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AZ INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 

 

1.Az intézmény neve:  Ujvári János Református Szeretetotthon 

2. Székhelye: 9097 Mezőörs, Fő u. 66. 
 

3. Telephelyei: 

 

 Megnevezése: Címe: 
1. Ujvári János Református 

Szeretetotthon Idősek Otthona 
Pápakovácsi  
 

8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4.  

2. Ujvári János Református 
Szeretetotthon Idősek Otthona  
Külsővat  
 

9532 Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 
1. 

 

 

3. Ujvári János Református 
Szeretetotthon Idősek Otthona  
Szőc 

 

8452 Szőc, Határvölgy 1. 
 

4. Ujvári János Református 
Szeretetotthon Idősek Otthona  
Jobaháza  

9323 Jobaháza, Kossuth L. u. 8. 

 

 

4. Az intézmény feladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III törvény 62. és 63.§-a alapján 
nyújtott alapszolgáltatás (étkeztetés, házi 
segítségnyújtás) valamint a 67. §-és a 68 § 
alapján nyújtott tartós bentlakásos szociális 
ellátás biztosítása. 

 

5.Az intézmény alaptevékenysége: 
 

5.1.Étkeztetés  
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen   

      -  koruk, 

       - egészségi állapotuk, 
- fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
- szenvedélybetegségük, vagy 

-  hajléktalanságuk miatt 
5.2. Házi segítségnyújtás 

 Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében 
biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
 A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit is 
magába foglaló – személyi gondozást nyújtjuk. 
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Szociális segítés keretében biztosítjuk:  - a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való 
közreműködést, 
- a háztartási tevékenységben való 
közreműködést, 

-  a veszélyhelyzetek kialakulásának 
megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 
elhárításában történő segítségnyújtást, 

- szükség esetén a bentlakásos szociális 
intézménybe történő beköltözés segítését. 

Személyi gondozás keretében biztosítjuk:  
-  az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat 

kialakítását és fenntartását, 
-   a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 
- a lakókörnyezeti higiénia megtartásában 

való közreműködést, 
- a háztartási tevékenységben való 

közreműködést, 
- a veszélyhelyzetek kialakulásának 

megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 
elhárításában történő segítségnyújtást, 

- szükség esetén a bentlakásos szociális 
intézménybe történő beköltözés segítését. 

Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás Mezőőrs község közigazgatási területén valósul meg, 

felekezeti hovatartozás nélkül. 
5.3. időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása, egyéb habilitációs, rehabilitációs 
jellegű ellátása 

Ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos intézmény idősek otthona napi 24 órás szolgálatban 

teljes körű ápolás-gondozás, szükség szerint foglalkoztatás, egyéb habilitációs, rehabilitációs 
jellegű ellátás biztosítása az időskorúak és a demens ellátottak számára: 

- a 36/2007. (XII.22.) SZMM rend. szerinti III. 

fokozatú gondozási szükséglettel rendelkező, de 
rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést 
nem igénylő, a rá irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ellátása, 
- a III. fokozatú gondozási szükséglet hiányában 
is az előző pontban meghatározott személlyel az 
ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő 
házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli 
hozzátartozója ellátása, 
- azon 18. életévét betöltött személyek ápolása-

gondozása, akik betegségük vagy 
fogyatékosságuk miatt nem tudnak önmagukról 
gondoskodni és gondozási szükségletük a III. 
fokozatot elérő, illetve, ha ellátásuk más típusú, 
ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem 
biztosítható 

- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása, 
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- az otthonlakók teljes körű ellátásának 
biztosítása, meglévő képességeinek szinten 

tartása és fejlesztése. 
 

6. A szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos 
ellátása 

6.1. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:      5552 Közétkeztetés 

8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása 

bentlakás nélkül 
6.2. A közfeladatot ellátó egyházi intézmény fő TEÁOR kódja: 

           8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos 

ellátása 

7. Az intézmény működési területe:              1. idősotthoni bentlakásos ellátás: 
- Magyarország közigazgatási területe 

felekezeti hovatartozás nélkül 
2. alapszolgáltatások: 

- étkeztetés Mezőörs község közigazgatási 
területe, felekezeti hovatartozás nélkül. 
- házi segítségnyújtás Mezőörs község 
közigazgatási területe, felekezeti 

hovatartozás nélkül. 
8. Az intézmény fenntartójának neve:  Mezőörsi Református Egyházközség 

székhelye:    9097 Mezőörs, Fő u. 39. 
postacíme:  9097 Mezőörs, Fő u. 39. 

              telefonszáma:  06-96/375-035 

          A fenntartó képviselőjének neve:  Szőke Barnabás lelkész  
 telefonszáma:  06-30/631-9819 

    Fenntartó jogi státusza:  anyaegyházközség, a Magyarországi 
Református Egyházon belül önálló jogi 
személy  

9. Gazdálkodási besorolása:  Az intézmény a Mezőörsi Református Egyházközség jogi 
személyiségén belül működő, de önállóan gazdálkodó egység. 
10. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: 
  Az intézmény vezetőjét a Mezőőrsi 

Református Egyházközség Presbitériuma 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak 
szerint előkészített pályázat útján, 
legfeljebb 5 év határozott időtartamra 
választja meg, vagy pályázati eljárás 
mellőzésével nevezi ki illetve vonja 
vissza megbízását, továbbá gyakorolja 
felette a munkáltatói jogokat. 

11. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
Foglalkoztatottainak jogviszonya 

alapesetben a Munkatörvénykönyve 
alapján munkaszerződés, azonban a 
juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
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az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a 2013. évi V. 
törvény a Polgári Törvénykönyvről (pl. 

megbízási jogviszony) az irányadó. 
12. Az intézmény jogállása:   Önálló jogi személy  

 

13. Az intézmény adatai:    adószáma: 18986783-2-08 

        KSH statisztikai számjel: 
        18986783-8730-559-08 

        TB Törzsszáma: 173373313 

        ágazati azonosítója: S0226799 

          

14. Az Alapító Okirat száma, kelte:   20/2017. (2017. 08. 06.) 

     Módosítása:              11/2018. (2018. 05. 05.) 

15. Az intézmény számlavezetője:                    OTP Bank Nyrt.  

9022 Győr, Teleki László út 51.  
bankszámlaszáma:   11737007-23712496 

16. Az intézmény szervezeti felépítése és működési rendszere, a szervezeti egységek 
megnevezése, engedélyezett létszáma, 

feladatai: 

Székhelye:   Ujvári János Református Szeretetotthon
  9097 Mezőörs, Fő u. 66.  

Az intézmény levelezési címe: Ujvári János Református Szeretetotthon  
 Idősek Otthona Pápakovácsi  

8596 Pápakovácsi Attyapuszta 4. 
16.1.A feladatmutatók megnevezése, köre és mértéke: Étkeztetés: 30 fő 

        Házi segítségnyújtás: 30 fő   

        Idősek bentlakásos ellátása: 
     férőhelyek száma: 591  ( db) 

     ellátottak száma:   591  ( fő) 
16.2.Az intézmény maximálisan felvehető engedélyezett ellátotti létszáma: 591fő 

Ezen belül: 
Ujvári János Református Szeretetotthon      36 fő 

(időskorúak ápoló-gondozó otthona 9097 Mezőőrs, Fő u. 66.) 
Ujvári János Református Szeretetotthon Idősek Otthona Pápakovácsi  112 fő  
(időskorúak ápoló-gondozó otthona 8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4.)  

Ujvári János Református Szeretetotthon Idősek Otthona Külsővat   198 fő  
(időskorúak ápoló-gondozó otthona 9532 Külsővat, Béri Balogh Á. u. 1.)  
Ujvári János Református Szeretetotthon Idősek Otthona Szőc   160 fő  
(időskorúak ápoló-gondozó otthona 8452 Szőc, Határvölgy 1.) 
 Ujvári János Református Szeretetotthon Idősek Otthona Jobaháza  85 fő  
(időskorúak ápoló-gondozó otthona 9323 Jobaháza, Kossuth L. u. 8.) 

16.3.Az intézmény maximálisan felvehető engedélyezett  
alkalmazotti létszáma:        295 fő 

17. Az intézmény képviselete:  Az intézményt az Ujvári János Református 

Szeretetotthon igazgató-lelkésze és az 

intézményvezető képviseli. 
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II. TÁRSADALMI KÖRNYEZET, ELLÁTÁSI IGÉNY 

A fejlett európai országokhoz hasonlóan Magyarország számára is az egyik legnagyobb 

demográfiai kihívást a társadalom öregedése jelenti. Hazánkban a népesség öregedési 
folyamata gyorsul. Napjainkban az ország férfi lakosságának átlagos életkora 39 év, a nőké 43 
év, a két évtizeddel ezelőtt tapasztalhatónál 3–4 évvel több, de az utóbbi tíz évben is mintegy 
két évvel emelkedett a népesség átlagos életkora. A nemekre jellemző eltérő halandósági 
viszonyok következtében a nők átlagos életkora gyorsabban növekedett, mint a férfiaké, így a 
nemek között már korábban is meglévő különbség az ezredforduló óta tovább nőtt – országos 
átlagban 4,0 évről 4,3 évre. 

Az idősödést kifejező, másik legáltalánosabban elfogadott mutató a 65 évesek és idősebbek 
gyermekkorúakhoz viszonyított aránya, azaz az öregedési index, amely a történeti idősorok 

tanúsága szerint folyamatosan nő. 2005 óta az időskorúak száma meghaladja a 
gyermekkorúakét, és 2011-ben már 117 időskorú jutott száz gyermekre. 

Az utóbbi években tapasztalható gazdasági növekedés munkaerőhiányt eredményezett, így a 
felnőtt, munkaképes korú lakosság munkavállalási esélyei nőttek, egyre kevesebben maradnak 
otthon. 

Az időskorúak életében a családnak hangsúlyos szerepe van. Az aktív munkából való kiválás 
után az idős emberek főképpen a családtól várják el a szükséges emberi kapcsolatokat. Ám a 

mai, helyi munkalehetőségek miatt is, gyakran kényszerdöntéseket is kénytelen megtenni a 
fiatalabb generáció, mert nem tudja 24 órán keresztül ellátni otthonában az idős hozzátartozót 

 

III. BENTLAKÁSOS IDŐSEK OTTHONA 

A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott 
szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása. 

 

1. Az Ujvári János Református Szeretetotthon jellemzői  

A Ujvári János Református Szeretetotthon vegyes profilú intézmény, melynek keretén belül 
idősek tartós bentlakásos elhelyezését és házi segítségnyújtást valamint étkeztetést biztosít. 
Az intézmény épülete Mezőörs központjában, a Fő utcában helyezkedik el, így az 
elérhetősége, megközelíthetősége optimális tömegközlekedési eszközzel is. 

Az intézmény korszerű kialakítása olyan atmoszférát teremt a lakók számára, hogy az 
biztosítja a kiegyensúlyozott élet lehetőségét. Az épület lehetőséget ad egyrészt a közösségi 
tevékenységek, másrészt pedig az élethez szükséges intimitás megéléséhez. A teljes épületben 
így a lakószobákban is az akadálymentes közlekedés biztosított.  

Az új épületszárnyban 16 db egyszemélyes lakrész található, önálló fürdőszobával, az 
előtérben beépített szekrényekkel, egy személy számára elegendő lakótérrel; valamint fogadó- 

és közösségi terek kerültek kialakításra. 

A régi épületszárnyban 8 db. kétszemélyes és 1 db. négyszemélyes lakrész van, szintén önálló 
fürdőszobával, az előtérben beépített szekrényekkel, két személy számára elegendő lakótérrel. 
Ebben az épületszárnyban található a nővérszoba, az orvosi rendelő, az étterem, az imaterem 
és a társalgó. 
A jelenleg meglévő épületben összesen 36 lakót tudunk nagyon komfortos, egy- illetve 

kétszemélyes lakrészekben elhelyezni. A lakrészek berendezetten (ágy, szekrény, televízió, 
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hűtőszekrény, telefon és nővérhívó- rendszer) várják a beköltözni vágyókat. A lakóegységek 
szintenként tágas folyosóra nyílnak, a szinteket lépcsőház és lift köti össze. 
Az otthon tehát úgy került kialakításra, hogy lakóinak – összkomfortos körülmények között – 

teljes ellátást, szakszerű gondozást, és orvosi felügyeletet is képes legyen biztosítani. A 

lakószobákban a jogszabályi minimumnál nagyobb lakóterület jut egy főre. 
Minden helyiségben az idős emberek igényeit figyelembe vevő, igényes, átgondolt bútorzat 
található, de az intézmény lehetőséget biztosít arra is, hogy a lakó saját bútorzatát is 
használhassa.  
A közösségi helyiségek és az étterem külön foglakozások, rendezvények tartására adnak 
lehetőséget. 
Az intézmény befogadóképessége: 36 fő  
 

2. Az Ujvári János Református Szeretetotthon célja  
Alapvető célunk, a segítés és a gyógyítás, a pihenésre vágyó, gondozásra szoruló ember 
szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása. Ennek mértékét és módját mindenkor a 
segítségre szoruló ember egészségi, szociális és pszichés állapota alapján határozzuk meg. 
Együtt kívánunk működni a szakemberekkel, illetve a lakókkal úgy, hogy az egyén 
individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre juthasson.  
Az intézmény küldetésének megfogalmazásával meghatározásra kerülnek azok az erkölcsi 
normák, magatartási szabályok, szakmai célok, melyeket a mindennapi munkánk során 
követni kívánunk:  

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én 
megnyugvást adok nektek.” (Máté 11, 28) 

Az intézmény biztosítja a beutaltak gondozását-ápolását, életkoruknak, egészségi és mentális 
állapotuknak megfelelő komplex ellátását, lelkigondozását és egyéb rehabilitációs 
tevékenységük megszervezését. Mindezt a magas szintű szakmaiság, a humánum és a 
keresztény szellemiség és értékrend jegyében teszi a gondozottakért érzett elkötelezettséggel 
és felelősségvállalással.  

Az intézmény egyházi hátteréből adódóan kiemelkedő szerepe van a lelkigondozásnak. Az 

otthonban rendszeres református áhítatot tart az intézmény igazgató-lelkésze, ahol a lakók és a 
hozzátartozók, valamint a dolgozók is részt vehetnek. Természetesen az egyéb 
vallásgyakorlásra is lehetőséget biztosít az intézmény. 

Az intézményben foglalkoztatás szervező munkatárs és szociális/terápiás munkatárs is kínál 
csoportos fejlesztő programokat. Szükség esetén egyedileg foglalkozik a lakókkal, de a 
munkatársakkal is részt vesz konfliktusos helyzetek megoldásában. Rendszeresen szerveznek 

a készségeket fenntartós foglalkozásokat, közös rendezvényeket a szabadidő eltöltésére. 

3. Együttműködés más intézményekkel  
Az intézmény, a feladatai ellátása érdekében, együttműködik a helyi önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalával, a helyi oktatási intézményekkel: Magyar Műhely ÁMK - Mezőörs, 
valamint a Mezőörsi Nyugdíjas Klubbal. Társintézmény, mellyel szorosabban 
együttműködünk szakmai továbbképzések, közös programok szervezésében: 

· Az intézmény egyéb egységeivel Pápakovácsi, Külsővat, Szőc és Jobaháza 
településeken 

· Schweitzer Albert Otthon - Budapest 

· Dr. Piróth Endre Szociális Központ - Táplánypuszta 

· Időskorúak Szociális Otthona – Bársonyos, Pervátpuszta 

· Csertán Márton Otthon- Kaposvár 
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4. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módjai  
· plakát, esetenként szórólap, 

· az intézmény honlapja,  

· telefon/ személyes megkeresés 

 

5. A biztosított szolgáltatási elemek  

A Ujvári János Református Szeretetotthon alapfeladata, az idősek gondozása, melyet komplex 
gondozás keretében valósítunk meg, ahol a gondozás valamennyi elemét (fizikai, 
egészségügyi, pszichés gondozás, foglalkoztatás) együtt kell alkalmazni, maximálisan 
figyelembe véve a lakó egyéniségét, igényeit, kultúráját. Mindezt tudatosan és tervszerűen 
szervezzük és hajtjuk végre.  

Az intézmény két szociális alapszolgáltatást is biztosít: házi segítségnyújtást és étkeztetést. 
A bentlakásos idősotthoni ellátás során a teljes körű ellátás körében intézményünk biztosítja: 
- a napi ötszöri étkezést,  
- a szükség szerinti ruházattal és textíliával való ellátást, 
- a mentális gondozást, 
- az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerinti egészségügyi ellátást, 
- a lakhatást,  
- az ágynemű és a ruházat rendszeres mosását, tisztítását,  
- a lakók rendszeres foglalkoztatását, 
- orvosi ellátást, heti 4 óra rendelési időben  
- egyéni és csoportos tornát 
- 24 órás, állandó felügyeletet 
 

6. Bentlakásos ellátás szakmai tartalma 

Ápolási tevékenység: 
A kifejezés alatt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény által biztosított 
gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és a szociális intézmény keretei 
között biztosítható egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenységet kell érteni. 
 

Az önellátás mértéke lehet: 
Önellátásra képes (fennjáró) egészségügyi megfigyelést igényel 
Önellátásra részben képes (egyes tevékenységhez segítséget igényel) 
Önellátásra nem képes   
Rendszeres segítséget igényel, de közösségbe vihető 

Rendszeres segítséget igényel, időszakosan fekvő 

Ápolást igényel, ágyban fekvő (24 órás ellátást és folyamatos megfigyelést igényel) 
 

A személyes gondoskodást nyújtó tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesülő 
személyre gondozási tervet kell készíteni. 
A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának 
megfelelő gondozási, ápolási, fejlesztési feladatokat és azok megvalósításának módszereit. 
A gondozási terv típusai: 

- egyéni gondozási terv 

- egyéni ápolási terv 

- az egyéni gondozási terv tartalmazza: 
- az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét,  
- az önellátási képesség vizsgálatáról szóló megállapításokat, 
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- az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt 
feladatokat, azok időbeli ütemezését.  

- az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. 
A tervet kidolgozó gondozói team folyamatosan figyelemmel kíséri az ellátott 
állapotváltozását, értékeli az elért eredményeket, s megfelelően dokumentálja azokat. A 
gondozásban együtt dolgozó team: 

- Ápoló-gondozó szakemberek 

- Mentálhigiénés szakember 
- Foglalkoztatás szervező 

- Orvos, szakorvos 

 

Ápolási tervet is kell készíteni, ha az ellátásban részesülő állapota miatt ápolásra is szorul a 
gondozási terv részeként. Ez azon ápolási feladatok dokumentációja, amely az ápolásra 
szoruló személy állapotának javítására vonatkozó feladatokat, illetve az alkalmazható 
technikákat tartalmazza. Az ápolás kivitelezése az ápoló szakszemélyzet feladata, a vezető 
ápoló irányításával, állandó orvosi felügyelet mellett. 
Az ápolási terv tartalmazza: 
- Az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának leírását 
- Az ápolási tevékenység részletes tartalmát 
- Az ellátást igénybevevő önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segítő 

tevékenységet 
- Az ápolás várható időtartamát 
- Szükség szerint más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését 

 

7. Az intézmény szolgáltatásai 
A szociális intézményben az ellátást igénybe vevő részére Sztv. 67.§ (1) bekezdésében 
meghatározott teljes körű ellátást biztosítunk, amely tartalmazza a lakók részére nyújtott 
fizikai, mentális és életvezetési segítséget. 

Étkeztetés: 

Napi háromszori főétkezés és két kisétkezés biztosított, amely többféle diétás lehetőséget is 
magában foglal. Amennyiben terápiás jelleggel indokolt, lehetőség van a gyakoribb étkezésre 
is. Diétás étkezést csak szakorvosi előírásra biztosítunk. 

A járóképes lakóink részére egy étterem áll rendelkezésre. Az ágyban fekvők szobájukban 
étkeznek. 
 

Ruházat, textília biztosítása: 
Mindenki saját ruhaneműjét használja, de természetesen igény szerint a hatályos 
jogszabályban előirt, évszaknak megfelelő felsőruházatot, fehérneműt, textíliát biztosítunk 
lakóinknak. A ruházat tisztántartásáról az otthon saját mosodájában gondoskodik. 
Ágyneműből három váltást biztosítunk mindenki számára, de itt is lehetőség van esztétikus 
állapotban lévő saját ágynemű használatára. A varratásról intézményi textília esetén az otthon 
gondoskodik. Saját ruhanemű javítása esetében foglalkoztatás keretében lehetőség van a 
varrógépek használatára. 
 

Egészségügyi ellátás: 
Az otthonban az egészségügyi szolgáltatás során a szakemberek részéről komplex ellátást 
kapnak lakóink.  

- Egészségmegőrző felvilágosítás 

- Rendszeres orvosi felügyelet 
- Ápolás 
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- Szakorvosi ellátás 

- Szükség szerint korházi ellátás 

- Rendeletben meghatározott gyógyszerellátás 

- Gyógyászati segédeszközök biztosítása 

A megfelelő orvosi ellátásról heti 4 órában gondoskodik a háziorvos, valamint havonta 

pszichiáter szakorvos is rendel az intézményben. A többi szakellátás a pannonhalmi 
szakrendelőben történik. A szállításról, és szükség szerint a kíséretről az intézmény 

gondoskodik. 

A lakók állapotának szinten tartásáról, betegség utáni javulásáról mozgásterapeuta 
gondoskodik. 

A gyógyszer ellátás az 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet alapján történik. Az intézmény által 
támogatott gyógyszerek a lakók által fogyasztott készítmények jelentős mennyiségét teszik ki. 
A gyógyszer fogyasztás dokumentálása, elszámolása, a hatályos rendeletben előírt egyéni 
gyógyszer felhasználási lapon történik.  
A készletben lévő alapgyógyszerek listáját az orvos és a vezető ápoló állítja össze. Az ellátást 

igénybe vevők részére a térítésmentesen biztosított gyógyszerek listáját ATC- kódok alapján a 
1/2000. (I.7) SzCsM rendelet tartalmazza. 

 

Egyéni, csoportos fejlesztő programok:  

A lakókkal folytatott mentálhigiénés munkában kulcsszerepe van a különféle kreatív 
csoportterápiás módszereknek. A zárt közösségben élő idősek, ha nincs mit tenniük, 
unatkoznak, türelmetlenek lesznek önmagukkal és társaikkal egyaránt és ez nemcsak a 
kedélyükre és a közérzetükre, de az egészségükre is károsan hat. A tétlenül üldögélő ember 
unatkozik, szellemi és testi ereje rohamosan hanyatlik.  
Az egyénre szabott tervezésnél a felmérések eredményei mellett az alábbi tényezőket is 
figyelembe kell venni:  

- a lakó közösségi beilleszkedési képességét;  
- személyes kívánságait;  
- rendszeres munkajellegű foglalkoztatásra való alkalmasságát;  
- érdeklődését;  
- baráti kapcsolatait,  
- családtagokkal való kapcsolatait.  

Az idősek érzelmi-, hangulati életének, társas kapcsolatainak alakulása a közösségi élet, a 
tevékenységek rendszerében valósul meg. A közösségi élet tartalma ezekben, valamint az 
ezeket kísérő közös élményekben, kapcsolatokban formálódik.  
 

A mentálhigiénés csoport tevékenységének eredményessége attól függ, mennyire sikerül az 
egész közösség előtt álló feladatokat minden egyes lakó számára közelivé, érthetővé, 
érzelmileg elfogadhatóvá, vonzóvá tenni.  
 

Foglalkoztatás:  

Az „intézményi lét” elfogadásához új örömforrások átélése vezet el legtermészetesebben. Az 
érzelmi biztonság megteremtése mellett, a tevékenységszükséglet kielégítése is fontos 
feladatunk.  

Fizikai foglalkozások köre:  

Önellátással kapcsolatos tevékenységek (ún. mindennapos tevékenységek, mint pl. az 
öltözködés, ágyazás, tisztálkodás) 
Szűkebb környezettel kapcsolatos teendők (pipere-mosdás, saját szoba rendbetétele, 

növénygondozás) 
Kedvtelésből végzett tevékenység (varrás, kézimunkázás, kötés) 
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Nem munka jellegű fizikai elfoglaltság (gyógytorna, egyéni és csoportos torna) 

Szellemi-kulturális foglalkozások köre: 

Intézményen belül szervezett programok  
Képzőművészeti, kreatív foglalkozások (ragasztás, montázs, festés, játékkészítés) 
Zenehallgatás 

Vetélkedők (mozgásos, szellemi, társasjáték, kártya, sakk) 
TV, videó, DVD.  

Egyéb programok: 

Egyéni foglalkozás, segítő beszélgetés (pszichoterápia, tanácsadás, konzultáció) 
Egyéni, csoportos fejlesztő programok. 

 

Érték- és vagyonmegőrzés szabályai: 
Az értékekről tételes felsorolás alapján átvételi elismervényt készít az intézmény 
részlegvezetője, melynek egy példányát átadja az ellátást igénybe vevőnek. Az értékek 
megőrzéséről az intézmény vezetője gondoskodik. A Házirend részletesen tartalmazza a 
lakókra vonatkozó érték- és vagyonmegőrzés előírásait, melyről külön szabályzat is készül.  
 

Elhunytakkal kapcsolatos intézkedések: 
A bentlakásos intézményben elhunytakkal kapcsolatos teendők ellátását az intézmény 
vezetője szervezi. 
 Ennek keretében kell gondoskodni az elhunyt 
a) elkülönítéséről, 
b) végtisztességre való felkészítéséről, 
c) a törvényes képviselő, valamint az Sztv. 20. §-a szerinti nyilvántartásban szereplő 
hozzátartozó értesítéséről, 
d) ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről, letétbe helyezéséről, valamint a hagyatéki 
végzést követően az örökösöknek történő átadásáról. 
 

Az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követően azonnal jegyzéket készít a haláleset 
időpontjában műszakot vezető dolgozó. A jegyzéket két tanúval alá kell íratni. 
 

A közeli hozzátartozó értesítéséről legkésőbb a halálesetet követő napon kell gondoskodni. 
Az eltemettetés megszervezéséről az örökösök gondoskodnak. 
 

Ha az elhunyt halála előtt az eltemettetéséről rendelkezett az intézmény felé és a 
takarékbetétje elhelyezésekor kedvezményezettként az intézményt jelölte meg elhalálozása 
esetére, az intézményvezető a visszafizetett takarékbetétből gondoskodik a temetésről. 
 

Az intézmény vezetője - amennyiben nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles 
személy, vagy az eltemettetésre köteles személy nem gondoskodik a temetésről - az elhunyt 

személy köztemetésének elrendelése iránt intézkedik a haláleset szerint illetékes települési 
önkormányzat polgármesterénél. 
 

Ha az örökös az elhunyt intézményben maradt ingóságaiért a hagyatéki végzés jogerőre 
emelkedését követően nem jelentkezik, az intézményvezető határidő megjelölésével 
felszólítja annak átvételére. Ha az örökös a kitűzött határidő elteltéig az ingóságot nem 
szállítja el, az intézmény azt értékesítheti vagy felhasználhatja (Ptk. 5:9-5:12. §-a). 
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8. Az ellátandó célcsoport köre  
Az ellátottak azok közül a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek közül kerülnek ki, akiknek 
egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az intézménybe azok a 18. 
életévét betöltött személyek is felvehetők, akik betegségük miatt nem tudnak önmagukról 
gondoskodni.  

Mezőörsön és a közeli kistérségekben élő generációk korfája öregszik. Egyre magasabb a 

nyugdíjasok, és az egyedülálló idősek aránya is, a fiatalabb generációkhoz képest. Az 
országos arány leképeződik e térségben is. A nyugdíjas korúak rétege körülbelül 2,3 millió főt 
képvisel országosan, amelyből 1,5 millió a nők és 778 ezer a férfiak aránya. A férfiak több 
mint a felét a 60-69 éves korosztály képviseli. Jelentős részük még egészséges, munkabíró és 
igényli az aktív szellemi és fizikai hasznos munkavégzés lehetőségét. A nyugdíjas korú, 60-69 

év közötti nők száma lényegesen magasabb, mint a férfiaké. Folyamatosan növekszik azoknak 
aránya, akik betegségük, elesettségük miatt állandó, rendszeres gondozást igényelnek. 
 

9. Tartós bentlakást nyújtó intézményi ellátás igénybevételének módja  
Az idősotthoni ellátást az 1993. évi III. tv. (Szociális Törvény, továbbiakban Sztv.) 68. § 
alapján a következő személyek vehetik igénybe: 68. § (1) Az idősek otthonában a 68/A. § (3) 
bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-

gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy 
látható el. 
(2) Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt 
önmagáról gondoskodni nem képes, a 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel 
rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó 
intézményben nem biztosítható. 
(3) Ha az (1) és (2) bekezdésben említett személy pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben 
szenved, ellátásáról más intézmény keretében kell elkülönítetten gondoskodni. 

(4) Az idősek otthonán belül külön gondozási egységben vagy csoportban kell ellátni azt a 
személyt, akinél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó 
középsúlyos vagy súlyos kórképet állapít meg. 
(5) Idősek otthonába az (1) bekezdés szerinti személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy 
éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a 68/A. § (3) 
bekezdésében meghatározott gondozási szükséglet hiányában is felvehető. 
Az intézményi elhelyezést írásban, illetve szóban kell kérelmezni. Az intézményben nyújtott 
ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérésére, 
indítványára történik. 
Az intézményvezető vagy az általa megbízott más személy a kérelem beérkezését követően 
tájékoztatja a kérelmezőt az ellátással kapcsolatos tudnivalókról és az Előgondozás tervezett 
időpontjáról. Az Intézmény által megbízott szakemberek az Előgondozás keretében a 
kérelmező tartózkodási helyén tájékozódnak az intézményi ellátást igénybe vevő 
életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott 
szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészítik az ellátást igénybe vevőt az intézményi 
elhelyezésre.  
Sztv. 68/A. § (1) Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az 
ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.  
(2) Az intézményvezető a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint 
megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály 
szerinti körülmények fennállását.  
(3) Idősotthoni ellátás az Sztv.-ben meghatározott III. fokozatot elérő gondozási szükséglet 
alapján vagy a 36/2007. (XII.22) SZMM rendeletben meghatározott egyéb körülményeken 
alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. 
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(4) Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll, de nem éri el az 
Sztv.-ben meghatározott III. fokozatot, és az idősotthoni elhelyezést a jogszabályban 
meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi 
segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről.  
A vizsgálat megállapításait az előgondozást végzők az Értékelő adatlapon (3. sz. melléklet a 
36/2007. (XII.22.) SZMM rendelethez) rögzítik. Az Értékelő adatlap kitöltésében az orvos a 

megjelölt orvosi szakkérdésekben közreműködik. Ez alapján az intézményvezető az értékelő 
adatlapon  igazolást állít ki a gondozási szükséglet vizsgálatáról, annak eredményéről.  
Az értékelő adatlapot az ellátást igénybe vevő személynek, illetve törvényes képviselőjének át 
kell adni, illetve el kell juttatni átvételi elismervény ellenében vagy tértivevényes postai 
küldeményként.  
Férőhely üresedés esetén az intézményvezető az igazgató-lelkésszel egyeztetve, az igények 

beérkezésének sorrendjében gondoskodik az elhelyezésről, kivéve, ha soron kívüli elhelyezési 
igényt tart nyilván. Írásban kiértesíti a kérelmezőt a férőhely elfoglalásának legkorábbi 
időpontjáról, valamint a kérelmező által fizetendő személyi térítési díj összegéről, az 
intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről.  
 

A férőhely elfoglalásához alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:  
• érvényes személyi igazolvány  

• érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány  

• nyugdíjas törzsszám, utolsó nyugdíj-szelvény, nyugdíj megállapító határozat  
• hatósági bizonyítvány (TAJ szám)  
• házaspár esetében házassági anyakönyvi kivonat  
• érvényes tartási, illetve öröklési szerződés másolata  

• gyermektartási kötelezettség esetén a határozat másolata  

• gondnokság alá helyezésről szóló határozat  
• folyószámlával rendelkezés esetén a folyószámla száma  

• 3 hónapnál nem régebbi negatív tüdőszűrő és negatív székletvizsgálati eredmény  

• közgyógyellátási igazolás  

• szakorvosi javaslat  
• háziorvos által kiadott jelenleg érvényben lévő gyógyszerelés  

• zárójelentések  

 

A kiértesítés alapján a helyét elfoglaló személlyel a jogszabályokban előírt megállapodás 
megkötésére kerül sor.  
Az intézménybe való felvételkor az intézményvezető vagy az általa megbízott személy a 

szolgáltatást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője és hozzátartozója részére 
tájékoztatást nyújt: 
• az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről,  
• az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, 
• az ellátást igénybevevő és hozzátartozói közötti kapcsolattartás különösen a látogatás, 
eltávozás és a visszaérkezés rendjéről, 
• a panaszjog gyakorlásának módjáról, 
• az ellátásban részesülő jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről 

• az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, 
• a fizetendő térítési díjról, ennek teljesítési feltételeiről és a mulasztás következményeiről 
• az intézmény Házirendjéről. 
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A lakó, illetve törvényes képviselője és hozzátartozója az Otthonba való felvételkor 
köteles: 

· írásban nyilatkozni a fentiekben meghatározott tájékoztatásban foglaltak tudomásul 
vételéről, tiszteletben tartásáról,  

· • adatokat szolgáltatni az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz, 
· • nyilatkozni arról, hogy ha a jogosultság feltételeiben és a jogosult vagy közeli 

hozzátartozója személyazonosító adatiban változás állt be, azt haladéktalanul közli 
az intézmény vezetőjével, 

· A lakó szobáját, az intézmény vezetője jelöli ki.  
· A férőhely kijelölése, intézményen belüli megjelölése, illetve indokolt esetben a 

bentlakás során történő férőhely változtatás - a lakóval illetve törvényes 
képviselővel és hozzátartozóval történő egyeztetés, a lakó érdeke, egészségi, 
mentális állapota és személyiségi jogai figyelembevételével az otthon vezetőjének a 

feladata. 

· A házastársakat kétágyas szobába kell elhelyezni, kivéve, ha az elkülönített 
elhelyezésüket közösen kérik. 

· Az igénybevételre vonatkozó további részletekre a Megállapodásban foglaltak az 
irányadók. 

 

10. Térítési díj  
Az intézményi ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat  
a) az ellátást igénybe vevő jogosult, 
b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, 
c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyenesági rokona, örökbe fogadott gyermeke, 
örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség 
teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és 
félszeresét, 
d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, 
e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban 
együtt: tartásra köteles és képes személy) köteles megfizetni  
 A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik. 
Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében az ingyenes ellátás további feltétele, hogy az 
ellátottnak a Szoc. tv.  119. § (2) bekezdése szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona és a 
117/D. § (3) bekezdése szerinti eljárásban jogerősen térítési díj fizetésére kötelezett nagykorú, 
vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke nincs. 
 Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi 
térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege 
nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy 
alkalommal korrigálható.  
 

A megállapított személyi térítési díjat az adott hónapban esedékes havi jövedelem átvételekor, 
de legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig kell megfizetni. 
Az 1/2000.(I. 7.) SZCSM rendelet 52. § 5.) bekezdése alapján az 52. § 2.) bekezdésben 
összeállított alap-gyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni 
gyógyszerszükséglet költségét - az egyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartó lap alapján - 
az ellátást igénybevevő viseli.  
Az ellátottak a térítési díj megfizetése után visszamaradó jövedelmükkel szabadon 

rendelkeznek.  
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A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál, ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az 
vagyont is terhel, 30%-ánál. Legalább a költőpénz összegére kell kiegészíteni az ellátottnak 
ezt az összeget el nem érő jövedelmét. 

Az Intézményben az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy 
részére legalább a költőpénz visszamaradjon. Az ellátást igénybe vevő részére az egészségi 
állapot javításához vagy szinten tartásához szükséges alapgyógyszereket a bentlakásos 
intézmény - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - térítésmentesen biztosítja. Ezen 
túlmenően az egyéni gyógyszerigények költségét - a külön jogszabályban foglaltak szerint - 

az ellátott személy viseli. Az ellátást igénylő, az ellátott, vagy a térítési díjat megfizető más 
személy, írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj 
megfizetését. Ebben az esetben a nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor 
biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb 
helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. 
Az ellátást igénylő, az ellátott, vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalhatja 
a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj 
különbözete egy részének megfizetését.  

 

Térítési díj távollét esetén 
Az ellátott a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési 
díj 20%-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők.  
Az első naptól, de két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi 
térítési díj 20 %-át fizeti a lakó.  
Két hónapot meghaladó távolléte idejére, ha egészségügyi intézményben tartózkodik, akkor a 
személyi térítési díj 40 %-át, ha egyéb helyen tartózkodik, akkor a személyi térítési díj 60 %-

át köteles megfizetni. A távolléti napok éves szinten összesíthetők, úgy hogy nem minősül 
távollétnek a rendszeres hétvégi távollét.  
Ha a gondozott tartósan kórházi kezelés alatt áll, akkor erre az időszakra a gondozási díj 
40 %-át kell fizetni. 
 

Térítési díj befizetésének elmulasztása 
Abban a nem kívánt esetben, ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díjfizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével 
írásban felhívja a személyi térítési díj fizetésére kötelezett személyt az elmaradt térítési díj 
megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézményvezető a díjhátralékot 
nyilvántartásba veszi és erről negyedévenként írásban tájékoztatja a fenntartót. A fenntartó az 
intézményvezető tájékoztatása alapján, intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról.  
Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve 
elengedését kéri, akkor e kérésével a fenntartóhoz – annak eredménytelensége esetén a 
bírósághoz – fordulhat, ki dönt a személyi térítési díj összegéről. A bíróság jogerős 
határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell megfizetni.  
 

Az intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások köre és térítési díja 

A fodrász az alapszolgáltatáson felül a lakó által igényelt tevékenységei elvégzéséért az általa 

bemutatott árjegyzék szerinti költségek megtérítését kéri, melyet a lakó helyben a fodrásznak 
fizet ki.  

Ha a lakó az alapszolgáltatás körében végzett körömvágás helyett vagy mellett más pedikűrös 
és manikűrös szolgáltatását veszi igénybe, a vállalkozó által meghatározott árat téríti. 
Az intézmény a lakói részére szabadidős programokat (színház, mozi, kirándulás, üdülés, stb.) 
szervez. Az ezeken résztvevők a felmerülő aktuális költségeket megtérítik.  
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Amennyiben a programokat az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek veszik 
igénybe, a költségek megtérítése részükről is szükséges.  
Amennyiben a lakó a saját TV készülékével igénybe veszi ezt a szolgáltatást szerződést kell 
kötnie a szolgáltatóval és közvetlenül neki kell fizetnie a díjat. A lakószobában a 
televíziókészülék használatát egyeztetni kell a szobatársakkal. A közösségi terekben lévő TV 
készüléket térítésmentesen, a többi lakótárssal egyeztetve lehet használni. A 
televíziókészüléket az ápoló-gondozó személyzet, illetve az általuk megbízott személy 
kezelheti. Telefonhasználat díját a lakó viseli. 
 

11. Az intézményi jogviszony megszűnése  
Az Sztv. 100. § előírásai szerint az intézményi jogviszony megszűnik 

• az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 
• a jogosult halálával, 
• a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve ha 

e törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható, 
• a megállapodás felmondásával.  
 

A megállapodást írásban mondhatja fel 
• az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül, 
• a fenntartó vagy az általa megbízott személy. 
Felmondásnak akkor van helye, ha 

• az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi 
elhelyezése nem indokolt, 
• az ellátott a házirendet súlyosan megsérti, 
az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személyi térítési díj fizetési 
kötelezettségének – a Sztv.102. § szerint – nem tesz eleget. 

 

A felmondási idő 30 nap, amelytől az intézményvezető, írásbeli kérés alapján, eltekinthet. Ha 

a felmondás jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri 
hozzájárulást megfizető személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 
nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 
Bíróságtól kérhető a felmondás jogellenességének megállapítása, ha azt a fenntartó, illetve az 

ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető 
személy vitatja.  
Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó nem 
dönt, illetve a bíróság jogerős határozatot nem hoz.  
„Sztv. 102. § (1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a 
térítési díj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha  

a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj 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.  
(2) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, 
jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére 
vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli 
jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az intézményvezető a jövedelemvizsgálatot 
– ideértve a 68/B. § és a 117/B. § szerinti esetet is – a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és 
a személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.  

(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a 
(2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b) pontja 
alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a 
térítési díj megfizetését.  
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(4) Ha három hónapon át térítési díj tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy 
a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről, annak 
kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben foglaltakról.  
(5) A 101. § (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119. § (2) bekezdése 
szerint jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.  
Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, 
illetve törvényes képviselőjét  
a) a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének 
határidejéről, rendjéről és feltételeiről;  
b) az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről;  
c) az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges 
előterjesztési és rendezési módjáról.”  

 

12. Az érdekképviseleti fórum működésének szabályai 
Az intézménnyel jogviszonyban állók és ellátásra jogosultak érdekvédelmét a más módon 
nem orvosolt panasz esetén az Érdekképviseleti Fórum látja el. 
Az Érdekképviseleti Fórum tagjai 
  2 fő lakó 

 1 fő hozzátartozó 

 1 fő intézményi dolgozó 

 1 fő a fenntartó részéről  
 

Az Érdekképviseleti Fórum tagjait az intézményvezető által összehívott lakógyűlésen 
választják meg, melyre meghívót kapnak az ellátottak hozzátartozói, gondnokai, valamint az 
intézmény munkatársai és a fenntartó képviselője. Az intézményvezető ismerteti az 
Érdekképviseleti Fórum létrehozásának jogszabályban meghatározott célját, segíti a 
jelenlevők között a konzultáció kialakulását, lehetőséget biztosít a lakók, hozzátartozóik, a 
személyzet és a fenntartó elvárásainak megfogalmazásában, az érdekek egyeztetésében. A 
találkozón jelenléti ív, és az elhangzottakról jegyzőkönyv készül. 
Az Érdekképviseleti Fórum szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik, az 
intézet lakógyűlése előtt évente egy alkalommal beszámol tevékenységéről. Az éves 
beszámoló alkalmával szükség szerint, de legalább négyévente új tagokat választ vagy a 
választott tagokat szükség szerint pozíciójában megerősíti.  
A lakó és hozzátartozója panasszal fordulhat az Érdekképviseleti Fórumhoz, ha intézményi 
jogviszonyát, személyes jogait, kapcsolattartását sérelem éri, továbbá ha az intézmény 
dolgozói megszegik szakmai titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségüket, vagy az ellátás 
körülményeit érintő kifogása van. Az érintettek jogosultak panaszukat, észrevételüket akár 
szóban, akár írásban előterjeszteni. Az Érdekképviseleti Fórum gondoskodik a panasz, 
észrevétel írásba foglalásáról.  
Az Érdekképviseleti Fórum összehívásáról a fenntartó, illetve a beérkezett konkrét panaszok 
alapján az Érdekképviseleti Fórum arra feljogosított tagjai intézkednek.  
Az Érdekképviseleti Fórum meghallgatja a panaszost és az ügyben érintett feleket, mérlegeli a 
panasz jogosságát, szükség esetén megoldási javaslatokat dolgoz ki. Problémás esetekben 
szakértő segítségét kérheti. Az Érdekképviseleti Fórum 15 napon belül értesíti a panasztevőt a 
panasz kivizsgálásának eredményéről. A szükséges intézkedések megtételével felhívja a 
figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges más módjára is. 

A jogosult és hozzátartozója panaszával a fenntartóhoz, vagy az intézmény szakmai 
felügyeletét ellátó kormányhivatalhoz, az ellátott jogi képviselőhöz fordulhat, ha a panasz 
kivizsgálására jogosult 30 napon belül nem intézkedik, vagy az intézkedéssel nem ért egyet. 



18 

 

13. A panaszjog gyakorlásának módjai 

Az ellátott az őt ért sérelem, méltánytalanság orvoslása céljából közvetlenül fordulhat a 
gondozó részleg ápolójához, a személyzet bármely tagjához, vagy az intézményvezetőhöz. 
Munkakörének megfelelően minden munkatárs köteles a tudomására jutott panaszos ügyben a 
szükséges intézkedést megtenni. 
Amennyiben az ellátást igénybe vevő egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva 
közvetlenül nem képes a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek megkeresésére, az 
intézményvezető segítséget nyújt ebben, illetve értesíti az ellátott törvényes képviselőjét, vagy 

az ellátottjogi képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás 
céljából. 
Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz 
kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, 
vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 
nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal. 
A lakó, illetve hozzátartozója sérelme, az őt ért méltánytalanság rendezése céljából ügyét az 
Érdekképviseleti Fórum elé terjesztheti. 
A gondozottak részére jól látható helyen ki kell függeszteni az érdekvédelemmel foglalkozó 
civil szervezetek, az állampolgári jogok biztosa, illetve az intézmény fenntartójának és a 
szakmai felügyeletre jogosult hatóság címét, elérhetőségét és az ellátottjogi képviselő 
elérhetőségeit. 
A gondnokság alatt álló gondozott érdekeinek védelmében az intézményvezető a 
gyámhivatalnál kezdeményezheti új gondnok kinevezését, ha a gondnok gondnoki teendőit 
nem megfelelően látja el, vagy nem a gondozott érdekének megfelelően végzi. 
 

14. Az ellátottjogi képviselő feladatai 
· megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő 

legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást 
igénybe vevőket érintő jogokról, 

· segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, 
problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott 
között kialakult konfliktus megoldásában, 

· segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, 
kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a fenntartónál, 
segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok megfogalmazásában, 

· a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az 
intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az 
arra illetékes hatóságnál, és ennek során - írásbeli meghatalmazás alapján - képviselheti az 
ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét, 

· az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális 
intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok 

érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során, 
· intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére, 
· észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az 

intézmény vezetőjénél, 
· amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, 

intézkedés megtételét kezdeményezheti az illetékes hatóságok felé, 
· a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja 
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IV. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében 

kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátás.  
1. A szolgáltatás célja, feladata 

Házi segítségnyújtás biztosítható Mezőörs község közigazgatási területén, bejelentett 

lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek számára. A szolgáltatás keretében 
az igénybevevők személyes szükségleteinek megfelelően, a minél hosszabb ideig tartó, saját 
lakókörnyezetben megvalósuló önálló életvitel megvalósítását, fenntartását segítjük. A 
gondozási tevékenységet a gondozók az igénybevevők fizikai, mentális, szociális 
szükségleteiknek megfelelően, az ellátott saját környezetében, lakóhelyén és 
lakókörnyezetében végzik. A házi segítségnyújtás megszervezése során az ellátott életkorát, 
élethelyzetét, egészségi állapotát vesszük figyelembe. Célunk, hogy az ellátott meglévő 
képességeit fenntartsuk, vagy fejlesszük. 

2. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások köre, formál 
rendszeressége 

A házi segítségnyújtás szakmai tartalma a személyes szükségletek kielégítése, mely magában 
foglalja a komfortérzet biztosítását/fenntartását, a fizikai és mentális ellátást és szervező 
feladatokat. A gondozó a napi gondozási tevékenységet a gondozási naplóban, ellátottanként a 
gondozási tevékenységet követően rögzíti, melyet az ellátott aláírásával igazol. 

A gondozási tevékenységet szakképzett, szociális gondozók, valamint társadalmi 
megállapodással és megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak látják el. 

A munkatársak hétköznapokon 8.00/-16.00óra biztosítják a szolgáltatást. Indokolt esetben 
hétvégén is nyújtható szolgáltatás. Indokoltnak minősül, ha az ellátást igénybevevő 
hozzátartozóval nem rendelkezik, vagy hozzátartozója idős és/vagy a gondozásban 

akadályoztatott személy. A szolgáltatást a megállapított napi gondozási szükséglet 
figyelembevételével a gondozási dokumentációban rögzítetteknek megfelelő időtartamban és 
módon, az ellátottal/törvényes képviselőjével egyeztetett rendszerességgel, de legfeljebb napi 

négy órában nyújtjuk. 

3. Szakmai tevékenység igénybevétele 

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.  
 

Szociális segítés keretében biztosítani kell: 

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést, 
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet   
elhárításában történő segítségnyújtást, 
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.   
 

Személyi gondozás keretében biztosítani kell: 

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, c) a (3) bekezdés szerinti feladatokat.   
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Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A 

szolgáltatás iránti kérelem alapjánaz intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért 
szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.  
A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő 
esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási 
szükséglet mértékét. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv 
felülvizsgálhatja és módosíthatja. A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási 
szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. 
Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az 
intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos 
intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az 
intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult. 

Amennyiben a házi segítségnyújtás során 
a) szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé,
 a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni,  
b) szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy  

kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.  
 

4. Létrejövő kapacitások - ellátottak száma: 30 fő 

A házi segítségnyújtás ellátási területe: Mezőörs község közigazgatási területe 

A gazdálkodás módja: 
A fenntartó döntése alapján a vegyes profilú intézmény önállóan gazdálkodó, állami 
normatívát igénybevevő. Az intézmény fenntartási és működési költségei a fenntartót terhelik. 
A szolgáltatást igénylő a fentiekben meghatározott, a Sztv. 63. § (1) bek. Hatálya alá tartozó 
természetes személyek, akik állapotuknál fogva nem igényelnek bentlakásos intézményi 
ellátást, azonban az önálló életvitelben segítségre szorulnak koruk, egészségi állapotuk miatt. 

A házi segítségnyújtás révén meghosszabbodhat az az időszak, amikor saját otthonában, 
önmagát ha segítséggel is, de ellátva tartózkodhat. 
 

5. A házi segítségnyújtási tevékenység szakmai tartalma: 

 Gondozási tevékenység: 
· segítségnyújtás az ellátást igénybevevőnek a környezetével való kapcsolattartásban, 
· a hiányzó családi gondoskodás pótlása, 
· az ellátást igénybevevővel segítő kapcsolat kialakítása, 
· egészségi, higiénés viszonyinak javítása, 
· mentálhigiénés gondozás biztosítása, 
· tétlenséggel járó káros hatások kialakulásának megelőzése, megfelelő képességek 

· fenntartása, fejlesztése, 
· az orvos előírása szerint alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, 
· segítségnyújtás az ellátást igénybevevő háztartásának vitelében (bevásárlás, takarítás, 
· mosás, meleg étel biztosítása), 
· segítségnyújtás a személyi higiéné megtartásában (fürdésnél való felügyelet, esetleg 

· segítség megadása), 
· segítségnyújtás a szociális ellátáshoz való hozzájutásban. 

Egészségügyi ellátás: 

· Egészségi állapot figyelemmel kísérése, értesítve a háziorvost, az ügyeletes orvost 
· A rendszeresen szedett gyógyszerek felíratása, beszerzése, a gyógyszerszedés 

ellenőrzése az orvos utasításai szerint. 
· Szakrendelésre utalt beteg szállításának megszervezése. 
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Mentális pszichés gondozás: 
· Az ellátottakkal való egyéni foglalkozás biztosítása. 
· Jó hangulat, az otthon légkörének javítása. 
· Baráti, családi kapcsolatok ápolásában közreműködés. 
· A külvilággal való kapcsolat megtartása, /TV, rádió - hallgatásra, újságolvasásra való 

· buzdítás/ érdeklődés felkeltése. 
· Egyéni, csoportos szabadidős foglalkozások, rehabilitációs programok szervezése a 

községben működő Idősek Klubjával együttműködve. 
Érdekvédelem: 

· Rendszeres tájékoztatás adása az időseket érintő, rájuk vonatkozó jogszabályokról. 
· Segítségnyújtás: 

· a hatóságok előtti ügyek intézésében, 
· kérvények, beadványok, nyomtatványok kitöltésében. 
· esetleges szociális otthoni beutalást nyert ellátottak otthonba való beköltözésben 

 

6. Az ellátás igénybevételének módja: 
A szolgáltatást igénylők az egyszerűsített előgondozásra, ellátásra vonatkozó kérelmüket 
írásban kötelesek benyújtani.  
A jogviszony keletkezéséről, az ellátás iránti kérelemről, az Intézmény vezetője dönt. 
Amennyiben a kérelem az Sztv. 63.§ (1) (2) bekezdésének a) b) és c) pontjain alapul, az 

igénylő kérelméhez köteles csatolni háziorvos véleményét egészségi állapotára vonatkozóan. 
A házi segítségnyújtásért térítési díjat az ellátó intézmény nem kér. A szolgáltatást a 
településen térítésmentesen biztosítja. 
 

7. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja:  

• plakát, esetenként szórólap 

• az intézmény honlapja  

• telefon/ személyes megkeresés 

 

8. Kapcsolattartás,panaszjog: 
Az igénybevevő és az intézmény közötti kapcsolattartás írásban, szóban, illetőleg távbeszélő 

útján történhet. Az intézmény vezetője a kérelmekről nyilvántartást vezet.  
Az ellátott, a szolgáltatással, kapcsolatos problémával az intézményvezetőhöz és az 
intézmény fenntartójához fordulhat. 
Amennyiben a panasz miatti jogorvoslatra nem kerül sor, 15 napon belül, az igénybevevő a 
fenntartóhoz, az ellátottjogi képviselőhöz fordulhat. 
 

9.Térítési díj: 
A házi segítségnyújtást igénybe vevő személyektől (ellátottak) térítési díj kérhető. A térítési 
díj meghatározása esetén a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kell eljárni. A házi 
segítségnyújtás szolgáltatást az intézmény térítésmentesen biztosítja az igénylők részére. 

 

V. ÉTKEZTETÉS 

1. A szolgáltatás célja, feladata 

Az étkeztetés keretében legalább napi egyszeri meleg étel biztosításáról kell gondoskodni 
Mezőörs község közigazgatási területén élő, bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező azon szociálisan rászorult személyek számára, akik azt önmaguk, illetve 

eltartottjaik részére nem tudják biztosítani.  
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Az étkeztetés biztosítása esetén különös tekintettel figyelembe kell venni az életkort, az 
egészségi állapotot, fogyatékosságot, pszichiátriai betegséget, szenvedélybetegséget. 

Étkeztetés biztosítható annak, aki öregségi nyugdíjban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs 
ellátásban vagy korhatár előtti ellátásban részesül; aki fogyatékossági ellátásban részesül; 
vagy időskorúak járadékát, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást kap, 
valamint annak a szociálisan rászorult személynek, aki a háziorvos vagy kezelőorvos 
véleménye alapján étkezését betegségéből adódóan nem képes biztosítani. 

2. Létrejövő kapacitások- résztvevők száma: 30 fő 

Az étkeztetés ellátási területe: Mezőörs község közigazgatási területén valósul meg. 

 

A gazdálkodás módja: 
A fenntartó döntése alapján a vegyes profilú intézmény önállóan gazdálkodó, állami 
normatívát igénybevevő. Az intézmény fenntartási és működési költségei a fenntartót terhelik. 
A feladatellátást az intézmény napi egyszeri meleg étkezést (ebéd) biztosításával végzi az 

Ujvári János Református Szeretetotthon (Mezőörs, Fő u. 66.) éttermében 11.00-14.00 óra 
között. 
Betegség, mozgáskorlátozottság esetén (melyet a házi orvos igazol), intézmény gépkocsija az 
ebédet lakásra szállítja. 
 

3. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módjai  
• plakát, esetenként szórólap 

• intézményi honlap   
• telefon/ személyes megkeresés 

 

4. Kapcsolattartás,panaszjog 

Az igénybevevő és az intézmény közötti kapcsolattartás írásban, szóban, illetőleg távbeszélő 

útján történhet. Az intézmény vezetője a kérelmekről nyilvántartást vezet. Az ellátott, a 
szolgáltatással, kapcsolatos problémával az intézményvezetőhöz és az intézmény 
fenntartójához fordulhat. 
Amennyiben a panasz miatti jogorvoslatra nem kerül sor, 15 napon belül, az igénybevevő a 
fenntartóhoz, az ellátottjogi képviselőhöz fordulhat. 
 

5. Térítési díj 
Az étkeztetést igénybe vevő személyektől (ellátottak) térítési díj kérhető. A személyi térítési 
díjat a fenntartó meghatalmazása alapján az intézmény vezetője is megállapíthatja, minden 
ellátottra, személyre szabottan, a jövedelmi viszonyait figyelembe véve, a kiadott 
jövedelemigazolás alapján. 
Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási 
önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. 
A térítési díj megállapítása során a napok számaként csak az étkezési napok száma vehető 
figyelembe. 

A személyi térítési díjának megállapításánál a családban egy főre jutó jövedelmet, kell 
figyelembe venni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a családban egy főre jutó 
jövedelem 30%-át. 
Az étkeztetés intézményi térítési díja a szerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen 
fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson 
történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha az étel, lakásra történő 
kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő 
személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. 
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                                 UJVÁRI JÁNOS REFORMÁTUS SZERETETOTTHON 
                                            Székhely: 9097 Mezőörs, Fő u. 66. 

                                         Levelezési cím: 8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4. 
                                            Tel/Fax: 06-89/351-001 

                                             E-mail: info@ujvariotthon.hu 

                                             Igazgató: igazgato@ujvariotthon.hu 

                                               Honlap: www.ujvariotthon.hu 

_______________________________________________________________________________ 

MEGÁLLAPODÁS 

 

A Magyarországi Református Egyház missziójának egyik alapvető lényegi eleme a szenvedő 

embertárs segítése, melynek eszköze a szeretetszolgálat. Ennek jegyében fő feladatunknak 

tartjuk a rászoruló ember humanitárius segítését, ellátását. Az alábbi megállapodás 
ebben a szellemben kerül megkötésre.  
 

I./ A megállapodást kötő felek 

Jelen megállapodás létrejött  

egyrészről: 
a. / az ellátást nyújtó (továbbiakban: ellátást nyújtó) 
§ Az intézmény megnevezése: Ujvári János Református Szeretetotthon 

§ Az intézmény székhelye: 9097 Mezőörs, Fő u. 66.  
(Képviseli: Forsthoffer Erzsébet intézményvezető) 

§ Az intézményt fenntartó megnevezése: Mezőörsi Református Egyházközség 

§ Az intézményt fenntartó címe: 9097 Mezőörs, Fő u. 39. 
(Képviseli:Szőke Barnabás lelkész) 

másrészről: 
b. / az ellátást igénybevevő 

§ neve:  

§ születési neve:  

§ lakcíme:  

§ telefonszáma:  

§ anyja neve:  

§ születési hely:  

§ születés időpontja:  

§ személyi igazolvány száma:  

§ TAJ száma:  

§ nyugdíjas törzsszáma:  

§ állampolgársága:   

amennyiben nem magyar állampolgár, útlevél és/vagy tartózkodási engedélyének száma: --- 

c. / az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője/ térítési díjat fizető 

§ neve:  

§ lakcíme:  

§ telefonszáma:  

§ anyja neve: 

§ születési hely:  

§ születés időpontja:  

§ rokonsági fok:  

között, a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 
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II./ A megállapodás tárgya 

 

A szociális ellátást nyújtó Ujvári János Szeretetotthon (9097 Mezőörs, Fő u. 66.) a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. évi törvény (továbbiakban Sztv.) 

alapján szociális alapszolgáltatásként étkezés igénybevételét biztosítja a jelen 

megállapodásban és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint. Az intézmény a Győr-

Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott GyC-01/282-

7/2017. számú jogerős működési engedéllyel rendelkezik. Az intézmény fenntartója– az 

intézmény zavartalan működését részben biztosító –  állami normatív támogatásban részesül. 

1.) Az ellátást nyújtó intézmény az étkeztetést , ….év ….hó …. napjától kezdődően 

biztosítja határozatlan időre/ határozott időre*,...................év............hó......napjáig biztosítja. 

 

III. Jogosultság és térítési díj 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 

meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan 

vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 

b) egészségi állapotuk, 

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

d) szenvedélybetegségük, vagy 

e) hajléktalanságuk 

miatt. 

 

2.) A felek tájékoztatási kötelezettsége 

 

2.1.) Az intézmény tájékoztatta az ellátást igénybevevőt és/vagy törvényes képviselőjét a 

szolgáltatás tartamáról és feltételeiről; 
§  panaszjoguk gyakorlásának módjáról;  
§ az ellátási jogviszony megszűnésének eseteiről; 
§ a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, valamint a mulasztás következményeiről; 
§  azon adatokról, melyek a hatályos jogszabályok szerint vezetett nyilvántartásokhoz 
szükségesek; 
 

2.2) Az ellátásra jogosult és/vagy törvényes képviselője a jelen megállapodás aláírásával 
nyilatkoznak 

§ a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, és annak betartásáról; 
§ azon adatokról, melyek a hatályos jogszabályok szerint vezetett nyilvántartásokhoz 
szükségesek; 
 

 

 

 

 

 

 

 

*megfelelő rész aláhúzandó 
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3.) Az intézmény a következő szolgáltatást nyújtja: 
 
3.1. Az étkeztetés biztosítása  az intézmény főzőkonyhájáról történik. 
 
A fogyasztás lehet: 
 
a) helyben az intézmény éttermében*( Mezőörs , Fő u. 66.) naponta: 11.30-tól 13.30-ig 
 
b) elvitelre* 
melyhez 2 garnitúra éthordót kell biztosítania. Minőségi garanciát megfelelő számú (4 részes) 
éthordó biztosítása esetén tudunk vállalni. Az ételhordó tisztántartásáról az ellátást 
igénybevevő köteles gondoskodni. 
 
c) házhoz szállítással * 
amennyiben orvosi igazolással igazolja az ellátást igénybe vevő, hogy betegsége, 
fogyatékossága miatt erre rászorul. Ez utóbbi esetben is 2 garnitúra éthordót kell biztosítania. 
Minőségi garanciát megfelelő számú (4 részes) éthordó biztosítása esetén tudunk vállalni. Az 
ételhordó tisztántartásáról az ellátást igénybevevő köteles gondoskodni. 
Az orvos előírása alapján diétás étkeztetés biztosított. 

4.) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj 

4.1. A fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó ellátásért intézményi térítési díjat állapít 

meg. Az ellátást igénybe vevő az ellátásért – annak kezdetétől –  személyi térítési díjat  fizet, 

amelyet az ellátást igénybe vevő jövedelmi   viszonyai, valamint az intézményi térítési díj 

figyelembe vételével kell  megállapítani. 

 Az étkeztetés keretében biztosított szolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál az 

1993. évi III. törvény 116. §. (1) bekezdés a) pont szerinti jövedelem vehető figyelembe. 

 

4.2.Az étkeztetés  intézményi térítési díjának alapja a szolgáltatási önköltség és az állami 

hozzájárulás különbségének egy ellátottra jutó napi összege. A kiosztó helyen, illetve a 

lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha az étel lakásra 

történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért 

fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. Az étel helyben 

fogyasztásáért vagy elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az 

adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata.  

Az étel kiszállítása esetében a személyi térítési díj a kiszállításra számított térítési díjnak és az 

adott hónapban kiszállítással igénybe vett étkezési napok szorzatának összegével növekszik. 

 

4.3.Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe 

vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.  

 

4.4.Az alapszolgáltatást igénybe vevő a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a 

tárgyhónapot követő hónap 31. napjáig személyi térítési díjat köteles megfizetni, amely nem 

haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 

 

 

 

 

 

 

 

*megfelelő rész aláhúzandó 
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A személyi térítési díj összegéről a szakmai igazgató az ellátás igénybevétele után, de 
legkésőbb az igénybevételtől számított 30 napon belül írásban értesíti a térítési díj fizetésére 
kötelezettet. 
 

Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkenését, illetve 

elengedését kéri, a térítési díj megállapítását a bíróságtól kérheti. A személyi térítési díj 
összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és 
változtatható meg, kivéve ha a kötelezett jövedelme 

 

a) olyan mértéken csökken, hogy a térítési díj fizetési kötelezettségének nem  tud eleget 
tenni. 

b) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladó mértékben 
növekedett. 
 

A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térintési díj megfizetésének 
időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a 
jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra. 

 

4.5.Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a 

távolmaradást a szakmai vezetőnek legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően 

írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének 

kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett 

a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének  kötelezettsége alól. 

 

A fentiek alapján a fenntartó az alábbi térítési díjat állapítja meg:.................................Ft/ 
nap / nem állapít meg térítési díjat, az ellátást  ingyenesen biztosítja.* 

 

5.) Panaszjog 

 

Az ellátással kapcsolatos panasszal az ellátást igénybe vevő az intézmény vezetőjéhez  illetve 

a fenntartó képviselőjéhez fordulhat. Amennyiben nem kap jogorvoslatot az ellátott jogi 

képviselőhöz  fordulhat panaszával. 

 

6.) Az ellátási jogviszony megszűnése
 

 

Az ellátási jogviszony megszűnik: 

§  az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 
§ a jogosult halálával, 
§ a határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával 
§ a megállapodás felmondásával. 
A megállapodást bármelyik fél 15 napos határidővel a másik félhez intézett nyilatkozattal 
felmondhatja. 

 

7.) Záró rendelkezések 

 

A megállapodás módosítására csak mindkét fél közös megegyezése alapján kerülhet sor. 
 
Az ellátást igénybevevő a Szt. 94/C § (2a) alapján jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg 
nyilatkozik, hogy a megállapodásban részletezett ellátást igénybe kívánja venni, a megállapodás 
megkötéséhez hozzájárul. 
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A megállapodásban leírtak a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően 
automatikusan módosulnak.  
 

Jelen Megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 
 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a 
szociális ellátásokra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. 
 

*megfelelő rész aláhúzandó 

 

Kelt, Mezőörs,  
                                                                       

………………………………..   ……………………….        ……………………                                      
ellátást igénybevevő és/vagy             fizetésre kötelezett                       ellátást nyújtó               
törvényes képviselője                   (vagy azt vállaló személy)                         intézmény          
                             

 

 

Törvényes képviselő neve:  

Lakcíme:  
Telefonszáma: 
 

                  …………………………............ 
                      törvényes képviselő  aláírása 

                                                                                         

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Név:……………………………..   Név:………………………………  

Cím:…………………………….   Cím:……………………………… 
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                                 UJVÁRI JÁNOS REFORMÁTUS SZERETETOTTHON 
                                            Székhely: 9097 Mezőörs, Fő u. 66. 

                                         Levelezési cím: 8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4. 
                                            Tel/Fax: 06-89/351-001 

                                             E-mail: info@ujvariotthon.hu 

                                             Igazgató: igazgato@ujvariotthon.hu 

                                               Honlap: www.ujvariotthon.hu 

___________________________________________________________________________ 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 

A Magyarországi Református Egyház missziójának egyik alapvető lényegi eleme a szenvedő 
embertárs segítése, melynek eszköze a szeretetszolgálat. Ennek jegyében fő feladatunknak 
tartjuk a rászoruló ember humanitárius segítését, ellátását. Az alábbi megállapodás 
ebben a szellemben kerül megkötésre.  

I./ A megállapodást kötő felek 

Jelen megállapodás létrejött  
egyrészről: 
d. / az ellátást nyújtó (továbbiakban: ellátást nyújtó) 
§ Az intézmény megnevezése: Ujvári János Református Szeretetotthon 

§ Az intézmény székhelye: 9097 Mezőörs, Fő u. 66. (Képviseli: Forsthoffer Erzsébet 
intézményvezető) 
§ Az intézményt fenntartó megnevezése: Mezőörsi Református Egyházközség 

§ Az intézményt fenntartó címe: 9097 Mezőörs, Fő u. 39. 
(Képviseli: Szőke Barnabás lelkész) 
másrészről: 
e. / az ellátást igénybevevő 

§ neve:  

§ születési neve:  
§ lakcíme:  
§ telefonszáma:  
§ anyja neve:  

§ születési hely:  

§ születés időpontja:  
§ személyi igazolvány száma:  
§ TAJ száma:  
§ nyugdíjas törzsszáma:  
§ állampolgársága:   
amennyiben nem magyar állampolgár, útlevél és/vagy tartózkodási engedélyének száma: --- 
 

f. / az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője/ térítési díjat fizető 

§ neve:  

§ lakcíme:  
§ telefonszáma:  
§ anyja neve: 

§ születési hely:  
§ születés időpontja:  
§ rokonsági fok:  
között, a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 
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II./ A megállapodás tárgya 

 

A szociális ellátást nyújtó Ujvári János Szeretetotthon (9097 Mezőörs, Fő u. 66.) a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. évi törvény (továbbiakban Sztv.) 
alapján szociális alapszolgáltatásként házi segítségnyújtás igénybevételét biztosítja a jelen 
megállapodásban és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint. Az intézmény a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott GyC-01/282-

7/2017. számú jogerős működési engedéllyel rendelkezik. Az intézmény fenntartója– az 

intézmény zavartalan működését részben biztosító –  állami normatív támogatásban részesül. 

5.) Az ellátást nyújtó intézmény az házi segítségnyújtást , ….év ….hó …. napjától 
kezdődően biztosítja határozatlan időre/ határozott időre*,...................év............hó......napjáig 
biztosítja. 

III. Jogosultság és térítési díj 

 Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében 
kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi 
segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy - a szociális segítés tevékenységeit is magába 
foglaló - személyi gondozást kell nyújtani. 

 Szociális segítés keretében biztosítani kell 
a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést, 
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 
elhárításában történő segítségnyújtást, 
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. 
 Személyi gondozás keretében biztosítani kell 
a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 
c) a (3) bekezdés szerinti feladatokat. 
Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A 
szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért 
szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet 
vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés 
vagy személyi gondozás indokolt. A megállapított gondozási szükségletet a működést 
engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja. 
Ha a gondozási szükséglet - az annak vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
értékelő adatlap (a továbbiakban: értékelő adatlap) szerint - III. fokozatú, a szolgáltatást 
igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a 
bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben a 

szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult. 
 Amennyiben a házi segítségnyújtás során 

a) szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, 
a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni, 
b) szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy 
kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. 
Házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, 
ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a 
szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. 
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6.) A felek tájékoztatási kötelezettsége 

 

2.1. Az intézmény tájékoztatta az ellátást igénybevevőt és/vagy törvényes képviselőjét a 

szolgáltatás tartamáról és feltételeiről; 
§  panaszjoguk gyakorlásának módjáról;  
§ az ellátási jogviszony megszűnésének eseteiről; 
§ a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, valamint a mulasztás következményeiről; 
§  azon adatokról, melyek a hatályos jogszabályok szerint vezetett nyilvántartásokhoz 
szükségesek; 
2.2 Az ellátásra jogosult és/vagy törvényes képviselője a jelen megállapodás aláírásával 
nyilatkoznak 

§ a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, és annak betartásáról; 
§ azon adatokról, melyek a hatályos jogszabályok szerint vezetett nyilvántartásokhoz 
szükségesek. 
§  

7.) Az intézmény a következő szolgáltatást nyújtja: 
Házi segítségnyújtás keretében a gondozási tevékenységeket az ellátást igénybevevővel 
együttműködésben, szükségleteinek megfelelően a gondozási terv dokumentációban 
rögzítettek szerint biztosítja az intézmény, amelyek az alább résztevékenységek közül 
kerülnek meghatározásra. 
Az intézmény a házi segítségnyújtást az ellátást igénybevevő saját lakásán biztosítja 
munkanapokon 8.00-és 16.00 óra között, naponta legfeljebb 4 óra időtartamban. 
 

A házi segítségnyújtás gondozási tevékenységei és résztevékenységei az 1/2000. (I. 7.) 
SzCsM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja értelmében: 
 

1.Az ellátást igénybevevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 
 

1.1.információnyújtás, tanácsadás , 
1.2.mentális támogatás, 
1.3.családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése, 
1.4.az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés 
ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében, 
1.5.segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult 
veszélyhelyzet elhárításában. 

1. A személyi higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

1.1. mosdatás, 
1.2. fürdetés, 
1.3. öltöztetés, 
1.4. ágyazás, ágyhúzás, 
1.5. inkontinens beteg ellátása, 
1.6. haj, arcszőrzet ápolás, 
1.7. száj, fog és protézis ápolása, 
1.8. körömápolás, bőrápolás. 

 

2. A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

2.1. takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, 
fürdőszobában, konyhában, és illemhelyiségben) - (szinten tartó tevékenység keretében 
porszívózás, portörlés, fürdést-mosdást követően a fürdőszoba feltörlése, kád kimosása), 
2.2. mosás- (tárgyi feltételek megléte szükséges), 
2.3. vasalás. 
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3. A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 

3.1. bevásárlás (személyes szükséglet mértékében) - 5 kg súlyhatárig a legközelebb 
eső élelmiszerboltból, az ellátást igénybevevő napi szükségleteit kielégítő élelmiszerek, 
egyéb eszközök beszerzése, 
3.2. segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében, 
3.3. mosogatás, 
3.4. ruhajavítás, 
3.5. közkútról, fúrtkútról vízhordás befütés, tüzelő behordása kályhához, 
3.6. télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt. 
 

4. A fizikai támogatás körében: 
4.1. etetés, itatás, 
4.2. mozgatás ágyban, 
4.3. felfekvés kezelése, 
4.4. sebellátás, 
4.5. gyógyszer kiváltása, adagolása, szedésének ellenőrzése, 
4.6. vérnyomás és vércukor mérése, 
4.7. hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül, 
4.8. kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, 
használatbetanítása, karbantartásban való segítségnyújtás. 
5. A háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése. 
6. Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés 
segítése”. 

Az ellátást igénybevevő, illetve törvényes képviselője, személyes segítés keretében végzett 
tevékenységet (lakáson belüli és kívüli egyaránt) annak elvégzését követően a gondozó által 
dokumentált gondozási naplóban aláírásával igazolja. 

8.) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj 

4.1.  A gondozási napló képezi az ellátásért fizetendő személyi térítési díj számításának 
alapját. Térítési díjat a lakáson belül végzett tevékenységekért kell fizetni. 
Amennyiben a házi segítségnyújtás ellátásért Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény, a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, a helyi önkormányzat mindenkor rendelete 
alapján térítési díjat kell fizetni , annak megállapítása a következők szerint történik: 
 

4.2.Az intézményi térítési díjat a fenntartó, személyi térítési díjat pedig az intézmény vezetője 
állapítja meg az ellátást igénybevevő által benyújtott jövedelemigazolás alapján.  
A személyi térítési díj összege az óradíj és az adott hónapban a lakáson belül gondozásra 
fordított idő szorzata, amelynek Összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj 
összegét, valamint az ellátást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 25%-át, amennyiben 
az igénybevevő a házi segítségnyújtás mellett étkeztetésben is részesül a házi segítségnyújtás 
és étkeztetés térítési díja együttesen nem haladhatja meg rendszeres havi jövedelmének 30%-

át. 
Az ellátást igénybevevő vagy a térítési díjat megfizető személy, írásban, egy év időtartamra 

vállalhatja az intézményi térítési díjjal megegyező személyi térítési díj megfizetését, de ezen 
esetben, amennyiben a házi segítségnyújtás mellé más fent említett ellátás igénybevétele is 
társul, és nem vállalták az intézményi térítési díjjal megegyező személyi térítési díj 
megfizetését, a személyi térítési díj megállapítása során nem tudjuk figyelembe venni az 
együttes %-os kedvezményt. 
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Amennyiben az ellátást igénybevevő az ellátásra tartási vagy öröklési szerződést kötött, a 
térítési díj fizetésére a tartását és gondozását szerződésben vállaló a kötelezett. 
 

4.3.A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két 
alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátást igénybevevő 
jövedelme oly mértékben csökken, hogy a térítésidíj-fizetési kötelezettségének nem tud eleget 
tenni, illetve ha olyan mértékben növekedett, hogy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 25%-át meghaladta. 
 

A személyi térítési díj megfizetése számla ellenében utólag történik, az intézmény által 
meghatározott napokon, tárgyhót követő hó 10. napjáig. 
 

4.4.Ha az ellátást igénybevevő vagy a térítési díjat megfizető személy a megállapított 
személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, úgy az 
értesítéstől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat, ezt követően a 
fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető. A fenntartó döntéséig, illetve a 
bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi térítési díjat kell megfizetni. 
 

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, 
jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére 
vonatkozó kötelezettségének nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli 
jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az intézményvezető a jövedelemvizsgálatot 
lefolytatja és a személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően 
állapítja meg. 
 

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a 
jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai 
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 
Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézmény 
igazgatója 15 napos határidő megjelölésével a befizetésre kötelezett személyt tértivevényes 
levélben írásban felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. Hogyha a térítési díj fizetésére 
kötelezett személy nem ugyanaz, mint aki a térítési díjat befizeti, a felszólítás egy példánya az 
ellátást igénybevevő részére is kézbesítésre kerül. Ha a megjelölt határidő eredménytelenül 
telt el, az intézmény igazgatója a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot 
nyilvántartásba veszi, majd erről negyedévenként tájékoztatja a fenntartót. 
A fentiek alapján a fenntartó az alábbi térítési díjat állapítja meg:.................................Ft/ 
óra/ nem állapít meg térítési díjat, az ellátást  ingyenesen biztosítja.* 
 

5.) Panaszjog 

Az ellátással kapcsolatos panasszal az ellátást igénybe vevő az intézmény vezetőjéhez  illetve 
a fenntartó képviselőjéhez fordulhat. Amennyiben nem kap jogorvoslatot az ellátott jogi 
képviselőhöz  fordulhat panaszával. 

6.) Az ellátási jogviszony megszűnése
 

Az ellátási jogviszony megszűnik: 
§  az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 
§ a jogosult halálával, 
§ a határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával 
§ a megállapodás felmondásával. 
A megállapodást az ellátott / törvényes képviselője 15 napos határidővel a másik félhez 
intézett nyilatkozattal bármikor felmondhatja. 
 

* megfelelő rész aláhúzandó 
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Az intézményi jogviszonyt a fenntartó által megbízott intézményvezető felmondja, ha az 
ellátott: 

· további szolgáltatás biztosítása nem indokolt, 
· az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítési 

díj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. 
Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítésidíj-fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget az alábbiakban meghatározottak szerint: 
hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-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. 
Ha három hónapon át térítésidíj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a 
térítési díjat megfizető személyt az intézményvezető írásban tájékoztatja a felmondás 
lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint a jövedelemvizsgálat szabályairól. 
Jogorvoslatért a fenntartóhoz illetve a bírósághoz fordulhat, ha vitatja a felmondás 
jogszerűségét. 
 

7.) Záró rendelkezések 

 

A megállapodás módosítására csak mindkét fél közös megegyezése alapján kerülhet sor. 

 
Az ellátást igénybevevő a Szt. 94/C § (2a) alapján jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg 
nyilatkozik, hogy a megállapodásban részletezett ellátást igénybe kívánja venni, a megállapodás 
megkötéséhez hozzájárul. 

 

A megállapodásban leírtak a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően 
automatikusan módosulnak.  
 

Jelen Megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 
 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a 
szociális ellátásokra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. 
 

Kelt, Mezőörs,  
                                                                       

………………………………..   ……………………….        ……………………                                      
ellátást igénybevevő és/vagy             fizetésre kötelezett                       ellátást nyújtó         
törvényes képviselője                   (vagy azt vállaló személy)                         intézmény          
                             

Törvényes képviselő neve:  

Lakcíme:  
Telefonszáma: 
                  …………………………............ 
                      törvényes képviselő  aláírása 

                                                                             

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Név:……………………………..   Név:………………………………  

Cím:…………………………….   Cím:……………………………… 
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                                 UJVÁRI JÁNOS REFORMÁTUS SZERETETOTTHON 
                                            Székhely: 9097 Mezőörs, Fő u. 66. 

                                         Levelezési cím: 8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4. 
                                            Tel/Fax: 06-89/351-001 

                                             E-mail: info@ujvariotthon.hu 

                                             Igazgató: igazgato@ujvariotthon.hu 

                                               Honlap: www.ujvariotthon.hu 

_______________________________________________________________________________ 

MEGÁLLAPODÁS 

az időskorúak ápolást-gondozást nyújtó intézményeiben történő ellátásához 

 

A Magyarországi Református Egyház missziójának egyik alapvető lényegi eleme a szenvedő 
embertárs segítése, melynek eszköze a szeretetszolgálat. Ennek jegyében fő feladatunknak 
tartjuk a rászoruló ember humanitárius segítését, ellátását. Az alábbi megállapodás 
ebben a szellemben kerül megkötésre.  
 

1. A megállapodást kötő Felek 

 

Jelen Megállapodás létrejött 
- az ellátást nyújtó intézmény 

- az ellátást igénybe vevő 

- az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője 

- az ellátást igénybe vevő legközelebbi hozzátartozói között. 
 

1.1.  Az ellátást nyújtó (továbbiakban: Intézmény) 
 

Az intézmény neve:                                      Ujvári János Református Szeretetotthon 

    Mezőörs 

Ágazati azonosító:                                         S0226799 

Az intézmény címe:                                       9097 Mezőörs Fő u. 66. 
Képviselője neve, beosztása:                         Forsthoffer Erzsébet igazgató  
 

Az intézményt fenntartó neve:   Mezőőrsi Református Egyházközség 

Az intézményt fenntartó címe:   9097 Mezőőrs, Fő u. 39. 
Képviselője neve, beosztása:               Szőke Barnabás lelkipásztor 

A fenntartó képviselőjének telefonszáma: 06-30/631-9819 

 

1.2. Az ellátást igénybe vevő 

 

Neve: ...................................................................................................................................  

Leánykori neve: ...................................................................................................................        
Állampolgársága:. ...............................................................................................................  
Jogállása(bevándorolt, letelepedett, menekült, hontalan): ..................................................  
Születési helye, ideje: ..........................................................................................................  

Anyja neve:  ........................................................................................................................  

Lakóhely:  ............................................................................................................................  
Tartózkodási hely:  ..............................................................................................................  
Értesítési cím: ......................................................................................................................  
Telefonszáma: .....................................................................................................................  
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Személyi igazolvány száma: ............................................................................................... 
 .............................................................................................................................................  

Adóazonosító jele: ...............................................................................................................  
TAJ száma:  .........................................................................................................................  
Nyugdíjas törzsszáma:  ........................................................................................................  
 

Az ellátást igénybevevő gondnokság alatt áll-e: igen – nem (a megfelelő rész aláhúzandó) 
Ha gondnokság alatt áll, annak foka: részlegesen korlátozó – teljesen korlátozó - kizáró (a 
megfelelő rész aláhúzandó) 
 

1.3.  Az ellátást igénybe vevő legközelebbi hozzátartozói 
1. Neve: ............................................................................................................................... 

 .............................................................................................................................................   

Leánykori neve:…………………………………………………………………………… 

Anyja neve:  ........................................................................................................................  

Születési helye: ………………………………………ideje:  .............................................  
Személyi igazolvány száma:  ..............................................................................................  
Lakcíme:  .............................................................................................................................  
Telefonszáma: ..................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................  

Egyéb elérhetősége:  ............................................................................................................  
Rokonsági fok:  ...................................................................................................................  
2.Neve:  ...............................................................................................................................  

Leánykori neve: ...................................................................................................................  
Anyja neve:  ........................................................................................................................  

Születési helye: ………………………………………ideje:  .............................................  
Személyi igazolvány száma:  ..............................................................................................  
Lakcíme:  .............................................................................................................................  
Telefonszáma:  ....................................................................................................................  
Egyéb elérhetősége:  ............................................................................................................  
Rokonsági fok:  ...................................................................................................................  
 

1.4. Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője 

 

Neve:  ..................................................................................................................................  

Leánykori neve: ...................................................................................................................  
Kirendelő szerv megnevezése:  ...........................................................................................  
Kirendelő határozat száma, kelte, jogerőre emelkedés időpontja:  
 .............................................................................................................................................  

Anyja neve:  ........................................................................................................................  

Születési helye, ideje:  .........................................................................................................  
Lakóhely:  ............................................................................................................................  
Tartózkodási hely:  ..............................................................................................................  
Értesítési cím:  .....................................................................................................................  
Tel./egyéb elérhetőség:  .......................................................................................................  
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2. A megállapodás tárgya 

 

2.1. Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére Mezőörs Fő u. 66. szám alatt személyes 
gondoskodás körébe tartozó, szakosított ellátást – ápolást, gondozást – nyújt, tartós 
bentlakásos elhelyezés és ellátás formájában.  
Az intézmény a vonatkozó jogszabályokban és jelen megállapodásban szabályozott módon 
teljes körű ellátást nyújt. Ettől eltérő szolgáltatás biztosítására külön szerződést kell kötni. 
Az intézmény a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által 
kiadott GyC-01/282-7/2017. számú, jogerős működési engedéllyel rendelkezik. Az intézmény 
fenntartója– az intézmény zavartalan működését részben biztosító – állami normatív 
támogatásban részesül. 
 

2.2.Az ellátás helyét, gondozási egységét az intézményvezető jelöli ki, módosítás esetén 
értesíteni kell az ellátást igénybe vevő hozzátartozóját, törvényes képviselőjét. 
 

2.3. Amennyiben az ellátást igénybe vevő házastársával/hozzátartozójával közösen kerül 
elhelyezésre a szobában, az intézmény jogosult a házastárs/hozzátartozó elhunyta esetén az 
ellátást igénybe vevőt másik szobába áthelyezni, valamint jogosult másik személyt is e 
szobában elhelyezni. 
 

2.4. A 2.1 pontban megjelölt ingatlanban alapbútorzattal ellátott szobában helyezi el. Az 
ellátást igénybe vevő nem kizárólagos használatra jogosult, ezért tudomásul veszi, hogy az 
intézmény jogosult másik személyt is e szobában elhelyezni. 
 

2.5. Az intézmény a szociális ellátást ………év……………………..hónap…….napjától 
kezdődően határozott (………..év…………………….hónap………napjáig terjedő) vagy 

határozatlan időtartamra szólóan biztosítja. 
 

3. Az intézmény szolgáltatásai 
 

3.1. Teljes körű ellátás  
Az intézmény a Szt. 67.§(1) bekezdése szerint teljes körű ellátást nyújt, amelynek értelmében 
biztosítja: 

· a napi huszonnégy órás szolgálatot 
· a lakhatást, valamint a folyamatos fűtés- és melegvíz-szolgáltatást, világítást, 
·  napi legalább egy alkalommal meleg ételt, 
· orvosi javaslatra, az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetőségeket (pl. diéta, 

gyakoribb étkezés), amennyiben azt az ellátást igénybe vevő egészségi állapota 
indokolja, 

· az ellátást igénybe vevő a bentlakásos intézményben saját ruházatát és textíliáját 
használja. Ha az ellátott megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem 
rendelkezik a teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat legalább három váltás 
fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő legalább két váltás 
felső ruházatot és utcai cipőt – szükség szerint más lábbelit – tartalmaz. Továbbá 
az 1/2000. SzCsM rendelet 49. §-a értelmében három váltás ágyneműt, a 
tisztálkodást segítő három váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges 
anyagokat, eszközöket szükség szerint biztosítja. (A személyes használatra kiadott 
ruházat és textília az intézmény tulajdonát képezi.), 

· a ruházat, illetve textília tisztítását és javítását a Házirendben meghatározott 
módon, 
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· az egészségügyi ellátást, melynek keretében gondoskodik az ellátást igénybe vevő 
egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításról, rendszeres orvosi felügyeletéről, 
szükség szerinti ápolásáról, valamint a szakorvosi ellátáshoz és a kórházi 
kezeléshez való hozzájutásról. Az intézmény a telephelyeihez legközelebb eső 
egészségügyi szolgáltatáshoz, illetve az intézménnyel szerződéses jogviszonyban 
álló szolgáltatóhoz való eljutást biztosítja alapszolgáltatásként. Az ezt meghaladó 
igényt egyéni kérelem elbírálása után biztosíthatja az intézmény térítési díj 
ellenében. 

· intézményünk térítésmentesen az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 52.§ (2) pontjában 
meghatározott gyógyszercsoportokból a háziorvos, kezelőorvos javaslata alapján 
egyféle gyógyszert biztosít térítésmentesen, amely azonban havonta 
felülvizsgálatra kerül. Az alapgyógyszerkészlet aktuális listájának egy példánya 
jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg az ellátást igénybevevő részére 
átadásra került. 

· az egészségügyi ellátás keretében az intézmény elsősorban a 
közgyógyigazolványra felírható és a társadalombiztosítás által támogatott 
gyógyszert és gyógyászati segédeszközöket biztosítja, kivéve, ha az adott 
gyógyszercsoporton belül nincs közgyógyellátási igazolványra felírható 
gyógyszer, amely az adott betegség kezeléséhez megfelelő 

· az ellátást igénybevevő költségén az alapgyógyszerkészlet körébe tartozó 
gyógyszereken túlmenően rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet 
beszerzését. (A rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet költségének 
viselésére az intézmény csak az 1/2000. (I.1.) SzCsM rendelet 52.§ (6) és (8) 
bekezdéseiben szabályozott esetekben köteles.) 

· a gyógyászati segédeszköz-ellátás körében a testtávoli eszköznek az intézmény 
költségén, a testközeli segédeszközöknek az ellátást igénybevevő költségén történő 
beszerzését. (Testközeli segédeszköz költségeinek viselésére az intézmény csak az 
1/2000. (I.1.) SzCsM rendelet 52.§(6) bekezdésében szabályozott esetekben 
köteles.) 

· az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátását, melynek keretében biztosítja – 

többek között  
o a személyre szabott bánásmódot, 
o a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, 

csoportos megbeszélést, 
o a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, 
o a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást, 
o a családi és társadalmi kapcsolatok fenntartását,  
o a gondozási tervek megvalósítását, 
o a hitélet gyakorlását, 
o segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok 

kialakulását és működését 
· az intézmény az ellátottak képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében 

szocioterápiás foglalkozásokat szervez és egyéb habilitációs és rehabilitációs 
jellegű ellátást szükség szerint biztosít 

· Alapfeladatot meghaladóan is szervez az intézmény 

- programokat (rendezvények, kirándulások), 
- szolgáltatásokat (pl. fodrászat), amelyekért a házirendben szabályozott módon kell 

térítést fizetni. 
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A vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeken túli szolgáltatások, átlagos feltételeket 
meghaladó ellátotti igények költségeit az intézmény nem viseli, erre külön szerződés 
köthető. 
 

3.2. Az érték- és vagyonmegőrzés 

 

3.2.1. Az ellátást igénybe vevő korlátozottan jogosult az intézményi élethez szükséges, azzal 
összefüggő személyes tárgyainak az intézménybe történő bevitelére. 
Az ellátást igénybe vevő személyes tárgyainak beviteli korlátja a házirendben részletesen 
ismertetésre került. 
 

3.2.2. Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az ellátást igénybe vevőnek az 
intézménybe bevihető és oda bevitt érték- és vagyontárgyainak, személyes tárgyainak 
megfelelő és – szükség esetén – biztonságos elhelyezéséről és megőrzéséről. Amennyiben az 
ellátást igénybe vevő vagyontárgya vagy értéktárgya a megőrzés szempontjából speciális 
feltételeket igényel, az intézmény köteles segítséget nyújtani az ellátást igénybe vevő részére 
a megfelelő elhelyezéséhez, illetve annak igénybevételéhez vagy eléréséhez, aminek költsége 
az ellátottat terheli. 
 

3.2.3. A személyes szükséglet körébe tartozik különösen az intézményi ellátást meghaladó 
mennyiségű vagy minőségű élelmezés, ruházat, valamint textília. A felsoroltakon kívül 
személyes szükségletek kielégítését szolgálja még a személyes használati tárgy (pl. televízió, 
magnetofon, rádió, hűtőszekrény) és szolgáltatás (pl. fodrász, kirándulás, kulturális program) 
is.  

 

3.2.4. Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának részletes 
szabályait a házirend tartalmazza. 

 

4. Felek jogai és kötelezettségei 
 

4.1. Felek tájékoztatási kötelezettsége 

 

4.1.1. Az ellátást igénybe vevő vagy törvényes képviselője, illetve az ellátott által megjelölt 
hozzátartozója kijelenti és jelen Megállapodás aláírásával elismeri, hogy az intézménybe való 
felvételkor az intézmény tájékoztatta őt (Szt. 96.§ (1) bek.) az intézményben biztosított 
ellátás, szolgáltatás tartalmáról és feltételeiről, 

· az intézmény által vezetett, az ellátást igénybe vevőt érintő nyilvántartásokról, 
· a bentlakásos intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói között 

kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és visszatérés rendjéről, 
· panaszjoguk gyakorlásának módjáról, valamint az érdekképviseleti fórum 

működéséről, amelynek egy példánya az ellátást igénybe vevő részére átadásra 
került, 

· az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, 
· az intézmény belső rendjét és az együttélés szabályait tartalmazó Házirendjéről, 

amelynek egy példánya az ellátást igénybe vevő részére átadásra került, 
· a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, a mulasztás következményeiről, 

illetve a csökkentés eseteiről, módjairól 
· az ellátást igénybe vevő jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről, így 

különösen az ellátottjogi képviselő személyéről és elérhetőségéről. 
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4.1.2. Az intézmény vezetője, vagy az általa megbízott személy köteles értesíteni, illetve 
tájékoztatni az ellátást igénybe vevőt, ill. törvényes képviselőjét és az általa megjelölt 
hozzátartozóját.  
· az ellátást igénybe vevő állapotáról, annak lényeges változásáról, 
· egészségügyi intézménybe való beutalásáról, 
· az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes 

szüneteltetéséről, 
· az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről, 
· a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében tett 

intézkedéséről. 
 

4.1.3. Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az intézményi alkalmazottak titoktartási 
kötelezettségének megtartásáról, és az ellátást igénybe vevő személyiségi jogainak 
tiszteletben tartásáról. 
4.1.4. Az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője, valamint hozzátartozója az 
intézménybe való felvételkor köteles: 
· nyilatkozni a tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételéről és tiszteletben tartásáról, 
· adatokat szolgáltatni az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz, 
· nyilatkozni arról, hogy haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével, ha a szociális 

ellátásra való jogosultság feltételeiben, a jövedelmi és vagyoni viszonyaiban, a közeli 
hozzátartozó személyazonosító adataiban változás állt be, 
· adatokat szolgáltatni a személyi térítési díj megállapításához, 
· nyilatkozni minden olyan dologról, amely az intézményi jogviszony létesítését, 

fenntartását, illetve megszüntetését befolyásolhatja, vagy azt más okból fontosnak tatja. 
 

4.2. A szabad mozgás és a kapcsolattartás joga 

4.2.1. Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézményen belüli és az intézményen kívüli 
szabad mozgásra a Házirendben rögzített kimenőre és szabadságra vonatkozó előírások 
szerint, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára. Az ellátást igénybe vevő 
kijelenti és jelen Megállapodás aláírásával igazolja, hogy az igénybevételi eljárás során 
részletes és pontos tájékoztatást kapott az intézményen belüli mozgás, valamint az 
intézményből történő eltávozás és visszatérés – az intézmény Házirendjében meghatározott – 

szabályairól.  
4.2.2. Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, 
látogatók fogadására, a Házirendben szabályozott módon. A látogatók fogadása során 
figyelemmel kell lenni az intézményben élő más személyek nyugalmára.  
 

4.3. Az érdekképviselet és a panasztétel joga 

4.3.1. Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója panasszal élhet a jelen Megállapodásban 
foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban, így 
különösen 

· az intézmény vezetőjének, alkalmazottainak szakmai, titoktartási, valamint érték- és 
vagyonvédelmi kötelezettségeinek megszegése, 

· az ellátást igénybe vevő személyiségi jogainak, kapcsolattartási jogának sérelme, 
valamint 

· az ellátás körülményeit érintő kifogások esetén.  
A panasz kivizsgálása az intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik, aki tizenöt napon 
belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. 
Amennyiben az intézmény vezetője határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért 
az intézkedéssel egyet, a kézhezvételtől számított nyolc napon belül az intézmény 
fenntartójához fordulhat jogorvoslattal. 
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4.3.2. Az ellátottjogi képviselő az ellátást igénybe vevő részére nyújt segítséget jogai 

gyakorlásában. Feladatai – különösen – az alábbiak: 
· megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátást 

igénybe vevőt érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény 
kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőt érintő jogokról, 

· segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos 
kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény 
és az ellátást igénybe vevő között kialakult konfliktus megoldásában, 

· segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza 
megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény 
vezetőjénél és fenntartójánál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó 
kérelmek, beadványok megfogalmazásában, 

· a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat 
az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, 
illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során – írásbeli megfogalmazás 
alapján – képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét, 

· az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális 
intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok 
érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során, 

· intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabály sértő gyakorlat 
megszűntetésére, 

· észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az 
intézmény vezetőjénél, amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő 
jogsértés fennállását észleli intézkedés megtételét kezdeményezheti a hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező hatóságok felé, 

· a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja. 
Az intézmény ellátottjogi képviselőjének nevét és elérhetőségeit az intézmény 
házirendjében, valamint faliújságain teszi közzé. 

 

4.3.3. Az intézményben érdekképviseleti fórum került megalakításra, amely az ellátást 
igénybe vevők jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv. Az 
érdekképviseleti fórum 

 a) előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátást igénybe  
vevőkkel, valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a 
szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátást igénybe vevők 
részére készült tájékoztatókat,  

 b) megtárgyalja az intézményben élők panaszait – ide nem értve a jogviszony 
keletkezésével, megszüntetésével kapcsolatos panaszokat -, és intézkedést 
kezdeményez az intézmény vezetője felé,  

 c) tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől az ellátást igénybe vevőket érintő 
kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban,  

 d) intézkedés megtételét kezdeményezheti az intézmény fenntartója felé, valamint más 
illetékes hatóságok, szervek felé amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos 
jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. 

Az érdekképviseleti fórum működésének feltételeit, eljárásának és választásának részletes 
szabályait a házirend tartalmazza. 
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5. Az ellátásért fizetendő térítési díj 
5.1. Az ellátásért térítési díjat kell fizetni.  
A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (továbbiakban személyi térítési díj) az 
intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátást 
megelőzően írásban tájékoztatja. A térítési díjat az igénybe vétel napjától havonként a 
tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni az intézmény részére. A térítési 
díjfizetési kötelezettséget az intézmény által biztosított csekken vagy készpénzben az 
intézmény pénztárában, vagy az intézmény elszámolási számlájára átutalva kell teljesíteni. 
 

5.2. A térítési díjat az alábbi személyek kötelesek megfizetni: 
· az ellátást igénybevevő jogosult, 
· a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott 

gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a 
tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének két és félszeresét, 

· a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, 
· a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy 

· a gondnokság alatt álló jogosult esetén a törvényes képviselő, 
· a gondnokság alatt nem álló, magasabb összegű családi pótlékban részesülő jogosult 

esetén a családi pótlék felvételére jogosult, 
· ha a családi pótlékot az intézmény vezetőjének folyósítják, akkor a családi pótlékra 

jutó személyi térítési díjat az intézményvezető, 
· egyéb esetben a térítési díj fizetésére kötelezett jogosult vagy tartására köteles és képes 

személy fizeti meg az intézménynek 
 

5.2.1. A személyi térítési díj: 
· Nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 
· Nem haladhatja meg az ellátást igénybevevő tartós elhelyezést, ápolást-gondozást nyújtó 

intézményi ellátás esetén rendszeres havi jövedelmének 80 %-át,/ átmeneti elhelyezést 
biztosító szolgáltatás esetén 60%-át (jövedelemhányad) amennyiben azt az ellátást 
igénybevevő kizárólag a rendszeres havi jövedelméből fizeti meg. 

· Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét és az ellátott jelentős 
pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező 
összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a 
jelentős pénzvagyonból kell fedezni. Jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére 
álló fizetési számla pozitív egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján 
fennálló követelése és készpénze összegének azon részét kell tekinteni, amely az 
intézményi térítési díj egyévi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj 
felülvizsgálatakor meghaladja. 

· Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem 
rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon 
kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az 

intézményi térítési díjjal megegyező összeg. Jelentős ingatlanvagyonnak az 
ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. Ingatlanvagyonként kell figyelembe 

venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő, 
ellátott tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon 
fennálló vagyonértékű jogot, illetve az ellátás igénylését, vagy a felülvizsgálatot 

megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. 
Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni. 
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· Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a 
mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az 
esetben nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az 

ellátást ilyen  módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a 
vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. 

· A személyi térítési díj összegét úgy kell megállapítani, hogy az ellátást igénybevevő 
részére legalább a tárgyév január 1-én érvényes legkisebb öregségi nyugdíj összegének 
20 %-a, vagyonra történő terhelés esetén 30 %-a, mint költőpénz, visszamaradjon. 

· A napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj 30-ad része, a napi személyi 
térítési díj a havi személyi térítési díj 30-ad része, a hónapok naptári napjainak számától 
függetlenül. 

 

A fizetendő személyi térítési díjról az ellátottat, vagy az ellátottat és/vagy annak 
törvényes képviselőjét az intézményvezető írásban értesíti jelen megállapodás 
megkötésével egyidejűleg. 

 

5.2.2. Az intézményi térítési díj 
Az intézményi térítési díjat az intézmény fenntartója az egy ellátottra jutó önköltség napi 
összegét alapul véve, de nem szükségszerűen azzal azonos mértékben, konkrét összegben, 
forintra kerekítve állapítja meg, melynek módosítására évente két alkalommal jogosult. 
 

5.3. A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két 
alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátást igénybevevő 
jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a térítési díj fizetési kötelezettségének nem 
tud eleget tenni, vagy ha jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 25 %-át meghaladó mértékben nő. 
 

Az intézményi térítési díj jelen Megállapodás megkötése időpontjában 

4.211.-Ft/nap, valamint 126.330-. Ft/hó 
 

A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének 
időpontjáról az intézmény fenntartója rendelkezik. 
 

5.4. Költőpénzt kell biztosítani annak az ellátottnak is, aki helyett a térítési díjat jövedelem 
hiányában kizárólag a tartásra köteles és képes személy fizeti, illetve a térítési díjat vagyona 
terhére állapították meg. A költőpénz összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-én 
érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-nál, ha a térítési díjat úgy állapították 
meg, hogy az vagyont is terhel, 30 %-ánál. Legalább a költőpénz összegére kell kiegészíteni 
az ellátottnak ezt az összeget el nem érő jövedelmét. 
5.5. Az intézményi térítési díj teljes összegét az ellátást igénybevevő tartását és gondozását 
tartási és öröklési szerződésben vállaló személy fizeti meg. 
5.6. Távollét esetén fizetendő személyi térítési díj 
5.6.1. Távollétnek minősül az a gondozási nap, melyen az ellátott nem tartózkodik az 
intézményben. A távolléti napok éves szinten összesítésre kerülnek.  
Az ellátásban részesülő két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a távollét minden 
napjára a napi személyi térítési díj 20 %-át fizeti.  
5.6.2. Az ellátott a két hónapot meghaladó távolléte idejére: 

a) egészségügyi intézményben történő kezelésének tartalma alatt, a távollét minden 
napjára a napi személyi térítési díj 40 %-át fizeti, 
b) az „a” pont alá nem tartozó esetekben a távollét minden napjára a napi személyi térítési 
díj 60 %-át fizeti. 
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5. 7. Jogorvoslat a személyi térítési díj megállapításával kapcsolatban 

5.7.1. Ha az ellátást igénybe vevő vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési 
díjnak az intézmény vezetője által megállapított összegét vitatja, illetve annak csökkentését 
vagy elengedését kéri, az annak felülvizsgálatáról és megváltoztatásáról szóló értesítés 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. 
5.7.2. Ha az ellátást igénybe vevő vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési 
díjnak az intézmény fenntartója által megállapított összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a 
térítési díj megállapítását. A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított térítési 
díjat kell megfizetni. 
 

5. 8. A díjfizetés elmulasztása esetén követendő eljárás 

Abban az esetben, ha a személyi térítési díj megfizetésére kötelezett személy, fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget, az intézmény vezetője 15 napos határidő megjelölésével a 
fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a 
határidő eredménytelenül telik el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a 
fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. (29/1993 (II.17.). Korm. rendelet 31.§) A 
nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja az intézmény 
fenntartóját a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. A 

személyi térítési díj és a befolyt térítési díj különbözetét az intézmény vezetője nyilvántartja 
és az ellátást igénybevevő halála esetén hagyatéki teherként az eljáró közjegyzőnek bejelenti. 
Amennyiben az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője, továbbá más térítési díj 
fizetésére kötelezett személy fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fenntartó – 

jogszabályban meghatározott módon – intézkedik a térítési díjhátralék behajtása iránt. 
 

5.9. Eseti térítési díj 
A Házirendben meghatározott, az intézmény által nyújtott olyan szolgáltatásokért, amelyek 
nem tartoznak az alapfeladatok körébe (pl. fodrász, kozmetika), valamint az intézmény által 
szervezett szabadidős programokért (pl. kirándulás, színházlátogatás) eseti térítési díjat kell 
fizetni. 
 

6. A megállapodás módosítása 

6.1. Jelen Megállapodás módosítására csak az intézmény vezetője és az ellátást igénybe 
vevő/törvényes képviselője közös megegyezése alapján kerülhet sor. 
 

6.2. Az intézmény vezetője – tekintettel arra, hogy jelen Megállapodás megkötésével az 
intézmény hosszú időre 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 kérdéseket elsődlegesen 
tárgyalás útján, egyezségre törekedve kívánják rendezni. 
Tudomásul veszik, hogy a megállapodás módosítására a személyi térítési díj megállapítása 
tekintetében az intézményvezető/fenntartó egyoldalúan jogosult. A megállapodás személyi 
térítési díj megállapításán túli tartalmának módosításához szükséges az ellátást igénybe vevő 
és/vagy törvényes képviselőjének, valamint az intézmény fenntartójának előzetes 
hozzájárulásán alapuló közös megegyezése. Amennyiben a közös megegyezés nem jön létre, 
a megállapodás 7.3. pontjában foglaltak az irányadók. 
 

7. Az intézményi jogviszony megszűnése 

7.1. Az intézményi jogviszony megszűnik 

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 
b) a jogosult halálával, 
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c) a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, 
ha az elhelyezés időtartama meghosszabbításra került, 

Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője 
kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője írásbeli kezdeményezése alapján 
az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a 
felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában 15 nap lejártával szűnik meg. 
A fenntartó által megbízott intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti:  

a, ha a jogosult intézményi elhelyezése nem indokolt, 
b, az intézményi házirendet súlyos megsértése miatt különösen az alábbi esetekben: 

ba) a lakó-, szobatárs, illetve dolgozó bántalmazása, zaklatása, 
bb) olyan mértékű italozás, amely az intézményi együttélés körülményeit 
zavarja 

bc) engedély nélkül való eltávozás, illetve távolmaradás, 
bd) az éves szinten a házirendben meghatározott napot meghaladó indokolatlan 
távollét, 
be)személyi térítési díjhátralékának összege a három havi térítési díj összegét 
meghaladja, és a felszólítások ellenére sem tesz eleget fizetési 
kötelezettségének. 

 c, ha a jogosult másik intézménybe történő elhelyezése indokolt. 
Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető 
panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a 
jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 
nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan 
feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és 
végrehajtható határozatot nem hoz. 
7.2. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, 
illetve törvényes képviselőjét 

a) a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak 
elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről; 
b) az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről; 
c) az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok 
esetleges előterjesztési és rendezési módjáról 
 

7.3. Az ellátott és az ellátást biztosító megállapodnak abban, hogy e szerződést az ellátott 
egyoldalú nyilatkozatával írásban felmondhatja, ez esetben az intézményi jogviszony 
kölcsönös megegyezés hiányában a felmondást követő 30. napon szűnik meg. 
 

Nem képezi az elszámolás tárgyát a használatra átvett eszközök, berendezési tárgyak 
rendeltetésszerű használatával együtt járó amortizációja, a lakrész újrafestésének, a 
rendeltetésszerű használatból adódó szükséges javítása elvégzésének költsége, valamint az 
intézményi jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó adminisztrációs költség. 
 

8. Az ellátást igénybe vevő nyilatkozata halál esetére 

8.1 Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy van/nincs írásos végintézkedése. Amennyiben van 
írásos végintézkedése, úgy annak fellelhetősége: 

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

8.1.1. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy eltemettetéséről  

……………………………………………..………………………………….fog gondoskodni. 

A temetés költségviselője:……………………………………………………………………… 
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A temetés helyét és módját illetően az ellátást igénybe vevő a következőket nyilatkozza: 
………………………………………………………………………………………………… 

 

8.1.2. Halál esetén közvetlenül értesítendő személy neve és elérhetősége: 
…………………………………………………………………………………………............... 
9. Befejező rendelkezések 

9.1. Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a valóságnak 
megfelel. 
 

9.2. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá 
a szociális ellátásokra vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. 
 

9.3. Jelen Megállapodás ______ (oldalak száma) számozott oldalból áll. 
 

9.4. Jelen Megállapodás ___ db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban 
készült. 
 

9.5. Az ellátást igénybevevő a Szt. 94/C § (2a) alapján jelen megállapodás aláírásával 
egyidejűleg nyilatkozik, hogy a megállapodásban részletezett ellátást igénybe kívánja venni, a 
megállapodás megkötéséhez hozzájárul. 
 

9.6. Jelen Megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 
 

9.7. A megállapodásban leírtak a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően 
automatikusan módosulnak.  
 

……………………, ............év ……………………..hó……….napján. 
 

 

 …………………………………….   ……………………………………… 

         az ellátást igénybe vevő                                      az ellátást nyújtó intézmény vezetője 

 

 

     ……………………………………..  …………………………………………. 
Az ellátást igénylő törvényes képviselője             az ellátást igénybe vevő jelen Megállapodás 

       1.3.pontjában megjelölt legközelebbi 
             hozzátartozója 

 

Tanú neve:  …………………………………………………………. 
 Címe: …………………………………………………………. 

          

……………………………………………….. 
                       aláírása 

 

Tanú neve:  ……………………………………………………………. 
 Címe :…………………………………………………………. 

                                       

……………………………………………….. 
                            aláírása 


