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                  MEGÁLLAPODÁS 

                       Idősek otthona bentlakásos ellátásról, 
mely létrejött napján 

. 

egyrészről a Napfény Otthon Közhasznú Alapítvány (2030 Érd, Kende u. 4.-8.)  mint 
ellátást nyújtó intézmény fenntartója (továbbiakban fenntartó) 
. 
másrészről, mint ellátást igénybe vevő (továbbiakban ellátást igénybe vevő) :  
. 
Név: 
Születési név: 
Születési hely: 
Születési idő: 
Anyja neve:  
Lakóhelye: 
Tartózkodási helye: 
. 
akinek a  legközelebbi hozzátartozója / törvényes képviselője 
Név: 
Születési név: 
Lakóhelye: 
Tartózkodási helye: 
Telefonszáma: 
. 
között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 
. 

Az ellátást igénybe vevő / törvényes képviselője kérelmére a Napfény Otthon Közhasznú 
Alapítvány az általa fenntartott 

1083 Budapest, Illés utca 38. szám alatt található személyes gondoskodás keretébe 
tartozó szakosított ellátást, ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonában, 
. 

a(z) xxx 
ajtószám alatti  szobából, előszobából és fürdőszobából 
álló   

22 
m2 nagyságú bútorozott lakrészben helyezi el az ellátást igénybe 
vevőt. 

A fenntartó kijelenti, 
hogy a lakrészben  2 fő helyezhető el 
illetve az ellátást igénybe vevőt másik lakrészbe 
áthelyezheti.  

. 
I. A szolgáltatás igénybe vételének időpontja: 
. 
A fenntartó napjától, határozatlan időre 
. 



biztosítja az ápolást, gondozást nyújtó ellátást. 
. 

A szolgáltatás igénybevételének kezdő napjától a jelen megállapodásban rögzített jogok és 
kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik a feleket: 
. 
. 
II. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások formája, módja, köre   
A fenntartó az ellátást igénybe vevő részére teljes körű ellátást nyújt: 
. 

• A fenntartó – előre meghatározott rendelési időben – biztosítja a rendszeres orvosi 
felügyeletet és szükség szerint a szakorvosi ellátást. Gondoskodik a napi 24 órás, orvosi 
útmutatás alapján végzett szakápolói felügyeletről. 

• Az ellátást igénybe vevő/törvényes képviselő (hozzátartozó) tudomásul veszi és 
elfogadja, hogy az otthon vezető orvosa, megfelelő indok esetén (pl. közegészségügyi, 
járványügyi) jogosult az ellátást igénybe vevőt kórházba utalni, vagy más – a 
jogszabályban meghatározott – intézkedést megtenni. Az idősek otthona ez idő alatt 
rendszeres kapcsolatot tart a kezelést végző intézet orvosával. 

• Az otthon szükség esetén megszervezi a gondozott kórházba és egészségügyi 
intézménybe való szállítását. A kórházból való visszaszállításról az illetékes kórház 
gondoskodik, információs együttműködésben az otthon orvosával. Az otthon köteles 24 
órán belül a hozzátartozót értesíteni a gondozott egészségügyi állapotának lényeges 
változásáról, illetve kórházba kerüléséről. 

• Biztosítja az ellátott egészségi állapotának romlása esetén – amennyiben az nem igényel 
kórházi kezelést – a szakszerű ápolást az ellátott saját lakrészében, vagy szükség szerint az 
otthon gyengélkedő részében. 
• Évente rendszeres kontrollvizsgálatokat szervez (laborvizsgálat, tüdőszűrés stb.) 

• Az egészségi állapotnak megfelelő rendszeres vizsgálatokat végez (vércukorszint mérés, 
vérnyomásmérés stb.) 

• Megszervezi gyógyászati segédeszközök (szemüveg, hallókészülék, inkontinencia betét, 
támbot, járókeret, kerekesszék stb.) engedélyeztetését és beszerzését – az ellátott költségén
• Az alapgyógyszerkészlet körébe nem tartozó gyógyszerek, vitaminok, egyéb 
készítmények beszerzéséről az intézmény gondoskodik, költségeit az ellátást igénybe vevő 
viseli. 
• Biztosítja az ellátást igénybe vevő lakhatását a fentebb megjelölt lakrészben 

• A lakrész és a közös használatú helyiségek folyamatos hideg-meleg víz ellátását és 
idényszerű fűtését, villamos energiát és kábel TV-t 
• A közös helyiségek és igény szerint a lakrészek rendszeres takarítását 
• A lakrészek karbantartását, javítását, a szükséges felújításokat 

• Napi háromszori étkezést, az ellátást igénybe vevő életkori sajátosságainak és az 
egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően, és ennek keretében naponta 
legalább egy alkalommal meleg ételt biztosít 
• Orvos által rendelt esetekben a diétás étkezést (cukros, epés, egyéb kímélő) 

• Az ellátást igénybe vevő egészségi állapotától függően a személyes ruházat, ágynemű 
mosását, vasalását 



•A szabadidő kulturált eltöltését különböző foglakozások és intézményen belüli 
rendezvények keretében 
•Rendszeres mentális gondozást, szakemberek által 

•Terápiás és képességfejlesztő foglalkoztatás keretében gondoskodik a megmaradt 
képességek fejlesztéséről, szinten tartásáról. A foglalkoztatásban való részvétel önkéntes. 
•Támogatja az intézményen belüli társas kapcsolatok kialakulását és működését 

•Az Intézmény vállalja külső programok szervezését (kirándulások, színház-, 
hangverseny-, múzeumlátogatások), melyek költségeihez – részvétel esetén – az ellátást 
igénybe vevő hozzájárul 

•Halottak napján a budapesti temetőkben nyugvó hozzátartozók, barátok sírjainak 
meglátogatását az intézmény gépkocsiján 

•Gondoskodik az ellátást igénybe vevő értékeinek és vagyontárgyainak megőrzéséről, 
melynek módját a házirendben szabályozza 

•Az intézmény térítési díj ellenében külön  szolgáltatásokat biztosít (pl. pedikűr, fodrászat, 
kozmetika, masszőr) 

•A szolgáltató köteles gondoskodni a jogosult és hozzátartozói közötti személyes 
kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeinek biztosításáról 
•Az intézmény megfelelő lehetőséget biztosít a hitélet gyakorlására 

•Amennyiben az ellátást igénybe vevő, vagy hozzátartozója igényli, az Otthon dolgozói 
gondoskodnak az elhunyt ellátottak végtisztességre történő felkészítéséről. Abban az 
esetben, ha az elhunyt ellátott eltemettetéséről gondoskodó személy nem létezik vagy nem 
lelhető fel, az intézmény hivatalból kezdeményezi a köztemetést 
. 
III.  A személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok 
. 
1. / Az intézményi térítési díj összege jelenleg:   166 500 Ft/hó 5 550 Ft/nap 
. 

A fenntartó az ellátás igénybevételével és a megállapodás megkötésével egyidejűleg - 
külön, írásban - értesíti a szolgáltatás igénybe vevőt a személyi térítési díj 
megállapításáról, az alábbiak szerint: 
. 

2./ A személyi térítési díj mértékét a fenntartó állapítja meg az ellátást igénybe vevő 
jövedelmi helyzetéről szóló jövedelemnyilatkozata alapján. 
. 

A személyi térítési díj az ellátott (törvényes képviselője) nyilatkozata alapján az 
intézményi térítési díjjal azonos 

. 

Ha az ellátást igénybe vevő tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a 
tartási szerződést vállaló a kötelezett. Ebben az esetben a személyi térítési díj összege 
megegyezik az intézményi térítési díjjal. 
. 
Az ellátásban részesülő személy 

a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi 
térítési díj    20%-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten 



összesíthetők. 

a két hónapot meghaladó távolléte idejére 

az egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a 
megállapított személyi térítési díj 40%-át 
egyéb esetben a megállapított személyi térítési díj 60%-át fizeti 

. 

A térítési díj az élelmezésre fordított költségekkel csökken azon ellátottaknál, akik írásbeli 
bejelentés alapján nem veszik igénybe az egész napi intézményi étkeztetést. (reggeli, ebéd, 
vacsora) 
. 

3./ A szolgáltatást igénybe vevő (törvényes képviselője) elfogadja, és tudomásul veszi, 
hogy a fizetendő térítési díj összege évente változik, melynek mértékét fenntartói döntés 
határozza, illetve állapítja meg. 
A térítési díj felülvizsgálatáról szóló értesítés ezen megállapodás mellékletét fogja 
képezni. Amennyiben az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj mértékével nem ért 
egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat 
jogorvoslatért. 
4./ Az ellátást igénybe vevő, illetve a térítési díj fizetését nyilatkozatban vállaló 
hozzátartozó, a személyi térítési díjat e megállapodás értelmében az igénybevétel első 
napjától, havonként, a tárgyhónap 30. napjáig köteles az otthon házi pénztárába, vagy 
átutalási számlájára befizetni. 
. 
IV. A szolgáltatás és a megállapodás módosítása, megszűnése, megszüntetése 
. 
1./ A Megállapodás módosításának szabályai 
A Megállapodás módosítása a szerződő felek egyetértésével írásban történik. Az esetleges 
kogens (eltérést nem engedő) jogszabályi változás esetén a megállapodás módosítására 
nem kerül sor, és a fenntartó a mindenkori hatályos jogszabályok alapján biztosítja az 
ellátást.   
. 
2./ Az intézményi jogviszony megszűnésének módjai: 
Az intézményi jogviszony megszűnik: 
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével 
b) a jogosult halálával 

c) határozott idejű megállapodás esetében a határozott idő elteltével, kivéve, ha törvény 
rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható 
d) a Megállapodás felmondásával 

         az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül
         az intézményvezető  

1., ha az ellátást igénybe vevő pszichiátriai, vagy 
szenvedélybetegsége miatt másik intézményben történő elhelyezése 
indokolt, vagy egészségi állapota oly mértékben romlik, hogy az 
Intézmény ellátni nem tudja   
2., ha az ellátást igénybe vevő a házirendet súlyosan megsérti 

3., ha az ellátást igénybe vevő / törvényes képviselője, vagy a 
térítési díj megfizetését írásban vállaló megfizető személy, a térítési 



díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Hat hónapon át 
folyamatosan térítési díj tartozás áll fenn, és az, a hatodik hónap 
utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, 
valamint vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj 
megfizetését 

4., ha az Intézmény szolgáltatásait nem veszi igénybe, vagyis a 
további elhelyezése nem indokolt 

. 
A megállapodás megszüntetésének az időpontja a felek közös megegyezésén alapul. 
. 

Amennyiben a felmondás jogszerűségét az ellátást igénybe vevő /  törvényes képviselője, 
vagy a térítési díjat megfizető személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől 
számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ha a fenntartó döntését is vitatja, akkor a 
bíróságtól kérhető felmondás jogellenességének megállapítása 

Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó nem 
dönt, illetve a bíróság jogerős határozatot nem hoz. 
. 
V. Jogorvoslat  
. 

Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselője) az együttéléssel, az intézményi ellátással 
kapcsolatos kisebb jelentőségű panasza esetén a gondozást végző ápolóhoz fordulhat a 
sérelem orvoslása érdekében.  

Amennyiben a panasz ily módon nem rendezhető, vagy jelentősebb mértékű érdeksérelem 
történt, az ellátott vagy hozzátartozója (törvényes képviselője) az intézmény főnővéréhez, 
annak távollétében helyetteséhez fordulhat.  

Abban az esetben, ha a megtett intézkedések a panaszos számára nem megnyugtató módon 
végződtek, az ellátást igénybe vevő fordulhat az Érdek-képviseleti Fórumhoz, a 
fenntartóhoz, az ellátott-jogi képviselőhöz, illetve az illetékes bírósághoz.  
. 

A terület ellátott-jogi képviselője: Sajtos Éva 
Elérhetősége telefonon: 0620 4899 657 

. 
 VI.  A felek tájékoztatási kötelezettsége 
. 

1. / Az intézménybe való felvételkor a fenntartó tájékoztatta az ellátást igénybevevőt 
(törvényes képviselőjét) és hozzátartozóját:  
. 
·        az intézményben biztosított ellátás tartamáról és feltételeiről 

·        az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, a Központi Elektronikus 
Nyilvántartási rendszerről 

·        az ellátott és hozzátartozó közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás 
rendjéről,  
·        az ellátott jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről, az Érdekképviseleti 



Fórum működéséről  

·        az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselője) jogairól és kötelezettségeiről 
·        a panaszjog gyakorlásának módjáról, az ellátott-jogi képviselőről és elérhetőségéről 

·        az intézményi Házirendről (mely tartalmazza az intézmény belső rendjét és az 
együttélés szabályait), és melynek egy példánya az ellátást igénybe vevő számára átadásra 
került. Átvételét az ellátott vagy törvényes képviselője elismeri a Megállapodás aláírásával
·        térítési díj összegéről, fizetésének módjáról, mulasztásának következményeiről 

·        az intézménybe való felvételhez, az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges 
okiratokról, személyes használati tárgyakról, gyámi nyilatkozatokról, a személyes 
megjelenésre vonatkozó szabályokról és más, jogszabályban meghatározott feltételekről 
·        az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről  
. 
2. / Az ellátott és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles nyilatkozni: 

·        a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, elfogadásáról és annak tiszteletben 
tartásáról; 

·        minden olyan adatról, amely törvény alapján az intézményben vezetett 
nyilvántartásokhoz szükséges 

·        arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és az ellátott, 
(törvényes képviselője) továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban 
beállott változásokról haladéktalanul tájékoztatni fogja az intézmény vezetőjét 
·        minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához 
szükséges 

·        arról, hogy az ellátott nem szenved közösségre veszélyes fertőző, vagy pszichiátria 
betegségben, és alkalmazkodik a közösségi életvitelhez 

·        minden olyan dologról, ami az intézményi jogviszony létesítését, fenntartását illetve 
megszüntetését befolyásolhatja, vagy azt más okból fontosnak tartja. 
. 
3. / A bentlakásos szociális intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni az 
ellátottat (törvényes képviselőjét) és az általa megjelölt hozzátartozóját: 
·        az ellátást igénybevevő állapotáról, annak lényeges változásáról; 
·        az egészségügyi intézménybe való beutalásáról; 
·        az orvosi javaslat által rendelt szükséges gyógykezelésről; 

·        a személyi térítési díj meg nem fizetésének következményeiről, valamint a behajtás 
érdekében kezdeményezett intézkedéséről; 
. 
VII. Záró rendelkezések  
. 

Az intézmény és fenntartója – tekintettel arra, hogy terhére a szerződés hosszú és 
emberileg nem belátható időre szóló kötelezettségeket tartalmaz, - kijelenti, hogy előre 
nem látható, rendkívüli helyzetekben is mindent elvárhatót megtesz, hogy a 
megállapodásban foglalt kötelezettségeit a lehető legjobban teljesítse.  

A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján 
kívánják rendezni. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 



törvénykönyv, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló és azokhoz 
kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

. 

Alulírottak a jelen Megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.  

. 
Budapest, 
. 
. 
. 
………………………………. …………………………….. 

Dr. Tóth István, Igazgató  
ellátást igénybe vevő ……………..…………… a fenntartó képviseletében 

. 

. hozzátartozó / törvényes képviselő 

. 

. 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
. 
Tanú 1.  
  
Tanú 2.  
  
. 
Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi: 
. 
1. sz. melléklet: Értesítés személyi térítési díj megállapításáról 
2. sz. melléklet:  Nyilatkozat intézményi térítési díj megfizetéséről, vagy 
3. sz. melléklet: Nyilatkozat a külön megállapodásban foglaltak kiegészítésére, 

tartási kötelezettség teljesítésére 
 


