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MEGÁLLAPODÁS
Ikt.sz.:
Amely létrejött egyrészről József Attila Általános Művelődési Központ
Alapszolgáltatási Központ Intézményegység Mezőhegyes, Kossuth u. 20.
(továbbiakban intézmény) intézményegység vezetője Jeszenka Zoltánné,
másrészről
Családi és utónév:…………………………………….…………………………..
Születési családi és utóneve:……………………………………………………...
Anyja neve:……………………………………………………………………......
Születési hely, idő:.…….………………………………………….........................
Taj. szám:…………………………………………………………………………
Nyugdíjas törzsszám:…………………………………………………………….
(továbbiakban ellátásra jogosult) között, alulírott napon, helyen és tárgyban a
következő feltételekkel.
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az intézményi ellátásra jogosult
igénybevevő részére HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS szociális alapellátást nyújt
a felek jelen szerződésében foglaltak szerint.
Az ellátás kezdete: 202....év…………………………hó……………naptól
határozatlan – határozott időre vonatkozik.
Házi segítségnyújtás esetén - átmenetileg: 20….....................................-ig
- halaszthatatlan ok:........................................................................................
Szolgáltatás tartalma:
milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:…………………………….
…………………………………………………………………………………….
Szociális segítség keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
 takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában,
fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
 mosás
x

 vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
 bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
 segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében, szociális
étkezés házhoz szállítása
 mosogatás
 ruhajavítás
 közkútról, fúrtkútról vízhordás
 tüzelőbehordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a
 tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
 télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
 kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult
veszélyhelyzet elhárításában.
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
Személyi gondozás keretében:
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
 információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
 családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
 az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való
közreműködés
 ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
Gondozási és ápolási feladatok körében:
 mosdatás
 fürdetés
 öltöztetés
 ágyazás, ágyneműcsere
 inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
 haj, arcszőrzet ápolás
 száj, fog és protézis ápolása
 körömápolás, bőrápolás
 folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
 mozgatás ágyban
 decubitus megelőzés
 felületi sebkezelés
 sztómazsák cseréje
 gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
 vérnyomás és vércukor mérése
 hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
 kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
x

 kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása,
karbantartásában való segítségnyújtás
 a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység
elvégzéséhez való kompetencia határáig)
2. Az ellátásra jogosult kijelenti, hogy az 1. pontban igényelt szolgáltatást
igénybe veszi. (az„x” megjelölt kért szolgáltatás aláhúzandó)
3. A térítési díjat Mezőhegyes Város Önkormányzatának mindenkor
hatályos rendelete alapján (jelenleg a többször módosított Az egyes
szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.26.) Ö. sz. rendelet) a fenntartó
állapítja meg.
A jelen szerződés megkötésekor:
az intézményi térítési díj:Térítésmentes
Személyi térítési díj: Térítésmentes
A felek megállapodnak abban, hogy a személyi térítési díj évi két alkalommal
módosítható, kivéve, ha jogosult jövedelme:
a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési
díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni;
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át
meghaladó mértékben növekedett.
A jogosult kötelezettséget vállal arra, hogy jövedelmének változását 8 napon
belül az intézménynek bejelenti.
4. Az ellátásra jogosult kijelenti, hogy a 3. pontban foglalt térítési díjat
elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a térítési díjat utólag, az
Alapszolgáltatási Központnál befizeti.
5. Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető
személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését
vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon
belül a fenntartóhoz fordulhat. Az állami fenntartó a térítési díj összegéről
határozattal dönt.
6. Az ellátásra jogosult kötelezettséget vállal arra, hogy az intézmény
házirendjét betartja.

7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés közös
megegyezéssel írásban bármely fél kezdeményezésére bármikor
módosítható. Az intézményegység vezető a jogszabály vagy az
önkormányzati rendelet módosítása esetén jogosult jelen megállapodást
egyoldalúan módosítani. Abban az esetben, ha az ellátásra jogosult ezt
nem fogadja el, úgy jelen szerződés 30 napon belül megszűnik.
8. A Megállapodás felmondása, megszüntetése:
Az intézményi jogviszony megszűnik (Szociális törvény 100. §)
a.) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b.) jogosult halálával,
c.) a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam
lejártával, kivéve, ha e törvény rendelkezései alapján az elhelyezés
időtartamát meghosszabbítják,
d.) 94/C. § szerinti megállapodás felmondásával.
9. A megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz kivizsgálása az
intézményegység vezető hatáskörébe tartozik a Panaszkezelési szabályzat
alapján,az ellátást igénybevevő a vitatott intézkedéssel szemben
fenntartóhoz (Városi Önkormányzat) fordulat.
Ellátott jogi képviselő: Dél-Alföldi régióban:
Ladányi Mónika
Tel.: +36-20/489-9605
monika.ladanyi@ijb.emmi.gov.hu

A személyes adatok kezelése az 2011. évi CXII. törvény az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint az 1/2000 (I.7.)
SzCsM szerint történik.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésben A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, A személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM
rendelet, Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2015.( II. 26.) Ö. sz. rendelet az
irányadó.

A jelen megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Mezőhegyes, 202.., …………………..hó, …………..nap

Verébné Sulyok Éva
intézményvezető megbízásából
………………………………………
Jeszenka Zoltánné
intézményegység vezető

……..……………………………..…
ellátásra jogosult

