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A szakmai program a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv., és a 
többszörösen módosított 1/2000. (I. 7) sz. Sz.Cs.M. rendeletben foglaltakra figyelemmel, továbbá az 
egyéb ágazati jogszabályok figyelembe vételével készült.  

 
 

Az ellátandó célcsoport, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, 
ellátási szükségletei 

Demográfiai vonatkozások 

Magyarország őszülő társadalom 
 Óvatos becslések szerint a Föld jelenlegi népessége 2050-re megduplázódik. Ez valóban 
"népességrobbanás", hiszen hárommillió évig tartott, míg a földlakók száma elérte az egymilliárdot. 
Ez 1800-ban következett be. A második milliárdra 1930-ig, tehát 130 évig kellett várni, míg a 
hárommilliárd főt jelző népességlétszám eléréséhez már csak harminc évre volt szükség. A 
négymilliárdos létszámot 1975-re értük el. 1987-ben ötmilliárd, 2004-ben pedig hatmilliárd fölöttivé 
gyarapodott a Föld népessége. 
Mindezzel egyidejűleg a népesség öregedése is világszerte tartós folyamatnak bizonyul. Az 
emberiségen belül a 60 évesnél idősebbek aránya 1950-ben még csak nyolc százalékra rúgott, ám 2000-
re elérte a tíz százalékot. Napjainkban a világ 60 év fölötti népessége elérte a félmilliárdot (54%-uk a 
fejlett országok lakosa). Az ENSZ tavalyi előrejelzése szerint századunk derekára a világ lakosságának 
több mint egyötöde, Európa lakóinak 36-37 százaléka 60 évesnél idősebbekből áll majd, akik közül 
2050-re feltehetőleg minden negyedik eléri a nyolcvanadik életévet. 
Az életkor meghosszabbodása jól nyomon követhető a hazai adatokon is. Az 1869. évi népszámlálás 
adatai szerint Magyarország népességének 37 százaléka volt gyermek és 5 százaléka 60 évesnél 
idősebb. 1990. január 1-jén az 1,96 millió 60 éves és idősebb személy már az össznépesség 18,9 
százalékát tette ki. A gyermekkorú, illetve a 60 évesnél idősebb népesség aránya a 2001-es 
népszámlálás adatai szerint 16,61 illetve 20,41 százalékra módosult. Az időskorúak népességen belüli 

arányának növekedése számtalan megoldásra váró feladatot jelent és a társadalombiztosítási, 
valamint szociális kérdések megoldása mellett gazdasági, nemzedéki, illetve életminőségi hatások 
sürgősségi megoldását is jelzi, illetve feltételezi.  

Magyar népesedési folyamatok tendenciái 

A népesedési jellemzők évtizedek alatt, igen lassú folyamatokban változnak, a kedvezőtlen tendenciák 
korrekciói, a kedvező folyamatok támogatásának eredményei is hasonló tempóban várhatók. 
Kifejezetten kívánatos, hogy kormányzati ciklusokon átívelő célokban, az azokat megalapozó 
alapelvekben, és mennél több konkrét politikai lépésben, kormányzati intézkedésben lehessen a 
parlamenti pártoknak egyetértően megállapodni. 
Természetesen a kérdés horderejénél fogva az eszmecsere, a konszenzus kívánatos széles 
közvéleménnyel: tudományos, szakmai, érdekképviseleti, civil világ szereplőivel egyaránt.  
Az Európai Unió 2005 áprilisában, a nyílt koordináció hatókörébe tartozó kérdések sorát bővítve, 
népesedéspolitikai vitairatot bocsátott útjára, tehát európai szintű konzultáció és egyeztetés is előttünk 
áll a közeljövőben. 
A konszenzust az is indokolttá teszi, hogy a népesedéspolitika, a fenntartható társadalmi fejlődés 
érdekében, valamint a várható kedvezőtlen népesedési hatások veszélyét csökkentő szándékkal a  
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szakpolitikák módosítását, összehangolását kezdeményező politikai szerepkör. Ennél fogva számos 
szakágazat közötti összehangolt célratartást feltételez.  
 
 
 
 

Természetes fogyás összege 1981-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: KSH 

Népességszám alakulásának nemzetközi tendenciája 

A XXI. századnak két hosszú távú kihívással kell szembenéznie, amelyek a legtöbb problémát fogják 
okozni: az egyik demográfiai a másik klimatikus. Ez a megállapítás az Organization for Economic Co-
operation and Development-től (OECD) származik. A demográfiai kihívás globálisan a túlnépesedés. A 
posztindusztriális társadalmakban, kiváltképpen Európában azonban a népesség öregedése jelent 
demográfiai konfliktust, és ezzel kapcsolatban az eltartási teher növekedése, illetve a 
versenyképesség csökkenése lehetséges következmény. A népesség öregedése annak eredménye, 
hogy egyre kisebb lélekszámúak a populációba belépő nemzedékek, mert alacsony, illetve csökken a 
születések száma, illetve egyre nagyobb az idősek lélekszáma az életkilátások nagy mértékű javulása 
miatt. Az öregek növekvő részaránya okozza, hogy a halálozások száma viszonylag magas, annak 
ellenére, hogy a születéskor várható élettartam jelenleg messze a leghosszabb a történelem folyamán 
és a jövőben további növekedése prognosztizálható.1  
A demográfiai helyzet magyar sajátossága, hogy a tartósan alacsony termékenységhez mind a mai 

napig tartósan magas halandóság társul; 1981 óta minden évben többen halnak meg, mint amennyien 
születnek. A két népesedési jelenség mérlege: a természetes fogyás 2004-ben 37 ezer fő volt, mintegy két 

                                                 
1
 Józan Péter: A XXI. század első éveinek népesedési viszonyai Magyarországon KSH 2005. 
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és fél évtized alatt pedig annak kumulált összege meghaladta a 660 ezer főt. Az utóbbi évtizedben a 
természetes fogyás csaknem valamennyi volt szocialista országban megfigyelhető, de a közeljövőben 
természetes fogyás prognosztizálható a nyugat-európai országokban is.  
A korösszetétel átalakulása: Magyarország, 1900, 2000, 2100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: KSH 2004. 
 
A korösszetétel alakulása 
A természetes fogyás, a népesség öregedése és a „szabálytalan” kormegoszlást kifejező korfa tartósan 
fennálló, kedvezőtlen népmozgalmi jelenségek: alacsony élveszületési és magas halálozási arány 
következményei. Az élveszületések az 1950-es évek vége óta – egy 1974-77 közötti időszaktól 
eltekintve – nem biztosítják a népesség utánpótlását; az alacsony termékenység valójában már 1959-től a 
lélekszám „rejtett” fogyását jelezte, ami a halálozások egyre növekvő száma miatt 1981-től a populáció 
tényleges fogyásává vált. A rendszerváltozás sokkhullámai a termékenységre kedvezőtlenül hatottak 
és az 1990-es évtized végére az élveszületések száma 100 000 alá csökkent.  
 
Az országos tendenciákhoz hasonlóan a község népessége is elöregedett. Az állandó lakosok száma 
2013. január 1.-én 1707 volt, ebből a 61 év fölötti 511 fő volt ez az össz. lakosság ¼ teszi ki. Az 
egyedül élő időskorúak száma megközelítően 78 fő. 
Az állandó lakosok száma minden évben növekedést mutat /2005. évben 1492 fő, 2006 évben 1496 
fő, 2007. évben 1520 fő, 2008. évben 1544 fő, 2009. évben 1574 fő, 2010. évben 1575 fő, 2011. évben 
1575 fő, 2012. évben 1655 fő / de a kedvező tendenciának nem a természetes szaporodás az oka, 
sokkal inkább a reurbanizáció folyamata. 
Az állandó népesség növekedés üteménél nagyobb arányban nőtt azonban az időskorúak száma.       
A kedvező halálozási adatok alapján egyre idősebb a népesség, ezzel egyenes arányban növekszik 
azok száma, akik nem képesek magukról önállóan gondoskodni. 
A jelenlegi kedvezőtlen makro és mikrogazdasági változások miatt is szükséges, hogy segítsük a 
rászorulókat. 

 
 
 
 
 
 

95

90
85

80
75

70
65

60

55
50

45
40

35

30
25

20
15

10

5
0

2000 2100 1900

020000400006000080000100000 0 20000 40000 60000 80000 100000



 - 5 - 

 
I. Általános információk 

 

A szolgáltató elnevezése 

Alsóörs Község Önkormányzat 

A szolgáltató székhelye 

 
Alsóörs Község Önkormányzat 
Alsóörs, Endrődi S. u. 49. 
 

A szolgáltatás fenntartója 

Alsóörs Község Önkormányzata 
 
Joghely: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és az 
I/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 
 
Az ellátás típusa: Személyes gondoskodást nyújtó ellátás 
 
Szakmai tartalom: az 1993. évi III. tv-ben foglaltak alapján. 
 
A szakmai program z Alsóörs Önkormányzat illetékességi területén működő személyes 
gondoskodást biztosító szociális étkeztetés alapszolgáltatásra  terjed ki. 
 
Célja, hogy meghatározza a vonatkozó jogszabályok alapján az étkeztetés Szakmai 
programját, tevékenységét, az ellátottak körét, a feladatellátás szakmai tartalmát, 
rendszerességét, igénybevételének módját 

 
 A szolgáltatás illetékességi területe: 

 
a.) Szociális étkeztetés  (Alsóörs) 

  Alsóörs közigazgatási területe 
  

Az alapszolgáltatások igénybevételének módja: 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, 
illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. 
Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy 
véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan 
cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e 
tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő. 
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Szociális étkeztetés (60 fő részére) programja: 

 
Az étkeztetést az idős lakosság szükségleteihez igazodva biztosítjuk.  

Az étkeztetési szolgáltatást ellátottaink igénybe vehetik oly módon, hogy az alsóörsi Napraforgó 
Óvodába maguk jöhetnek ebédjükért, de szükség esetén az Önkormányzat gondoskodik  az ebéd 
lakásra történő szállításáról, igény szerint a helyben fogyasztás megoldható. 
Az étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt biztosítunk az önkormányzat vonatkozó helyi 
rendeletében meghatározott térítési díj ellenében.  
 

Az étkeztetés igénybevételére - kapacitási és költségvetési korlátokból adódóan - olyan 
szociálisan rászoruló személyek esetében kerülhet sor, akiket az Sztv. 1993. évi III. tv. 62.§. (1) 
bekezdése felsorol, akik a szolgáltatást kérik, önmaguk étkezését megoldani már nem tudják, 
egzisztenciális lehetőségeik nem teszik lehetővé a piaci alapú szolgáltatás megvásárolását és vállalják, 
hogy az igénybevett szolgáltatás önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díját havonta 
megfizetik. 

 
Jelenleg becsléseink szerint szolgáltatási kapacitásunk 60 fő, a szolgáltatási igénybe vevők  
3/4 –e kéri az étel kiszállítását, a helyben fogyasztást senki nem veszi igénybe. 
 
Az étkeztetésről a szolgáltatást biztosító Napraforgó Óvoda élelmezési vezető igénybevételi naplót vezet 
az 1/2000. (1.7.) SzCsM rendeletben meghatározott módon, amely alapját képezi a normatív állami 
támogatás igénybevételének.  
 

  A szolgáltatás célja és feladata: 
 
Célja, hogy meghatározza a vonatkozó jogszabályok alapján az étkeztetés szakmai programját, tevékenységét, az 
ellátottak körét, a feladatellátás szakmai tartalmát, rendszerességét, igénybevételének módját. 
A szolgáltató a többszörösen módosított 1993. évi III. tv-ben rögzítettek értelmében az alapellátás 
keretén belül legalább napi egyszeri meleg étkezést biztosít azon igénybevevők részére, akik arra 
szociálisan rászorultak, illetve azt önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel 
nem képesek biztosítani. Étkezésben részesítjük továbbá azon igénylőt is, aki kora, egészségi állapota, 
fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége vagy hajléktalansága, illetve rendkívüli 
élethelyzete miatt nem képes étkezéséről más módon gondoskodni. A szolgáltató külön eljárás nélkül, 
haladéktalanul köteles étkezést biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, vagy 
egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti. 

 
A szolgáltatás feladata a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről történő 
gondoskodás, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel 
nem képesek biztosítani, ideértve azokat is, akik koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek az étkezésről 
más módon gondoskodni. 
 
A szolgáltatás célja, hogy a településen ne legyen ellátatlan személy, illetve minden rászoruló a jogszabályoknak 
és a helyi rendeletben szabályozott módon megfelelő minőségű ellátást kapjon. 
Ezt az ellátást minden szociális, illetve egészségügyi szempontból rászoruló számára lehetővé tesszük, a térítési 
díjak a jövedelemhez igazodnak, megállapításuk a hatályos jogszabályokon alapul. 
Az alapszolgáltatási forma célja a helyi lakosság egészségügyi, mentális, fizikai vagy egyéb szociális 
rászorultságából adódó hátrányainak enyhítése. 
Az önkormányzat az ellátást igénybe vevők részére a napi egyszeri meleg étkezés biztosításával az életminőség 
javítását, a rászoruló lakosság egészségügyi és fizikai állapotának szinten tartását és romlásának megelőzését 
szeretné elérni. 
További cél a település lakosság megtartó erejének növelése szociális szolgáltatások körének javításával 
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Várható pozitív következmények, eredmények, az ellátó rendszerben betöltött szerepének és 
hatásának értékelése 
A szociális étkeztetés alapszolgáltatás biztosításával az egészségügyi állapot szinten tartása várható. Ugyanis a 
napi egyszeri meleg főétkezéssel változatosabb, kiegyensúlyozottabb, és ezáltal egészségesebb étrend biztosítható. 
Ez hosszabb távon akár betegségmegelőző hatású is lehet, és az egészségügyi vagy szociális okokból kialakult 
alultápláltság is megelőzhető. 
Emellett kiemelkedő jelentősége van a napi egyszeri rendszeres táplálkozásnak.  
Ez az idősek, egyedül élők életvezetését segíti, napi rendszeres programmá válik az ebéd meghozatala, az 
Önkormányzat alkalmazottjával való találkozás, az elzártság érzésének oldása. 
Az étel kiszállítás lehetőséget ad arra, hogy az érintettek segítséget kérjenek, jelzést kaphatunk állapotának 
esetleges romlásáról, illetve, hogy orvosi segítségre van szüksége 
 

  Ellátandó célcsoport: 
 
 Az étkeztetés igénybevételére - kapacitási és költségvetési korlátokból adódóan – azok az Alsóörs 
község közigazgatási területén állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező szociálisan 
rászorultak jogosultak akik,  azt önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem 
képesek biztosítani. Étkezésben részesítjük továbbá azon igénylőt is, aki kora különös tekintettel a 65 
éven felüliekre, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége vagy 
hajléktalansága, illetve rendkívüli élethelyzete miatt nem képes étkezéséről más módon gondoskodni. 
A szolgáltató külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkezést biztosítani annak a rászorulónak, 
akinek életét, testi épségét, vagy egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti és vállalják, 
hogy az igénybevett szolgáltatás önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díját havonta 
megfizetik. 
 

 A szolgáltatás igénybevételének módja: 
 
Az ellátás igénybevételének módja: 
az ellátás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a 
lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős, vagy szociálisan rászorult embert észlel. 
Az igénylők az ellátásra vonatkozó igényüket előzetesen szóban, majd írásban a Közös Önkormányzati Hivatal 
Szociális ügyintézőjének nyújthatják be.  
 
Az igénylő kérelméhez köteles mellékelni a háziorvos véleményét és a jövedelem igazolását. 
Az ellátást nyújtó intézmény fenntartója az ellátás igénybevételére vonatkozóan a kérelmezővel megállapodást 
köt. 
 
Az ellátást igénybe venni szándékozó kérelmet nyújt be az önkormányzatnál használatos formanyomtatványon a 
Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjéhez. 
 
A szolgáltatást megelőzően az igénybevevővel az intézmény fenntartója megállapodást köt.  
A megállapodás vonatkozhat határozott, vagy határozatlan időre 
 
Az ellátás iránti kérelem és annak nyilvántartása a következő nyomtatványok vezetése útján történik: 
 

 9/1999. (XI. 24.) Sz.Cs.M rendelet és az 1993 évi III tv. alapján szerkesztett 
formanyomtatványon 

 Egyéni nyilvántartás (törzslap) (1993. évi III. tv. 18. - 20. §-ban foglalt adatokról. 
 Étkezésre vonatkozó igénybevételi napló (1/2000. (I. 7.) Sz. Cs. M. rendelet 4. sz melléklete 

szerint) 
 Megállapodás az 1993 évi III tv.  94/C.§ -a alapján 
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A feladat ellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége:  
A feladat ellátását az intézmény napi egyszeri meleg étkezés biztosításával végzi.  
Az étkezés igénybe vehető elvitellel, valamint az önkormányzat alkalmazottja által történő kiszállítással. 
Az étel házhoz szállítását az önkormányzat alkalmazottja gépjárművel végzi.  
Az étkeztetés csak hétköznapokon (hétfőtől péntekig) vehető igénybe, az igénylő által választott napokon. 
A megrendelt étkezést előző nap délig lehet lemondani. 
Az étel kiszállítása éthordókban, a higiéniai szabályok betartásával történik. 
 

Az intézmény a napi egyszeri meleg ételt (ebédet) az alábbiak szerint biztosítja: 

 Alsóörs községben: 
Az Önkormányzat fenntartásában működő Napraforgó Óvoda konyhájáról, hétfőtől péntekig 
naponta, mely  az ellátott, vagy hozzátartozója, vagy segítője által történő elvitellel, valamint az étel 
lakásra szállításával, a következő időpontokban: 
 
Ebédkihordás:   11.00-13.00-óra között 
Ebédelvitel:   11.00-12.00-óráig 
A szükséges két éthordó garnitúrát az igénylőnek kell megvásárolnia.  
 
A lakásra szállításról igény szerint Alsóörs Község Önkormányzata gondoskodik. 
A helyben fogyasztás igény szerint megoldható.  
 

Térítési díj:  
Az ékeztetésért térítési díjat kell fizetni, A fizetendő térítési díj mértékét Alsóörs Község 
Önkormányzat képviselő-testülete rendeletben állapítja meg a vonatkozó jogszabályi előírások, 
aktuális rendeletek szerint az 1993. évi III.tv. , valamint a 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet alapján. 
A térítési díjat tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell megfizetni. 
Befizetés helye, módja: 
A Napraforgó Óvoda és Bölcsödében (Alsóörs, Óvoda u. 2) személyesen, vagy az igénybevevő 
otthonában az önkormányzati alkalmazottnak számla ellenében.  
 

A szolgáltató, és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja:  
 
Az ügyintéző illetve az ételt szállító önkormányzati alkalmazott az igényjelzéstől kezdve felveszi a 
kapcsolatot a kérelmezővel.  
Elősegíti, hogy a szolgáltatást problémamentesen vehesse igénybe az ellátott. 
 

A kapcsolattartás 
- személyesen 
- telefonon pl. bármilyen okból az étkezés igénybevételének szüneteltetése esetén. Ebben az esetben az 
esetleges igénybevételi változásokat az esedékességet megelőzően legalább 1 nappal kell bejelenteni a 
Napraforgó Óvoda élelmezésvezetőjének, vonatkozik ez arra az esetre is, ha valaki a már megrendelt 
ebédet nem kívánja igénybe venni. 
és 
- írásban történik a Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjének pl.: térítési díj 
felülvizsgálat kapcsán. 
Az intézmény nyitva tartási idejében (hétfőtől –péntekig) személyesen és telefonon is rendelkezésre áll 
az ügyfeleknek.  
 
Az ellátott az ellátással kapcsolatos problémáival a lakóhelye szerinti település Közös Önkormányzati 
Hivatalának ügyintézőjéhez közvetlenül is fordulhat, aki az igényeket továbbítja a polgármester felé. 
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Az ellátottak és a szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos     
               szabályok: 
 
Személyi feltételek: 
A Napraforgó Óvoda és Bölcsöde élén az intézményvezető áll. Az intézményvezetőt Alsóörs Község 
Önkormányzata pályázat útján határozott időre bízta meg az intézmény vezetésével 
Intézményvezető: Óvodapedagógus végzettség  
Az intézmény dolgozóinak kinevezése: 
Az intézmény dolgozóit az intézményvezető nevezi ki és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvényben foglaltakra figyelemmel gyakorolja a munkáltatói jogokat, és egyben a szakmai vezetést, 
koordinációt is ellátja.  
A szociális étkeztetéskeretében az ételszállítást 1 fő önkormányzati alkalmazott látja el.  
 

Az ellátottak és a szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok: 
 
Az étkeztetést igénybevevők panaszukkal az intézményvezetőhöz fordulhatnak, aki köteles az 
előterjesztett panaszt 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt a panasz kivizsgálásának 
eredményéről írásban értesíteni. 
A panaszt tevő panaszával az intézmény fenntartójához (Alsóörs Község Önkormányzata) 
fordulhat, ha a panasz kivizsgálásra jogosult, határidőben nem intézkedik, vagy a tett intézkedéssel 
nem ért egyet. 
 
Az étkeztetést igénybevevők, illetőleg az azt végző személyek személyiségi jogainak védelme a 
hatályos jogszabályok (így különösen a Polgári Törvénykönyv, illetőleg az adatvédelmi törvény) 
rendelkezései alapján történik.  
 
A szociális étkeztetést igénybe vevők számára, jogaik gyakorlásában segítséget nyújt az ellátottjogi 
képviselő. 
Az ellátottjogi képviselő elérhetősége, címe a szakmai program mellékletét képezi. 
 

A szolgáltatást végzők jogai: 
 
Az önkormányzati alkalmazottak részére biztosítani kell a munkavégzéshez kapcsolódó 
megbecsülést, tiszteltben tartást, emberi méltóságukat és személyi jogaikat. 
Joga van megtagadni az ellátást, ha: 
- az igénylő problémája nem tartozik a kompetenciájába, 
- az igénylő által kért szolgáltatás jogszabályba, vagy szakmai szabályba ütközik 
- az ellátotthoz fűződő személyes kapcsolata miatt  
- saját egészségi állapota, vagy egyéb gátló körülmény következtében az ellátásra fizikailag     
  alkalmatlan 
- az ellátott együttműködési kötelezettségét súlyosan sérti 
 - saját életét és testi épségét a gondozott ellátása veszélyeztet 
 
A szolgáltatást végző a gondozott ellátását csak akkor tagadhatja meg ha 
 
- ez az ellátott egészségi, pszichés állapotát károsan nem befolyásolja 
- a gondozott ellátásáról más szakember bevonásával, esetátadás keretében gondoskodik. 

 
A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészületek  
 
Az intézmény a szolgáltatásban bekövetkező változásokat, az igénybevételhez szükséges 
információkat a helyben szokásos módon teszi közzé.  
Az ellátottak jogainak védelme érdekében az ellátott jogi képviselő is közreműködhet. 
Ellátottjogi képviselő:(név, cím, elérhetőség) a szakmai program mellékletét képezi 

 
Kapcsolat más intézményekkel: 
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A szolgáltatást végző kapcsolatot tart a településen, vagy szükség esetén más  
településen működő más szociális és egészségügyi szolgáltatókkal: 
 - házi segítségnyújtás 
- családsegítő 
- nappali ellátás 
- háziorvosok 
- kórház 
- szakellátás, szakrendelő  
- családtagok 
 

Az étkezést igénybevevők, illetőleg a szolgáltatást nyújtó személyek személyiségi jogainak védelme a 
hatályos jogszabályok (így különösen a Polgári Törvénykönyv, az Sztv. 94/E.§-94/L. §.-ai, illetőleg az 
Adatvédelmi törvény) rendelkezései alapján történik. Az ellátottak jogainak védelme érdekében az 
ellátottjogi képviselő is közreműködhet, akinek elérhetősége a Napraforgó Óvoda étkezőjében, illetve 
a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre került. A szolgáltatás vezetője az ide 
vonatkozó adatvédelmi törvényeket köteles betartani. 
  

  A szolgáltatás közzétételének módja: 
Helyben szokásos módon (önkormányzatok hirdetőtábláin, honlapon) 
  
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 e törvény 

rendelkezései alapján az elhelyezés időtartamát meghosszabbítják, 
-  az Szt. 94/C. § szerinti megállapodás felmondásával. 
A megállapodást 
a) az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül, 
b) állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató vezetője) az 

Szt. 101. § (2) bekezdés szerinti esetekben, 
c) egyházi fenntartású és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó vagy az 

általa megbízott személy 
ca) alapszolgáltatás esetén bármikor, 
cb) bentlakásos intézményi ellátás esetén az Szt. 101. § (2) bekezdés szerinti esetekben 
írásban mondhatja fel. 
Az Szt. 101. § (1) bekezdés b) pontja és c) pont cb) alpontja szerinti felmondásnak akkor van helye, 

ha 
a) az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi elhelyezése 

nem indokolt, 
b) az ellátott a házirendet súlyosan megsérti, 
c) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítésidíj-fizetési 

kötelezettségének – a 102. § szerint – nem tesz eleget, 
d) az ellátott jogosultsága megszűnik. 
A felmondási idő, ha az Szt. 94/C. § szerinti megállapodás másként nem rendelkezik 
a) alapszolgáltatás esetén tizenöt nap, 
b) bentlakásos intézmény esetén három hónap. 
Ha a jogosultság jogszabályváltozás miatt szűnik meg, alapszolgáltatás esetén a megállapodást a 

jogszabályban megjelölt időponttal a (3) bekezdés a) pontja szerinti időtartamon belül is fel lehet 
mondani. 

Az Szt. 101. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, a 
törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja, az arról 
szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 

Bíróságtól kérhető 



 - 11 - 

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti felmondás jogellenességének megállapítása, ha azt a fenntartó 
vitatja, 

b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti felmondás jogellenességének megállapítása, ha azt az ellátott, a 
törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja, 

c) a (4) bekezdés szerinti fenntartói döntés jogellenességének megállapítása, ha azt a (4) bekezdés 
szerinti személyek valamelyike vitatja. 

Az Szt. 101. § (4) és (5) bekezdés szerinti esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig 
biztosítani kell, amíg a fenntartó nem dönt, illetve a bíróság jogerős határozatot nem hoz. 

Az Szt. 101. § (4)–(6) bekezdésben foglaltakról az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti felmondásban 
tájékoztatást kell adni. 

Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozza meg, a jogviszonyt a beutaló szerv 
szünteti meg, kivéve, ha beutaló határozatot olyan önkormányzat hozta, amely már nem fenntartója 
az intézménynek. 

Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítésidíj-fizetési 
kötelezettségnek nem tesz eleget, ha 

a) hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a 
kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és 

b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 
Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi 

viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó 
kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat 
lefolytatását kezdeményezni. Az intézményvezető a jövedelemvizsgálatot – ideértve az Szt. 68/B. § és 
a 117/B. § szerinti esetet is – a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a 
jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg. 

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri az Szt. 102. § 
(2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában úgy 
kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 

Ha három hónapon át térítésidíj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a térítési 
díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről, annak kezdő 
időpontjáról, valamint az Szt. 102. § (3) bekezdésben foglaltakról. 

Az Szt. 101. § (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119. § (2) bekezdése szerint 
jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán. 

Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, illetve 
törvényes képviselőjét 

a) a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének 
határidejéről, rendjéről és feltételeiről; 

b) az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről; 
c) az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges 

előterjesztési és rendezési módjáról. 
Ha a jogosult kiskorú vagy cselekvőképességében a szociális ellátás igénybevételével összefüggő 

jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy vagy a cselekvőképességet teljesen 
korlátozó gondnokság alatt áll, az Szt. 95–100. §-ban szabályozott, jogi következményekkel járó 
cselekmények és jognyilatkozatok tekintetében a hozzátartozóra vonatkozó rendelkezéseket a 
törvényes képviselőre kell alkalmazni. 

 
 
Az étkeztetés igénybevételével kapcsolatos dokumentáció: a szakmai program mellékletét képezi 

 

A szakmai program megvalósításának várható eredménye, és az ellátórendszerben 
betöltött szerepe és hatása 
 

- A törvényi előírások és a település lakosainak igényeihez, szükségleteihez alkalmazkodó szociális ellátórendszer 
kialakítása 
- A megfogalmazott alapelvek és értékek érvényesülése, a működés átláthatósága 
- A ráfordítások és források harmonizálása, a hatékonyság növelése 
- Tudatos és tervezhető szolgáltatás és minőségfejlesztés 
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- A szolgáltatás és a szakmai munka színvonalának emelkedése 
   

A szakmai program 2018…………………-től lép hatályba 
 
Alsóörs, 2018. június 6. 

Hebling Zsolt 
Polgármester  

Az ellátást nyújtó intézmény fenntartójának képviselője 
 
 

1. számú  melléklet a szociális étkeztetés szakmai programjához 
 

Megállapodás szociális étkeztetés igénybevételére  
 

 
mely létrejött egyrészről Alsóörs Község Önkormányzata 8226 Alsóörs, Endrődi S. u. 49. mint ellátást 
nyújtó szolgáltató, másrészről 
 
 mint ellátást igénybe vevő:2 
- neve:        

- anyja neve:                                                               

-  lakcíme:       
-  születési helye:      
- születési ideje:      
- személyi igazolvány száma: 
- TAJ száma: 
- A határozat száma: 
 
mint az ellátást igénylő törvényes képviselője: 
- neve:        

- anyja neve:                                                               

- lakcíme:       
- születési helye:      
- születési ideje:      
 
között, az alábbi feltételek mellett.    
 
 

A szerződés tárgya 
 
 

Ellátást nyújtó szolgáltató Ellátást igénybe vevővel Szociális étkeztetés igénybevételére köt 
szerződést. 

Az étkeztetést az idős lakosság szükségleteihez igazodva biztosítjuk.  
Az étkeztetési szolgáltatást ellátottaink igénybe vehetik oly módon, hogy a Napraforgó Óvodába 
maguk jöhetnek ebédjükért, de szükség esetén biztosítjuk az ebéd lakásra történő szállítását is.  

Az étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt biztosítunk az önkormányzat vonatkozó 
helyi rendeletében meghatározott térítési díj ellenében. A nyersanyagok energia és 
tápanyagtartalmának tekintetében betartjuk és betartatjuk a 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletet. 

                                                 
2
 Értelemszerűen a megállapodás az ellátást igénylővel köttetik, ha a jogosult korlátozottan cselekvőképes vagy 

cselekvőképtelen, a jogi következményekkel járó cselekmények és jognyilatkozatok tekintetében a 

hozzátartozóra vonatkozó rendelkezéseket a törvényes képviselőre kell alkalmazni. 
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              Az étkeztetés igénybevételére - kapacitási és költségvetési korlátokból adódóan – azok a  
szociálisan rászorultak jogosultak akik,   azt önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani. Étkezésben részesítjük továbbá azon igénylőt is, aki kora, egészségi  
állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége vagy hajléktalansága, illetve 
rendkívüli élethelyzete miatt nem képes étkezéséről más módon gondoskodni. A szolgáltató külön 
eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkezést biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi 
épségét, vagy egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti és vállalják, hogy az igénybevett 
szolgáltatás önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díját havonta megfizetik. 
 
 Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény vezetője évente 
tájékoztatót készít az intézmény gazdálkodásáról és azt az intézményben jól látható helyen 
kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad tájékoztatást az ellátást igénybevevő részére.  
A tájékoztató tartalmazza  
a) az intézmény működési költségének összesítését,  
b) az intézményi térítési díj havi összegét,  
c) az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét.  
 
 

2. Az ellátás időtartama 
 

 Az ellátást nyújtó intézmény a szociális ellátást ______________ napjától kezdődően határozatlan 
időtartamra3 /___________________ig határozott időre szólóan biztosítja. 
 
 

3. A szolgáltatás igénybevételének módja 
 

Az étkeztetésről a szolgáltatást biztosító  Napköziotthonos Óvoda élelmezésvezető  igénybevételi naplót 
vezet az 1/2000. (1.7.) SzCsM rendeletben meghatározott módon, amely alapját képezi a normatív 
állami támogatás igénybevételének.  
  

Az étkezés biztosítása az ellátás igénybe vevő, vagy törvényes képviselője kérelmére történik. 
 Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) Sz.Cs.M rendelet  és az 1993 évi III tv. 
alapján szerkesztett formanyomtatványon kell benyújtani az intézmény vezetőjének. A 
kérelemhez csatolni kell a kereseti és jövedelmi viszonyokra vonatkozó igazolásokat, valamint 
a háziorvos véleményét egészségi állapotára vonatkozóan, ha a kérelem a Sztv. 62. § (2) 
bekezdésén alapul. A kérelem elbírálásáról Alsóörs Község Polgármestere határozattal dönt. 

 
Feladatellátás módja, rendszeressége: 
 
Az intézmény a napi egyszeri meleg ételt (ebédet) az alábbiak szerint biztosítja: 
 

 Alsóörs Községben: 
Az Önkormányzat fenntartásában működő Napraforgó Óvoda és Bölcsöde konyhájáról, 
hétfőtől péntekig naponta.  

 
Mely történhet az ellátott, vagy hozzátartozója, vagy segítője által történő elvitellel, valamint az étel, 
lakásra szállításával, a szolgáltatóval  történt személyes egyeztetés szerint. 
 
Ebédkihordás:                                11.00-13.00-óra között 
Ebédelvitel:                                11.00-12.00-óráig 
 
 

4. Egyéb rendelkezések 

                                                 
3
 A megfelelő aláhúzandó, ill. kitöltendő 
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Jelen Megállapodás módosítására sor kerülhet jogszabályi feltételek változása esetén, valamint a felek 
közös megegyezése alapján. 

 

5. Az ellátás megszűnik: 

I. 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 e törvény 

rendelkezései alapján az elhelyezés időtartamát meghosszabbítják, 
-  az Szt. 94/C. § szerinti megállapodás felmondásával. 
A megállapodást 
a) az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül, 
b) állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató vezetője) az 

Szt. 101. § (2) bekezdés szerinti esetekben, 
c) egyházi fenntartású és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó vagy az 

általa megbízott személy 
ca) alapszolgáltatás esetén bármikor, 
cb) bentlakásos intézményi ellátás esetén az Szt. 101. § (2) bekezdés szerinti esetekben 
írásban mondhatja fel. 
Az Szt. 101. § (1) bekezdés b) pontja és c) pont cb) alpontja szerinti felmondásnak akkor van helye, 

ha 
a) az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi elhelyezése 

nem indokolt, 
b) az ellátott a házirendet súlyosan megsérti, 
c) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítésidíj-fizetési 

kötelezettségének – a 102. § szerint – nem tesz eleget, 
d) az ellátott jogosultsága megszűnik. 
A felmondási idő, ha az Szt. 94/C. § szerinti megállapodás másként nem rendelkezik 
a) alapszolgáltatás esetén tizenöt nap, 
b) bentlakásos intézmény esetén három hónap. 
Ha a jogosultság jogszabályváltozás miatt szűnik meg, alapszolgáltatás esetén a megállapodást a 

jogszabályban megjelölt időponttal a (3) bekezdés a) pontja szerinti időtartamon belül is fel lehet 
mondani. 

Az Szt. 101. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, a 
törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja, az arról 
szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 

Bíróságtól kérhető 
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti felmondás jogellenességének megállapítása, ha azt a fenntartó 

vitatja, 
b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti felmondás jogellenességének megállapítása, ha azt az ellátott, a 

törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja, 
c) a (4) bekezdés szerinti fenntartói döntés jogellenességének megállapítása, ha azt a (4) bekezdés 

szerinti személyek valamelyike vitatja. 
Az Szt. 101. § (4) és (5) bekezdés szerinti esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig 

biztosítani kell, amíg a fenntartó nem dönt, illetve a bíróság jogerős határozatot nem hoz. 
Az Szt. 101. § (4)–(6) bekezdésben foglaltakról az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti felmondásban 

tájékoztatást kell adni. 
Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozza meg, a jogviszonyt a beutaló szerv 

szünteti meg, kivéve, ha beutaló határozatot olyan önkormányzat hozta, amely már nem fenntartója 
az intézménynek. 

Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítésidíj-fizetési 
kötelezettségnek nem tesz eleget, ha 

a) hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a 
kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és 
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b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 
Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi 

viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó 
kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat 
lefolytatását kezdeményezni. Az intézményvezető a jövedelemvizsgálatot – ideértve az Szt. 68/B. § és 
a 117/B. § szerinti esetet is – a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a 
jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg. 

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri az Szt. 102. § 
(2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában úgy 
kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 

Ha három hónapon át térítésidíj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a térítési 
díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről, annak kezdő 
időpontjáról, valamint az Szt. 102. § (3) bekezdésben foglaltakról. 

Az Szt. 101. § (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119. § (2) bekezdése szerint 
jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán. 

Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, illetve 
törvényes képviselőjét 

a) a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének 
határidejéről, rendjéről és feltételeiről; 

b) az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről; 
c) az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges 

előterjesztési és rendezési módjáról. 
Ha a jogosult kiskorú vagy cselekvőképességében a szociális ellátás igénybevételével összefüggő 

jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy vagy a cselekvőképességet teljesen 
korlátozó gondnokság alatt áll, az Szt. 95–100. §-ban szabályozott, jogi következményekkel járó 
cselekmények és jognyilatkozatok tekintetében a hozzátartozóra vonatkozó rendelkezéseket a 
törvényes képviselőre kell alkalmazni. 

 
II. Az alapellátás megszüntetése a polgármester hatásköre, az ellátás megszűnéséről a polgármester 
írásban értesíti az ellátásban részesültet. 

6. Az étkeztetésért fizetendő térítési díj az élelmezési térítés és az igénybe vett étkezések 

számának szorzata.  

A fizetendő térítési díjat a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 1. melléklete alapján kell 
megállapítani. 

7. Térítési díj befizetésének módja: 

a térítési díj fizetését,  havonta utólag, minden hónap 10.-ig kell megfizetni a Napköziotthonos Óvoda 
és Bölcsöde pénztárába. Ha az étkeztetésre jogosult személy valamely napokon nem kívánja igénybe 
venni a szolgáltatást, akkor azt legalább egy nappal korábban be kell jelentenie az ellátást biztosító 
szolgáltató vezetőjénél. Ennek elmulasztása esetén csak a harmadik igénybe nem vett naptól 
kezdődően mentesül a térítési díj fizetése alól. 

Az ellátást nyújtó a tudomására jutott adatok tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egészségügyi adatkezelésre 
vonatkozó törvény rendelkezései az irányadók. 

 
8. A panasztétel lehetősége, kivizsgálási módja: 
 
A megállapodásban foglalt, a szolgáltató részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
panasz kivizsgálása a szolgáltatás vezetőjének feladatkörébe tartozik, aki 15 napon belül köteles a 
panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben határidőben nem 
intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedésre meghatározott határidő 
lejártát, illetve intézkedés kézhezvételét követő nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 
 
Az ellátást igénybe vevő számára jogai gyakorlásában az ellátott jogi képviselő is segítséget nyújt. 
Neve és elérhetősége a faliújságon olvasható. 
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Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződést elolvasás, megértés és kölcsönös értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, a jelenlevő két tanú előtt helybenhagyólag írták alá. 
 
 
Alsóörs, 2018. 
 
________________________________                             ________________________________ 
            ellátást igénybe vevő                                                            tartásra kötelezett  
        vagy törvényes képviselője                                                 vagy  azt vállaló személy  
 

______________________________ 
az ellátást nyújtó intézmény fenntartója 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L L Á T O T T J O G I   K É P V I S E L Ő 

Szociális alapellátás panaszjog gyakorlásához 
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Fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az Országos Betegjogi, 

Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ /OBDK/ zöldszáma 

hívható:                               

 

 

 06/80/620-055 
 
 

 

 

 


