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K I V O N A T 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális étkeztetés ellátás igénybevételéhez 

megkötendő megállapodás jóváhagyásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

75/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 

a szociális étkeztetés ellátás igénybevételéhez megkötendő megállapodás jóváhagyásáról 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálatnál a szociális 

étkeztetés ellátás igénybevételéhez megkötendő Megállapodást e határozat melléklete szerint 

jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Cserkutiné Herédi Erika intézményvezető helyettest a 

Megállapodások megkötésére.  

A Képviselő-testület az Ercsi Szociális Szolgálat 465/2011.(X.25.) Kt. sz. határozattal 

elfogadott Idősek Otthona Házirendjét hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: Győri Máté polgármester  

   Cserkutiné Herédi Erika intézményvezető h. 

Határidő: azonnal 

 

 

Kmf. 

 

 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 

 

 

  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 

         képviselő              képviselő 

   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
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„Melléklet a 75/2016. (II.11.) Kt.sz. határozathoz” 

 

Megállapodás 

 Szociális étkeztetés ellátás igénybevételéhez 

Amely      létrejött      egyrészről     az     Ercsi Szociális    Szolgálat   2451    Ercsi,     Lejtősor    

1.                                  

képviseletében: ……………………………….............................................intézményvezető.  

Másrészről: 

a,  Név:   

Leánykori név:  

 Lakcím:    

Telefonszám: 

Anyja neve: 

 

Születési hely:  

Születési idő:  

Személyi igazolványszám:  

Taj szám: 

b, Az ellátást igénybevevő törvényes képviselője: 

Név:      

Lakcím:     

Telefonszám: 

Anyja neve: 

Születési idő 

Születési hely: 

között az alábbi tartalommal: 

1. Az intézményi szociális alapszolgáltatás 

a.) 20………………….-től kezdődően  

b.) határozatlan időre 

2. Az ellátás időtartama határozott 

a) 20……….-tól-20………..-ig terjedő időre. 

 

3. A szociális étkeztetés szolgáltatásai: 

Az intézmény a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

Törvény szerinti étkeztetés ellátást biztosítja az ellátást igénybevevő számára. 

Az alapszolgáltatás - étkeztetés - körébe az alábbi szolgáltatások tartoznak: 

-  étkezés biztosítása ( kiszállítással, elvitellel, helyben) 

 

4. Az ellátást igénybevevő tájékoztatása. 

Az ellátást igénybevevő tudomásul veszi az: 

- az intézményben biztosított szolgáltatásra 
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- az ellátást igénybevevőt érintő, az intézmény által vezetett nyilvántartásra 

- a panaszjog gyakorlásának módjára  vonatkozó szabályokat. 

5. Az ellátást igénybevevő kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való 

jogosultság feltételeiben való változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely 

a személyi térítési díjfizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja az 

intézményvezetőt. 

 

6. Az intézményvezető szükség szerint tájékoztatja az ellátást igénybevevőt, illetve 

hozzátartozóját: 

-  az ellátást igénybevevő állapotáról 

- az ellátás ideiglenes szüneteléséről, 

- személyi térítési díjhátralék következményeiről. 

A személyi térítési díj megállapításának és fizetésének szabályai: 

 

A térítési díj két részből tevődik össze:  

- intézményi térítési díj 

A szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A normatív állami 

hozzájárulást a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, differenciált összegű állami 

hozzájárulás esetén az intézményi térítési díjat valamennyi normatívkategóriára külön kell 

meghatározni. Az intézményi térítési díjat a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete 

állapítja meg.  

- személyi térítési díj 

Az ellátást igénybe vevő által fizetendő térítési díj, melyet az intézményvezető konkrét 

összegben állapít meg és arról az ellátást igénylőt az ellátást igénybevételét megelőzően 

írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési 

díj összegét, kivéve, ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot. 

Ebben az esetben külön jogszabályban meghatározott összegű személyi térítési díjat kell 

fizetni.  

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott – az 

intézményvezető által kiállított jövedelemigazolásában meghatározott – jövedelmének 
 

             -   25%-át étkeztetés 

             -   30%-át,  a házi segítségnyújtás melletti étkezés  biztosítása esetén. 

Az intézményi térítési díj jelen Megállapodás megkötésének időpontjában 

……………………Ft/nap,  

 

Az egy ellátottra jutó önköltség összege jelen Megállapodás megkötésének időpontjában 

……………………..Ft/hó/fő 

 

 

6.1 A személyi térítési díj összegéről az intézményvezető legkésőbb jelen megállapodás 

aláírásától 30 napon belül értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. 

 

6.2 Ha az ellátást igénybevevő a személyi térítési díj összegét vitatja , az intézményvezető 

erre vonatkozó értesítésének kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Képviselő testület 
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fordulhat. Ilyen esetben a Képviselő Testület dönt a személyi térítési díj összegéről.  

 

6.3 A térítési díj fizetésére kötelezett az ellátásért a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig 

köteles a személyi térítési díjat megfizetni. 

6.4 Ha az ellátást igénybevevő a személyi térítési díj fizetésének nem tesz eleget az 

intézményvezető tizenöt napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az 

elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot 

nyilvántartásba veszi és erről negyedévenként tájékoztatja a Polgármestert. A 

Polgármester a hátralék behajtása iránt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv., valamint az adózás rendjéről szóló 

2003.évi XCII. törvény rendelkezései alapján intézkedik. 

7. Az ellátást igénybevevő és hozzátartozója az intézményi jogviszony keletkezésével és 

megszűnésével , valamint érdekeinek megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet 

elő az intézményvezetőhöz vagy az érdekképviseleti fórumhoz. 

A panasz elbírálásra jogosult tizenöt napon belül tájékoztatja a panasztevőt az 

intézkedésről. 

Ha a panasztevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet vagy a panasz kivizsgálására 

jogosult nem intézkedik, a panasszal az intézmény fenntartójához lehet fordulni. 

8. Az intézményi jogviszony megszűnik: 

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével ( ez esetben az intézmény fenntartóját 

elhelyezési kötelezettség terheli az ellátást igénybevevővel szemben) 

- határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam elteltével. 

- ha az intézményi jogviszony feltételei már nem állnak fenn. 

- ha az ellátást igénybevevő nem tesz eleget a személyi térítési díj fizetési 

kötelezettségének  

-  ha az ellátást igénybevevő az intézményi jogviszony megszüntetését kezdeményezi az 

intézményvezetőnél. 
 

9. Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető az ellátást igénybevevő közös 

megegyezése alapján kerülhet sor. 

 

10. Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézményvezető egyezteti az ellátást 

igénybevevővel az intézményi jogviszony megszűnéséig fizetendő térítési díj összegét, 

az intézmény tárgyi eszközeiben okozott kár megtérítését. 
 

11. Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket 

elsősorban tárgyalás útján rendezik. 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény törvényszerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.  

Ercsi, 20……………………………………. 

 

 az intézmény     törvényes     ellátást 

képviseletében      képviselő          igénybevevő 


