Vakok Állami Intézete
1146 Budapest, Hermina út 21.

Telefon/fax: 06 1 8729590

E-mail: titkarsag@vakokintezete.hu
Iktsz:............................/20..

Megállapodás
fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevételéhez

Mely létrejött
- egyrészről a szolgáltatást nyújtó intézmény a Vakok Állami Intézete 1146 Budapest, Hermina
út 21., az intézmény képviseletében Szabóné Berta Irén igazgató -, mint szolgáltatást
biztosító,,
- másrészről a szolgáltatást igénybe vevő személy* / a szolgáltatást igénybe vevő személy
törvényes képviselője* között az alábbi feltételekkel. (* a kívánt rész aláhúzandó!)
1. A szolgáltatást / ellátást igénylő személy adatai:
-

Neve (születési neve is):
Anyja neve:
Születési helye és ideje:
Lakóhelye (állandó lakcíme):
Tartózkodási helye:

A törvényes képviselőjének adatai:
-

Neve:
Címe, elérhetősége:
A törvényes képviseletet elrendelő irat száma:
A törvényes képviselet mely ügycsoportokra terjed ki:
(A törvényes képviseletre vonatkozó iratokat csatolni kell!)
………………………………………………………………………………………

2. A szolgáltatás biztosításának helye és időtartama
A fogyatékos személyek nappali ellátását a VÁI a 1146 Budapest, Hermina út 21. szám alatti
székhelyén biztosítja.
A szolgáltatás igénybevételének kezdete:
A szolgáltatás időtartama:
- határozott időre szól: ………………….
- határozatlan időre szól, 3 hónap próbaidő kikötésével
(a megfelelő rész aláhúzandó)
Megjegyzés: 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 81. § (4) bekezdés Fogyatékos személyek
intézményébe az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő tartama
három hónapnál hosszabb nem lehet.

3. Az intézményben biztosított szolgáltatások
A nappali ellátás szolgáltatásait a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatáról és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 74.§ -82.§
megfelelően nyújtja.
A nappali ellátás szolgáltatásai a következők:
- igény szerinti meleg ebéd biztosítása munkanapokon (étkeztetés, az étkezésre kijelölt
helyiségben, orvosi javaslatra diétás étrend),
- szabadidős programok szervezése,
- szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátásokhoz való
hozzájutás segítése,
- hivatalos ügyek intézésének segítése,
- munkavégzés lehetőségének megszervezése,
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
- speciális önszerveződésű csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése,
- egyéni fejlesztési programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozás szervezése.
4. A tájékoztatással összefüggő kérdések
A szolgáltatást igénybe vevő / törvényes képviselője igazolja, hogy jelen szerződés aláírásával
egyidejűleg tájékoztatást kapott a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 96. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően:
-

az intézményben biztosított szolgáltatás tartalmáról és feltételeiről;
az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;
az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;
az intézmény házirendjéről;
a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről;
panaszjoguk gyakorlásának módjáról;
a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.
A szolgáltatást igénybe vevő / törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a közölt adataiban,
valamint a szolgáltatásra való jogosultság feltételeiben való változásról, továbbá minden olyan
körülményről, amely a személyi térítési díjfizetési kötelezettségét érinti, köteles haladéktalanul
tájékoztatni az intézményt.

5. A személyi térítési díj megállapításának és fizetésének szabályai
A fenntartó a Szt. 92/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet 2. § (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján állapítja meg a fenntartásában lévő intézmények
intézményi térítési díjait.
A Szt. 115. § (2) bekezdése alapján a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a
továbbiakban: személyi térítési díj) a VÁI igazgatója konkrét összegben állapítja meg, és arról
az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja.
A személyi térítési díj megállapítása Szt. 117. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltaknak
megfelelően történik. Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj összege nem
haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, valamint nappali ellátás esetén étkezés
igénybevételével az ellátást igénylő havi jövedelmének 30 % -át, étkezés igénybe vétele nélkül
az ellátást igénylő havi jövedelmének 15 % -át.
A személyi térítési díj összegéről a megállapodás megkötése előtt a szolgáltatást igénybe vevő
írásban értesül.
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Ha a fizetésre kötelezett a térítési díj összegét vitatja, az igazgató erre vonatkozó értesítésének
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó
dönt a személyi térítési díj összegéről.
A megállapított személyi térítési díjat, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az intézmény
házi pénztárába vagy a MÁK-nál vezetett átutalási számlájára (számlaszám: 1003200001491931-00000000) kell befizetni.
Ha a térítési díj fizetésére kötelezett a díjfizetési kötelezettségnek határidőben nem tesz eleget,
a VÁI igazgatója felszólítja a tartozás rendezésére, illetőleg a díjhátralékot nyilvántartásba
veszi, és erről negyedévenként tájékoztatja a fenntartót, a hátralék behajtásával kapcsolatos
intézkedések megtétele érdekében.
6. A szolgáltatást igénybe vevő személy kötelezettségei
-

Közreműködik a rá vonatkozó egyéni gondozási terv elkészítésében.
Személyes adatait, képességeit, készségeit illetően a valóságnak megfelelő információkat
szolgáltat.
A Házirendben leírt szabályokat, intézményi-, működési utasításokat és a jelen
megállapodásban foglaltakat betartja.
A kliens köteles 8 napon belül a személyi és jövedelmi adatainak változását bejelenteni a
nappali ellátást nyújtó szolgáltatás munkatársának.
A VÁI szolgáltatásainak igénybe vevője/törvényes képviselője (fizetésre kötelezett) köteles a
személyi térítési díjat megfizetni

7. Az intézményi jogviszony megszűnik
Megszűnéssel:
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
- határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam elteltével,
- az ellátott halálával.
Megszüntetéssel:
ha az ellátást igénybe vevő / törvényes képviselője írásban kéri az intézményi jogviszony
megszüntetését. Ilyen esetben az ellátás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek
hiányában a bejelentést követő 15. napon szűnik meg a jogviszony.
Az igazgató az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult:
-

másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
a Házirendet súlyosan megsérti,
intézményi elhelyezése nem indokolt,
vagy törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy, térítési díj fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget.

A megszüntetés részletes feltételeit a Házirend tartalmazza.
Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az igazgató értesíti a jogosultat / törvényes
képviselőjét a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek elvitelének
határidejéről, rendjéről és feltételeiről, továbbá az esedékes és hátralékos térítési díj befizetési
kötelezettségéről, valamint a felek egymással szembeni követeléséről, kárigényéről, azok
esetleges előterjesztési és rendezési módjáról.
Jelen megállapodás módosítására a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.

3/4

A szerződő felek megállapodnak abban is, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján
rendezik, és a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Budapest, 20……………..……

…………………………………………..
a szolgáltatást igénybe vevő
és/vagy törvényes képviselő

…………………………………..
Szabóné Berta Irén
igazgató

Jelen megállapodás tartalmának ismertetése előttünk, mint tanúk** előtt megtörtént:
Név:…………………………………………

……………………………………….

Aláírás: ……………………….……………

……………………………………….

Lakcím:…………………………………….

………………………………………..

Szig. szám:……………………………….

………………………………………...

**Amennyiben tanúként a Vakok Állami Intézete munkatársa, nem kötelező a természetes
adatok megadása, ilyen esetben a „VÁI munkatárs” megjelölést kell használni.

Kapják:
1. Szolgáltatást igénybe vevő és / vagy törvényes képviselője
2. KKI
3. Irattár
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