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IKT.SZ:
TÁRGY:
MEGÁLLAPODÁS
ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉ TELÉRŐL
Amely létrejött egyrészről a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény2091
Etyek.Magyaru.1..továbbiakban:intézmény,másrészről_________________________
(szül.hely.és.idő:________________________,an.:_________________________________________
________________________ sz. alatti lakos, továbbiakban az ellátást igénylő, illetve
_____________________________________
, ____________________ sz., alatti lakos,
továbbiakban törvényes képviselő, gondnok* között szociális alapszolgáltatás keretében nyújtott
étkeztetés igénybevételéről az alábbiak szerint:
1. Az intézmény szociális alapszolgáltatás keretében napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít azon
személyek részére, akik szociálisan rászorultak, és akik önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani azt, és a helyi önkormányzati rendeletben
szabályozottak alapján rászorulónak tekinthetők.
Az étkezés biztosításának kezdő időpontja: __________________
A szolgáltatás időtartama:
□ határozatlan,
□ határozott:_______________________
2. Az étkeztetés biztosítása:
a Bacchus Bt. által üzemeltetett étterem ( 2091 Etyek Körpince köz 6. )
3. Az étkeztetés keretében főétkezésként minden nap, igény szerint egyszeri meleg étel biztosítása
□ az ebéd helyben történő fogyasztásával,
□ elvitellel,
□ lakásra szállítás lehetőségével történik.
A lakásra szállított és az igénybe vevő által szállított étel kiszolgálásához 2 darab éthordót kell
biztosítani az ellátottnak. Az étel éthordóban történő kiadagolása csak tisztántartott éthordóban
lehetséges.
4. Az étel kiszolgálásának, illetve kiszállításának időpontja: ……..… óráig
Az étkeztetés alapszolgáltatásért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 114. §-a, 115. §-a, 116. §-a, valamint a Etyek Nagyközség Képviselőtestületének mindenkori
érvényes térítésidíj rendelete alapján térítési díjat kell fizetni.
A személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg. A személyi
térítési díj felülvizsgálata évente két alkalommal történhet kivéve a Szoc. tv. 115 §. ( 6) bekezdés.
A személyi térítési díj összege a fenntartó rendeletében foglaltak szerint létfenntartást
veszélyeztető helyzetben illetve különös méltánylást érdemlő esetekben csökkenthető, illetve
elengedhető, ha a kötelezett az őt ért elemi kár miatt nem tudja létfenntartását biztosítani.
Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj
összegét. A fizetendő személyi térítési díj összegéről és azok változásairól az intézmény vezető a helyi
rendelet alapján a szolgáltatás biztosításának megkezdése előtt írásban értesíti az ellátottat, illetve
törvényes képviselőjét, gondnokát vagy a térítési díj fizetésére kötelezett személyt.
A személyi térítési díj fizetése utólag történik, számla ellenében az intézmény által meghatározott
napokon, tárgyhót követő hó 10-ig.
5. Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézmény vezetője 15
napos határidő megjelölésével a befizetésre kötelezett személyt írásban felszólítja az elmaradt térítési
díj befizetésére. Ha a megjelölt határidőre nem történik meg a befizetés teljesítése, ismételt írásban
történő felszólítás kerül kiküldésre. Amennyiben ezek után is eredménytelen a felhívás, az intézmény
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vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi, majd
negyedévenként tájékoztatja erről a fenntartót.
6. Az ellátás megszűnik:

a jogosult halálával,

a határozott időtartam lejártával,

a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján a megegyezés szerinti
időpontban,

ha az ellátást igénylő a szolgáltatást 60 napot meghaladóan nem veszi igénybe,
Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt felmondással, írásban megszünteti, ha:
• Az ellátott részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn,
• Az ellátott számára másik intézménybe történő elhelyezés indokolt,
• Az ellátott veszélyezteti a szolgálat munkatársának egészségét és testi épségét,
• Az ellátott elköltözik az ellátási területről.
 Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítésidíj-fizetési
kötelezettségnek nem tesz eleget, mert
a) hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a
kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az intézmény
fenntartójához – Etyek Nagyközség Önkormányzat 2091 Etyek Körpince köz 4.- benyújtandó
fellebbezéssel élhet. A fenntartó döntéséig az ellátást változatlan feltételek mellett biztosítani kell.
Az ellátott az étkeztetését érintő egyéb panaszával az intézményvezetőhöz fordulhat, aki a kivizsgálás
eredményéről írásban értesíti 30 napon belül a panaszost. Ha a kivizsgálás eredményével az ellátott
nem ért egyet, úgy a fentebb szabályozottaknak megfelelően a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátott jogai
gyakorlásához igénybe veheti az ellátottjogi képviselő segítségét.
Az intézmény ellátott jogi képviselője: Filotásné Ugrics Katalin Elérhetősége:
ugrics.katalin@obdk.hu Telefon: 06-20-4899-527
7. Az étkeztetés lemondásának módja: munkanapon az igényelt étkezési napot megelőző 1 nappal
korábban délelőtt 10 óráig lehet bejelenteni a 22/597-000 telefonszámon.
8. A megállapodás módosítására csak közös megegyezéssel kerülhet sor. A felek a megállapodást,
mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag írják alá.

Kelt, Etyek____________________________
___________________________
ellátást igénylő, és/vagy törvényes
képviselője*

-------------------------------------intézményvezető

PH.
Kapják:
1._____________________________________ ellátott, és/vagy törvényes képviselője*,
2. szolgáltató/intézmény
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