
(Szt. 94/C. § alapján) 
1. számú melléklet 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

házi segítségnyújtás biztosítására 

 

 

amely létrejött egyrészről …………………….  megbízásából a Babu Házigondozási 

szolgálat, képviseli: Ügyvezető (8900 ZALAEGERSZEG Landorhegyi u.30 ), mint szociális 

szolgáltatást nyújtó, másrészről 

Név:…………………………………………………………………………………… 

Születési neve:…………………………………………………………………………  

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

Születési helye, időpontja:……………………………………………………………  

Lakóhelye:………………………………………………………………………………  

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

mint szociális szolgáltatást igénybe vevő között a mai napon az alábbiak szerint: 

1. Az ellátás időtartama  

o határozatlan időtartamú    

o határozott időtartamú    

Az ellátás igénybevételének kezdő időpontja: ... .…..év…………hó………nap. 

 

Az ellátás igénybevételének befejező időpontja 

(határozott időtartamú ellátás esetén): …………év…….hó……nap. 

 

 

2. A szolgáltatás tartalma 

 

Szociális segítés keretében: 
 
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, 

fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben) hetente … alkalommal 

- mosás hetente … alkalommal 

- vasalás hetente … alkalommal 



- A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében) hetente … alkalommal 

- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében hetente … 

alkalommal 

- mosogatás hetente … alkalommal 

- télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt hetente … 

alkalommal 

- kísérés hetente … alkalommal 

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult 
veszélyhelyzet elhárításában (szükség esetén aláhúzandó). 

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése (szükség 
esetén aláhúzandó). 

 

Személyi gondozás keretében: 

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás hetente … alkalommal 

- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése hetente … alkalommal 

- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való 

közreműködés hetente … alkalommal 

- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében hetente … alkalommal 

Gondozási és ápolási feladatok körében: 

- mosdatás hetente … alkalommal 

- fürdetés hetente … alkalommal 

- öltöztetés hetente … alkalommal 

- ágyazás, ágyneműcsere hetente … alkalommal 

- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése hetente … alkalommal 

- haj, arcszőrzet ápolás hetente … alkalommal 

- száj, fog és protézis ápolás hetente … alkalommal 

- körömápolás, bőrápolás hetente … alkalommal 

- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül) hetente … alkalommal 

- mozgatás ágyban hetente … alkalommal 

- decubitus megelőzés hetente … alkalommal 

- felületi sebkezelés hetente … alkalommal 

- sztómazsák cseréje hetente … alkalommal 



- gyógyszer kiváltása hetente … alkalommal 

- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása hetente … alkalommal 

- vérnyomás és vércukor mérése hetente … alkalommal 

- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül hetente … alkalommal 

- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés hetente 

… alkalommal 

- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, 

karbantartásában való segítségnyújtás hetente … alkalommal 

- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység 

elvégzésében való kompetencia határáig) hetente … alkalommal 

 

A szolgáltatás nyújtásának maximális időtartama a gondozási szükséglet felmérés alapján 

legfeljebb napi … óra lehet. 

 

3. Térítési díj 

Az intézményi térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114.§ - 116. §, a 29/1993.(II. 17.) 

Kormányrendelet,  óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett 

tevékenységek szorzata alapján kell kiszámítani. A személyi térítési díjat a szolgáltatás 

teljesítését követőan tárgyi hónap utolsó munkanapja. 

 

4. A megállapodás módosítása: 

A megállapodás módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A módosítás közös 

megegyezéssel történik. 

 

5. A megállapodás megszűnése 

• 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 rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama 
meghosszabbítható, 

• a megállapodás felmondásával: 
o a megállapodást az ellátott, illetve törvényes képviselője indoklás nélkül 

felmondhatja 
o az intézmény vezetője részéről felmondásnak akkor van helye, ha: 

▪ az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy 
további intézményi elhelyezése nem indokolt, 

▪ az ellátott a házirendet súlyosan megsérti, 
▪ az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető 

személy, térítési díj-fizetési kötelezettségének, az 1993.évi III. törvény 
102.§ szerint nem tesz eleget. 



A házi segítségnyújtás felmondását, illetve megszűntetését írásban kell bejelenteni. A 

felmondási idő tizenöt nap. 

Ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat 
megfizető személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a 
fenntartóhoz fordulhat. Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, 
amíg a fenntartó nem dönt. 

6. Panasztétel lehetősége, kivizsgálás módja: 

Jogosult, a szolgáltatással kapcsolatos panaszával a Humán Gondozási szolgálat 

igazgatójához fordulhat. 

 A panasz kivizsgálásának eredményéről az igazgató, illetve a polgármester a jogosultat 

írásban tájékoztatja. Jogosult igénybe veheti az ellátottjogi képviselő segítségét is. Az 

ellátottjogi képviselő vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 94/K § az irányadó. 

7. Megjegyzés 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az 

irányadóak. 

Megjegyzés hiányában, vitás kérdések eldöntésére felek a Zala megyei Bíróság jogosult 

állást foglalni. 

Ezen megállapodást, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalaegerszeg, ………… év…………… hó……… nap 

 

 

 

…………………………………….    ……………………………………. 

                     Szolgálat vezető          Jogosult 

 

 

 

           

 

 


