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

 

 

 

M E G Á L LA P O D Á S 

 

 

amely létrejött egyrészről a Csanádpalota Városi Önkormányzat által fenntartott 

Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat ( Csanádpalota, Sirály utca 

1.) keretében működő Nappali ellátást nyújtó Klub (Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9. 

szám),  (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: 

 

 
I.) A megállapodás tárgya 

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

szerinti nappali ellátást biztosítja, a vonatkozó jogszabályokban és a jelen megállapodásban 

szabályozott módon, az ellátott igényének és egészségi állapotának figyelembevételével. 
  
2.) Az intézmény az ellátást ………….. év ……………………… hó …… napjától kezdődően 

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

biztosítja. 

 
II.) Szolgáltatások és fizetési kötelezettség 

 

 
 4.) A felek tájékoztatási kötelezettsége 

 



4.1.) Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatta az ellátást igénybe vevőt  
és hozzátartozóját 
- az intézményben biztosított ellátás tartamáról és feltételeiről, 
- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, 
- az ellátottjogi képviselő működéséről, a panaszjog gyakorlásának módjáról, 
- az intézményi házirendről, melynek egy példánya az ellátást igénybe vevő számára átadásra 

került, egy példánya pedig az ellátást igénybe vevő által aláírva a megállapodás mellékletét 

képezi, 
- az intézménybe való felvételhez szükséges okiratokról, a személyes megjelenésre vonatkozó 

szabályokról és más, jogszabályban meghatározott feltételekről. 

 
4.2.) A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor 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, 
- arról, hogy nem szenved közösségre veszélyes fertőző vagy pszichiátriai betegségben, és 

alkalmazkodik a közösségi életvitelhez, 
- minden olyan dologról, ami az intézményi jogviszony létesítését, fenntartását, illetve 

megszűnését befolyásolhatja, vagy azt más okból fontosnak tartja. 
  
4.3.) Az intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat  az ellátás 

biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről, 
  
5.) Az intézmény a következő szolgáltatásokat nyújtja: 
    • nappali tartózkodás biztosítása, 
    • szükség szerint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítését (tisztálkodás, a ruházat 

mosása) a házirendben meghatározott módon, 
    • az ellátást igénybe vevő mentális gondozása, egészségügyi ellátás heti egy alkalommal, 
    • hivatalos ügyek intézésének segítése, 
    • szabadidős programok, kirándulások szervezése, 
    • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, 
    • önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése. 
  

 
6.) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj 

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

térítési díjakról szóló …./2021. (………) Önkormányzati rendelet alapján az ellátást a fenntartó 

térítésmentesen biztosítja. 

 
7.) Távollétre vonatkozó szabályozás 

 
Betegség esetén (ha ez nem tartós, 30 napon belüli) ha az ellátást igénylő étkezést igényel az 

ebéd kiszállításáról a házi segítségnyújtás keretén belül gondoskodik az intézmény. 30 napos 

folyamatos távollét esetén a klubtagság szünetel. 

 
8.) Érdekképviselet 



A jogosult és hozzátartozója, valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi 

szervezet a házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az intézmény vezetőjénél vagy az 

ellátottjogi képviselőnél: 
- az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának 

sérelme, 
- az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei megszegése 

esetén, vagy 
- az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében. 

 
9.) Az intézményi jogviszony megszűnése 

 
9.1.) Az ellátásra jogosult intézményi jogviszonya megszűnik 
a.) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, mely esetben az intézmény fenntartóját 

elhelyezési kötelezettség nem terheli, 
b.) a határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával, 
c.) a jogosultnak, illetve hozzátartozójának a jogviszony megszüntetésére vonatkozó 

bejelentését követő – a házirendben meghatározott – idő elteltével, 
d.) a jogosult halálával, 
e.) akkor, ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, és végül 
f.) az intézményt fenntartó megszüntetheti az intézményi jogviszonyt akkor, ha a jogosult a 

házirendet súlyosan megsérti,  

  

 
9.2.) Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet 

kiterjed: 
- az intézmény tárgyi eszközeiben – szándékosan – okozott károkra, vagy elszámolási 

kötelezettséggel átvett eszközök hiányaira, 
- minden olyan dologra, melyek – az intézmény humán jellegével összeegyeztethetően – az 

intézményi jogviszony megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódik. 
Nem lehet bevonni az elszámolásba az intézményi jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogi 

és adminisztratív költségeket. 

 
10.) Az ellátást igénybe vevő felhatalmazza az intézmény vezetőjét, illetve az általa megbízott 

személyt, hogy egészségi állapotának változásáról, betegségéről, kórházi kezeléséről az alább 

megnevezett hozzátartozóját/személyt értesítse: 
Név: _________________________________________________________________ 
Lakcím: ______________________________________________________________ 
Telefon: ______________________________________________________________ 

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

hogy a megállapodásból következő kötelezettségeit a lehető legjobban teljesítse. 

 
12.) 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.ijb.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 

 
13.) 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 3. melléklete szerinti tartalommal 

készült. 

 
13.5. Jelen Megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 
Jelen Megállapodás ……… (………………………) db, egymással szó szerint megegyező 

eredeti példányban készült. 
13.5. Jelen Megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 

 
Kelt: Csanádpalota, 20………………………………………………………. 
  

 

 
  _______________________________   __________________________ 
                ellátást igénybe vevő                                            tartásra kötelezett vagy azt 
                                                                                                     vállaló személy 

 

 

 
___________________________________ 

ellátást biztosító intézmény 

 

 


