MEGÁLLAPODÁS
Szociális étkeztetés szolgáltatás biztosítására
amely, létrejött egyrészről a Kapolyi Alapszolgáltatási Központ – (8671 Kapoly, Szabadság u. 9.) mint ellátást
nyújtó intézmény,
a./ másrészről, az ellátást igénybe vevő
Név: ______________________________________________________________________________________
Születési név: ______________________________________________________________________________
Anyja neve: ________________________________________________________________________________
Születési hely, idő: __________________________________________________________________________
Lakóhelye:_________________________________________________________________________________
b./ az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője:
Név: ______________________________________________________________________________________
Születési név: ______________________________________________________________________________
Anyja neve: ________________________________________________________________________________
Születési hely, idő: __________________________________________________________________________
Lakóhelye:_________________________________________________________________________________
között a mai napon az alábbi tartalommal.
1. Az ellátás időtartama
A Kapolyi Alapszolgáltató Központ az étkeztetés ellátást határozott / határozatlan időtartamra szólóan biztosítja.
Határozott időtartam esetén a szolgáltatást ………………….. ig biztosítja.
Az ellátás kezdetének időpontja: …………………………………………………………………
Szolgáltatás igénybevételének módja1:
helyben fogyasztja
elvitellel
szállítással
2. Kapolyi Alapszolgáltatási Központ a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv.
62.§ szerinti étkeztetést biztosítja az igénybe vevő számára.
Az étkeztetés keretében munkanapokon a napi egyszeri meleg ételt igény szerint házhoz szállítással, illetve elvitel
lehetőségével biztosítja a Szolgáltató.
3. Az ellátást igénybe vevő kötelezettséget vállal kettő darab éthordó beszerzésére, melyben a Szolgáltató az étel
házhoz szállítását teljesíti. Továbbá vállalja, hogy eleget tesz az alapvető higiénés követelményeknek és az
éthordót tiszta, elmosogatott állapotban adja át az ételszállítást végző személynek.
4. Az ellátást igénybe vevő vállalja, hogy az ételfertőzés kockázatának elkerülése érdekében az étel átvételét
követően, annak elfogyasztását megelőzően újra hőkezeli (felforralja).
5. Az ellátást igénybe vevő, ha a szolgáltatást meghatározott napokon nem kívánja igénybe venni, azt köteles
Szolgáltatónak az azt megelőző nap 09.00. óráig bejelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az
adott napokra a térítési díjat ki kell fizetni.
6. A Kapolyi Alapszolgáltatási Központ a jelen szerződés 2. pontjában megjelölt szolgáltatást térítési díj
ellenében biztosítja.
Az intézményi térítési díj mértékét a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a
Szolgáltató állapítja meg.
Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi
térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. A térítési díjat a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Kormányrendelet 31.§– ának megfelelően kell megfizetni.
A) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál:
 a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,
 kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe
venni.
A személyi térítési díj étkeztetés esetén nem haladhatja meg az A) pont alapján megállapított jövedelem 30%-át.
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A megfelelő rész aláhúzandó

A személyi térítési díj összegéről a Szolgáltató az ellátást igénybe vevőt írásban értesíti.
A személyi térítési díjat az ellátást igénybe vevő a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles megfizetni.
7. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság feltételeinek
változásáról, továbbá minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás ellátása szempontjából lényeges,
haladéktalanul tájékoztatja a fenntartót.
8. A szociális ellátás megszűnik
 a szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
 határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam elteltével;
 a szolgáltatást igénybe vevő halálával;
9. A szolgáltató a szociális ellátást megszünteti





ha a szociális ellátás feltételei már nem állnak fenn,
ha a szociális ellátás már nem indokolt,
ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. 2
ha az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője a szociális ellátás megszüntetését kéri.

10. Jelen szerződés módosítására a Kapolyi Alapszolgáltatási Központ és az igénybe vevő, illetve törvényes
képviselője közös megegyezés alapján kerülhet sor.
11. A Szolgáltató é az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szociális ellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések
irányadóak.
12. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy e megállapodás tartalmát aláírását megelőzően elolvasta, vagy
hozzátartozója, törvényes képviselője, vagy más – nem az ellátó érdekkörébe tartozó – segítség útján
megismerte, megértette és a megállapodás egy példányát annak aláírását követően átvette.
Dátum: ……………………………

…………………………………
Ellátást igénybe vevő
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……………...………………………
Kapolyi Alapszolgáltató Központ,
mint szolgáltató

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 102.§ (1)(4) bekezdései szerint az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítésidíjfizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha 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 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 az Szt, 68/B. § és a 117/B. §
szerinti esetet is – az Szt. 119/C. § szabályai szerint 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 az Szt. 102.§ (2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az Szt. 102.§ (1)
bekezdés b) pontja alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy 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 írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról,
valamint az Szt. 102.§ (3) bekezdésben foglaltakról.

