
Szociális Szolgáltatási Központ 

Cím:2013 Pomáz, Községház utca 2. 

Telefon: 06-26-525-274 

e-mail: szszk@szszk.pomaz.hu 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

/Nappali Ellátás/Idősek Klubja/ 
 

 

mely létrejött egyrészről a Pomáz Város Önkormányzata által fenntartott Szociális 

Szolgáltatási Központ, mint ellátást nyújtó intézmény /továbbiakban: szolgáltatást nyújtó / 

képviseletében az intézményvezető  

 

másrészről az ellátást igénybe vevő: 

 

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

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

Születési hely, idő: .................................................................................................................... 

Lakcím: ….................................................................................................................................. 

Telefonszám:............................................................................................................................... 

Személyi igazolvány szám:......................................................................................................... 

TAJ szám: ................................................................................................................................... 

Nyugdíjas törzsszám: ................................................................................................................. 

Állampolgársága: ........................................................................................................................ 

Bevándorolt/letelepedett/menekült:  ........................................................................................... 

 

között a mai napon az alábbi feltételek szerint:. 

 

I. Általános szabályok 

 

1. A szociális alapellátást nyújtó intézmény fenntartója Pomáz Város Önkormányzata, 2013 

Pomáz, Községház u 2. alatt személyes gondoskodás keretébe tartozó Szociális Szolgáltatási 

Központ intézményt működtet. 

A szolgáltatást nyújtó intézmény a vonatkozó jogszabályok és jelen megállapodásban 

szabályozott módon 

 

Idősek nappali ellátása (Idősek klubja) 
 

ellátást biztosít. 

Az ellátás keretében az Intézmény a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, 

egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk 



ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, 

társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.  

 

II. Tájékoztatási kötelezettség 

 

1. A felek tájékoztatási kötelezettsége 

A szociális ellátás igénybe vételekor az intézmény vezetője tájékoztatja az ellátást igénybe 

vevőt: 

• az intézményben biztosított szolgáltatás tartalmáról, feltételeiről, 

• az ellátást igénybe vevőt érintő, intézmény által vezetett nyilvántartásokról, 

• a panaszjog gyakorlásának módjáról 

• az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, 

• a fizetendő térítési díjról,  

• az intézményi jogviszony keletkezéséhez szükséges iratok és más, jogszabályban 

meghatározott feltételekről. 

 

2. Az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője a szociális ellátás igénybe vételekor 

nyilatkozik, hogy: 

• A  tájékoztatásban foglaltakat tudomásul vette és azt tiszteletben tartja, 

• A szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben beállott változásokról, a jövedelmi 

viszonyaiban bekövetkezett változásokat és minden olyan egyéb körülményt, amely az 

intézményi jogviszony létesítését, fenntartását, illetve megszüntetését befolyásolja, 

bejelenti az intézmény vezetőjének annak bekövetkeztétől 8 napon belül, 

akadályoztatása esetén annak megszűnését követő 3 munkanapon belül. 

• Vállalja, hogy adatokat szolgáltat az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz.  

 

3. Szolgáltatások  

 

3.1. Az intézmény a következő szolgáltatást nyújtja: 

 

Idősek nappali ellátása 

 

3.2. Az ellátás biztosításának ideje és módja: 

 

• Az ellátás munkanapokon biztosított, 8.00-16.00 között 

• Helyszín: Szociális Szolgáltatási Központ, 2013 Pomáz, Községház u. 2. 

 

3.3. Az ellátást nyújtó intézmény a szociális ellátást  …........................................................... 

 napjától kezdődően 

a) határozatlan ideig terjedő időtartamra biztosítja:  

b) határozott időtartamra:  

3.4. Az ellátást csak az arra jogosult személy veheti igénybe. 

 

3.5  Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a 

távolmaradást az intézmény vezetőjének legalább két munkanappal a távolmaradást 

megelőzően írásban be kell jelenteni. 



4. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj 

 

A szolgáltatás igénybevétele térítési díj mentes. 

5 Panasz kivizsgálása 

A szolgáltatást igénybevevő panasszal élhet - a jelen megállapodásban foglalt, az intézmény 

részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban - az intézmény vezetőjénél. Az 

intézményvezető köteles 15 napon belül értesíteni a panaszt tevőt, az előterjesztett panasz 

kivizsgálásának eredményéről.  

Amennyiben ez nem történik meg vagy a panaszt tevő nem ért egyet az eredménnyel, annak 

kézhez vételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz (Pomáz Város Önkormányzat) 

fordulhat panaszával. 

6. Az intézményi jogviszony megszűnése 

 

5.1. Az ellátásra jogosult intézményi jogviszonya megszűnik: 

a./.Az ellátást nyújtó intézmény jogutód nélküli megszűnésével, mely esetben az intézmény 

fenntartóját az ellátás további biztosításának kötelezettsége terheli. 

b./ a jogosult halálával, 

c./ a határozott idejű szociális ellátás időtartalmának lejártával. 

 

Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti: 

a./ a jogosultnak, illetve törvényes képviselőjének a jogviszony megszüntetésére vonatkozó 

kérelmére, 

b./ más intézménybe történő elhelyezéskor, 

c./ ha a szociális ellátás jogosultsági feltételei már nem állnak fenn, 

d./ eltanácsolás esetén, a házi rendben foglaltak alapján, 

e./az ellátott legalább 1 hónapig, távol marad az intézményből. 

Kelt: Pomáz,  

 

Ellátott Törvényes képviselő Intézményvezető 

 

 

A Megállapodás egy példányát átvettem (név) ……..……………………………… 

  

 


