Ikt.szám :……………………..
2. sz. melléklet

Megállapodás

Mely létrejött a Bajnai Napközi Otthonos Óvoda (2525. Bajna, Óvoda u. 16.), mint Szociális
Étkeztetést biztosító intézmény, valamint az ellátást igénybe vevő között

a.) az ellátást igénybe vevő neve:……………………………………………………….
Lánykori név: ………………………………………………………...............................
Lakcím: ………………………………………………………………………………….
Anyja neve: ……………….……………………………………….................................
Születési hely: ………………………………………………………………………......
Születési idő: ……………………………………………………………………………
Nyugdíjas törzsszám: ………………………………………………................................
TAJ száma:………………………………………………………………………………

b.) az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője

Név: …………………………………………………………………. …….
Lánykori név: ………………………………………………………………………..
Lakcím: ………………………………………………………………… …….
Születési hely: ………………………………………………………………………..
Születési idő: …………………………………………………………………..........

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás iránti kérelme alapján a szociális étkeztetést az
alábbi feltételekkel biztosítom.

1. Az ellátás időtartama
Az ellátást
c.) ……………év ……………. … hó ……………napjától kezdődően
……………… év ……………….. hó …………... napjáig terjedő határozott időre

d.) ……………év ……………. … hó ……………napjától kezdődően,
határozatlan időre biztosítja. (megfelelő szövegrész aláhúzandó)

2. A Napköziotthonos Óvoda szolgáltatásai:

A Napköziotthonos Óvoda a következő szolgáltatást nyújtja:
étkeztetés keretében -napi egyszeri meleg ételt (EBÉDET) biztosít.

2.1. Az ellátás biztosításának ideje és módja:
Az ellátás a hét öt napján ( hétfőtől – péntekig) biztosított.
Az ebéd házhoz szállítás időpontja: 11.30-13.30
Az ebéd az óvoda konyháról történő elszállításának időpontja 12.00-14.00
Az ebéd helyben fogyasztásának időpontja: 11,30 – 13,00 óráig.

2.2 . Az étkeztetés módja:
- az étel helyben (a kiszolgálás helyén) történő elfogyasztása,
- az étel lakáson történő elfogyasztása.

A helyben fogyasztás formája:
Az ebéd helyben fogyasztása a Közösségi Ház étkezőjében (2525. Bajna, Hősök tere 4. )
történik.

A lakásra szállítás formái:
a.) az ellátott önmaga gondoskodik az étel elszállításáról,
b.) háziorvosi javaslatra, -amennyiben ezt az ellátott egészségi állapota indokolja- a
gondozónő házhoz szállítja az ebédet térítési díj ellenében,
2.3. ……………………………………………(név) ……év……………..hó…………napjától
kezdődően, …………….(napjáig terjedő határozott időre) / (határozatlan időre ), heti ……..
napon, (helyben fogyasztással / (elvitellel) / (házhozszállítással)
napi egyszeri meleg étkezést vesz igénybe. ( A megfelelő szövegrész aláhúzandó!)
3. A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai

3.1.Az ellátást igénybe vevő /kötelezett/ a szociális ellátásért, - amennyiben rendszeres
jövedelemmel rendelkezik személyi térítési díjat köteles fizetni.
A megállapított térítési díjat, havonta utólag, a tárgy hónapot követő hó 10. napjáig kell
befizetni:
csak étkeztetés igénybevevők a személyi térítési díjat az intézményben az
élelmezésvezetőnek fizetik be,
étkezés- házhoz szállítással esetében az intézmény dolgozója által hozott befizetési
jegyzék alapján.

Tájékoztatom Önt, hogy az Ön által fizetendő személyi térítési díj mértékét a szolgáltatásért

fizetendő, helyi rendeletben meghatározott térítési díjon túl, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.tv.116. § (3) bekezdése határozza meg.

Így az Ön személyi térítési díja nem haladhatja meg havi jövedelmének:
30%-át - étkezés esetén és ott étkezés esetén
30%-át - házi segítségnyújtás és étkezés együttes igénybevételekor

3.1. Az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
élelmezésvezető 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt
térítési díj megfizetésére, valamint felfüggeszti az ebéd rendelését. Ha a határidő
eredménytelenül telt el, a díj hátralékot nyilvántartásba veszi, és erről negyedévenként
tájékoztatja a fenntartót, aki a hátralék behajtásáról intézkedik.
A térítési díj módosítására évente kétszer van lehetősége a fenntartónak.

4. Az ellátást igénylő kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság
feltételeiben való változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési
díjfizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja a telephelyvezetőt.

5. Amennyiben az ellátott átmenetileg az ellátást nem igényli, ezt előző nap 10. óráig be kell
jelenteni, ha nem teszi meg az ebédet köteles kifizetni.

6. Az ellátást igénybevevő az ellátási jogviszony keletkezésével, megszűnésével, valamint
megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő az élelmezésvezetőnél. A panasz
elbírálására jogosult 15 napon belül tájékoztatja a panaszt tevőt intézkedéséről. Ha a panaszt
tevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálására jogosult nem
intézkedik, a szolgálat fenntartójához fordulhat.

7. A élelmezésvezető a szolgáltatás jogviszony megszűnésekor egyezteti az ellátást
igénybevevővel az intézményi jogviszony megszűnéséig fizetendő térítési díj összegét,
hátralékos díj befizetéséti kötelezettségét, az esetleges kárigényt.

Az intézményi jogviszony megszűnik
az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
az ellátást igénybevevő halálával
határozott idejű gondozás esetén a megjelölt időtartam elteltével
a megállapodás írásban történő felmondásával.
- a megállapodást az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül,
- az állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató
vezetője) akkor, ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető
személy térítésidíj-fizetési kötelezettségének – az Szt. 102. §-a szerint – nem tesz
eleget.
- 102.§ (1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a
térítésidíj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, ha
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 az ellátást igénybe vevő az intézményi jogviszony megszüntetését kezdeményezi az
élelmezésvezetőnél szerződést aláíró felek bármelyikének a szerződésre irányuló
felmondásával, felmondási idő 15 nap.

7. Jelen megállapodás módosítására, az élelmezésvezető és az ellátást igénybe vevő közös
megegyezése alapján kerül sor.
8. Az ellátás igénybe vevő a jelen szerződésben foglaltak megismerte, megértette, azt magára
nézve kötelezően elfogadja.
9. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Polgári Törvénykönyv szabályai
alkalmazandók.

Dátum: ……………………………………………..

……………………………………………
szolgáltató

……….……………………………………
ellátott

