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Általános adatok 

Fenntartó:  

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  

 

Fenntartó címe:  

1132 Budapest Visegrádi u. 49. 

 

A szolgáltatást nyújtó intézmény neve: 

Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált  

Intézménye 

 

Szolgáltatást nyújtó intézmény székhelye:  

8592 Dáka, Dózsa György u. 80. 

 

Ellátási területe:  

Tapolca város közigazgatási területe 

Pápa város közigazgatási területe 

 

I. A szolgáltatás célja, feladata 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás felügyelet szolgáltatási elemet biztosít. 

A felügyelet: az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás 

helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, eszközökkel 

biztosított kontroll. 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 

helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy 

fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett 

felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk: 

• az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen 30 percen 

belül történő megjelenését, 

• a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali 

intézkedések megtételét, 

• szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 
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II. Az ellátottak köre 

A szolgáltatás Tapolca és Pápa városban és annak közigazgatási területén élő, egészségi állapotuk 

és szociális helyzetük miatt rászoruló személyek számára szerveződött. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult 

• az egyedül élő 65 év feletti személy, 

• az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy 

• a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai 

beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. 

A súlyos fogyatékosságot a 65/C. § (5)-(7) bekezdése szerint, a pszichiátriai betegséget és az 

egészségi állapot miatti indokoltságot külön jogszabály szerint kell igazolni. 

 

II. A szolgáltatás szakmai tartalma, módja 

 

Szolgáltatási elemként az intézmény felügyeletet biztosít az igénybevevők számára.  

Az ellátás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásaként működik olyan gondozási 

formaként, amely biztosítja 

a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő 30 

percen belüli megjelenését, 

b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali 

intézkedések megtételét, 

c) szükség esetén további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó 

ellátás kezdeményezését. 

 

A műszaki rendszer körében az ellátottaknál elhelyezett személyi riasztóberendezést, továbbá az 

átjátszó berendezést, a jelzés fogadására alkalmas vevőberendezést, a személyhívó kisközpontot, az 

ügyeleti személyi számítógépet és az ügyeleti szoftvert szerződés útján Tapolcán a HB Rendszerház 

Kft., Pápán a Sonaris Kft. biztosítja. A jelzőkészülékeket és jeladó egységet az intézmény szereli 

fel, illetve juttatja el az igénylők részére. A HB rendszerház Kft. és a Sonaris Kft. a segélyhívó 

készülékeket karbantartja, meghibásodás esetén javítja vagy új készüléket biztosít az intézmény 

számára. Mind két szerződött fél gondoskodik 24 órás diszpécser szolgálat nyújtásáról. 

 

A segítségnyújtást a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők látják el. Napi váltásban, 24 órás 

készenléti ügyeletet tartanak, mely kiterjed a pihenő, munkaszüneti és ünnepnapokra is. A 

gondozónők felszereléseként biztosítunk mobiltelefont, készenléti táskát, továbbá a gyors 

helyszínre érkezéshez szükséges közlekedési eszközt (taxi). 
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos működtetéséhez ellátási területenként 40 

készülékenként legalább 2 fő szociális gondozó szükséges. 

 

IV. A segítségnyújtás folyamatának bemutatása 

Krízishelyzet - vészhelyzet esetén: 

1. Az igénybevevő a karjára erősített vagy a nyakába akasztott távadókon (esetleg közvetlenül 

a készülékről) nyomógomb megnyomásával jelzést ad le. 

2. A készülék Tapolcán vezetékes telefonvonalon, Pápán mobil vonalon azonnal kapcsolatot 

épít ki a diszpécser központtal, ahol számítógépes azonosítás folytán megjelennek az ügyfél 

adatai, miközben a hangos kapcsolat is létrejön.  

3. Így az ellátottat a diszpécser már nevén tudja szólítani, meg tudja nyugtatni, hogy a segítség 

hamarosan érkezik miközben, ha van rá mód, tájékozódik a felmerült problémáról, a 

vészhelyzet jellegéről. 

4. A kapcsolat bontásakor a diszpécser mobiltelefonján hívja az ügyeletes gépkocsivezetőt és 

az ügyeletes gondozónőt, bemondva a segélykérő nevét, címét és lakáskulcsa sorszámát (az 

ügyeletes gépkocsivezetőnél lévő kulcsokon adatvédelmi szempontból csak sorszám 

szerepel).  

5. A lakásba bejutva felméri a helyzetet, ezzel egy időben (vagy a folyamat végén) visszajelez 

a készüléken keresztül a diszpécserközpontba, hogy a helyszínen van, majd megteszi a 

lépéseket a krízishelyzet megszüntetésére: szükség esetén vérnyomást, vagy cukrot mér, ha 

kell, elsősegélyben részesíti az igénybevevőt. Egészségügyi vészhelyzet esetén, ha 

szükséges, orvosi ügyeletet vagy mentőt hív. 

6. Az ügyfél otthonát akkor hagyja el, ha a krízis megszűnt, sikerült az illetőt megnyugtatni, 

vagy az orvos már elment, illetőleg a mentők elvitték. Ez utóbbi esetben a rendőrséget is 

hívja, hogy a lakást bezárva azt lepecsételjék. A segítségnyújtásról értesíti az ellátott 

legközelebbi hozzátartozóját. 

7. A riasztásról - legkésőbb másnap - jegyzőkönyv készül. 

 

A készülék használatának útmutatóját a melléklet tartalmazza. 

 

V. Fizetendő térítési díj 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét a 

Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság szabályozza. 
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VI. A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja 

A szolgáltatást igénybevevők részére 0- 24 óráig rendelkezésre áll vészhelyzet esetén a 

jelzőrendszeres készülék.  

• személyes kapcsolattartás a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és 

Szenvedélybetegek Integrált Intézményében, 8592 Dáka, Dózsa György u. 80. vagy az 

ellátott lakóhelyén; 

• telefon igénybevételével; munkaidőben: 06- 89 – 340-004 

• levélben; az intézmény címén: 8592 Dáka, Dózsa György u. 80. 

• E-mail: dakaotthon@globonet.hu  

• Az intézmény nyitva tartásának rendje:  Hétfőtől péntekig 7:30 – 15:30 óráig 

 

VII. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja 

Az 1993. évi III. törvény 93. §.: 

• bekezdésének megfelelően az ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátás az igényelő, 

illetve a törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.  

• (2) Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmét, illetve az indítványt – az 

érintett személy lehetőség szerinti véleményét figyelembe véve – a törvényes képviselője 

terjeszti elő. 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmet az Intézmény igazgatójának 

kell benyújtani. Ehhez csatolni kell a kérelmező jövedelemigazolását, a háziorvosi igazolást, 

valamint a nyilatkozatot, miszerint más szolgáltatást igénybe vesz- e.  

A döntést legkésőbb a rendelkezésre álló adatok alapján a kérelem benyújtását követő 15 napon 

belül kell meghozni. A gondozó a kérelem átvételekor tájékoztatja a kérelmezőt: 

• az ellátás feltételeiről,  

• a fizetendő térítési díjról,  

• teljesítési feltételeiről, továbbá  

• a mulasztás következményeiről, panaszjoguk gyakorlásának módjáról  

 

Ha az igénylő a szükséges adatokat nem közli, vagy a kért igazolásokat nem csatolja, az 

intézményvezető 15 napos határidő kitűzésével felszólítja az igénylőt a pótlásra. Az ellátás 

igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes 

képviselőjével írásban megállapodást köt. 

 

mailto:dakaotthon@globonet.hu
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VIII. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével 

kapcsolatos szabályok 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94 §/E.§. 

• bekezdése értelmében az intézmény biztosítja az alap- és nappali ellátásban részesülő 

számára az igénybe vett ellátáshoz kapcsolódó, az e törvényben meghatározott általános 

vagy speciális jogokat.  

• (2) a szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét 

megtartja. 

• (3) bekezdésben foglaltak szerint az intézmény vezetője eleget tesz tájékoztatási 

kötelezettségének. 

• (4) az Intézmény az általa biztosított szociális szolgáltatásokat oly módon végzi, hogy 

figyelemmel él az ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és 

teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel az élethez, emberi méltósághoz, a 

testi népséghez, a testi-lelki egészséghez való jogra. 

• (5) az ellátást igénybevevőt megilleti a személyes adatainak védelme, valamint a 

magánéletével kapcsolatos titokvédelem. 

• (14) az intézményvezető tizenöt napon belül köteles panasz esetén azt kivizsgálni és a 

panaszt tevőt írásban értesíteni. 

• 94/K § (1) Az ellátott jogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított 

ellátást biztosító intézményi elhelyezést igénybevevő, illetve a szolgáltatásban részesülő 

részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. 

 

IX. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 

• helyi médiumok, 

• szórólapok, 

• önkormányzati hirdetőtáblák, 

• intézmény honlapján (www.dakaotthon.hu) 

 

X. Más intézményekkel történő kapcsolattartás 

Intézményünk rendszeres kapcsolatot tart fenn a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, az 

SZGYF Veszprém Megyei Kirendeltségével, ezen kívül a megyében működő szociális 

intézményekkel, az egyházi felekezetek képviselőivel, egyéb civil szervezetekkel. 

Együttműködünk: 

- egészségügyi intézményekkel, 

http://www.dakaotthon.hu/
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- települési önkormányzatokkal 

- gyámhivatalokkal, családsegítőkkel 

- pszichiáterekkel, pszichológusokkal. 

A kapcsolattartás módja: 

• szakmai megbeszélések, fórumok, továbbképzések 

• „jó gyakorlatok” bemutatása 

• Szakmai műhelymunkák 

• tanácskozások 

• továbbá: levelezés, fax- és telefonhasználat, elektronikus levelezés. Országos 

kapcsolattartás eszköze az intézményi weblap megjelentetése, címe: 

www.dakaotthon.hu 

 

XI. A szociális szolgáltatást végzők jogai 

A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében 

biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben 

tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a 

munkáltató a munkavégzéshez megfelelő körülményeket biztosítson számukra. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást végző szociális gondozó, valamint a vezető  

gondozó közfeladatot ellátó személynek minősülnek. 

 

XII. Záró rendelkezések 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai programja a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltségének jóváhagyásával lép hatályba. 

 

 

Dáka, 2021. január 1. 

 Hanich Ferenc 

                                                                                                 intézményvezető 

 

 

 

http://www.dakaotthon.hu/
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Mellékletek 
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Veszprém Megyei  

Fogyatékos Személyek 

Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 

8592 Dáka, Dózsa György utca 80.  

Tel.: +3689/340-004  Fax.: +3689/340-187 

dakaotthon@globonet.hu 

www.dakaotthon.hu 

 
Kérelem a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez 

A.) Adatlap  

1. Az ellátást igénybevevő adatai: 

Név:   

Születési neve:   

Születési helye:   

Születési időpontja:   

Anyja neve:   

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ):  

Igénybevevő telefonszám:  

Lakóhelye:  

Állampolgársága:  

Jogállása:       Bevándorolt 

     Letelepedet 

     Menekült 

Kérelmező cselekvőképessége:  

(megfelelő állítás aláhúzandó) 

     Nem áll gondnokság alatt 

     Cselekvőképesség részleges korlátozása 

     Cselekvőképesség teljes korlátozása 
(Gondnokoltság esetén kérem a gondnokkirendelő határozat 

másolatát csatolni!) 

Törvényes képviselőjének 

neve:  

lakóhelye:  

telefonszáma:  

Legközelebbi hozzátartozójának 

neve:  

lakóhelye:  

telefonszáma:  

Az ellátást igénybe vevővel egy háztartásban 

élő nagykor személyek száma: 
 

 

Az életkor igazolására kérem csatolni a személyi igazolvány másolatát!  

A súlyos fogyatékosság és pszichiátriai betegség igazolására kérem csatolni az 1 évnél nem régebbi pszichiáter vagy 

neurológus szakorvosi szakvéleményt, vagy a súlyos fogyatékosság igazolására a fogyatékosság fennállását igazoló 

szakvélemény másolatát/ a fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló határozat másolatát.  

 

Kelt, 2021. …………………………………….. aláírás:  

 

mailto:dakaotthon@globonet.hu
http://www.dakaotthon.hu/


9 

 

 

 

 

 

Egészségi állapotra vonatkozó adatok a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez 

(háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 

B.) Adatlap  

 

1.1 Krónikus betegségek  

(kérjük sorolja fel):  

 

 

 

1.2 fertőző betegségek  

(kérjük, sorolja fel): 

 

 

1.3. fogyatékosság (típusa, mértéke): 

 

 

 

1.4. egyéb megjegyzések  

pl.: speciális diéta szükségessége 

 

 

 

 

 

2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére vonatkozóan igazolom, hogy egészségi 

állapota alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása  

 

 

                               indokolt              

  

                               nem indokolt      

 

 

A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Kelt, 2021.  

 

 

 

                                             ph. Orvos aláírása 
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„C” Adatlap 

Jövedelemnyilatkozat 

 

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:  

 

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

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

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

Születési hely, év, hó, nap.: ……………………………………………………………………. 

Lakóhely: ………………………………………………………………………………………. 

Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………… 

(itt azt a lakcímet vagy tartózkodási címet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen 

tartózkodik) 

Telefonszám (kötelező megadni): ……………………………………………………………… 

 

Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos 

személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy 

vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak):  

(A megfelelő válasz aláhúzandó!) 

1.Igen – ebben az esetben a Jövedelemnyilatkozat további részét nem kell kitölteni, viszont a 

kérelem részét képező „Nyilatkozat” nyomtatvány kitöltése szükséges. 

2.Nem 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A 

térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.  

Dátum: 2021. ………………………………….. 

                         Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása 

 

 A jövedelem típusa Nettó összege 

1.  Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó   

2. 
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 
 

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások  

4.  Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások  

5.  
Önkormányzat és állami foglalkoztatási szervek által folyósított 

ellátások 
 

6.  Egyéb jövedelem  

7.  Összes jövedelem:  
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Megállapodás  

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításáról 
 
  

1. A megállapodást kötő felek: 

 

Jelen Megállapodás létrejött 

- az ellátást nyújtó intézmény 

- az ellátást igénybe vevő 

- az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője között. 

 

1.1. Az ellátást nyújtó: (továbbiakban: Intézmény) 

 

Az intézmény neve:  

 Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált 

Intézménye 

Ágazati azonosító: S0002860 

Az intézmény címe:8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 80. 

Képviselője neve, beosztása: Hanich Ferenc intézményvezető 

 

Az intézményt fenntartó neve:  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Az intézményt fenntartó címe:  1132 Budapest, Visegrádi u.49. 

Képviselője neve, beosztása:              Fazekas Andrea  Igazgató-helyettes 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Veszprém Megyei Kirendeltsége 

      8200 Veszprém Hoffer Ármin sétány 2. 

1.2. Az ellátást igénybe vevő: 

Név:  

Anyja neve:  

Születési hely, idő:  

Lakcím:  

szám alatti lakos (továbbiakban ellátott), illetve a nevében eljáró törvényes képviselő, 

 

Név: __________________________________Születési név: _______________________ 

Anyja neve: _____________________________________ 

Születési hely, idő: ________________________________ 

Lakcím: _________________________________________ 

       (továbbiakban törvényes képviselő), mint ellátást kérelmező között, az alulírott helyen és napon az 

alábbi feltételekkel: 

 

          Szociálisan rászorult               Szociálisan nem rászorult 

                                                           (megfelelő aláhúzandó) 

 

 2. A megállapodás tárgya: 

Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 

mint személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás igénybevételének lehetőségét. 

 

2.1. Az ellátást nyújtó jelen szerződésben biztosítja az ellátott részére az alábbi szolgáltatást: 

- az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő 30 percen 

belüli megjelenését, 

- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések 

megtételét, krízishelyzet elhárítását. Amennyiben kompetencia hiányában a problémát nem sikerült 

elhárítani, úgy sürgősséggel ügyeletes orvost, mentőt köteles hívni a szolgálatot teljesítő gondozó, 
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- szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését, 

- az ügyeletben lévő gondozó a megtett intézkedésekről dokumentációt vezet. 

 

2.2. A felek megállapodnak abban, hogy az ellátás kezdetének időpontja:  

Az ellátás kezdetének időpontja: ……….év      ……..  hó     ……….  napja. 

Az ellátás időtartama határozott időtartamú, 20__ év _________ hó _____ napjáig. 

Az ellátás időtartama határozatlan idejű.  

 

     3. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételének feltételei: 

 

3.1.A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 

helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy 

fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett 

felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

 

     3.2. Szociális rászorultság vizsgálata 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult 

a) az egyedül élő 65 év feletti személy, 

b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy 

c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg 

személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását 

 

3.3. Az intézményvezető a szociális rászorultság fennállását – amennyiben a szociális rászorultság 

alapjául szolgáló körülmény határozott ideig áll fenn – az igénybevétel során a határozott idő 

leteltét követően felülvizsgálja. Az ellátott köteles a felülvizsgálathoz szükséges dokumentumokat 

az intézményvezető rendelkezésére bocsátani. 

Amennyiben a szociális rászorultság ténye nem igazolható, az ellátás az igazoló dokumentumban 

szereplő időpont dátumával a Megállapodás megszűnik.   

 A szolgáltatás biztosítása folyamatos. 

 

4. Az ellátásért fizetendő térítési díj:  

4.1. Az ellátott ……………. Ft rendszeres havi jövedelme alapján a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás igénybevételéért térítési díjat köteles fizetni. A térítési díj megállapítása az 

intézményvezető által történik az ellátott, illetve törvényes képviselője által benyújtott 

jövedelemigazolás és aláírt jövedelemnyilatkozat alapján.  

4.2. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj összege jelen 

megállapodás megkötésének időpontjában: ………….. Ft/nap. 

4.3. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj azokra az ellátási 

napokra állapítandó meg, melyeken az igénylő otthonában működő jelzőkészülék található. 

4.4. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászorult ellátott rendszeres havi 

jövedelmének 2 %-át. Szociálisan nem rászorult személy esetében a fenntartó a térítési díj összegét 

szabadon állapíthatja meg. 

4.5. A fizetendő személyi térítési díjat az 1993. évi III. törvény alapján a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) évente felülvizsgálja. A 

személyi térítési díj változásáról külön megállapodás módosítást küldünk.  

 

4.6. A térítési díj befizetésének módja: 

A havi térítési díjat a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek 

Integrált Intézménye részére kell befizetni a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig - 

készpénzfizetési számla ellenében az igénybevevő lakóhelyén.  

 

4.7. A díjfizetés elmulasztása esetén követendő eljárás: 

 Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézmény Igazgatója 

15 napos határidő megjelölésével a befizetésre kötelezett személyt írásban felszólítja az elmaradt 
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térítési díj befizetésére. Ha a megjelölt határidőre nem történik meg a befizetés teljesítése, ismételt 

írásban történő felszólítás kerül kiküldésre. 

Abban a nem kívánt esetben, ha az ellátott a személyi térítési díjfizetési kötelezettségnek nem tesz 

eleget, úgy a fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj 

hátralékának a behajtásáról.  

Ha az ellátott a személyi térítési díj összegét vitatja, a megállapodás módosítás kézhezvételétől 

számított 8 napon belül a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei 

Kirendeltség Igazgatójához (Kirendeltség Igazgató 8200 Veszprém, Hoffer Ármin sétány 2.) 

illetékmentes fellebbezést nyújthat be.  

 

5. Az intézményi jogviszony megszűnése 

Az intézményi jogviszony megszűnik: 

-  az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

- a jogosult halálával, 

- a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az 

1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) rendelkezései alapján az elhelyezés időtartamát 

meghosszabbítják, 

- a megállapodás felmondásával. 

 

Az Szt. 94.§ szerinti megállapodást 

- az ellátott, illetve törvényes képviselője indoklás nélkül, 

- állami fenntartású intézmény esetén az intézményvezető felmondhatja, az alábbi esetekben: 

➢ az ellátott másik szolgáltatásba történő elhelyezése indokolt vagy további szolgáltatás 

igénybevétele nem indokolt, 

➢ az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítési díj- 

fizetési kötelezettségének – az Szt.102.§ szerint - nem tesz eleget, 

➢ az ellátott jogosultsága megszűnik. 

 

A felmondási idő alapszolgáltatás esetén tizenöt nap. 

Ha a jogosultság jogszabályváltozás miatt szűnik meg, alapszolgáltatás esetén a megállapodást 

tizenöt napon belül is fel lehet mondani. 

Az intézmény igazgatója az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető 

panaszról írásban értesíti az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel az 

ellátott, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon 

belül az intézmény fenntartójához a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei 

Kirendeltségéhez (8200 Veszprém, Hoffer Ármin sétány 2.) fordulhat. 

Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, 

illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. 

 

6. Adatváltozások bejelentéséről: 

Az ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben és a jövedelmi viszonyaiban 

beállt változásról 15 napon belül az intézményvezetőt értesíteni. 
  
7. Személyes adatok kezeléséről: 

Az intézmény az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja. Az 

adatokat a 2011. évi CXII. Tv. (törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról) előírásainak megfelelően titkosan kezeli. 

 

8. Az érdekképviselet és a panasztétel joga: 

8.1. Az ellátást igénybe vevő panasszal élhet e jelen Megállapodásban foglalt, az intézmény részéről 

fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban, így különösen 
 

• az intézmény vezetőjének, alkalmazottainak szakmai, titoktartási, valamint érték- és 

vagyonvédelmi kötelezettségének megszegése, 

• az ellátást igénybe vevő személyiségi jogainak sérelme, valamint  
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• az ellátás körülményeit érintő kifogások esetén. 

A panasz kivizsgálása az intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik, aki tizenöt napon belül 

köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az 

intézmény vezetője határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, 

a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Veszprém Megyei Kirendeltségéhez fordulhat, aki a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon 

belül köteles azt kivizsgálni, és annak eredményéről a panaszost tájékoztatni. 

A Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján 

kívánják rendezni.  

 

8.2. Az ellátott panasszal élhet az ellátottjogi-képviselő felé. 

Az ellátottjogi képviselő az ellátást igénybe vevő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. 

Feladatai – különösen – az alábbiak: 

• megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátást igénybe 

vevőt érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az 

ellátást igénybe vevőt érintő jogokról, 

• segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos 

kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az 

ellátást igénybe vevő között kialakult konfliktus megoldásában, 

• segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza 

megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és 

fenntartójánál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok 

megfogalmazásában, 

• a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az 

intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az 

arra illetékes hatóságnál, és ennek során – írásbeli megfogalmazás alapján – képviselheti 

az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét, 

• az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális 

intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok 

érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során, 

• intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabály sértő gyakorlat 

megszűntetésére, 

• észrevételt tehet a nyújtott szolgáltatásra vonatkozóan az intézmény vezetőjénél, 

amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, 

intézkedés megtételét kezdeményezheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatóságok felé. 

 

Ellátottjogi képviselő neve: Csetényi-Guba Mária  

Levelezési címe:           Integrált Jogvédelmi Szolgálat Központi Iroda  

         1054  Budapest Akadémia u. 3. 

         1365 Budapest Pf:646  

         e-mail: maria.csetenyi@ijb.emmi.gov.hu 

Telefonszáma:           06/20-489-9662 

 

 

9. Az ellátást igénylő személy személyes jognyilatkozata a megállapodás megkötését 

megelőzően 

Az Szt. 94/C.§ (1) bekezdése szerinti megállapodás megkötéséhez az ellátást igénylő személy 

személyes jognyilatkozata szükséges, ha cselekvőképes vagy cselekvőképességében a szociális 

ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott. A 

cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személyt a megállapodás megkötését 

megelőzően meg kell hallgatni és véleményét a lehető legteljesebb mértékben figyelembe kell 

venni. 

Alulírott: 

mailto:maria.csetenyi@ijb.emmi.gov.hu
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Név:  

Anyja neve:  

Születési hely, idő: 

Lakcím:  

 

nyilatkozom, hogy az Szt. 94/C.§ (1) bekezdése szerinti intézményi megállapodás megkötését 

megelőzően meghallgattak, véleményemet a lehető legteljesebb mértékben figyelembe vették. 

 

10. Egyéb rendelkezések 

 

10.1. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a valóságnak 

megfelel.  

 

10.2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az 

irányadók.  

 

10.3. Jelen Megállapodás 6 (hat) számozott oldalból áll. 

 

10.4. Jelen Megállapodás 2 db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült. 

 

10.5. Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írják alá. 

 

10.6. Alulírott, ellátást igénybe vevő, illetve kötelezett kijelenti, hogy a biztosított jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás igénybevételének feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a 

szolgáltatást igénybe vevő jogairól és kötelezettségeiről; a panaszjog gyakorlásának módjáról; az 

ellátottjogi-képviselőről és elérhetőségéről; a megszűnés eseteiről szóló tájékoztatást megkapta és 

azt tudomásul vette. 

 

10.7. Alulírott, ellátást igénybe vevő, illetve kötelezett a mai napon a megállapodás egy példányát 

átvette, és a benne foglaltakat tudomásul vette. 

 

10.8. A megállapodás aláírásával egyidejűleg a lakáskulcs átvételével kapcsolatos iratok igénybe 

vevő részére átadásra kerültek. 

 

  

Dáka, 2021. …………………………….. 

 

 

 

_________________________          _________________________ 

Ellátást igénybe vevő/ gondnok                                    Hanich Ferenc        

         intézményvezető 
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 SORSZÁM:  

        
ÜGYFÉL-AZONOSÍTÓ: ESZKÖZAZONOSÍTÓ: 

SZEMÉLYES ADATOK: 
Név: Becenév: 

Leánykori név:  TAJ szám: 

Születési hely: Születési idő (év,hónap,nap): 

Irányítószám: Város, kerület: 

Utca, házszám: Emelet, ajtó: 

Vezetékes telefon: Mobilszám: 

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK: 
   Milyen betegségei vannak:  

 

 

Milyen gyógyszereket szed és/vagy milyen gyógyászati segédeszközöket használ: 

 

 

 

 

Gyógyszerérzékenység, egyéb allergia:  

 
Kezelőorvosa neve:                                                                                  Mobil: 

Ügyelet telefonszáma:                      

Gondozási központ: 

Gondozó:                                                                                                  Mobil:  

Megjegyzés:  

 
SZÜKSÉG ESETÉN ÉRTESÍTENDŐK: 

Közeli hozzátartozók (név, cím: vezetékes telefon, mobil): 

1. 

 

2. 

 

3. 

 
Szomszéd (név, cím, vezetékes telefonszám, mobil):  

 

 
Lakásba bejutás akadályai, lehetőségei (pl kutya, rácsos kapu, kulcs a szomszédoknál stb.): 

 

 

 

 

 

 

 
Kelt: _______________________    Ügyfél aláírása: ________________________ 

 

 

 

 

 

SZOLGÁLTATÁSI ADATLAP  

Kérjük az adatlapot nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! 
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Nyilatkozat 

 

Alulírott………………………………………………………………………………….nyilatkozom, 

hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele részemről az alábbi kritérium/ok alapján 

történik (megfelelő válasz aláhúzandó, a szükséges dokumentum csatolandó) 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult  
a) egyedül élő 65 év feletti személy, 

b) egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy,  

(a súlyos fogyatékosság és pszichiátriai betegség igazolására szolgáló orvosi zárójelentést, 

határozatot csatolni szükséges) 

c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg 

személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.  

(a súlyos fogyatékosság és pszichiátriai betegség igazolására szolgáló orvosi zárójelentést, 

határozatot csatolni szükséges,  

az egészségi állapot miatt igénybevett szolgáltatás jogosultságát a háziorvos igazolja, melyet 

kérünk csatolni) 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához.  

 

Pápa, 2021. …………………………… 

 

……………………………………… 

                                                                                                                            

nyilatkozó aláírása             
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Nyilatkozat 

 

Alulírott………………………………………………………………………………….nyilatkozom, 

hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele részemről az alábbi kritérium/ok alapján 

történik (megfelelő válasz aláhúzandó, a szükséges dokumentum csatolandó) 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult  
d) egyedül élő 65 év feletti személy, 

e) egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy,  

(a súlyos fogyatékosság és pszichiátriai betegség igazolására szolgáló orvosi zárójelentést, 

határozatot csatolni szükséges) 

f) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg 

személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.  

(a súlyos fogyatékosság és pszichiátriai betegség igazolására szolgáló orvosi zárójelentést, 

határozatot csatolni szükséges,  

az egészségi állapot miatt igénybevett szolgáltatás jogosultságát a háziorvos igazolja, melyet 

kérünk csatolni) 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához.  

 

Tapolca, 2021. …………………………… 

 

……………………………………… 

                                                                                                                            

nyilatkozó aláírása             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 
 

 

 

 

 



22 

 
 

 

 

 

 



23 

 
 

 

  

 

 



24 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 



25 

 
 

 

 

 

 



26 

 

 
 

 



27 

 

 


