MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészt X.Y. (szül.: ……………………..., anyja neve: …………………)
igénybevevő és ……………………….., a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója - mint a társaság képviselője között …………………………. – én az alábbi feltételek szerint:
A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. XY részére a
Hajléktalanok Otthonában (Szombathely, Kolozsvár u. 27.) …………………….
határozatlan időre elhelyezést biztosít.
A férőhely után X. Y. térítési díjat köteles fizetni, amelyet az 1993. évi III. tv. és az
1/2000./I.07./ SZCSM rendelet felhatalmazása, a 29/1993./II.l7./ kormányrendelet a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról, valamint a Személyes
gondoskodást nyújtó és egyéb szolgáltatások térítési díjáról szóló Szabályzat alapján külön
intézkedésben az ügyvezető állapít meg. A térítési díjat havonta utólag a térítési díj fizetésére
kijelölt napon a Hajléktalanok Otthonának vezetőjénél számla ellenében kell befizetni.
A társaság X.Y. részére az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az otthonban végleges elhelyezést.
3 váltás ágyneműt és tisztálkodáshoz szükséges textíliát.
Napi háromszori étkezést.
Az igénybevevő által megvásárolt, megvásároltatott, a hozzátartozók, látogatók által
behozott élelmiszerek elhelyezését, igény szerinti elkészítését, tálalását.
Az évszaknak megfelelően gondoskodik a ruházat elhasználódásának figyelembe
vételével annak beszerzéséről, cseréjéről, javításáról.
Aktivitást megőrző, segítő, visszaállító programok szervezését.
Terápiás és készségfejlesztő, maradék munkavégző képességet megőrző
foglalkozások szervezését.
Hivatalos ügyek intézésének segítését.
Havonta a személyi higiénét biztosító termékeket igényei szerint.
A családtagjaival való kapcsolattartás elősegítését.
A ruházat tisztításához szükséges gépeket és mosószert.
Zsebpénzének felhasználásában életvezetési tanácsokat ad, pénze beosztásában
segítséget nyújt.

X. Y. az elhelyezés időtartama alatt a saját ruházatát is igénybe kívánja venni.
Az egészségügyi ellátás keretében a Kft. a kórházi kezelést nem igénylő egészségi állapot
helyreállítását célzó tevékenységet háziorvos bevonásával szervezi.
•

Egészségügyi szakszemélyzet bevonásával biztosítja a szakszerű ellátást, az
egészsége megőrzését.
• Személyre szóló egészségügyi ellátást és felvilágosítást ad.
•
Szükség szerint alapgyógyszereket, valamint betegségének megfelelő gyógyszereket
biztosítja.
/Elsősorban a közgyógyigazolványra felírható készítményeket./

•
•

Igény esetén a társaság a nem testen viselt segédeszközöket az igénybevevőnek
biztosítja. E segédeszközök a társaság tulajdonát képezik.
Segít az igénybevevő személyi higiéniájának kialakításában.

Az igénybevevő vállalja, hogy a fenti szolgáltatások megszervezése érdekében
együttműködik a szociális és mentálhigiénés munkatárssal, a nyilvántartásokhoz és a
megállapodáshoz szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja, az adataiban bekövetkezett
változást haladéktalanul közli.
Az igénybevevővel a társaság egyéni gondozási tervet készít, melyben az egészségügyi,
fizikai, mentális állapotára, foglalkoztatási lehetőségekre tér ki. Amennyiben ápolásra szorul,
ápolási tervet is készít.
A társaság az igénybevevő jogainak gyakorlása és érdekérvényesítése érdekében az ügyek
intézéséhez jogi szolgáltatást biztosít.
Az otthonban az 1993. évi III. tv. és az 1/ 2000./ I.07./ SZCSM rendelet értelmében
Érdekképviseleti Fórum működik, amely a Házirendben rögzítettek szerint eljár
észrevételeiknek, javaslataiknak érvényesítésében.
A társaság X.Y. felhatalmazása alapján az érték- és vagyonkezelés szabályai szerint biztosítja
az igénybevevő vagyontárgyainak megőrzését, illetve pénzvagyona személyre szóló letétben
való kezelését.
Az intézményi jogviszonya megszűnik és a megállapodás felbontásra kerül:
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
- az igénybevevő halálával
- az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további
intézményi elhelyezése nem indokolt, elhelyezése már nem indokolt,
- a megállapodásban rögzítetett időtartam lejártával, kivéve, ha elhelyezés
időtartamát az ügyvezető igazgató meghosszabbítja
- bármely fél részéről történő felmondással a felek megegyezése szerinti időpontban
- ha az igénybevevő az intézményből eltávozik és hét egymást követő napon
belül távollétét nem jelzi, tartózkodási helyéről az intézményt nem
tájékoztatja
Az ügyvezető igazgató az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult:
- a házirendet súlyosan megsérti,
- agresszív, botrányt okozó magatartásával a szolgáltatást igénybevevők
nyugalmát, az intézmény működését zavarja,
- a társak vagy az intézmény dolgozóinak sérelmére bűncselekményt követ el
- nem működik együtt az őt gondozó szociális munkással,
- térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget (lásd. Házirend térítési díj
fizetésének szabályai)
Ha az igénybevevő az ügyvezető igazgató döntésével az igénybevevő nem ért egyet,
panaszával az 2013. évi V. Polgári törvénykönyv alapján bírósághoz fordulhat.

X.Y. kijelenti, hogy a Hajléktalanok Otthona Házirendjét megismerte, annak elfogadását
aláírásával igazolta. A jelen megállapodásban rögzített szolgáltatások tartalmát megismerte,
azt jelen megállapodás aláírásával elfogadja.
Jelen megállapodás határozatlan ideig érvényes.
Az intézményi jogviszony megszűnésekor a társaság ügyvezető igazgatója egyezteti az
ellátást igénybevevővel az intézményi jogviszony megszűnéséig fizetendő térítési díj
összegét.
X.Y. és a Kft. képviseletében ………. ügyvezető igazgató kijelentik, hogy a megállapodással
kapcsolatos vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik. Tudomásul veszik, hogy
mindkét fél részéről a jelen megállapodás módosítására csak a felek egyező akaratával
kerülhet sor.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 2013. évi V. tv. szerződésekre
vonatkozó rendelkezései irányadóak.
Jelen megállapodás megkötésére…………. ügyvezető igazgató és X.Y. igénybevevő közös
megegyezése alapján került sor.
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