezett intézkedésről. 

 

 5.) Az intézmény a következő szolgáltatásokat nyújtja: 

 

• napi egyszeri meleg étel – ebéd – biztosítása munkanapokon /igény szerint hétvégén és 

ünnepnapon elvitellel a szolgáltatótól/. 

 

A szolgáltatás igényelt formája: 

- helyben fogyasztással - Nappali ellátást nyújtó Klubban (akadálymentes épület), az étel 

helyben történő elfogyasztására, az erre a célra kialakított étkező helyiségben van mód. Ezt 

tiszta, barátságos környezetben, megterített asztalnál történik. Az étkezéshez étkészlet és 

evőeszköz biztosított. A kézmosási lehetőség, és a nemenkénti elkülönített illemhely adott.  

- ételelvitel saját erővel  ( ételhordót az intézmény biztosít) Az ételt személyesen hétfőtől-

péntekig 11.30-13.30 óra között, ill. igény szerint munkaszüneti napokon és ünnepnapokon is 

ezen időtartamban vehetik át.  

- házhoz szállítással  a ki szállítást a házi gondozónők végzik szolgálati kerékpárral.(az étel 

kiszállítására szolgáló ételhordók mosogatását a nappali ellátást nyújtó klub elkülönített 

mosogatásra alkalmas helyiségében végzik) 
 Az ebéd kiszolgálása az intézmény által az igénybevevő részére átadott étkezési jegyek 

ellenében az Önkormányzat által a felnőtt étkeztetésre kötött ellátási szerződés alapján 

a_________________________________________________________ által üzemeltetett 

_______________________________________ (_______________________, 

__________________________ utca ___. szám) történik, az üzemeltető által meghatározott 

időpontban. 
 

6.) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő 

térítési díjakról szóló …./2021. (... …..) Önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az 



igénybe vett személyi gondoskodási szolgáltatásokért a személyi térítési díjat havonta utólag a 

tárgyhónapot követő  hónap 5. napjáig kell megfizetni. 

 

6.1.) Az ellátást igénybe vevő (kötelezett) az intézmény által biztosított étkeztetésért a 

családban az egy főre jutó havi jövedelem alapján havonta ……………………. Ft személyi 

térítési díjat köteles fizetni. A térítési díjat havonta - utólag, a tárgyhónap 5. napjáig kell 

megfizetni. 

 

6.2.) A személyi térítési díj összege évente – a fenntartó által – két alkalommal vizsgálható felül 

és változtatható meg. 

A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személy térítési díj megfizetésének 

időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a 

jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra. 

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a térítési díj 

számításának alapjául szolgáló jövedelem 30%-át az étkeztetést igénybe vevő esetében. 

 

6.3.) Abban a nem kívánt esetben, ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj fizetési 

kötelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével 

felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére. Amennyiben a határidő 

eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi, és erről negyedévente tájékoztatja 

a fenntartót. A fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj 

hátraléknak a behajtásáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, 

illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályainak alkalmazásával. 

Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését 

kéri, akkor e kérésével a fenntartóhoz fordulhat, aki dönt a személyi térítési díj összegéről. 

 

7.) Az ellátás megszűnése 

7.1.) Az ellátás megszűnik 

• ha az ellátás megszervezéséről az Önkormányzat nem gondoskodik, 

• a határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával, 

• a jogosultnak, illetve hozzátartozójának az ellátás megszüntetésére vonatkozó 

bejelentését követő – a szakmai programban meghatározott – idő elteltével, 

• a jogosult halálával, 

• akkor, ha az ellátás feltételei már nem állnak fenn, és végül 

• az ellátást biztosító megszüntetheti az ellátást akkor, ha a jogosult az ellátás 

igénybevételével kapcsolatos előírásokat súlyosan megsérti, és/vagy – rendszeresen – 

nem tesz eleget személyi térítési díj fizetési kötelezettségének. 

7.2.) Az ellátás megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet kiterjed: 

• a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira, 

• minden olyan dologra, melyek – az ellátás megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódnak. 

Nem lehet bevonni az elszámolásba az ellátás megszűnéséhez kapcsolódó jogi és adminisztratív 

költségeket. 

 

8.) Az intézmény kijelenti, hogy előre nem látható helyzetekben is minden elvárhatót megtesz, 

hogy a megállapodásból következő kötelezettségeit a lehető legjobban teljesítse. 

 



9.) A megállapodásban foglalt az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével 

kapcsolatos panasz kivizsgálása az intézmény vezetőjének feladata. Az intézményvezető a 

panaszt köteles 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt értesíteni a vizsgálat eredményéről.  

Amennyiben az intézményvezető határidőn belül nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért 

egyet az intézkedéssel, az intézkedésre meghatározott idő lejárta után, illetve az intézkedés 

kézhezvételét követő nyolc napon belül az intézmény fenntartójához, illetve az ellátottjogi 

képviselőhöz lehet fordulni.  

 

Ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége: 
 

Integrált Jogvédelmi Szolgálat  

www.ijsz.hu 
honlapján megadott területileg illetékes betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselő. 

 

Csongrád megyei elérhetőség: Integrált Jogvédő Szolgálat Dél-Alföldi Regionális Iroda 

6726 Szeged, Bal fasor 17-21. 

tel:+36-20-4899-537 
 

10.) Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő közös 

megegyezése alapján kerülhet sor.  

A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján 

kívánják rendezni. 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá az 

idősek ellátására vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

Jelen Megállapodás Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról 

szóló …./2021. (….. ….) Önkormányzati rendeletének 1. melléklete szerinti tartalommal 

készült. 

Jelen Megállapodás ……… (………………………) db, egymással szó szerint megegyező 

eredeti példányban készült. 

 

Csanádpalota, 20…………………………………………………. 

 

________________________________   ____________________________ 

               ellátást igénybe vevő                                          tartásra kötelezett vagy azt 

                                                                                         vállaló személy 

 ___________________________________ 

            ellátást biztosító intézmény 

 

 

  

http://www.ijsz.hu/
tel:+36-20-4899-537


Tájékoztatás 

Az 1993 évi III. törvény 96. § (1) bekezdése szerint az intézménybe való felvételkor az 

intézmény tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára 

a) az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről; 

b) az intézmény által vezetett nyilvántartásokról; 

c) a bentlakásos intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, 

különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről; 
d) panaszjoguk gyakorlásának módjáról; 

e) az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről; 

f) az intézmény házirendjéről, támogatott lakhatás esetén az együttélés szabályairól; 

g) a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről; 

h) a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. 
(3) A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles 
a) nyilatkozni az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, 

tiszteletben tartásáról; 

b) adatokat szolgáltatni az intézményben e törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz; 

c) nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult, továbbá 

a közeli hozzátartozója természetes személyazonosító adataiban beállott változásokat 

haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével. 
 

Panaszjog gyakorlásának módja 

Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója érdekeinek megsértése miatt panaszt terjeszthet elő 

a szolgáltatást nyújtó szervezet képviselőjéhez. A panasz elbírálására jogosult 15 napon belül 

tájékoztatja a panaszt tevőt intézkedéséről. Ha a panaszt tevő az intézkedéssel nem ért egyet, 

vagy panaszára intézkedés nem történik abban az esetben a fenntartóhoz Csanádpalota Város 

Önkormányzatához fordulhat. 

Csanádpalota, 20……………………………………. 

_______________________________                ___________________________________ 

    ellátást igénybe vevő                                                           tartásra kötelezett vagy azt 
                                                                                            vállaló személy 

__________________________________ 

ellátást biztosító intézmény " 

 


