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Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 
Újpest Szociális Intézménye Őszi Fény 
Integrált Gondozási Központ  
1046. Budapest, Tungsram u.9. 

Időskorúak átmeneti gondozóháza 
Gondozási szerződés 

mely létrejött egyrészről 

a BP. IV. ker. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye, (1042. Budapest, Deák 
Ferenc utca 93.) Őszi Fény Integrált Gondozási Központ (1046. Budapest, Tungsram utca 
9.), mint gondozóházi ellátást biztosító (továbbiakban: ellátást biztosító), 

másrészről 

Név:  .....................................................................  születési név:....................................................  

Szül. hely: ............................................................ év: ................... hó: ............... nap: ....................  

Anyja neve: .......................................................... , lakik: ...............................................................  

mint a gondozóházi ellátást igénybevevő (továbbiakban: igénybevevő, ellátásban részesülő) és  

hozzátartozója (törvényes képviselője, ideértve az eltartót is), 

Név:  ...... , ............................................................. születési név: ....................................................  

Szül. hely: ............................................................ , év: ................. hó: ................ nap: ....................  

Anyja neve: ......................................................... , lakik: ...............................................................  
mint az igénybevevő elhelyezésére kötelezett (továbbiakban: kötelezett) 

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

1.) 
Az     ellátási     szerződés     határozott     időtartamra    szól,    amelynek    kezdő    időpontja: 
20...........év………….hó………napja, lejárati időpontja: 20….......év…………hó…….napja. 

2.) 
A gondozóház üzemeltetője az ellátásban részesített személy számára, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján megállapított térítési díj ellenében az 
alábbi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja: 

 az igénybevevő elhelyezését 2 ágyas, fűtéssel, világítással, fürdőszobával ellátott 
kényelmesen berendezett apartmanban, vagy 1 – 2 – 3 ágyas fürdőszobás szobában, 
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 napi háromszori főétkezést, 
 rendszeres általános gondozási felügyeletet és ápolást, mely ápolás egyébként a családok 

által is elvégezhető lenne, 
 orvosi ellátást heti egy alkalommal, az Intézmény orvosával, egyéb indokolt esetben az 

ügyeletes orvos által, 
 ágyneműt, 
 takarítást, mosást (ágynemű, törölköző), 
 kulturális elfoglaltságot, szabadidős programokat. 

3.) 
Ellátást nyújtó intézmény a 2.) pontban foglaltakon túlmenően - külön térítés ellenében -
alkalmanként egyéb szolgáltatásokat is biztosít, amelynek a körét a házirend tartalmazza. 

4.) 
Az ellátást kérő tudomásul veszi, hogy a gondozóházba történő beköltözést megelőzően orvosi 
vizsgálaton kell részt vennie. Az orvosi vizsgálatnak igazolnia kell, hogy az ellátást kérő az 
egészségügyi szempontból alapellátást nyújtó gondozóházban ellátást kaphat, közösségben 
elhelyezhető. 

5.) 
Az első havi térítési díjat a férőhely elfoglalásának napján kell megfizetni. Amennyiben ez a nap 
nem a hónap első napjára esik, úgy a hónapból hátralévő idő után kell a díjat arányosan kifizetni. 
A további teljes havi térítési díjak a tárgyhónapok 10. napjáig egy összegben esedékesek.  
A térítési díj megfizetésének elmulasztása esetén az ellátást biztosító jogosult jelen szerződést 
azonnali hatállyal felmondani és az ellátottat a gondozóházból való azonnali távozásra kötelezni. 

6.) 
Az ellátásban részesülő elfogadja, hogy a gondozóházban való bentlakása alatt a Házirend reá 
nézve kötelező, annak súlyos, vagy rendszeres megszegése e szerződés azonnali hatályú 
felbontását vonhatja maga után. Rendszeres házirendszegésnek minősül, ha a gondozott a 
Házirend azonos rendelkezését legalább három alkalommal nem tartja be. 

7.) 
Az ellátásban részesülő tudomásul veszi, hogy az ellátást biztosító az intézménybe hozott 
értéktárgyakért csak a Házirend vonatkozó rendelkezései szerint vállal felelősséget. 

8.) 
Az ellátást igénybevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben egészségügyi állapotában olyan 
kedvezőtlen változás áll be, melynek következtében fekvőbeteg intézményi ellátásra szorul, 
intenzív ápolást igényel, a gondozóházban történő elhelyezése azonnal megszűnik. 

9.) 
Az ellátás igénybe vétele a leendő ellátott, illetve hozzátartozója (képviselője, ideértve az eltartót 
is) kérelme alapján lehetséges egy éves időtartamra, amely időtartam indokolt esetben – írásba 
foglalt - kérelem alapján kétszer hat hónappal meghosszabbítható. 
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10.) 
A gondozóházi elhelyezésre, illetve gondozásra irányuló szerződés megszűnik:  

 1. ha a benntartózkodásra megállapított idő eltelt, 
 2. ha az ellátott és / vagy hozzátartozója (törvényes képviselője, ideértve az eltartót 

 is) ezt írásban határozott időpontra felmondja, 
 3. ha az ellátott egészségi állapotának romlása következtében az orvosi 

 vélemény alapján a gondozóház a megfelelő ellátás nyújtására már nem képes, 
 4. ha az ellátott és / vagy hozzátartozója (képviselője, ideértve az eltartót is) 

 térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és ezért ellátást biztosító a 
 szerződést felmondja, 

 5. ha az ellátást igénybe vevő a házirendet súlyosan, illetve rendszeresen 
 megsérti, 

 6. ha az ellátást igénybe vevő a Gondozóház, vagy a gondozottak sérelmére 
 szándékosan kárt okoz. 

11.) 
Amennyiben az ellátott a szerződésben rögzített időtartam lejárta előtt e gondozási szerződést 
felmondja (10/2. pont) és ezt legalább 5 (öt) nappal korábban írásban bejelenti, ez esetben az 
intézmény a térítési díj arányos részét köteles visszatéríteni. Az intézmény ugyancsak visszatéríti 
a díj arányos részét a szerződés 10/3. pont szerinti megszűnése esetében is. 

12.) 
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Gondozóház ellátási kötelezettsége az 5. 6. 8. vagy 10. 
pontban foglaltak alapján megszűnik, úgy az ellátásban részesülő köteles 24 órán belül a 
Gondozóházat elhagyni, onnan ingóságait elszállítani hozzátartozói segítségével. 

13.) 
Felek tudomással bírnak arról, hogy e szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári 
Törvénykönyv, az 1993. évi III. tv, és a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rend. az irányadók. 
 
Az ellátást igénylő (képviselője, illetve hozzátartozója, ideértve az eltartót is) a gondozóház 
Házirendjét megkapta és elolvasta, magára nézve kötelezőnek tartja. 
Szerződő felek kijelentik, hogy a gondozási szerződést elolvasták, annak tartalmát megértették és 
azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írtak alá. 

Budapest, 20______________________________ 

_____________________________________   __________________________________ 
Intézményvezető Ellátást igénybe vevő 

      Szig. szám: __________________ 

____________________________ 
Hozzátartozó (törvényes képviselő) 
Szig. szám: ___________________ 
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Nyilatkozat 

_________________________________________ ellátást igénybevevő hozzátartozója 
(képviselője, ideértve az eltartót is), kötelezettséget vállalok arra, hogy a szerződés 
megszűnésének napján az ellátottnak az állandó lakóhelyére / tartózkodási helyére való 
visszaszállításról gondoskodom. 

Az ellátott állandó lakcíme, illetve az ellátás igénybevételét megelőző tartózkodási helye: 

______________________________________________________________________ 

A fenti lakóhelyen az ellátást igénybevevő az alábbi jogcímen tartózkodik: 
 tulajdonos / tulajdonostárs, 
 bérlő / bérlőtárs, 
 eltartott, 
 szívességi lakáshasználó, 
 egyéb, éspedig: ____________________________, 

Az ellátott hozzátartozójának rokonsága esetén annak pontos megjelölése: 

________________________________________________ 

Alulírott hozzátartozó (képviselő, ideértve az eltartót is) tudomásul veszem, hogy amennyiben a 
szerződés megszűnésének napján nem gondoskodom az ellátott hazaszállításáról, úgy az 
intézmény az én költségemen az ellátottat a fentiekben megadott lakcímre visszaszállítja. 

Budapest, 20________________________ 

______________________ 
Hozzátartozó (törv. képv.) 

Szig. szám:  .........................  

l. Tanú 2. Tanú 
Név: Név: 
Lakcím: Lakcím: 
Szem.ig.sz,: .................................... … Szem.ig.sz. ………………………….. 


