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Javaslat
az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény –
Étkeztetés szakmai programjának jóváhagyására

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke
Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója

Ózd, 2018. december 3.
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Tisztelt Társulási Tanács!
Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Ózd és Térsége Szociális,
Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény – Étkeztetés (3600 Ózd, Bolyki Tamás út
15.) szakmai programjának és házirendjének módosítását a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételiről szóló 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet 21. § (1) bekezdésének megfelelően módosítani kell a lakosság
szükségleteinek megfelelően.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1)
bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a szakmai program jóváhagyása a fenntartó
hatáskörébe tartozik.
Tisztelt Társulási Tanács!
A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az ÓTSZEGYII Étkeztetés
Szakmai programjának jóváhagyását a határozati javaslat 1. melléklete szerint.
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Határozati javaslat
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
……./2018. (XII.3.) határozata
az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény – Étkeztetés
szakmai programjának jóváhagyásáról
Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az Ózd és Térsége Szociális,
Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény – Étkeztetés szakmai programját a
határozat
1. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
Felelős: a szakmai program végrehajtásáért az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója.
Határidő: folyamatos
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1. melléklet a .../2018. (XII.3.) határozathoz

Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény

Étkeztetés

SZAKMAI PROGRAM
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Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Étkeztetés
intézményi egysége szociális alapszolgáltatást nyújt, amelyet Ózd Kistérség Többcélú
Társulása (a továbbiakban: társulás) működtet. Munkáját a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és annak végrehajtási rendeletei
alapján végzi.
Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény intézményi
egysége a társult települések közigazgatási területén azoknak a szociálisan rászorultaknak a
legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük,
vagy hajléktalanságuk miatt.
Az intézmény székhelye: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.
Az intézmény telephelye: 3600 Ózd, Bolyky T. út 15.

1. A szolgáltatás célja
Feladata:
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg
étkeztetéséről való gondoskodás, akik azt önmaguk, illetve családtagjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Célja:
Az ellátottak részére biztosítani:
 koruknak, egészségi állapotuknak megfelelő minőségű és mennyiségi ételféleségeket,
 az élelmezési higiénia előírásainak betartását,
 az étel elfogyasztásához a kulturált környezet megteremtését.
1.1. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott
szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása
1.1.1. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása
A táplálkozás élettani hatása jelentős, hiszen a kornak, egészségi állapotnak, fizikai
aktivitásnak megfelelően megtervezett, összeállított, jóízűen elfogyasztott étel javítja
az ellátott fizikális állapotát, megakadályozza egyes betegségek kialakulását, betegség
esetén segíti a felépülést.
A szakmai program megvalósulása során biztosítható az ellátottak részére:
 egyenlő esélyű hozzáférés,
 munkanapokon a napi egyszeri meleg étkeztetés,
 koruknak, egészségi állapotuknak megfelelő minőségű és mennyiségű élelem,
 megfelelő információnyújtás,
 a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározott
tárgyi és személyi feltételek.
1.1.2. Nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása
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Étkeztetés: gondoskodás hideg, illetve meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a
szolgáltatást igénybe vevő lakhelyén, szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy közterületen.
Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően az alábbi formákban
biztosított:
 elvitelének biztosításával,
 lakásra szállításával.
1.1.3. Létrejövő kapacitások
Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény –
Étkeztetés évi tervezett ellátotti létszáma 400 fő/nap.
1.2. Más intézményekkel történő együttműködés módja
Az Étkeztetés kapcsolatot tart fenn szakmai tevékenysége érdekében:
 Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
intézményi egységeivel,
 Ózd Kistérség Többcélú Társulásával,
 egyéb egészségügyi ellátást vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézményekkel,
 családsegítéssel, gyermekjóléti intézménnyel,
 háziorvosokkal,
 Ózdi Polgármesteri Hivatallal,
 Módszertani Intézménnyel,
 oktatási, nevelési intézményekkel,
 érdekvédelmi és civil szerveződésekkel,
 egyházi szervezetekkel.
A felsorolt intézményekkel való együttműködés lehetőséget biztosít az információk,
tapasztalatok összegyűjtésére és továbbadására, az ellátott egészségi, szociális és mentális
állapotának, valamint speciális helyzetének megfelelő segítségnyújtási elemek megtalálására.
Az együttműködés és a kapcsolattartás módja:
 személyesen,
 telefonon,
 e-mail-ben,
 levélben,
 szórólapon,
 médián keresztül.

2. Az ellátandó célcsoport megnevezése
Azon szociálisa rászorultak, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai
betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt a napi egyszeri meleg
étkezésről gondoskodni nem tudnak.

3. Az intézmény által nyújtott szolgáltatáselemek:
- étkeztetés, szociális konyha keretében nyújtott ellátás.
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Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően az alábbiak szerint biztosítjuk:
 az étel elvitelének biztosításával,
 az étel lakásra szállításával.
Az étel lakásra szállítását az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti
Integrált Intézmény 3 db gépjárművével, továbbá szolgáltatási szerződés útján oldja meg.
Az étkeztetés biztosítása munkanapokon történik: hétfőtől – péntekig 11.00 – 13.00 közti
időpontban.

Az ellátás igénybevételének módja

4.

Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését az
intézményvezető intézkedése alapozza meg. A szolgáltatás igénylése esetén a kérelmet egy
példányban az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
igazgatójánál, vagy a szolgáltatás telephelyén kell benyújtani. A kérelemről az igazgató dönt.
Az igazgató az intézményi jogviszony létesítését megelőzően az alábbiakról gondoskodik:
 a kérelem nyilvántartásba vételéről, amely a beérkezés sorrendjében történik,
 az intézményi jogviszony létesítéséről, az Szt. 94/B. (1) bekezdés szerinti
Megállapodás megkötéséről.
A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni.

5. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja:
-

szórólapon történő tájékoztatás,
információs füzet,
helyi sajtó,
a szolgáltatás székhelyén, telephelyén szóban, telefonon, e-mailben,
a társult települések Polgármesteri Hivatalában.

6. Csatolt mellékletek:
1. melléklet: megállapodás tervezete
2. melléklet: Házirend
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Szakmai program 1. melléklete
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
Étkeztetés
Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.
Telephely: 3600 Ózd, Bolyki Tamás út 15.
Telefon: 48 / 472 – 408
Iktatószám:
Ügyintéző:

MEGÁLLAPODÁS
Intézményi jogviszony létesítéséhez, személyes gondoskodás igénybevételére
Megállapodó felek:
- egyrészről
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény (székhely:
3600 Ózd, Október 23. tér 1.) (a továbbiakban: Szolgáltató), képviseli: igazgató,
- másrészről
Családi és utónév:
Születési családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja születési családi és utóneve:
TAJ száma:
mint a szolgáltatást igénybevevő (a továbbiakban: Igénybe vevő),
a továbbiakban együtt: Felek.
1. Felek rögzítik, hogy az Étkeztetés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szociális törvény) meghatározottak szerint
személyes gondoskodást nyújtó, alapszolgáltatási forma. Az étkeztetés biztosításának módja:
elvitel.
2. Felek tudomásul veszik, hogy jelen Megállapodás aláírásával az Étkeztetés igénybe
vételére jogosító intézményi jogviszony létesül. Az étkeztetést szociálisan rászorult
személyek vehetik igénybe, az igénybe vevő szociális rászorultsága – életkora, egészségi
állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, hajléktalansága,
létfenntartását veszélyeztető élethelyzete, életkörülményeinek kedvezőtlen változása miatt –
áll fenn.
3. Felek e Megállapodást
 határozott időre:
 határozatlan időre kötik.
A szolgáltatás igénybevételének kezdeti időpontja: ……………………
4. Felek rögzítik, hogy Igénybe vevő az Étkeztetés szolgáltatásainak igénybe vételére e
Megállapodás aláírásának napjától, az intézményi jogviszony fennállásának időtartama alatt
jogosult.
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5. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa működtetett Étkeztetés a B.-A.-Z. Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott jogerős és érvényes határozata szerint
bejegyzésre került a Szolgáltatói nyilvántartásba.
6. Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy az általa nyújtott szolgáltatások a Szociális törvényben
és végrehajtási rendeleteiben, illetve egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak
megfelelnek.
7. Szolgáltató vállalja, hogy az intézményi jogviszony időtartama alatt Igénybe vevő számára
biztosít
- napi egyszeri meleg ételt munkanapokon.
8. Igénybe vevő vállalja az intézményi jogviszony időtartama alatt:
a) a Megállapodásban foglaltak betartását,
b) jövedelmi viszonyaiban, jogosultsági feltételeiben, illetve személyes adataiban
bekövetkező változások haladéktalan bejelentését,
c) ha az ellátást betegség, vagy más ok miatt az Igénybe vevő nem kívánja igénybe
venni, a távolmaradást a szociális segítőnek legalább 2 munkanappal a távolmaradást
megelőzően írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a szolgáltatást
igénybe vevő a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás
kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül,
d) a felülvizsgálatról szóló értesítésben meghatározott térítési díj megfizetését,
e) az intézmény Házirendjének betartását.
9. Személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok
9.1. A Szociális törvény 115. § (1) bekezdése alapján „az intézményi térítési díj a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a
továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díj nem haladhatja meg a
szolgáltatási önköltséget.
9.2. A személyi térítési díj megállapításánál Igénybe vevő által tett nyilatkozatot, vagy a
rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg
az intézményi térítési díj összegét és Igénybe vevő havi jövedelmének 30%-át.
9.3. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VII. 18.) önkormányzati
rendelete 25. §. alapján Szolgáltató Étkeztetés elvitellel intézményi térítési díja:……… Ft.
Fentiekre tekintettel az Ön által fizetendő személyi térítési díj ősszege,
jövedelemnyilatkozatban meghatározott rendszeres havi nettó …………….. Ft
jövedelme alapján:
Egy ebéd térítési díja elvitellel munkanapokon: ……………… Ft
9.4. A megállapított személyi térítési díjat legfeljebb egy hónapra előre, a tárgyhó 10. napjáig
kell befizetni az Étkeztetés szociális segítőjének.
9.5. Igénybe vevő tudomással bír arról, hogy a fizetendő személyi térítési díj összege a
megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható
meg, kivéve, ha Igénybe vevő jövedelme:
a) olyan mértékben csökken, hogy a törvényben meghatározott térítési díjfizetési
kötelezettségének nem tud eleget tenni;
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben
növekedett.
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A személyi térítési díj felülvizsgálatáról szóló mindenkori értesítés e Megállapodás
mellékletét képezi.
10. Az intézményi jogviszony megszűnésének esetei
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) az Igénybe vevő halálával,
c) a határozott idejű intézményi elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával,
kivéve, ha a törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama
meghosszabbítható,
d) a Megállapodás felmondásával.
11. A Megállapodás felmondására vonatkozó szabályok
11.1. A Megállapodást Felek írásban mondhatják fel.
11.2. A Megállapodást Igénybe vevő, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül
bármikor felmondhatja.
11.3. Szolgáltató a Megállapodást az alábbi esetekben mondhatja fel:
- az Igénybe vevő az ellátást folyamatosan nem veszi igénybe, a szolgáltató személyes
vagy írásbeli megkeresése alkalmával az intézményi jogviszonya megszüntethető,
amennyiben a szolgáltatás biztosítása nem indokolt,
- az ellátott a házirendet súlyosan megsérti,
- az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy (továbbiakban:
térítési díjat megfizető személy) térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
- az ellátott jogosultsága megszűnik.
11.4. A térítési díjat megfizető személy, térítési díjfizetési kötelezettségének akkor nem tesz
eleget, ha


hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó
napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
 vagyoni, jövedelmi helyzete lehetővé teszi a térítési díj megfizetését.
11.5. Amennyiben a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan
mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó
kötelezettségének nem tud eleget tenni, köteles Szolgáltatónál rendkívüli jövedelemvizsgálat
lefolytatását kezdeményezni. Abban az esetben, ha ezt a kötelezettségét nem teljesíti, úgy kell
tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
11.6. Ha a térítési díjat megfizető személynek három hónapon keresztül térítési díjtartozása áll
fenn, Szolgáltató írásban tájékoztatja:
 a felmondás lehetőségéről,
 a felmondás kezdő időpontjáról,
 a rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatásának lehetőségéről.
12. Jogorvoslati lehetőségek
12.1. Igénybevevő, törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy, írásban
panasszal élhet
 az alapellátás vezetőjénél,
 a szolgáltatónál,
 az ellátott jogi képviselőnél.
12.2. Amennyiben Igénybevevő, törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető
személy nem ért egyet Szolgáltatónak az intézményi jogviszonnyal, vagy a személyi térítési
díjjal kapcsolatos döntésével, az Ózdi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális
Osztályához benyújtott, de Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsához címzett
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fellebbezéssel élhet. Ezt követően a Társulási Tanács döntésének felülvizsgálata bíróságtól
kérhető.
13. Jelen Megállapodás két megegyező példányban készült, amelyből egy példányt Igénybe
vevő, egy példányt Szolgáltató vesz át.
Jelen Megállapodást Felek elolvasták, annak tartalmát megértették, és mint akaratukkal
mindenben egyezőt írták alá.

Dátum:

Igénybe vevő
(törvényes képviselő) aláírása

igazgató
ph.

Kapják:

1. Igénybevevő/törvényes képviselő
2. Szolgáltató/Ügyirat
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Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
Étkeztetés
Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.
Telephely: 3600 Ózd, Bolyki Tamás út 15.
Telefon: 48 / 472 – 408
Iktatószám:
Ügyintéző:

MEGÁLLAPODÁS
Intézményi jogviszony létesítéséhez, személyes gondoskodás igénybevételére
Megállapodó felek:
- egyrészről
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény (székhely:
3600 Ózd, Október 23. tér 1.) (a továbbiakban: Szolgáltató), képviseli: igazgató,
- másrészről
Családi és utónév:
Születési családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja születési családi és utóneve:
TAJ száma:
mint a szolgáltatást igénybevevő (a továbbiakban: Igénybe vevő),
a továbbiakban együtt: Felek.
1. Felek rögzítik, hogy az Étkeztetés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szociális törvény) meghatározottak szerint
személyes gondoskodást nyújtó, alapszolgáltatási forma. Az étkeztetés biztosításának módja:
lakásra szállítás.
2. Felek tudomásul veszik, hogy jelen Megállapodás aláírásával az Étkeztetés igénybe
vételére jogosító intézményi jogviszony létesül. Az étkeztetést szociálisan rászorult
személyek vehetik igénybe, az igénybe vevő szociális rászorultsága – életkora, egészségi
állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, hajléktalansága,
létfenntartását veszélyeztető élethelyzete, életkörülményeinek kedvezőtlen változása miatt –
áll fenn.
3. Felek e Megállapodást
 határozott időre:
 határozatlan időre kötik.
A szolgáltatás igénybevételének kezdeti időpontja: ……………………
4. Felek rögzítik, hogy Igénybe vevő az Étkeztetés szolgáltatásainak igénybe vételére e
Megállapodás aláírásának napjától, az intézményi jogviszony fennállásának időtartama alatt
jogosult.
5. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa működtetett Étkeztetés a B.-A.-Z. Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott jogerős és érvényes határozata szerint
bejegyzésre került a Szolgáltatói nyilvántartásba.
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6. Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy az általa nyújtott szolgáltatások a Szociális törvényben
és végrehajtási rendeleteiben, illetve egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak
megfelelnek.
7. Szolgáltató vállalja, hogy az intézményi jogviszony időtartama alatt Igénybe vevő számára
biztosít
- napi egyszeri meleg ételt munkanapokon,
- ebéd lakásra szállítása munkanapokon.
8. Igénybe vevő vállalja az intézményi jogviszony időtartama alatt:
f) a Megállapodásban foglaltak betartását,
g) jövedelmi viszonyaiban, jogosultsági feltételeiben, illetve személyes adataiban
bekövetkező változások haladéktalan bejelentését,
h) ha az ellátást betegség, vagy más ok miatt az Igénybe vevő nem kívánja igénybe
venni, a távolmaradást a szociális segítőnek legalább 2 munkanappal a távolmaradást
megelőzően írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a szolgáltatást
igénybe vevő a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás
kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül,
i) a felülvizsgálatról szóló értesítésben meghatározott térítési díj megfizetését,
j) az intézmény Házirendjének betartását.
9. Személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok
9.1. A Szociális törvény 115. § (1) bekezdése alapján „az intézményi térítési díj a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a
továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díj nem haladhatja meg a
szolgáltatási önköltséget.
9.2. A személyi térítési díj megállapításánál Igénybe vevő által tett nyilatkozatot, vagy a
rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg
az intézményi térítési díj összegét és Igénybe vevő havi jövedelmének 30%-át.
9.3. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VII. 18.) önkormányzati
rendelete 25. §. alapján Szolgáltató Étkeztetés lakásra szállítással intézményi térítési
díja:……… Ft.
Fentiekre tekintettel az Ön által fizetendő személyi térítési díj ősszege,
jövedelemnyilatkozatban meghatározott rendszeres havi nettó …………….. Ft
jövedelme alapján:
Egy ebéd térítési díja lakásra szállítással munkanapokon: ……………… Ft
9.4. A megállapított személyi térítési díjat legfeljebb egy hónapra előre, a tárgyhó 10. napjáig
kell befizetni az Étkeztetés szociális segítőjének.
9.5. Igénybe vevő tudomással bír arról, hogy a fizetendő személyi térítési díj összege a
megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható
meg, kivéve, ha Igénybe vevő jövedelme:
a) olyan mértékben csökken, hogy a törvényben meghatározott térítési díjfizetési
kötelezettségének nem tud eleget tenni;
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben
növekedett.
A személyi térítési díj felülvizsgálatáról szóló mindenkori értesítés e Megállapodás
mellékletét képezi.
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9.6. Az igénybe vevő tudomással bír arról, hogy a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 9. § (4)
bekezdése értelmében, ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek
részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet
megállapítani (étkeztetés elvitellel: …..,- Ft, lakásra szállítással: …….,- Ft).
10. Az intézményi jogviszony megszűnésének esetei
e) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
f) az Igénybe vevő halálával,
g) a határozott idejű intézményi elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával,
kivéve, ha a törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama
meghosszabbítható,
h) a Megállapodás felmondásával.
11. A Megállapodás felmondására vonatkozó szabályok
11.1. A Megállapodást Felek írásban mondhatják fel.
11.2. A Megállapodást Igénybe vevő, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül
bármikor felmondhatja.
11.3. Szolgáltató a Megállapodást az alábbi esetekben mondhatja fel:
- az Igénybe vevő az ellátást folyamatosan nem veszi igénybe, a szolgáltató személyes
vagy írásbeli megkeresése alkalmával az intézményi jogviszonya megszüntethető,
amennyiben a szolgáltatás biztosítása nem indokolt,
- az ellátott a házirendet súlyosan megsérti,
- az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy (továbbiakban:
térítési díjat megfizető személy) térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
- az ellátott jogosultsága megszűnik.
11.4. A térítési díjat megfizető személy, térítési díjfizetési kötelezettségének akkor nem tesz
eleget, ha


hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó
napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
 vagyoni, jövedelmi helyzete lehetővé teszi a térítési díj megfizetését.
11.5. Amennyiben a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan
mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó
kötelezettségének nem tud eleget tenni, köteles Szolgáltatónál rendkívüli jövedelemvizsgálat
lefolytatását kezdeményezni. Abban az esetben, ha ezt a kötelezettségét nem teljesíti, úgy kell
tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
11.6. Ha a térítési díjat megfizető személynek három hónapon keresztül térítési díjtartozása áll
fenn, Szolgáltató írásban tájékoztatja:
 a felmondás lehetőségéről,
 a felmondás kezdő időpontjáról,
 a rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatásának lehetőségéről.
12. Jogorvoslati lehetőségek
12.1. Igénybevevő, törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy, írásban
panasszal élhet
 az alapellátás vezetőjénél,
 a szolgáltatónál,
 az ellátott jogi képviselőnél.
12.2. Amennyiben Igénybevevő, törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető
személy nem ért egyet Szolgáltatónak az intézményi jogviszonnyal, vagy a személyi térítési
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díjjal kapcsolatos döntésével, az Ózdi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális
Osztályához benyújtott, de Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsához címzett
fellebbezéssel élhet. Ezt követően a Társulási Tanács döntésének felülvizsgálata bíróságtól
kérhető.
13. Jelen Megállapodás két megegyező példányban készült, amelyből egy példányt Igénybe
vevő, egy példányt Szolgáltató vesz át.
Jelen Megállapodást Felek elolvasták, annak tartalmát megértették, és mint akaratukkal
mindenben egyezőt írták alá.

Dátum:

Igénybe vevő
(törvényes képviselő) aláírása

igazgató
ph.

Kapják:

1. Igénybevevő/törvényes képviselő
2. Szolgáltató/Ügyirat
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Szakmai program 2. melléklete

HÁZIREND
Ózd és Térsége, Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti
Integrált Intézmény
Étkeztetés
1. Étkeztetésben részesülhet az a szociálisan rászorult személy, aki a napi egyszeri meleg
étkezéséről átmenetileg vagy tartósan nem képes gondoskodni.
2. Az Étkeztetés napi egyszeri főtt ételt biztosít elvitel, vagy házhoz szállítás
lehetőségével.
3. Az étel kiszolgálása az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti
Integrált Intézmény által Szolgáltatási Szerződést kötő főzőhelyeken történik.
4. Ha az igénybe vevő az ellátást betegség, vagy más ok miatt nem kívánja igénybe
venni, a távolmaradást a szociális segítőnek legalább 2 munkanappal a távolmaradást
megelőzően írásban be kell jelentenie. Ennek elmulasztása esetén az igénybe vevő a
térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3.
munkanaptól mentesül.
5. Az étel kiszolgálása a különböző főzőhelyeken 11-13 óra között, az étel lakásra
történő szállítása 12-14 óra között történik. Ételt elvinni, továbbá az étel kiszállítását
csak jól zárható, tiszta edényben tudjuk biztosítani. Az ételhordó edények tisztán
tartásáról, fertőtlenítéséről az Igénybe vevő köteles gondoskodni.
6. A megállapodásban meghatározott személyi térítési díjat, a tárgyhó 10. napjáig – előre
– kell befizetni az Étkeztetés szociális segítőjének.
7. A szolgáltatás szociális segítőjének elérhetőségei: 3600 Ózd, Bolyki T. út 14. Telefon:
48/472-408.
8. A szolgáltatás nyitvatartási ideje: hétfő – csütörtök: 7.00 – 15.25, pénteken: 7.00 –
13.20 óráig.
9. Térítési díj befizetésére munkanapokon: 11.00 – 13.00 óra között van lehetőség.

