Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
Támogató Szolgálat
4440 Tiszavasvári, Kabay J. út 23.• Telefon:42/372-363 •E-mail:tiszavasvari.tamogato@gmail.com
Nyilvántartási szám:....................

Megállapodás
Támogató szolgálat igénybevételére
Amely létrejött egyrészről a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Támogató Szolgálata,
mint ellátást biztosító - képviseletében eljáró személy, Borsos Annamária (továbbiakban
Szolgálatvezető), másrészt:
Családi és utóneve:
Születési családi és utóneve:
Születési hely:
Születési idő:
Anyja születési, családi és utóneve:
Lakcím:
szám alatti lakos (továbbiakban Ellátott), illetve a nevében eljáró törvényes képviselő,
Családi és utóneve:
Anyja születési, családi és utóneve:
Lakcím:
(továbbiakban törvényes képviselő) mint ellátást kérelmező között, az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel:
Szociálisan rászorult

Szociálisan nem rászorult
(megfelelő aláhúzandó)

Az szolgáltatás igénybevételéről
Az Ellátott illetve törvényes képviselője által, 20. ________hó _____ napján beadott kérelme alapján a
szolgálatvezető biztosítja a kérelmező részére a Támogató szolgálat, mint személyes gondoskodást nyújtó
szociális alapszolgáltatás igénybevételének lehetőségét.
A szolgáltató a jelen szerződésben biztosítja az Ellátott részére az alábbi szolgáltatást, szolgáltatásokat):
személyi segítés
szállító szolgálat
A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás kezdetének időpontja: 2016……………...
Az ellátás időtartama határozatlan idejű.
A szolgáltatást munkanapokon: H – CS-ig 7.30-16.00-ig, Pénteken 7.30-13.30-ig biztosítjuk.
A szolgáltatás munkaidőn túl, munkaszüneti napokon előzetes egyeztetéssel, a Szolgálatvezető egyedi
elbírálása alapján vehető igénybe.

A szolgáltatás igazolásáról
Az igénybevett szolgáltatást az Ellátott, az Ellátott törvényes képviselője, vagy az általa mellékletben
megjelölt személy/személyek aláírásával igazolja.
Családi és utóneve:
Anyja születési, családi és utóneve:
Lakcím:

Térítési díj fizetéséről
Az Ellátott a Támogató Szolgálat igénybevételéért térítési díjat köteles fizetni.
Személyszállítás személyi térítési díj rászoruló esetén: 45 Ft/ szállítási km
Személyszállítás személyi térítési díj nem rászoruló esetén: 60 Ft/ szállítási km
A szállító szolgálat térítési díja a teljesített kilométerek és a kilométerdíj szorzata.
Személyi segítés személyi térítési díja: térítésmentes.
Térítési díj megállapítása
A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál
- a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,
- kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet
kell figyelembe venni.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 30 %-át, kiskorú igénybe vevő esetén a jövedelem
20 %-át.
A szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.

A térítési díj megállapításához az ellátott által aláírt jövedelemigazolás szükséges. Személyi segítés esetén
az ellátott, illetve törvényes képviselője a személyi segítés keretében végzett tevékenységet minden nap a
személyi segítő által dokumentált gondozási naplóban aláírásával igazolja.
Személyi szállítás esetén a térítési díj megállapításakor minden megkezdett kilométer képezi a térítési díj
alapját. A szolgáltatást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője a személyi szállítás teljesülését minden
alkalommal a gépkocsivezető által vezetett menetlevélen, illetve szállítási elszámoló adatlapon aláírásával
igazolja.
Az intézmény személyi szállítás esetén a szakaszonkénti elszámolást alkalmazza a szolgáltatás biztosítása
során.
(Azon esetekben ahol, és amennyiben az aláírás az ellátott által nem megvalósítható, úgy a megállapodáshoz
csatolni kell egy meghatalmazást, amely tartalmazza azon személyek nevét és aláírását, akik a teljesítést
igazolhatják.)
A térítési díj fizetése – Ellátott döntése szerint - készpénzfizetési számlával, banki átutalással, vagy
Szolgáltató pénztárába való készpénzbefizetéssel utólag történik.
Folyamatos ellátás esetén a térítési díjat az ellátottal egyeztetve egy összegben kell kifizetni a teljesített
naptári hónap lezárását követő hónap 10. napjáig, vagy a szolgáltató és az ellátott által közös megegyezéssel
megállapított határidőig. Térítési díj befizetése és ellenőrzése
A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként - ha a Korm. rendelet, az önkormányzat rendelete vagy a
megállapodás másként nem rendelkezik - a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig (átmeneti ellátást nyújtó
intézmények esetében előre) kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára.
Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a

kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre
kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt
el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.
A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési
díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében.
Az intézményvezető a fenntartót - a jelzálogbejegyzés kezdeményezéséről való döntés érdekében - évente
értesíti a folyó évi hátralékról.
A Szolgálatvezető a mindenkori térítési díjakról, illetve azok változásairól írásos értesítést küld az Ellátott
részére.
A térítési díjat fizető személy az Ellátott, az Ellátott törvényes képviselője:
Családi és utónév:
Cím:
A szociális rászorultság vizsgálatáról
A szolgálat vezetője a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultságot az igazoló dokumentumban
szereplő időszak végén felülvizsgálja. Az Ellátott köteles a felülvizsgálathoz szükséges dokumentumokat a
szolgálatvezető rendelkezésére bocsátani.
Amennyiben a szociális rászorultság ténye nem igazolható, a szociális rászorultságot igazoló dokumentum
beszerzésére az ellátottnak 60 nap áll rendelkezésére. Amennyiben 60 nap elteltével nem igazolja
rászorultságát a megfelelő dokumentációkkal, úgy átkerül a szociálisan nem rászorulók nyilvántartásába.
A térítési díj a szociálisan nem rászorulók esetére megállapítottak – Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő–testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló hatályos rendelete szerinti –
alapján kerül kiszámlázásra.
Adatváltozások bejelentéséről
Az Ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben és a jövedelmi viszonyaiban beállt
változásról 15 napon belül a szolgálatvezetőt értesíteni.
A Megállapodás módosítása
Jelen Megállapodás módosítására csak az intézmény vezetője és az ellátást igénybe vevő / törvényes
képviselője közös megegyezése alapján kerülhet sor, kivéve azon eseteket, amikor hatályos jogszabályok
jelen Megállapodástól eltérően rendelkeznek. Ilyen esetben a hatályos jogszabályokban foglaltak mindkét
félnek el kell fogadnia. Az intézmény vezetője – tekintettel arra, hogy jelen Magállapodás megkötés évétől
az intézmény hosszú időre szóló kötelezettséget vállal – kijelenti, hogy előre nem látható, rendkívüli
helyzetekben is minden elvárhatót megtesz, hogy az intézmény jelen Megállapodásból fakadó
kötelezettségeit a lehető legjobban teljesítse. A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás
vagy bizonytalan kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján, egyezségre törekedve kívánják rendezni.
Az intézményi jogviszony megszűnése
Az intézményi jogviszony megszűnik: a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével; b) az ellátást igénybe
vevő halálával; c) határozott idejű intézményi elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával; d) jelen
Megállapodás felmondásával, a felmondási idő elteltével;
Jelen Megállapodás felmondására az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője vagy az intézmény
fenntartója jogosult.
Az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője bármikor, indoklás nélkül felmondhatja a
Megállapodást, mely esetben a felmondási időt a Felek – figyelemmel a fenntartói érdekekre is – 30 napban
határozzák meg.

Az intézményi jogviszony megszüntethető az alábbi pontok alapján
Az intézmény fenntartója a Megállapodást akkor mondhatja fel, ha az ellátást igénybe vevő a házirendet
súlyosan megsérti, mely esetben a felmondási idő három hónap.
Az intézményi jogviszony megszüntethető az 1993. III. tv. 102.§ (1) értelmében, ha az ellátott, a törvényes
képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha
hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi
személyi térítési díj összegét meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj
megfizetését.
Amennyiben jelen Megállapodás felmondásának jogszerűségét az ellátást igénybe vevő, törvényes
képviselője, a térítési díjat megfizető személy, illetőleg az intézmény fenntartója vitatja, kérheti a bíróságtól
a Megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek mellett
mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróág jogerős határozatot nem hoz.
Az intézményi jogviszony megszűnése / megszüntetése esetén az intézmény vezetője értesíti az ellátást
igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét a) a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett
értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételéről; b) az esedékes, illetve hátralékos
térítési díj befizetési kötelezettségéről; c) az intézmények az ellátást igénybe vevővel szembeni egyéb
követeléséről, kárigényéről, azok javasolt rendezési módjáról. 8.8. Az intézményi jogviszony megszűnésekor
a Felek elszámolnak egymással, mely kiterjed: a) az esedékes térítési díjra, illetve személyi térítési díj
pótlékra, valamint ezek esetleges hátralékaira; b) az intézmény tárgyi eszközeiben – szándékosan – okozott
károkra, valamint az elszámolási kötelezettséggel átvett eszközökre, ezek esetleges hiányaira; c) továbbá
minden olyan dologra, mely az intézményi jogviszony megszűnéséhez okszerűen kapcsolódik. Nem képezi
az elszámolás tárgyát a használatra átvett eszközök, berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatával
együtt járó amortizációja, az újrafestés, a rendeltetésszerű használatból adódó szükséges javítás elvégzésének
költsége, valamint az intézmény jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó adminisztratív költség.

Panaszok kezeléséről
Az igénylő (vagy törvényes képviselője) panaszával a támogató szolgálat vezetőjéhez fordulhat.
Amennyiben a szolgálat vezetője a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül nem vizsgálja ki a
panaszt, úgy az igénylő a szolgálat fenntartójához fordulhat.
A Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják
rendezni. Ha a panaszt ezt követően sem sikerül tisztázni, az ellátott az ellátott jogi képviselőhöz fordulhat
panaszai kivizsgálásában.
A terület ellátott jogi képviselője: Lőwné Szarka Judit elérhetőség: 06-20/489-9557
Személyes adatok kezeléséről
A szolgáltató az ellátott adatit az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja. Az adatokat az
1992. évi LXIII. (személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló) törvény
előírásainak megfelelően titkosan kezeli.
Tudomásul veszi, hogy személyes adatai és a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó információk a
KENYSZI (Központi Elektronikus Nyilvántartórendszer a Szolgáltatást Igénybevevőkről) rendszerben
rögzítésre kerülnek.

Egyéb rendelkezések
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett kijelentem, hogy a biztosított támogató szolgáltatás
igénybevételének feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a házirendről; a fizetendő térítési
díjról, a teljesítés feltételeiről, illetve a mulasztás következményeiről; a szolgáltatást igénybe vevő jogairól és
kötelezettségeiről; a panaszjog gyakorlásának módjáról; az ellátott jogi képviselőről és elérhetőségéről; a
megszűnés eseteiről szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem.
Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett a mai napon a megállapodás egy példányát átvettem,
és a benne foglaltakat tudomásul vettem.
Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írják alá.

___Tiszavasvári_______________, 2016. ___ hónap ___ napján.

___________________________________
Ellátott

__________________________________
Támogató szolgálat vezetője
P.H.

___________________________________
Törvényes képviselő

__________________________________
Tartásra kötelezett személy

