
BALA S SAGY AR M Ar YÁROS Ö N KO R M ÁNYZAT A
POLGARMESIERÉNEK

149/2021, (Vl. 14.) h a t á r o z a t a
a Szent Ensébet ldősek Otthona által nyújtoít szociális konyha (étkeztetés) szociális

al apszo I gáltatás m eg ál l apod ás-teryezeté n ek j óvá h agyásáró I

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV|ll. törvény 46. § (4) bekezdésében
kapott hatáskörében eljárua, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséröl és a veszétyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséról szóló 27/2021. (l. 29.) Korm. rendeletre, a szociátis igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll, törvény 92/B. § (1) bekezdés c.) pontjában biztosított
fenntartói feladatok ellátása körében, a Szent Erzsébet ldősek Otthona (székhely: 2660
Balassagyarmat, Markusovszky út 1.) által nyújtott szociális konyha (étkeztetés) szociális
alapszolgáltatás ellátottakkal kötendö megállapodásának teruezetét a határozat melléktete szerinti
taftalom m al jóvá h agyja.

2) A döntéssel egyidejűleg a Szent Erzsébet ldösek Otthona által nyújtott szociátis konyha (étkeztetés)
szakmai programja - melyet Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a
19/2018. (ll. 09.) határozatával hagyott jóvá - a jelen határozaftal jóváhagyott megállapodás-
tervezettel egészül ki.

3) A Polgármester felkéri a Jegyzöt a döntésböl adódó egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidó: 2021. július 15,
Felelős: dr. Varga Andrea jegyzó
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Mellékleí a 149/202L (VI. 14.) hatúrozathoz

MEGÁLLAPODÁS
Szociális alapellátás biáosítására

Étkezés

Amely létrejött egyrészről a Szent Erzsébet tdősek Otthona, mint szociá|is alapszo|gáltatást nyújtó intézmény,

másrészről

név:......,....... ..,szül.hely,idő.....,............

an:................ ., lakh.:......... ...........(település),

........(utca)............,.....(hsz.) alatti lakos, mint szociális szolgáltatást igénybe vevő között a mai
napon az alábbiak szerint:

l. Az ellátás időtartama: határozatlan határozott

( a megfelelőt aláhúzni)

Azellátás igénybevételénekkezdőidőpontja: ............,,.,...év.........,...........hó...................nap

Azellátás befejező időpontja': ...,év ..,......., hó ...,........,.......,.,nap

2. Aszolgáltatás formája, módja, köre:

Formája:

- helyben fogyasztás

- elvitellel történő igénybevételének

- kiszállítással történő ellátás

(medelelő rész aláhúzandó)

kiszállítás esetén a száIliíás óra között történik azintézmény szervezésében.
1 Határozott időtartamú ellátás esetén

3. Térítési díj megállaPÍtására és a fizetésre vonatkozó szabályzatot Balassagyarmat Város önkormányzata
Képvi selő{estületének 2 l 20 0 6. (I.27 ) számú rende I ete szab ály o zza,

A szociális igazgatásrŐl és a szociális ellátásokról szólő 1993. évi IlI. törvény 1 l6.§ (3) bek. a.) pontja értelmében
a személYi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő jövedelmének 30yo-át.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szőló 2911993. 0I. 17.) Korm, rendelet
(továbbiakban: Tr.) 6. §-a szerint, ha az ellátott a szociáIis étkezést a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe,
a napi személyi térítési díj nem haladhatja meg az előírt 30%-os jövedelem határ harminc ad, részét. ]Kivéve, ba az
ellátott YagY atérítési díjatmegfizető más személy írásban vállaltaa mindenkori intézményitérítési díjjal azonos
személyi térítési díj megfizetését vagy a mindenkori intézményi térítési díj és azellátott számáramegállapítható
személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését

Az étkeztetés térítési díját utólag a tárgyhónapot követő hónap l0.-ig készpénzben a Szent Erzsébet Idősek otthona
irodájában kell befizetni.

A Tr, 9, §-ában foglaltakra figyelemmel közösháztaftásban élők számáratörténő kiszállítás esetén a szállitás díja
csak egYszeri kÖltségként állapítható meg. A személyi térítési díj összege az igénybe vett étkezési napok és az
önkormányzat rendelete alapján megállapított napi térítési dij szorzata.

Ha az ellátást az igénYlő betegség vagy más ok miatt nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást legalább két
munkanappal azt megelőzően írásban kell bejelente ni az intézmény vezetőjének.



-t. T

Elérhetőség; 2660 Balassagyaímat, Markusovszky u. 1 .

Tel;06l35l500-2l6

4. A megállapodás módosítása:

A megállapodás módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A módosítás közös megegyezéssel történik,

Amegállapodás megszűnik, ha ajogosultaszolgáltatást már nem kívánja igénybe venni, ezt az utolsó szolgálíatás

igénybevételi napon írásban kell jelezni . Az el|átás megszűnésének módjáról írásban kel| értesíteni az el|átottaí.

Aszolgáltatás lemondó kérelmet a Szent Erzsébet Idősek Otthonánál kell benyújtani.

5. Panasztétel lehetősége, kivizsgálási módja:

Az ellátást igénybe vevő, panasz, i|letve bejelentés esetén a Szent Erzsébet Idősek Otthona igazgatójáí

munkanapokon keresheti fel az intézményben.

A z e l 1 átott é s ho zzátarto zőj a p anas szal é l h et az i nté zm é n y i gazgatój ánálr :

- az lntézményi j ogviszony megsétlése, szemé ly iségi j ogainak sérelme,

- az iníézmény dolgozóinak szakmai, titoktaftási és vagyonvédelmi kötelezettségei megszegése esetén,

- Aa ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.

Ellátottjogi képviselőhöz is lehet fordulni a panasszal, melynek elérhetőségét megtalálja a Szent Erzsébet Idősek

otthonában.

- Ellátottakjogainak védelme, segítiőket jogaik megismerésében és érvényesítésében.

- Segíti panaszaik megfogalmazásában, kezdeményezi sérelmeik, panaszaik kivizsgálását azintézmény

vezetőjénél, fenntartójáná|, Eljár az illetékes hatóságoknál, képviseli az ellátottat.

- Személyi ügyekben kizárólagazellátottól kapott meghatalmazás keretei között járhat el.

A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a valóságnak megfelel.

Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a szociális ellátásokra

vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Jelen Megállapodást a Felek elolvasás után és közös értelmezést követően, mint akaratukka| mindenben

me ge gy ezőt helyb enhagy ólag írták alá.

Kelt: Balassagyarmat..................év......., .hónap..,............nap

szolgáltató aláirása szolgáltatást igénybe vevő aláírása

ÁNettem:

szolgáltatást igénybe vevő aláírása


