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BALA ssA G y AR M AT yÁRos ö rlt xo nu ÁrltyZAT A
porcAanlesrERÉruEr

150/2021. (Vl. 14,) h a t á r o z a t a
a Szent Ensébet ldősek Otthona által nyújtott idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatás

m e g á l l a po d á s-te ru ezeté n e k j óv á h a g y á sá ró l

1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011 . évi CXXVlll. törvény 46. § (4) bekezdésében
kapott hatáskörében eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséröl és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (l. 29.) Korm, rendeletre, a szociáIis 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 idósek nappali ellátása során az ellátottakkal
kötendő megállapodásának tervezetét a határozat melléklete szerintitartalommal jóváhagyja,

2) A döntéssel egyidejűleg a Szent Erzsébet ldősek Otthona által nyújtott idősek nappali ellátása
szakmai programja - melyet Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2018.
(ll. 09,) határozatával hagyott jóvá - a jelen határozattal jóváhagyott megállapodás-tervezettel
egészül ki.

3) A Polgármester felkéri a Jegyzót a döntésból adódó egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2021, július 15.

Felelós: dr. Varga Andrea jegyzö
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szent Erzsébet ldősek otthona
2660 Balassagyarmat, Markusovszky u,1,

Tel.: 35/300-977 e-mail; idosekotthonabgv@gmail.com
www.szenterzsebetbgy. hu

Megéll*podás

mely létrejött egyrészről a Szent Erzsébet ldősek Otthona (Balassagyatmat, Markusovszky

u. 1.) - továbbiakban: intézmény -, mint nappali etlátást nyújtó intézmény, képviseletében

eljár dr. Jóna András azintézmény igazgatója, másrészről:

a) mint ellátást igénybe vevő:

Neve:

Lakcíme:

Telefonszáma:

Anyja neve:

Születési helye, időpond a:

Személyi igazolv ány száma:

TAJ száma:

Nyugdíjas tötzsszám:

b) törvényes képviselő

Neve:

Lakcíme:

Telefonszáma:

Anyja neve:

Születési helye, időpontja:

S zemélyi igazolv ány száma:

között - a mai napon, az alábbi feltétetek szerint:

I. A SZERZÓOPS TÁRGYA

1.1. Az ellátást nffitó intézmény, az idősek nappali ellátásakeretében, az idősek klubjában,
a vonatkoző jogszabályoknak megfelelően, a jelen megállapodásban szabályozott módon
nyujt ellátást.

1,2. Az ellátást nyujtó intézmény a szociális ellátást napjától kezdődően,

határ ozatlan időtartamra szólóan biáosítj a.



i,i

II. AZ ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTEZMENY KÖTELEZETTSnCBI

2.1. Az intézménybe való felvételkor az intézmény igazgatója íájékoztatja az e|léúást igénybe

vevőt és hozzátartozőját

az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről;

az intézmény áItal ve zete tt nyi lv ánt art ás okró l ;

az íntézményi házirendről

az intézménybe való felvételhez szükséges okiratokról;

a személye s me gj elené sre vonatk oző szab áIy ol<r ől

a panaszj o g gyakorlásának módj áró1.

2.2. Az intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat és az áItala

me gi e lö lt hozzátarto zój át:

a j o go sult állapotár őI. annak lénye ges v áItozásair ő1;

az e gészsé gügyi intézménybe való beutal ásról ;

az ellátás b i zto s ítás áb an fe l me rült akadál yo ztatásr ő1 ;

az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről ;

a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében

kezdemény ezett intézkedé sekről.

III.. AZ ELLÁTÁST IGENYBE VEVÓ KÖTELEZETTSEGEI

3.1. Az ellátást igénybevevő aztntézménybe való felvételkor aláírásával nyilatkozik:

atájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, és annak tiszteletben taftásáről

arról, hogy nem szenved közösségre veszélyes fertőző betegségben;

ar:ról, hogy haladéktalanú tájékoztúja az intézmény vezetőjét a szociális ellátásra

való jogosultság feltételeiben és a személyi térítési díj megállapításhoz szükséges

bizonyítékokban beállott változásokról, valamint minden olyan dologról, amí az

intézményi j ogviszony fenntartását befolyásolhatj a.

IY . AZ INTEZMENY SzoLcÁlrarÁsaI
4.1. Az intézmény biztosítja:

a közösségi együttlétet

a pihenést

a személyi tisztálkodást
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a személyi rlházat ttsztitását

4.2. Az intézmény gondoskodlk az ellátást igénybe vevő mentális gondozásáról

4.3. Az intézmény az ellátást igénybe vevőkkel egyeztetett módon gondoskodik a szabadidő

kulturált eltöltéséről

4.4. Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való

hozzájutás segítése

4.5. Hivatalos ügyek intézésének segítése

+. O. Él etvite lre vonatk oző tanácsadás, é|etv ezeté s se gíté se

4.7 . Szabadidős pro gramok me gszervezése

v. rÉűrpsr uÍ.r

5.1. Az ellátást igénybe vevő a jelen megállapodás szerinti ellátásokért térítési díjat köteles

fizetni. Az intézményi térítési díjat Balassagyarmat Város Önkormányzata Képvisető-

testÜletének 2l2OO6.|a.27.| önkormányzati rendeletével a fenntartó állapítja meg. A

jelen szerződés megkötésekor az intézményitérítési díj összege

- csak nappali ellátás igénybevótele esetén: ............. F't/nap

- nappali ellátás és étkeztetés igénybevétele esetén .. F't/nap. Az
étkeztetés intézményí térítési díjának bruttó összegéből az önkormányzati

rendeletben foglaltak szerint kedvezmények adhatók.

5.2. Az ellátást igénybe vevő az intézmény által biztosított tartőzkodásért, szolgáItatásokért a

fentiek alapján .. F't/nap személyi térítési díjat köteles fizetni.

5.3. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 117. §

(1) bekezdése szerint a személyi térítési díj összege nem haladhatja megaz ellátott havi
jÖvedelmének a 15oÁ-át nappali ellátás, 30oÁ-át nappali etlátás és étkeztetés egyidejű
igénybevétele esetén.

5.4 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szőtő 29tl993. (II.

17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tr.) 6. 0-a értelmében, ha a nappali e||átást az

ellátott a hónap nem mindegyik napján veszi igényben a napi személyi térítési díj nem

haladhatja megaz 5.3 pont szerinti jövedelemhatár harmincad részét.

5.5 A Tr. 15. § (6) bekezdése és az önkormányzati rendelet alapján azadott hónapra
Íizetendő személyi tédtési díj a napi személyi tédtési díj és az e||átásinapok szorzata. A
tédtési díjat atargyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni.
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5.6. A személyi tédtési díj összege évente két alkalommalvizsgálható felül ésváltoztathatő.

5.7. Abban az esetben, ha az ellátást igénybe vevő a térítési díjfizetési kötelezettségének nem

tesz eleget,Úgy a fenntartó azintézményvezető tájékoztatásaalapján, intézkedik a tédtési

díj hátralékrának behajtásáról.

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

elengedését kéri, akkor kérésével a fenntartóhoz fordulhat, aki dönt a térítési díj

összegéről.

5.9. Eseti térítési díj kérhető az alapfeladatok körébe nem tartoző szolgáltatásokért, valamint

azintézmény által szervezett szabadidős programokért (kirandulások, belépőjegyek).

VI. AZ INTBZMBNYI JOGVISZONY MEGSZÚNESE

6.1. Az intézményij ogvi szony megszűnik:

- az lntézmény jogutód nélküli megszűnésével,

- a jogosult halálával,

- a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha e

törvény rendelkezései alapj án az e|hely ezés i dőtartama me ghosszabb ítható,

- a megállapodás felmondásával.

6,2. A megállapodást az ellátoft, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül írásban felmondhatja.

6.3. Az intézményvezető a megállapodást az alábbi esetekben mondhatja fel írásban:

- az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézmérryi

elhelyezése rrem indokolt,

- az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítési díjfizetési

kötelezettségének nem tesz eleget.

- az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési dijatmegfizető személy a térítési díjfizetési

kötelezettségnek nem tesz eleget, lra:

- hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-tartozás ál1 fenn, és az a hatodik hónap utolsó

napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és vagyoni, jövedelmi

viszonyai lelretővé teszik a térítési díj megfizetését.

- lra az ellátott, a törvényes képviselője yagy a térítési díjat megfizetö személy vagyoni,

jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváItoztak, hogy a személyi térítési díj

megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az

intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefollatásátkezdeményezni,
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- ha azellátoít, atörvényes képviselője vagy atérítési díjatmegftzető szernély nem kéri a

jövedelemvizsgá|at lefoly,tatását, akkor úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi

viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

- ha három hónapon át térítésidíj -taftozás áll fenn, az elléí,otíat a törvényes képviselőt

vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás

lehetőségéról, annak kezdő időpontj áról

- az intézmény vezetője az intézményi jogviszonyt megszűnteti, ha a lakó a házirendet súlyosan

megsérti.

súl},osan megsérti a házirendet aki:

- a Klub más tagjainak illetve az Intézmény lakóinak nyugalmát viselkedésével jelentős

mértékben megzavarja,

- az Intézmény vagyontárgyaiban szándékosa káft tesz,

- a kulturált együttélés szabályait többszöri figyelmeztetés e|lenére sem tarja be,

- az Intézrnényben fo|yó munka szakszerű elvégzését akadályozza,

- tűlzott mértékű alkohol fogyasztásával

6.4. A felmondási idő, ha a megállapodás másként nem rendelkezik,tizenötnap,

6.5. Az intézmény vezetője az ellátás megszűntetéséről, valamint a megszüntetés el|en tehető

panaszró l írásban értes íti az ellátottat, i l l etve törvérrye s képv i se lőj ét.

6.6. Ha a megszüntetéssel nem ért egyet az ellátott, 8 napon belül a fenntartó Önkormányzat

J e gy zőj éhez fordulhat.

6.7. Az intézményi jogviszony megszűnése estén az intézményvezető értesíti az ellátottat,

illetve törvényes képviselőjét az esedékes, illetve hátralékos térítési díj kotelezettségéről,

az intézménnyel, illetve az ellátottal szembeni követelésről, kárigényrőI, azok esetleges

előterjesztési és rendezési módjáról,

vII. BEFE IEZő RENDELKEzÉsnx

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

7.2, Jelen Megállapodásban nem szabáIyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá

a szociális ellátásokra vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az

irányadóak.

7.3. Jelen Megállapodás 6 (hat) számozottoldalból á11.
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7.4. Jelen Megállapodás 4 db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült.

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

mindenb en me ge gyezőt, he lyb enh agy őIag irták alá.

Jelen megállapodás a keltezés napjától hatályos.

Kelt: Balas sagyarmat, 20.

ellátást igénybe vevő P.H. törvényes képviselő

ellátást nyúj tó íntézmény v ezetője
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