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Akácfa Idősek Gondozóháza 

2118 Dány, Szabadság út 095/27 hrsz. 

0628/464-461 

Megállapodás 
 

mely létrejött egyrészről az „AKÁCFA” Időseket Gondozó és Segítő Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság. Dány, Valkói út 2., mint ellátást nyújtó intézmény fenntartója, másrészről 

 

a.) mint ellátást igénybe vevő: 

 

Név:    …………………………………………………………………….. 
 

Születési név:   …………………………………………………………………….. 
 

Anyja neve:   …………………………………………………………………….. 
 

Születési hely:   …………………………………………………………………….. 
 

Születési idő:   …………………………………………………………………….. 
 

Személyi igazolvány száma:  …………………………………………………………………….. 
 

TAJ száma:                            …………………………………………………………………….. 
 

Nyugdíjas törzsszáma:           …………………………………………………………………….. 
 

Állandó lakcím:              …………………………………………………………………….. 

 

b.) tartásra kötelezett (gondnok), vagy azt vállaló személy 

 

Név:    …………………………………………………………………….. 

 

Születési név:   …………………………………………………………………….. 
 

Anyja neve:   …………………………………………………………………….. 
 

Születési hely:   …………………………………………………………………….. 
 

Születési idő:   …………………………………………………………………….. 
 

Személyi igazolvány száma: …………………………………………………………………….. 
 

Állandó lakcím:  …………………………………………………………………….. 
 

Telefonszáma:   …………………………………………………………………….. 

E-mail címe: ……………………………………………………………………... 

 

között a mai napon az alábbi feltételek szerint. 
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I. A szerződés tárgya 

 

1.) „AKÁCFA” Időseket Gondozó és Segítő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, mint 

fenntartó működteti az Akácfa Idősek Gondozóházát. A Gondozóház szakosított ellátás körébe tartozó 

határozott idejű átmeneti ellátást nyújt időskorúak számára, teljes körű ellátással a vonatkozó 

jogszabályok és jelen megállapodásban rögzített feltételek szerint. 

2.) Az ellátást nyújtó intézmény  funkciójának megfelelő bútorzattal ellátott, nem kizárólagos használatú 

szobájában helyezi el az ellátást igénybevevőt, aki tudomásul veszi, hogy a gondozóház jogosult másik, 

azonos nemű személyt is a lakrészben, illetve szobában elhelyezni. 

3.) Az ellátást igénylő illetve hozzátartozója jogosult az intézményt és szobáját a beköltözés előtt 

megtekinteni. Az intézményen belül a szoba megváltoztatásának kezdeményezésére indokolt esetben 

közös megegyezéssel mindkét szerződő félnek joga van (pl. tartós állapotrosszabbodás, konfliktus a 

szobatársakkal stb.)  

4.) Az ellátást nyújtó intézmény a gondozást és ápolást …………… év ………………….……….hó 

……. napjától kezdődően határozott, …………………….-ig terjedő/vagy 

………………………….…………………………… feltétel bekövetkeztéig biztosítja. 

II.  Szolgáltatások és fizetési kötelezettség 

5.) A felek tájékoztatási kötelezettsége 

5.1. Az előgondozás során és felvételkor az intézmény a szolgáltatást igénybe vevőt és hozzátartozóját 

tájékoztatta: 

- az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről,  

- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, 

- a jogosult és hozzátartozó közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás rendjéről, 

működéséről, panaszjogok gyakorlásának módjáról, 

- az intézményi házirendről, (mely tartalmazza az intézmény belső rendjét és az együttélés szabályait) 

és melynek egy példánya az ellátást igénybe vevő számára átadásra került. 

- az intézménybe való felvételhez, az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokról, 

személyes használati tárgyakról, hozzátartozói nyilatkozatokról, a személyes megjelenésre vonatkozó 

szabályokról és más, jogszabályban meghatározott feltételekről. 

5.2. A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles nyilatkozni: 

- a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, és annak tiszteletben tartásáról, 

- arról, hogy szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a jogosult, továbbá a közeli 

hozzátartozója személyi adataiban történő változásokról haladéktalanul tájékoztatni fogja az 

intézmény vezetőjét, 

- minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához szükséges, 

- arról, hogy nem szenved közösségre veszélyes fertőző vagy pszichiátriai betegségben, és 

alkalmazkodik a közösségi életvitelhez, 

- az eltemettetése módjáról és annak költségviselőjéről, 

- az ellátást igénybevevő – halála esetére – írásos végintézkedést tett-e vagy sem, és végül 

- minden olyan dologról, ami az intézményi jogviszony létesítését, fenntartását illetve 

megszűnését befolyásolhatja, vagy azt más okból fontosnak tartja, így különösen arról, hogy az 

ellátást igénybe vevő kötött-e tartási, életjáradéki, öröklési szerződést, és ha igen ki az ellátásra 

jogosulttal szerződő fél. 
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(Nem kell a térítési díj megállapításához szükséges adatokat közölni, akkor, ha az elhelyezést igénylő 

vagy más személy elhelyezés iránti kérelemmel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy szerződésben vállal 

kötelezettséget az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére) 

5.3. Az intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat és az általa megjelölt 

hozzátartozóját 

a.) a jogosult állapotáról, annak lényeges változásáról, 

b.) az egészségügyi intézménybe való beutalásáról, 

c.) az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről, 

d.) az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről, 

e.) a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett 

intézkedéséről. 

6.) Az intézmény a következő szolgáltatásokat nyújtja 

 biztosítja a lakhatást, a folyamatos fűtést, világítást, meleg-víz ellátást, 

 napi háromszori étkezést, melyből egy alkalommal főtt ételt biztosít, 

 szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátást és a textíliák mosását, javítását a 

házirendben maghatározott módon. 

 gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, 

gyógyszereinek beszerzéséről, 

 egyeztetett módon gondoskodik a szabadidő kulturált eltöltéséről, 

 a bentlakásos intézmény gondoskodik az ellátást igénybe vevő értékeinek és vagyontárgyainak 

megőrzéséről, melynek módját, az abból kizárt tárgyak körét a házirendben szabályoztuk. 

 alapfeladatot meghaladóan is szervez az intézmény programokat, szolgáltatásokat (pl. pedikűr, 

fodrászat, kozmetika, masszőr) melyért – esetenként – a rendezvény, szolgáltatás költségét meg nem 

haladó mértékű térítési díj fizetendő. 

 az intézmény vezetője köteles gondoskodni: a jogosult és hozzátartozói közötti személyes 

kapcsolattartás kultúrát és zavartalan körülményeiről, az intézményben megfelelő helyiség 

biztosításával, illetve az intézményi dolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének 

érvényesítéséről és a jogosult személyiségi jogainak tiszteletben tartásáról. 

 

 

7.) Különleges ellátások 

- mentálhigiénés ellátások, vallásgyakorlás 

- közösségi torna, 

 

 

 

 

 

 

 

8.) Az ellátásért fizetendő térítési díj 
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8.1.  Az ellátást igénybevevő, vagy a tartásra kötelezett (vállaló személy) az intézmény által biztosított 

teljes körű ellátásért a tárgyhónap 30. napjáig személyi térítési díjat köteles fizetni, amely 

megállapításának alapja az intézményi térítési díj. 

A térítési díj megfizetésére köteles 

- az ellátást igénybe vevő 

- tartására kötelezett, vagy azt vállaló személy  

 

 

A fizetésre kötelezett, vagy azt vállaló hozzátartozó által fizetendő személyi térítési díj összege: 

129.000 Ft, azaz egyszázhuszonkilencezer Ft havonta. 

 

8.2 A személyi térítési díj fizetéséről szóló megállapítást az intézmény, értesítés formájában közli az 

ellátást igénybe vevővel, illetve a térítési díj megfizetésére kötelezettel, vállalóval. 

 

8.3 A térítési díj elmaradás a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31. § alapján behajtható, végrehajtható a 

tartásra kötelezetten (vagy az azt vállaló személyen). Tartásra kötelezett vagy az azt vállaló személy 

tudomásul veszi, hogy a térítési díj elmaradása esetén az ellátást nyújtó intézmény a tartási díj 

megfizetését kizárólag tőle fogja követelni, abban az esetben is, ha a későbbiekben kiderül, hogy az 

ellátást igénybe vevő más személlyel tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést kötött. 

 

8.4 A fenntartó a személyi térítési díj megállapítására évente két alkalommal jogosult. A személyi térítési 

díj összege a fenntartó által évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg. 

A változás tényét a hatálybalépést megelőző 8 napon belül köteles a Fenntartó az intézmény 

hirdetőtábláján közzétenni. 

A fenntartó csak a gyógyszer alaplistába tartalmazó gyógyszereket, és test távoli gyógyászati 

segédeszközöket tudja térítésmentesen a lakó részére biztosítani. 

A gyógyszer alaplistában nem szereplő egyedi gyógyszerigény költségét a lakónak/ hozzátartozónak kell 

megfizetnie számla alapján, az intézmény pénztárába a havi gondozási díjjal együtt,vagy 

beszerzéséről gondoskodni.  
 

8.5 A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó 

rendelkezik azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére jogosult a felülvizsgálatot megelőző 

időszakra, visszamenőleg nem kötelezhető, melyről írásos értesítést kap. 
 

8.6 Éves szinten a 60 napot meg nem haladó távollét idejére térítési díjként a megállapított személyi 

térítési díj 20%-át kell fizetni. 60 napot meghaladó távollét esetére, a kórházi (gyógyintézeti) ellátás 

esetén a megállapított személyi térítési díj 40%-át, amennyiben az nem egészségügyi intézményi kezelés 

miatt történik, a személyi térítési díj 60%-át köteles fizetni. 
 

8.7 A mennyiben a jogosult a térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését 

kéri, akkor e kérésével az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat, aki 

dönt a személyi térítési díj összegéről. 

 

Egyéb rendelkezések 

 

9.)  A megállapodás módosításának szabályai 

Megállapodás módosítására sor kerülhet jogszabályi feltételek változása esetén, valamint a felek közös 

megegyezése esetén. 

 

 

10.) Az intézményi jogviszony megszüntetése 

10.1.Az ellátásra jogosult jogviszonya megszűnik: 
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 határozott idejű elhelyezés esetén a határozott idő lejártával,  

 az 1993.évi III.tv. 102§-a értelmében bármelyik fél részéről kizárólag írásban történő 15 napos 

felmondási határidővel, ebben az esetben a felmondási idő lejártáig köteles a Lakó/ vagy az azt vállaló 

személy a térítési díjat megfizetni. 

 a 90 napos próbaidő alatt azonnali hatállyal, ha az ellátott problémamentes beilleszkedése nem 

lehetséges a közösségbe, 

 az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, mely esetben az intézmény fenntartóját elhelyezési 

kötelezettség terheli 

 a jogosult halálával 

 akkor, ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy ha a jogosultat másik 

intézménybe kell elhelyezni, illetve intézményi elhelyezése nem indokolt, 

 az intézményt fenntartó megszüntetheti az intézményi jogviszonyt akkor, ha a jogosult a házirendet 

súlyosan megsérti, 

 Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj-fizetési 

kötelezettségnek nem tesz eleget, ha  

 hat hónapon át folyamatosan térítési díj-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 a 68/B. § és a 

117/B. § szerinti esetet is – a 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 a (2) bekezdés 

szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában úgy kell tekinteni, 

hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.  

 Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a térítési 

díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről, annak kezdő 

időpontjáról.  

 A 101. § (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119. § (2) bekezdése szerint 

jelzálogjog bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.”  

 

Az intézményi jogviszony megszüntetésére 15 napos felmondási idő figyelembe vételével kerül sor. 

Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, illetve törvényes 

képviselőjét a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének 

határidejéről és feltételeiről. 

10.2. Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet kiterjed: 

- a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira, 

- az intézmény tárgyi eszközeiben – szándékosan okozott károkra, vagy elszámolási 

kötelezettséggel átvett eszközök hiányaira. 

A lakó/ kötelezett személy kijelenti, hogy részletes tájékoztatást kapott az intézményi elhelyezés 

körülményeiről, a Házirendről, amely részletesen szabályozza az ellátás időtartamát, feltételeit, a 

hozzátartozókkal való kapcsolattartás módját, különösen a látogatás, a távozás és visszatérés rendjét. A 

panaszjog gyakorlásának módját, a fizetendő térítési díjat, a teljesítés feltételeit, továbbá a mulasztás 

következményeit, valamint az intézményben vezetett a lakóval kapcsolatos dokumentációt. 

 

A lakó és kötelezett kijelenti továbbá, hogy a tájékoztatásban foglaltakat tudomásul veszi és tiszteletben 

tartja, az általa szolgáltatott adatok a valósak, és az azokban történt bárminemű változásokról 

haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét. 

 



- 6/7 - 

 

A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják 

rendezni. 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv és a szociális ellátásra 

vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

A házirend 1 példányát átvettem. 

 Hozzájárulunk, hogy a személyes adatainkat nyilvántartsák.  

A nyilvántartott adatokat harmadik személynek nem adjuk ki. Az adatok kezelését minden esetben az 

érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük. 

 

Kelt:..…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

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

                      Ellátást igénybe vevő                       Tartásra kötelezett 

                         (vagy gondnok)     (vagy azt vállaló személy) 

 

 

 

 

 

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

Fenntartó megbízásából 

 

 

Mellékletek: 

1 pld. Kérelem 

1 pld. Házirend 

1 pld. Gyógyszer alaplista 
 

Kapják: 

1 pld. Lakó/ vagy tartásra kötelezett,  

                   (vagy  azt vállaló személy) 

1 pdl. Intézményvezető 
 

 

 

 

 

 

 

Záró rendelkezések: 
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Felek megállapodnak abban, hogy a ………………. év ………………………………….. hó 

………………… napján ……………………………………………….. (az ellátott neve) részére 

megkötött megállapodás a ……………………… pontban ………………. év 

………………………………….. hó ………………… napjától történő változás miatt az alábbiak 

szerint módosul: 

 

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

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

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

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

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

 

Felek kijelentik, hogy a megállapodást ismerik. A módosítás a megállapodás egyéb rendelkezéseit nem 

érinti. 

 

 

Kelt: ……………………………………………….. 

 

 

 

 

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

Ellátást igénybe vevő   Tartásra kötelezett 

      (vagy azt vállaló személy) 

 

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

Gondozóház vezető    Fenntartó képviselője 

 

 

Tanú neve: …..........................................   Tanú neve: …................................................

  

Lakcíme: …..........................................   Lakcíme: …................................................ 

Szem.ig sz …..........................................   Szem.ig.sz: …................................................ 
 


