3,számú rrrelléitlet
Ikt,szám:

Megállapodás

idősek líub.ja

létre jött, egyrészl Ebes l(özség ÖnkormányzaI Alapszolgáltatási Központ (4211 Ebes,
i(ossuth v. 34,) képviseietóben Erdei Arrdrásné intézményvezető, az ellátást nyújtó részétőI,

Mely

másrészről:
Nérr: .
Szü]etési nér,:.

.

Anyia neve:,
Szüietésihely, idő:
Lakcim:
min1 kérelmezőltörvényes képvisel ő között.

a

mai napon, az alábbi tarta]ommal:

1. A felek megállapodásának tárgya az Idősek klubiában" mint nappali

ellátás

blzto sitása, az alábbi tartalo mmal:
a)

b)

Az ellátás kezdetének idópontja:

.

hatátozatlan időre veszi igényb e a kért szolgáltatást,

Az ellátás kezdetének idópontja:

o

ev

llatározott időre,20
kért szolgéútatást.

hó

napig veszi igénybe a

feleket jelen okiratban rögzített jogok és kötelezettségek. .Ielen
kérelnrezőltörvényes képviselő kérelméreaz alábbi szolgáltatást
megáilapodásban
biztosítjuk: Idősek klubjában - bent tartózkodás

E

naptól illetik

a
a

2. Az idősek naprrali ellátása keretében a bent tartózkodást ieénybevevők részéreaz
alábbi szoleáItatásokat nr,úitiuk:
Kérem, karikázza be a kért szo|gáltatásolratJ
Egészségil gi,i alapel iátás

o
o
.
.
n

nr

e

gszervezése

: nr ó d

j

ai

kapcsoiattulrás a háziorvossal
gyógi,szerek kliratása, ltir,áltása
szaklendeiésekre való beutalás esetén időporrtkérés, nrentőszáIlítás igén/ése
vétnyonrásmélés
szemé]),j irigiérria femtartása. tisztálkodásj és rrrosásj ieiretőség

]Jjvatalos üq),ek intézése;rnódjai
o n),omtatr,ányoli beszeruése. segítésa liitöltésben
n te]efonos,
o postai iigl,intézés

.

eg),éb,

éspedig,

]

.

Eletvitelre- életvezetésre vonatkozó tanácsadás

.
o
G

:

*ia;

ui

egyéni beszélgetések azeliátást igénybevevővel
életmóddal kapcsolatos előadások szervezése
egyéb, éspedig.

Pszichés gondozás: módja _ minden eilátást igénylő részérejavasoljuk
. minden olyan tevékenységet magába foglal, amelynek a segítségóvel az ellátottak
lelki egyensúiya fenntafihatő, alkaimazkodó képességüket meglartja, a családdal és
más szeméiyekkel való kapcsolattartást segíti, fontosság érzetúkaerősíti. (a magány
feloldása, közösségi együttlét erősítése. társas kapcsolatok kiaiakítása)
Szabadidős programok szervezése : módi a
o napilapokbiztosítása,
o felolvasása,
o te|evíziőzási,videózási lehetőség

.
o
o
o
.

o
C

társasjátékozás,

kézimurkázás,
bábkészítés.
rendezvényeken,
kirándulásokon vaió részvétel,
névnapok, születésnapok megünneplése
egyéb, éspedig.

,fszetni a bent tartózkodásért. A, fenntartó a személyes
\ntézményünkben tórítési díia{ kell
gondoskodás korébe tartozó szociális ellátásért térítésidíiat (a továbbiakban: intézménYi
ieriteri díj) állapít meg, amelyet a szociálris igazgatás és szociális ellátásokról szólÓ 1993. ITI.
törvény 1iovabbiai<uan: Szt,), és rendeleteiben, a helyi örrkormányzat rende|etében, valamint a
jelen megállapodás alapján kell megfizetni. A személyi térítésidíj megállapitásánál az ellátást
igénylő i"rrdrr.r., havi nettó jövedelmét kell flgyelembe venni. Az intézménYi térítésidíjnál
nem lehet több a személyi térítésidrj.
A fizetés helve, módia. időpontia:
napjátőIhavonként,azönkormányzatheiyirendeietea1apján'
utóiag, a iárgyhőnapot követő hónap 16. napjáig keli beftzetni, az Alapszolgáltatási
Központban a meghirdetett időpontokban, készpénzben,

intézmény vezető.je el|en(\rzi. lrogi, a megirllapílott térítésidíj beÍrzetésehavonkérrt
megtörténik-e. Ha a l<ötclezetl a befiz,etést elnrr,rIasztotta, az-. intézményvezető l5 napos
tlatariaa megjelölésévcl zr íjzetésrekritelezett személ5n" Írásban 1'elhívia az elmaradt l.érítéSidíi
befizetésérr. LIu u lratáricl(i cl,eclrrrónyteleniil telt el, az inté'zmény vezctŐ.ie a lt(itelezett ncvét.
lakcírnétés a fennál (l cl í i lrátral ó rlt rr 1l ynntartásb a v eszi,
A nyilvántartott clíjhátralókrril az intézményvezetője negyedérrenként láiékoztal,ia a

Az

l

l<

| ]

fenntar|ót a térítésidí|hátralék behzrjtása vagy a beirajtatlan hátralék tÖrlése érdekében.

)

való dönlés
intézményvezetö a í'enntaflót _ a .jelzálogbejegyzes kezdenrérryezéséről
l(ormán1, a Sz1' 119, §_a (3)
érclekében_ évente értesítjtt {cslyó i:vj hatralékról. A
jnténllélr)l.rur.n"rYe, telePlreiYe
bekezdésének alkalma zástt során szociáIis lratóságnak az
teherként
szerin1 illetókes szociálisés gyarnhivataltielöli ki. A be.|egyzett.jelzálogbagYatéki

Az

órvényesíthető.

táiélloztatástz

.
.
.
.
5.

az ellátás tartalmlrő| és feltételeirő]
az intézmén7, áIta| v ezetett nyilv ántartásolaó]
a panasz.log gya|<otlásáró1

aházbendrő|

Az ellátás meeszűnik:

.
.
.
o
.
.

azeliátást igénybevevő haláIáva|
kér,ésealapján
a jogosult, ilietve törvényes képviselője
az intézményjogutód nélküii megszűnésévoi
ahatározott idő leteltével, kivéve, ha azmeghosszabbítlrató
a személyi téIítésidrj háromlravj elmaladásakor
azellátást igénybevevő más irxézménybe tör,ténő elhelyezésével
rközösmegegyezéssel,amegegyezésszerintiidőpontban
nem ért egyet, az eíre
Ha az eliátás megszűnés éve] ajogosult, vagy törvényes képviselóje
panasszal fordulhat az
vonatkoző értesítésl<ézbevételétő|számítoti- 8 napon beiü] írásbarr
íntézményf emíartőj áho z,

a
a

a

a

gén yli

a szolgáltatás bizto sitásáú.,
,,anilju a személyitérítésidíj batáridőben törtérrő megftzetését,
betartia aházbendet
adataiban, vaianrint aZ el?éúásra való jogosultság feltételeiben
lraladéktalarrultáiékoztatjaazintézményvezetőjét,
i

kér elnező l töruéil

Eg,v péidánvát átvettetrl:.

,.

1,

95 képvi s el ő

való

vá|tozásrőI,

az elláltást n),úitó a7áítása

.

J.

Ikt.szám:,.,

Megállapodás
Etkeztetésre

zat Alapszolgáltatási Központ (421 I Ebes,
Kossuth u. 34.) képrliseletében Erdei Andrásné intézményvezető, az el|átást nyújtó részéről"

Mely

létre jött, egyrésá Ebes Község Önkorman

y

másrészről:

Születési név:.,
Anyja neve:
Születési heiy, idö:
Lakcím:
mint kérelm ezőltöwényes képvisel ő közöt|,

a mai napon? az alábbi tarlalommai:

mepálla
étkeztetésbiztosítása. az alábbi tartalommal
a)

b)

:

Az ellátás kezdetének időpontja:.

.

Határozatlanidőre veszi igénybe a kért szolgáltatást,

Az etlátás kezdetének időpontja:

o

napig veszi igénybe a
hó
ev
ltatfuozott időre. 20
kért szolgáltatást.
E naptól illetik a feleket.ielen okiratban rőgzítettjogok és köte]ezettségek. Jelen megállapodásban
kére|,mezőltörvényes képviselő kérelméreazalábbi szolgáltatástbiztosítjuk: étkeztetés
módiai:
o elvitellel
r helybení'ogyasztással
o kiszállítással

táiékoztatást:

.
.
.
.

3.

az ellátás tartalmáről és feltételeiról
az intézmény által vezetett nyilvántartásokról
a panaszjog gyakorlásráról
aházirendről

Ewéb tudnivalók:

.

azellátástbetegség, vagy más cll< mizrtt a.iogosLrlt nem lrívánja igénybe venni, a távolmaradást
az íntézményvezetőjét"tek legalátrb l<ét tnunl<anappal a távolmara,dást megelőzőerr Írásban be
ke11 jelenteni. Errnel< eIrnulasztása esctén a l<ötclezctt a lérítésidii rnegfizetésónel< a
kötelázettsége alól a távolnraradás l<ezdetétóI szirnrított 3, trrutrl<zrnztptól mentesÜl. A l<Ötelezett
atávolmaradás icie.iére nrentesül a térítésidíj rneglizetósénel< l<iitelczettsógc altll.

4. T,éi-ítésidíi megállaDítá§ára. fizeté§ére vOnetkozó síahá|vok:

.ellfi,zetniazétl<eztetésért.AfenntartóaszemóI)lesgoncloskrrclás

körébe tartoző szociirlis ellátásérr tórítési dí.iat (a továbbial<ban,. intézményi térítésidÍ|) állaPÍt meg.

ame]yet a

szociáiis

tgal,gatás és szociáiis ellátásokról

szóló 1993.1II. töl'\/én)'(továbbiai(b?1.' .

j9ierr nregáliaPodás
Szt.), és rencleleteibJn, a lrell,i örrkornányzü rendelelében, valanrin1 |
ahplanicell megfizetni. A személf térítésjdí.j megáIlapitásáná1 azellit"ást igérr1,lő rendszeres
'ri díinál nen lehet tÖbb a
lravi nettó iöveáelnrét 1telJ figyelembe venni. Az intézmérrl,i 16rir
személyi térítésjdíj.
A fizetés helve. mtidia. időnontia:
, !|

@lapiatilhavonkétrt,azönkon.nál^ryzat1lelyirenc1eletealap'1átl,utólag,a
l(özporrtbarr a nreghirdetett
köveú tionap rc, nap.iaigl<ell befizetrú, az Alapszolgáltatási

tárgyirórrapót
i

d ő

pontok

ba

n, l<észp énzb en,

tása esetén l,alti eliaras:
elmu
,u,n"gá1lápítotttérítésidí.jbefizeÍeselravonlréntmegtörténik-e.
a
Ha a kötelezett a beftzetést elmulasatotta, az irttézn"étlyvezető J5 naPos hatán'idő meg|elÖlésével
határidő
a
}ia
befizetésére.
fizetéste kötelezett szerrléIy1 ír.ásban felhír,ia az eltl,taradt térítésidÍ.j
díjlrátralékot
eredményteleniil telt el, azirtézmérry u"rrr-'e al<ötelezeft nevét. lal<címétés a fennáIló
nyilvántartásba veszi
A nyilvántartott clíilrátralékról az lrftézmé1,1y vezetőie negyedévenl<ént t4iél<oáatia a fenntartót a
térításidíihátralék behaitása vagy abel"tajtatlan hátraléli törlése érdekében.
Az intézÁéfi7ty"r"r- a ienntartói _ a jelzálogbe.iegyzés kezdeméttyezésérőlvaló döntés érdekéberralkaltnazása
évente értesítia folyó évi |látralékról. A l(orrnány a Szt. 1 19. §-a (3) bekezdésérrek
és
szociális
illetékes
szerint
telephelye
lye,
székl.
során szociális llatősáEtak az intézmály
érvényesíthetŐ.
gyám1tivatalt jelöliki. Abe.iegyzett jelzáloghagyatéki telrerkérrt
5.

Az ellátás messzűnik:

.
.
.
r
o
.
.

azellátást igénybevevő halálával
a jogosult, illetve törvényes képviselQie kérésealapját,l
az intézmétl7, jogutód nélküli megszűrrésével
a lratáro zoít idő leteltével, kivéve, ira az meghosszabbítlrató
a szetnélyi térítésidij lráromlravi elmaradásakor
azellátást igénybevevö más it,íézménybetörténő elhelyezésével
közös megegyezé,ssel, a megegyezés szerinti időpontban
vonatkozó
Ha az ellátás megsiriűsevei a.jogosuli, vagy törvényes képviselÖje nem ér't egyet, az erre
éftesítéskézbevételűő: szátnított 8 napon belüI írásban panasszal fordulhat az tntézménY
fenntartőjához.

Az

rvenYe§
ioénvbe
ellá
ismeretében:
-5
l
megállapodás
rrontia

6.

.
.
.
.

'elelő táiéko

és a ielen

igénylj a szolgáltatás biaositását,
l,állalia a személyi térítésidí.i l,1atáridőben töfténö megftzetését,

beta1iaaházirendet
adataiban, valamint azellátásra való jogosultság feltételeiben való válíozásrÓl, lraladél<talanLrl
y
tá.i ékoztat^i a az irftéznérl>, ezetőj él.

Ebes,2012.

...hó,......,nap

lrépv i selő aláírása

l<ér e|mezőltörr,én),es

Eg1, példánvát átvettenl

az ellátást nyúr|tó aláíl,ása

:

)

Ikt.szám:

Megállapodás
Házi segítségnyújtás

Meiy iétre jőtt,_,,eggytr:élsztEbes Község

ényzat Alapszoigáltatási Központ (421i

Ebgs,
részéről,
Kossuth u. 34.) képviseletébenErdei Andrásné irtézményvezeíő,az e|Látást nyújtó
másrészről:

Név:

Önkorm

.

Születési név:..

Születési heiy, idő:
Lakcím:
mint kérelmezőltörvényes képviselő között,

a mai napon, az a|ábbi tarta]ommai:

segítséenyúitás biztosítása. az alábbi tartalommal:
a)

Az ellátás kezdetének időpontja:,..

o

Határozatlan időre veszi igénybe a kért szolgáltatást.

b) Az ellátás kezdetének időpontja:

.
E

hatátozott időre, 20
kért szoigáltatást,

naptól illetik

a
a

ev

hó

feleket jelen okiratban rőgzített jogok és köteiezettségek. Jelen
kéreimezőltörvényes képviselő kórelmére M alábbi szolgáltatást

megállapodásban
biaosítj uk : há.n;i segítségnyújtás

2. A házi seeítségnyúitásaz alábbi szoleáltatásokat biztosítia:
Á.
a)

kért szalgáItatásokat kénem, karikázzabe!

Fizikai ellátás: módjai

.
r
o
.
.
o
o
n
o

napig veszi igénybe a

segítségnyújtásaz öltözködésben,
mosásban,
bevásarlás.
a fözősben,
ebédeltetésberr.
ebédeltetés utárri mosogalásban.
takaritásban (egy sz,oba^ kclnyha, fürd(iszoba),
szeméIyes gondozás (írirdetés.haj és k(iröni ápcllás)
egyéb, éspedig.

b.)

Egészségügyj gorrdozás; rrród.iai

.
.'
.
.
.
.

kapcsol attartása háziorvossal, orvoshoz ltísérés
győg7'szerek kiíratása, kiváltása
beutalás esetón időpontkérés, nrentőszállítás igénylése
vérnyomásmérés,
feivilágosítás,
vét,cukotszint mérés
egyéb, és pedig.

c) Hivatalos ügvek intézfu: rnódja:

o nyomtatvárryok beszerzése, segítésa kitöltésben
o tel eforro s ngy irtézés(gázőr a, i, i 1l an y óra be.j el entés)
o postai úgyintézés

.

polgármesteri lrivatalban
. egyéb, és pedig.

rJ.gy

intézés

d) Pszichés gondozás: módja

.
.
.

egyénibeszélgetések,
segítségnyújtása családdal, ismerősöld<ej való kapcsoiattartásban
egyéb, éspedig.

e) Egyéb szolgáltatások meeszervezése: módja

.

.
3.

különbö ző szalrlnxkék, házkörüli murrkák elvégzéséneka segítése, a szakemberek,
mrrrrkások megkeresésével (p1, festő, viz,- gázszerelő)
egyéb, és pedig.

Az ellátástkérelmező ahozzátartazőktől az alábbiak szerintkan

( a megfelelő szöveget
3 .7 .

)

A hozziú.aúozőktől naponta:

.
.
.
o
o
.
3,2,

kérem, karikázzabe!

segítség,et:

aíeggeii órákban
a délelőtti őráI<ban
a déltrtárii órákban
csak késő dé]utátl
csak este
egész rrap többször

kapok segítséget.

A llozziúuíozőktő] hetente:

"
o
.
o

több napon és lrétvégérr,.,..,órában

csak 1-2 napon és lrétvégén, ,,,....órában
irétvégénnen,]
havonta 1-2 naponkapok segítséget.

)

3.3.

A hozzátartozóktói nem kapok segítséget. mert:
o
3
C

3.4.

nincs hozzéúartozóm
nem tudnak segíteni
nem tartom velük kapcsolatot.

A eondozási idő meeállapítása:

...Óra gondozás vehető
gondozási szükségiet vtzsgá|at alapján az Ön részere napi..
igénybe. Tájékoztatatam, hogy a gondozási idő csökkentésére, és összevonására van
lehetőség.
Kijelentem, hogy a gondozási időt a gondozási szükségletben megállapítotto

A

. napi. ..,...,órában,
. csak napi.. ..percben. ...,órában,
r összevonva, heti
...il&p, ..órában kérem a gondozást.
o A megállapított......óEa gondozási időt nem kérem, mert a
.

.
r

Ílornátartozőim,,

naponta,.........órát tudnak segíteni.
,A megáIlapított......óra gondozási időt nem kérem, mert el tudom látni magam az
igónyelt órában /percben.
A gondozási idő növeiésére is van lehetőség, a felülvizsgálatot on vagy törvényes
képvi sei

őj

e, írásban kérheti az intézményv ezetőtő

1.

4. T'érítésidíi megállapítá§ára" fizetésére vonatkozó szabálvok:

Irftézménytinkbentérítésidíjat kell ftzetni a házi gondozásért. A fenntartó a személyes
gondoskodás körébe taríozó szociáiis ellátásért térítésidíjat (a továbbiakban: intézményi
térítésidíj) állapit meg, amelyel a szoctális igazgatás és szociális ellátásokról szóió 1993. II1.
törvény (továbbiakban: Szt.), és rendeleteiben, a helyi öni<ormányzat rendeletében, valamint a
jelen megállapodás alapján kell megfizetni. A személyi térítésidrj megállapítésánál az ellátást
igénylő rendszeres havi nettó jövedeimét kell figyelembe venni. Azintézményitérítésidíjnál
nem lehet több a személyi térítésidíj.
A térítésidíjat az igénybevételnapjától havon]<ént, az önkorminyzat helyi rendelete alapján,
utólag, atérgyhőnapot követő hónap 16, napjátg kell befizetni,

A

fizetés helve. módia" időpontia: házi segítségnyújtigénybe vevők részéte,a területi
gondozónő részéte, az ellátást igénylő lakásán, készpénzbenkell megfizetni a térítésidíjat.

A személyi térítésidíi befizetésének elmulasztása

esetén valri eliánás:

Az

intézmény vezetője ellerrőrzi, hogy a megállapított térítésidíj beftzetése havonként
megtörténik-e. Ha a kötelezetí a bcfizelést elmulasztotta, az irúézményvezető15 napos
hataridő megjelölésével a ftzetésre kötelezett személy1 írásban l'ellrír,ia az, elmarad1 térítésidíi
befizetésére. Ha ahatáricl(\ erednrén5ztglenül telt eL, az intózmény ve,z,et(\.ie a ktjtelezett ner,ét,
iakcímétés a fennálló dí|hátralék<lt nyilvántar"tásba veszi.
A nyilvántarlott clíjhátralél<rril LLz íntézményvezet(ije negyeclÓr,enl<Órrt tá.jéit<oz.tztl.itt a
fenrrtartót a térítésidíjirátralék bclrajtása vagy a belraitatlan hátralék törlésc Órdekéberr.
a
_1

.

intézménl,y"r.r"a fenrrtartót - a ielzálogbe.jegyzés ltezderrrényezés&Ő1 való dÖrrtés
(3)
érdekében- évente értesítia folyó ér,i hátralékról. A l(ormán1' a SzI. 11q. §-a
telePlrelYe
bekezdésénekalkalnrazása során szociális lralóságrrak az intézmélr1'széklrelYe,
szerint illetélces szociális és gyárrrlrivatalt.jelöll ki, A be.ieg),zetI.ielzáloghagYatéki telielként

Az

érvényesítirető.

táiékoztatástz
- az elléúástartalmfuól és feitételeir,őj
- az intézmény, által v ezetetI ny L1v ántaflás
- a panasz,jog gyakorlásáróJ
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kró
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Lz ellátás messzűnil(:

- az elltúást igénybevevő balá|ával
- a jogosult, illetve törvényes lcépviselője kérésealapián
- az intézmény iogutód nélküli megszűnésével
_ ahatározott idő ]eteltével, kivéve. ha az nreglrosszabbitható

a személyi térítésidíj háromhavi elmaradásakor
- az ellátáá1 igénybevevő nrás intézménybe történő elhelyezéséve1
- közös megegyezéssel, a megegyezés szelinti időporrtban
-

Ha az eliátás megszurrésévelajogosult, vagy törrzényes lcépviselÓje nem ért egYet, aZ efte
vonatkozó értesítés\<ézbevétel€taI szamitott 8 napon belü] Írásban panasszai fordulhat aZ
intézm én1, fewúartój áho z.

ves kénv

7. Az

'elelő

meeállaDodás 1-6 Dontia ismeretében:

.
.
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igériyli a szolgáltatás biztositását,
vállalja a személyi térítésidíj hatfuidőben törtérrő megftzetését,
adataiban, valamint az elláú.ásra való jogosultság feltéteieiben
baladéktalanul tái éko ztatj a az irxézmény :, ezetőj ét,

Ebes,2aI2,

való

váútozásrŐL,

...,...hó,,.,...,nap

kér elnezö l tölv ény e s képv i s el ő

aláirása

Eg1, példán},á1 átyettenr:.
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