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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 családi és utóneve:…………………………………………………………
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 a szakfeladat ellátásra
jogosult igénybe vevő részére NAPPALI ELLÁTÁS szociális
alapellátást nyújt a felek jelen szerződésében foglaltak szerint.
Az ellátás kezdete: 202…. év …………………hó……………naptól
határozatlan – határozott időre
vonatkozik.
Szolgáltatás tartalma:
- milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás
biztosítását::……………..................................................................
- tartózkodás, programokon való részvétel, gyógytorna, masszírozás,
pedikűr,
2. Az ellátásra jogosult kijelenti, hogy az 1. pontban körülírt ellátást igénybe
veszi.
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:
Tartózkodási díj: 120 Ft/ nap (Áfa mentes)
személyi térítési díj:
Tartózkodási díj:…………Ft/ nap (Áfa mentes)
A felek megállapodnak abban, hogy ezen térítési díj évi két alkalommal
módosítható, kivéve ha jogosult jövedelme változik.
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 előre, 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. A felek megállapodnak abban, hogy a Nappali Ellátásban a személyi
térítési díj mellett eseti térítési díj kérhető a külön jogszabály szerint
alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az
intézmény által szervezett szabadidős programokért:
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
7. Az ellátásra jogosult kötelezettséget vállal arra, hogy a Házirendet
betartja.
8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést közös
megegyezéssel írásban bármely fél kezdeményezésére bármikor
módosítható. Az intézményvezető 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.

9. 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.
10.A megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz kivizsgálása az
intézményegység vezető hatáskörébe tartozik a Panaszkezelési szabályzat
alapján, az ellátást igénybe vevő 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

