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K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 27-én megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás igénybevétele 

érdekében megkötendő megállapodás jóváhagyásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

219/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozata 
a házi segítségnyújtás igénybevétele érdekében megkötendő megállapodás 

jóváhagyásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat által biztosított 
házi segítségnyújtás igénybevétele érdekében megkötendő megállapodást e határozat 
melléklete szerint jóváhagyja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Beáta Anasztázia intézményvezetőt a megállapodás 
megkötésére. 
A Képviselő-testület a 78/2016. (II.11.) Kt. sz. határozattal elfogadott házi segítségnyújtás 
ellátás igénybevételéről szóló határozatát és az annak mellékletét képező megállapodást 
visszavonja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
  Szabó Beáta Anasztázia intézményvezető 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
 
 

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 219/2017. (VI.27.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Megállapodás 

 házi segítségnyújtás biztosításáról 

 

amely létrejött egyrészről az Ercsi  Szociális Szolgálat (2451 Ercsi, Lejtősor 1.) 
képviseletében: ….……................................................intézményvezető mint szolgáltató 
(továbbiakban: Szolgáltató) 

másrészről: 
  Név:   

Leánykori név:  
 Lakcím:    

Telefonszám: 
Anyja neve: 

 
Születési hely:  
Születési idő:  
Személyi  igazolványszám:  
Taj szám: 
 

törvényes képviselője: 

Név:      
Lakcím:     
Telefonszám: 
Anyja neve: 

Születési idő 

Születési hely: 

 

mint szolgáltatást igénylő (továbbiakban: Szolgáltatást igénylő) 

között az alábbi tartalommal: 

 

1. Szolgáltató a házi segítségnyújtás keretében Szolgáltatást igénylő részére 
20…………….tól/től kezdődően 

 

20……….-től 20………..-ig terjedő határozott időre 

vagy 

             határozatlan időre 
 
     az Sztv.63.§ (3) bekezdése szerinti szociális segítés keretében biztosítja: 

 
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, 
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d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézményben történő beköltözés segítését; 
 

     vagy 

     az Sztv 63.§ (4) bekezdés szerinti személyi gondozás keretében biztosítja: 
a) a Szolgáltatást igénylővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 
c) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 
d) a háztartási tevékenységben való közreműködést, 
e) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában történő segítségnyújtást, 
f) szükség esetén a bentlakásos szociális intézményben történő beköltözés segítését 

 
   Személyi gondozás esetén a havi személyi gondozás időtartama: ......................................... 

 

2.  Szolgáltatást igénylő e megállapodás aláírásával tudomásul veszi: 
a) a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások nyújtására; 
b) a Szolgáltatást igénylőt érintő, a Szolgáltató által vezetett nyilvántartásokra; 
c) a Szolgáltatást igénylő és hozzátartozója közötti kapcsolattartás rendjére; 
d) a panaszok benyújtásának módjára vonatkozó előírásokat, szabályokat. 

 

3. A Szolgáltatást igénylő kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság 
feltételeiben való változásokról, továbbá minden olyan körülményről, amely az 
igénybevett szolgáltatás személyi térítési díjfizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul 
tájékoztatja a Szolgáltatót. 
 

4. A Szolgáltató szükség szerint tájékoztatja a Szolgáltatást igénylőt, illetve hozzátartozóját: 
a)  a Szolgáltatást igénylő állapotáról; 
b)  a szolgáltatás ideiglenes szüneteléséről; 
c)  a térítési díjhátralék következményeiről. 
 

5. A személyi térítési díj megállapításának és fizetésének szabályait Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelete 
határozza meg. 

 
6. A személyi térítési díj összegéről az Szolgáltató legkésőbb a megállapodás megkötésekor 

tájékoztatja a Szolgáltatást igénylőt. 
 
7. A Szolgáltatást igénylő a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig köteles a személyi térítési 

díjat 
Szolgáltató részére megfizetni. 
 

8. Ha a Szolgáltatást igénylő a személyi térítési díj fizetésének nem tesz eleget a Szolgáltató 
tizenöt napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj 
megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telik el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi 
és erről negyedévenként tájékoztatja Ercsi Város polgármesterét. A polgármester a hátralék 
behajtása iránt a az adózás rendjéről szóló 1990.évi XCI. törvény rendelkezései alapján 
intézkedik. 
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9. Szolgáltatás megszűnik: 
a) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;  
b) ha a szolgáltatás feltételei már nem állnak fenn; 
c) ha a Szolgáltatást igénylő nem tesz eleget a személyi térítési díj fizetési 

kötelezettségének;  
d)  ha a Szolgáltatást igénylő a szolgáltatás megszüntetését kezdeményezi a 

Szolgáltatónál; 
  

10. A Szolgáltató és a Szolgáltatást igénylő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban            
tárgyalás útján rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerződésre vonatkozó rendelkezései az 
irányadók.  

 

Ercsi, 20……………………… 

 
  

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

            Szolgáltató                                                                         Szolgáltatást igénylő 
                                                           

 
 


