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SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 
 

HÁZIREND 
 

 

1. Étkeztetésben részesülhet az a szociálisan rászorult személy, aki a napi főtt ételt önmaga 

vagy eltartottjai részére tartósan, vagy átmenti jelleggel nem képes biztosítani. Étkezésben 

részesülhet továbbá az a személy, illetve eltartottja is, aki kora vagy egészségi állapota 

miatt az étkeztetésről más módon nem képes gondoskodni.  

 

2. Az étkeztetés napi egyszeri főtt ételt biztosít helyben fogyasztás, elvitel vagy házhoz 

szállítás lehetőségével.   

 

3. Az étel kiszolgálása a Szociális Szolgáltatási Központ telephelyén történik. Cím: 2013 

Pomáz, Községház u. 2. 

 

4. Az étkeztetési igény bejelentésekor az igénylő tájékoztatást kap az étkezés rendjéről. Az 

abban foglaltak tudomásul vételét aláírásával jegyzi. Az étkeztetésre vonatkozó házirend 

be nem tartása az étkeztetésből való kizárást vonja maga után.  

 

5. Igénybevétele kérelemre történik, a kérelmet a Szociális Szolgáltatási Központ 

vezetőjéhez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező jövedelmét igazoló 

iratokat, illetve a házi orvos által kitöltött Egészségügyi igazolást.  

 

6. Ha az ellátott az étkezést valamilyen oknál fogva nem tudja igénybe venni, azt az 

intézményben be kell jelenteni, legkésőbb előző nap 10 óráig, írásban. A bejelentést 

követő naptól - ha az délelőtt 10 óráig történt meg - a térítési díjat nem kell megfizetni. 

Kivételt képez ez alól váratlan esemény, mint pl: kórházba kerülés stb. 

 

7. Az ellátott halála esetén a fennálló térítési díjat, az Önkormányzat felé kell jelenteni, aki 

hagyatéki teherként érvényesíti a követelést. 

 

8. Az étel kiszolgálása naponta 12 és 13 óra között történik. Ételt elvinni csak jól zárható, 

tiszta edényben lehet. Az intézmény területén megjelenni csak megfelelő, tiszta öltözetben 

és az alapvető tisztasági követelményeknek megfelelően lehetséges. Alkoholos 

befolyásoltság esetén az étkeztetés megtagadható.  

 

9. Az étkezésért és kiszállításért havonta térítési díjat kell fizetni. A fizetés a tárgyhót követő 

hónap 10-égi történik utólagosan, az igénybevett ételadagok számának megfelelően.  

 

10.  Ha az ellátott a térítési díjat a terhére felróható okból két hónapig nem fizeti meg, annak 

behajtására kerül sor és az étkezés megszűnik. 

 



11.  Az ellátott a jövedelmét érintő változást köteles 8 napon belül a Szociális Szolgáltatási 

Központ vezetőjének írásban bejelenteni.    

 

12.  Amennyiben az ellátott tartási vagy örökösödési szerződést kötött, a térítési díjat (ebben 

az esetben intézményi térítési díjat) az ellátást szerződésben vállaló köteles megfizetni.   

 

13. Ellátott jogi képviselő 

 

1. Az ellátott jogi képviselő az ellátott számára nyújt segítséget jogai gyakorlásában. 

• megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújt az 

ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, 

• segíti az ellátottakat, törvényes képviselőjüket az ellátással kapcsolatos 

problémák, kérdések megoldásában, 

• szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és ellátott között kialakult 

konfliktus megoldásában, segít az ellátottnak panasza 

megfogalmazásában, kezdeményezi annak kivizsgálását az intézmény 

vezetőjénél vagy a fenntartó - Pomáz Város Önkormányzatnál, 

• szükség esetén, írásbeli felhatalmazás alapján eljár a hivatalos 

szerveknél, képviselve az ellátottat, törvényes képviselőjét  

• szükség esetén észrevételt tesz az intézményben folytatott gondozási 

munkára vonatkozóan az intézmény vezetőjénél, 

• jogsértés esetén intézkedés megtételét kezdeményezi az illetékes 

hatóságok felé, joga van korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó 

dokumentációkba betekinteni, az intézmény területére belépni, a 

szolgáltatást végző dolgozókhoz kérdést intézni, 

• köteles az ellátottakra vonatkozó és tudomására jutott orvosi titkot 

megtartani, személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni. 

 

2. Pest megyében az ellátott jogi képviselő:      Forgács Béla 

Elérhetősége:                                                 06-20/489-9529   

 

Kelt: Pomáz,  2018. augusztus 24. 

 

 

dr. Király Eszter 

intézményvezető 

A házirend egy példányát átvettem, a benne foglaltakat tudomásul vettem és betartom. 

Pomáz,             év           hó        nap          

 

           ………………………………. 

            ellátást igénylő 


