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Iktatószám:  
 

MEGÁLLAPODÁS 

Étkeztetés 
 

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: Bornemissza Melinda 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:  

 TAJ száma:  

 állampolgársága:   

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 jogerős 

működési engedéllyel rendelkezik. Az intézmény fenntartója– az intézmény zavartalan 

működését részben biztosító – állami normatív támogatásban részesül. 

 

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. 

 

IV. A felek tájékoztatási kötelezettsége 

 

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; 

 

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 



V. Az intézmény a következő szolgáltatást nyújtja: 

 
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. 

VI. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj 

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. 

 

Az étkeztetés intézményi térítési díjának összege nem haladhatja meg a szolgáltatási 

önköltséget. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 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. 

 

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

vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.  

 

Az alapszolgáltatást igénybe vevő a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a 

tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig személyi térítési díjat köteles megfizetni, amely nem 

haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 

 

A személyi térítési díj összegéről az intézmény vezetője az ellátás igénybevétele után, de 

legkésőbb az igénybevételtől számított 30 napon belül írásban értesíti a térítési díj fizetésére 

kötelezettet. 

 

 

 

*megfelelő rész aláhúzandó 



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 mértékben 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. 
 

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

távolmaradást az intézmény mezőörsi székhelyén dolgozó részlegvezetőjének 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.* 

 

VII. Panaszjog 

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

a fenntartó képviselőjéhez fordulhat. 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.  

Az ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége és fogadóórájának ideje az intézményben jól 

látható helyen kifüggesztésre került. 

 

VIII. Az ellátási jogviszony megszűnése
 

7. Az intézményi jogviszony megszűnése 

7.1. Az intézményi jogviszony megszűnik 

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

b) a jogosult halálával, 

c) a határozott idejű szolgáltatásnyújtás esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, 

ha annak időtartama meghosszabbításra került, 

d) a megállapodás felmondásával 

A megállapodást írásban bármikor felmondhatja: 

a) az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül, 

b) a fenntartó által megbízott intézményvezető  

A nyújtott alapszolgáltatás (étkeztetés) megszüntetését a jogosult, illetve törvényes 

képviselője kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője írásbeli 

kezdeményezése alapján az intézményvezető a szolgáltatásnyújtást megszünteti. A felmondási 

idő 15 nap, mely a felek megállapodása szerint ettől eltérő is lehet.   

 

 

*megfelelő rész aláhúzandó 



Ha a jogosultság jogszabályváltozás miatt szűnik meg, a megállapodást 15 napon belül is fel 

lehet mondani. 

A megállapodást az intézményt/szolgálatot fenntartó vagy az általa megbízott személy 

bármikor írásban felmondhatja. A felmondás időtartama 15 nap. 

Ha a jogosultság jogszabályváltozás miatt szűnik meg, alapszolgáltatás esetén a 

megállapodást a 15 napos felmondási időtartamon belül is fel lehet mondani. 

Ha a megállapodás felmondásának jogszerűségét bármely fél vitatja, kérheti a bíróságtól a 

megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek 

mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határozatot nem hoz. 

A megállapodás megszűnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak. Az 

elszámolás kiterjed a fizetendő térítési díjakra, és az esetleges hátralékaira, illetve minden 

olyan dologra, amely a megállapodás megszűnéséhez, megszüntetéséhez okszerűen 

kapcsolódik. 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a szociális ellátásokra vonatkozó 

mindenkori jogszabályok, továbbá a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

 

IX. Adatkezelés, adatvédelem 

Az ellátást igénybevevő/törvényes képviselője/megnevezett hozzátartozó/tartásra 

kötelezett/tartást vállaló személy(ek) kijelenti(k), hogy az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet), az 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint 

az adatvédelemre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések által biztosított 

jogaikról, az intézmény jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából végzett adatkezelési 

tevékenységről tájékoztatásban részesült(ek).  

 

Aláírásukkal valamennyi, jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés 

tényét és jogalapját tudomásul veszik, így különösen a jogszabályok által előírt 

nyilvántartások vezetésének, valamint országos jelentési rendszerben történő kötelező 

adatrögzítés tényét, illetve az esetleges hatósági megkeresések alapján történő adattovábbítást.  

 

Az ellátást igénybevevő/törvényes képviselője/megnevezett hozzátartozó/tartásra 

kötelezett/tartást vállaló személyek önkéntesen hozzájárulnak, hogy a hozzájárulásuk alapján 

kezelhető adataikat az intézmény az átvett adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint 

kezelhesse.  

 

A fenti tájékoztatás alapján történő adatkezeléshez hozzájárulok: 

 

Kelt.___________________________________ 

 

        _______________________ 

          ellátott/törvényes képviselő 

A fenti tájékoztatás alapján történő adatkezeléshez nem járulok hozzá. 

 

Kelt.___________________________________ 

        _______________________ 

          ellátott/törvényes képviselő  

 

 

 

      



X. 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 

meghallgatásra került és 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 intézmény               

    törvényes képviselője                   (vagy azt vállaló személy)                       vezetője                 

 

 

                                                                                                                                               

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

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

Cím:…………………………….   Cím:……………………………… 
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Iktatószám: ________________                                         Tárgy: ______________________  

Ügyintéző:                                                                           (sz: ______________________ 

                                                                                            an: ______________________ 

                                                                                            személyi térítési díj  megállapítása 

 

ÉRTESÍTÉS  

 

Tájékoztatom, hogy a Mezőörsi Református Egyházközség, mint fenntartó a 2020. március 

28. napján a 7/2020. (2020.03.28.) számú határozatával a fenntartásában működő Ujvári János 

Református Szeretetotthon székhelyén nyújtott szociális étkeztetés igénybevételének 

intézményi térítési díját az alábbiak szerint állapította meg:  

 

Az Ujvári János Református Szeretetotthon Idősek Otthona Mezőörs székhelyintézményében 

2020. április 1-től a szociális étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj napi összege 500,- 

Ft. 

 

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, illetve – 

amennyiben a térítési díj fizetésre kötelezett önkéntes fizetési nyilatkozatot nem tesz – az 

ellátásban részesülő havi jövedelmének 30%-át. 

 

Ön a  napján tett nyilatkozatában vállalta, hogy a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos 

személyi térítési díjat megfizeti, azt a tárgyhónapot követő hónap 10-ig az intézmény 

számlájára befizeti. 

Az Ön személyi térítési díját a fentiek alapján 500 Ft/nap összegben állapítom meg. 

 

A személyi térítési díj megfizetésének kezdete:    
 

Ha az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési 

díj összegét vitatja vagy annak csökkenését, illetve elengedését kéri, a térítési díj 

megállapítását a bíróságtól kérheti. A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított 

térítési díjat kell megfizetni.  

 

Kelt, _______________________                                         Bornemissza Melinda 

                intézményvezető 

Az értesítés egy példányát átvettem: 

 

Kelt:_________________________ 

 

   _____________________________ 

igénybevevő és/vagy törvényes képviselő 
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