
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki 

Önkormányzat 

Fejlesztő Napközi Otthona 

M E G Á L L A P O D Á S

szociális alapszolgáltatás (fogyatékosok nappali ellátása) igénybevételére - az 1993. évi III. 

törvény (a  továbbiakban  Szt.)  94/C.  §  (1)  bekezdése  alapján -,  amely  egyrészről  létrejött 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Fejlesztő Napközi Otthon (1126 

Budapest, Tóth Lőrinc utca 24.), mint szolgáltató - képviseletében eljáró személy,…………- 

(a továbbiakban: szolgáltató), valamint:

Név: 

Születési név: 

Anyja neve

Szül. hely, idő:

 TAJ-szám: 

Telefonszám : 

Lakcíme: 

Tartózkodási címe:

 alatti lakos, mint igénybevevő, illetve a nevében eljáró törvényes képviselő,

Név: 

Leánykori név: 

Anyja neve: 

Születési hely, idő:.

Lakcíme:

mint ellátást igénybevevő között.

1.  Az intézményi ellátás kezdő időpontja: ………

2. Az intézményi ellátás időtartama:   határozott idejű / határozatlan idejű

3. Az igénybe vevő az ellátás igénylésekor bemutatta személyi igazolványát, TAJ- kártyáját, 

utolsó havi jövedelméről szóló igazolását. 

___________________________________________________________________________



Az igénybe vevő a szolgáltatás megkezdése előtt köteles tájékoztatni a szolgáltatót fertőző 

betegségéről. 

4. Szolgáltatás formája, módja, köre: fogyatékosok nappali ellátása

Igénybevételekor az intézmény az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: 

- napi háromszori étkezés

- egyénre szabott gyógypedagógiai fejlesztés

- az egésznapos tevékenység tudatos szervezése

- önálló életvezetés segítőkkel történő segítése

- munka-terápiás foglalkozások szervezése

- szabadidős tevékenység szervezése

A  szolgáltatás  körét,  mértékét,  rendszerességét  az  első  megbeszélés  alkalmával  történt 

információk alapján a gondozási terv tartalmazza.

A szolgáltató intézmény a nappali ellátás igénybevételéről látogatási és eseménynaplót vezet.

5. A személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok 

A személyi térítési  díj  megállapításának, fizetésének, visszafizetésének rendje a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 10/2005. (VIII. 10.) számú önkormányzati 

rendelet által szabályozott. 

Az intézményi térítési díj változásával a személyi térítési díj is módosul, melyről írásban az 

igénybe vevő értesül.

Az igénybevevő tudomásul veszi, hogy az intézmény fenntartója, a Budapest Főváros XII. 

kerület Hegyvidéki Önkormányzat (Budapest XII. kerület Böszörményi utca 23-25.) az Szt. 

115.  §  (6)  bekezdése  szerint:  A személyi  térítési  díj  összegét  a  megállapítás  időpontjától 

függetlenül évente két alkalommal vizsgálhatja felül és változtathatja meg. 

Az igénybevevő családi körülményeiben, jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett változást 15 

napon belül az intézmény vezetőjének köteles bejelenteni, különösen, ha jövedelme: 

a)  olyan  mértékben  csökken,  hogy  a  Szt-ben  meghatározott  térítési  díj  fizetési 

kötelezettségének nem tud eleget tenni;

b)  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  25%-át  meghaladó  mértékben 

növekedett.

A  fogyatékosok  nappali  ellátásában  részesülő  havonta  fizetendő  személyi  térítési  díjának 

összege nem haladhatja meg az ellátást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 15%-át. 

Amennyiben  a  nappali  ellátás  mellett  étkeztetést  is  igénybe  vesz,  a  személyi  térítési  díj 

együttes összege nem haladhatja meg az ellátást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 

30%-át. 

___________________________________________________________________________



A szolgáltatás átmeneti lemondását – kórházi kezelés, utazás, nyaralás - az igénybevevő vagy 

hozzátartozója köteles bejelenteni. 

Az igénybevevőnek a személyi térítési díjat utólag, tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig 

kell az intézményben befizetni. 

6. Az intézményi jogviszony megszűnésének/megszüntetésének szabályát a Szt.100-101. §-ai 

és  a  103-104. §-ai  szabályozzák.  Meghatározott  esetekben  a  megállapodást  mindkét  fél 

felmondhatja.  A  megállapodás  a  felmondás  bejelentésétől,  de  legfeljebb  a  bejelentéstől 

számított 30 napon belül szűnik meg.  

A megszűnés/megszüntetés indoka:

o Az intézmény jogutódnélküli megszűnése

o Jogosult halála

o Határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával

o Az ellátás igénybe vevő vagy törvényes képviselőjének kérésére

o Az igénybe vevő a házirendet súlyosan megsérti 

7.  Panaszok  kezeléséről:  Az  igénybevevő  (vagy  törvényes  képviselője)  panaszával  a 

szolgáltatást  vezetőjéhez  fordulhat.  Amennyiben  a  szolgáltatás  vezetője  a  panasz  írásos 

benyújtásától  számított  15 napon belül  nem vizsgálja ki  a  panaszt,  úgy az igénybevevő  a 

fenntartóhoz fordulhat.

A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján 

kívánják  rendezni.  Ha  a  panaszt  ezt  követően  sem  sikerül  tisztázni,  az  igénybevevő  a 

szolgáltatás működési területe szerint illetékes önkormányzat jegyzőjéhez fordulhat vagy/és 

panaszai kivizsgálásában az ellátott jogi képviselő segítheti. 

A terület ellátott jogi képviselője, és elérhetőségei:

Közép-Magyarország régió –Budapest

Egediné Mandel Gizella   mandel.gizella@obdk.hu  06-20-4899-595

8.  Személyes  adatok  kezeléséről:  A  szolgáltatást  nyújtó  az  igénybevevő  adatit  a  Szt. 

rendelkezései alapján nyilvántartja. Az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az 

információ szabadságról szóló 2011. CXII törvény előírásainak megfelelően titkosan kezeli.

Az intézményi adatkezelők csak a jogszabályi előírásoknak megfelelően szolgáltathatnak ki 

az ellátottakról adatokat.

___________________________________________________________________________



9.  Egyéb  rendelkezések:  A  jelen  megállapodásban  nem szabályozott  kérdésekben  a  Ptk., 

továbbá a Szt. és azokhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

A megállapodás módosítására sor kerülhet jogszabályi feltételek változása esetén, valamint a 

felek közös megegyezése esetén. 

Alulírott  igénybevevő,  illetve  kötelezett  kijelentem,  hogy  a  biztosított  szolgáltatás 

igénybevételének  feltételeiről,  tartalmáról;  a  próbaidő  (3  hónap)  időtartamáról,  a  vezetett 

nyilvántartásokról;  a  fizetendő  térítési  díjról,  a  teljesítés  feltételeiről,  illetve  a  mulasztás 

következményeiről;  az  ellátottat  megillető  jogokról  és  kötelezettségekről;  a  panaszjog 

gyakorlásának  módjáról;  a  házirendről,  az  ellátott  jogi  képviselőről  és  elérhetőségéről;  a 

megszűnés/megszüntetés eseteiről szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem. 

A megállapodás megszüntetése ellen a kézhezvételtől  számított  8 napon belül  a Budapest 

Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteréhez lehet fordulni. A kérelmet 

a Népjóléti Irodához kell benyújtani.  

Alulírott, igénybevevő, 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.

Budapest, ……..

P.H.   

……………………………………..            ……………………………………..

               az intézmény vezetője                                                   igénybe vevő 

                                                                                            vagy törvényes képviselője 

___________________________________________________________________________


