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Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról 

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában 
kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről 
szóló 2021. évi I. törvényben és a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. 
évi XCIX. törvényben foglaltakra, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdéseiben, 115. § (3) bekezdésében, 132. § 
(4) bekezdés d) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében, 147. § (2) bekezdésében, 148. § (2) és (5) 
bekezdésében, 151. § (2f) és (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések  

1. A rendelet célja 

1. § 

A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a végrehajtásukra kiadott jogszabályok alapján a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formáit, azok igénybevételének 
módját, az ellátás megszűnésének és megszüntetésének eseteit, az ellátásokért fizetendő térítési 
díjakat, a jogosultak érdekvédelmét, a fenntartó feladatát és jogkörét a helyi sajátosságok 
figyelembevételével szabályozza. 

2. A rendelet hatálya 

2. § 

A rendelet hatálya Dömös község közigazgatási területén élő, az Szt. 3. §-ában meghatározott 
személyekre, valamint a község közigazgatási területén a gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
költségvetési szervbe (Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde) járó gyermekekre terjed ki. 

3. Értelmező rendelkezések 

3. § 

E rendelet alkalmazásában: 
1. Család: az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hozzátartozók közössége 
2. Gyermek: a Gyvt. 5. § a) pontjában meghatározott személy 
3. Ellátott: a 4. § szerinti ellátásokat igénybevevő személy 
4. Jövedelem: a Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevétel 
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5. Hajléktalan: az Szt. 4. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott személy 
6. Lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti meghatározott lakóhelye. 

II. Fejezet 
Szociális szolgáltatások  

4. Személyes gondoskodás formái 

4. § 

(1) Dömös Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az Szt. és a Gyvt. alapján 
meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül az alábbiakat biztosítja: 

(2) Szociális alapszolgáltatások: 
a) étkeztetés, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) családsegítés. 

(3) Gyermekjóléti alapellátások: 
a) család- és gyermekjóléti szolgálat, 
b) gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde). 

5. Különleges eljárás 

5. § 

A polgármester külön eljárás nélkül köteles a személyes gondoskodást nyújtó ellátások bármelyikét 
legfeljebb 30 nap időtartamra biztosítani, ha valamely személy azonnali ellátása halaszthatatlan, a 
késedelem a rászorulónak életét, testi épségét, egészségét veszélyeztetné, vagy súlyos nélkülözésnek 
tenné ki. Az ilyen ellátásról a polgármesternek feljegyzést kell készítenie és soron kívül, de legkésőbb 
5 napon belül az eljárást le kell folytatnia. 

III. Fejezet 
Szociális alapszolgáltatások  

6. Étkeztetés 

6. § 

(1) Étkeztetés azoknak a személyeknek a napi egyszeri meleg étkeztetését jelenti, akik azt 
önmaguknak, vagy önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani és megfelel a következő feltételek valamelyikének: 
a) 65. életévét betöltött személy, 
b) egészségi állapota miatt rászoruló személy és krónikus vagy akut megbetegedése, 

fogyatékossága miatt, illetve a háziorvos, szakorvos igazolása alapján mozgásában olyan 
mértékben korlátozott, hogy önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni, 

c) fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni és fogyatékosságát igazolja, 
d) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, 

de önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni, 



3 

e) hajléktalan. 

(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi 
állapota miatt nem képes az étkezésről tartósan másképpen gondoskodni. 

(3) A szociális alapellátás keretében biztosított étkeztetést az Önkormányzat vásárolt szolgáltatás 
útján biztosítja. 

7. § 

(1) A szociális alapellátás keretében biztosított étkeztetésért az igénybe vevők az e rendelet 1. 
mellékletében megállapított intézményi térítési díjat kötelesek fizetni. 

(2) Szociális alapellátás keretében biztosított étkeztetésre érkező igényt minden esetben a 8. § szerinti 
jövedelemvizsgálat előzi meg. 

(3) A térítési díj megfizetésére kötelezettek körét az Szt. 114. § (2) bekezdése állapítja meg. 

(4) A szociális alapellátás keretében biztosított étkeztetés esetén a támogatás összege az intézményi 
térítési díj: 
a) 25%-a, ha a havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 250%-át nem 

haladja meg, 
b) 50%-a, ha a havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 200%-át nem 

haladja meg, 
c) 100%-a, ha a havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 125%-át nem 

haladja meg. 

8. § 

(1) Az étkeztetésre vonatkozó kérelmet a polgármesternél az erre rendszeresített 
formanyomtatványon kell benyújtani. A nyomtatvány átvehető az Esztergomi Közös Önkormányzati 
Hivatal Dömösi Kirendeltségén, vagy letölthető a www.domos.hu internetes oldalról. A polgármester 
a kérelem alapján intézkedik az eljárás lefolytatásáról, ennek keretében gondoskodik a térítési díj 
megállapításához szükséges iratok beszerzéséről, esetleges pótlásáról és megvizsgálja az ellátást 
igénylő havi jövedelmét. 

(2) A hiánytalanul benyújtott iratok, igazolások alapján a kérelemről a polgármester soron kívül, de 
legkésőbb 8 napon belül dönt, melyben a 7. § (4) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével 
megállapítja a személyi térítési díjat. 

(3) Az igénylő és a polgármester az étkeztetés feltételeiről megállapodást köt, mellyel szemben a 
képviselő-testülethez lehet jogorvoslati kérelemmel fordulni. A megállapodás szövegét e rendelet 2. 
melléklete tartalmazza. 

(4) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a 
mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem 
kell lefolytatni a (2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálatot. 

(5) Az étkezésért fizetendő havi térítési díjat utólag kell megfizetni minden tárgyhónapot követő 
hónap 5. napjáig. 

(6) Az étkeztetés biztosítása az ellátott igénylésének megfelelően megszervezhető az étel 
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a) elvitelének lehetővé tételével, 
b) lakásra történő szállításával. 

(7) Az étel lakásra történő szállításáról az Önkormányzat szociális gondozó alkalmazása útján 
gondoskodik. 

(8) Az étkeztetés az Szt. 100. §-ában meghatározott esetekben szűnik meg. 

7. Házi segítségnyújtás 

9. § 

(1) Az Önkormányzat a házi segítségnyújtást ellátási szerződés alapján a Híd Szociális, Család- és 
Gyermekjóléti Központ útján biztosítja. 

(2) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést, vagy személyi gondozást kell nyújtani az Szt. 
63. § (3) és (4) bekezdése alapján. 

8. Családsegítés 

10. § 

Az Önkormányzat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatát a Híd Szociális, Család- 
és Gyermekjóléti Központon keresztül biztosítja. 

9. Gyermekek napközbeni ellátása 

11. § 

(1) A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és 
nevelését az Önkormányzat mini bölcsőde útján biztosítja. 

(2) A bölcsődébe történő felvételi igényt az intézményvezetőnél kell bejelenteni bölcsődei felvételi 
kérelem beadásával. 

(3) A bölcsődébe történő felvétel az indokoltság sorrendjében történik. 

(4) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátás körébe tartozó 
szolgáltatások közül a gondozásért az e rendelet 1. mellékletében megállapított intézményi térítési 
díjat kell fizetni. 

(5) A (4) bekezdés szerinti intézményi térítési díjból a Gyvt. 150. § (3) bekezdés b) pontjában 
megjelölt normatív (kötelező) kedvezményeket biztosítani kell. A normatív (kötelező) 
kedvezményeken túl – a gyermek egyéni rászorultsága alapján – az Önkormányzat további 
kedvezményt nem állapít meg. 

IV. Fejezet 
Étkezési térítési díj  

12. § 
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(1) Az Önkormányzat az óvodai, bölcsődei gyermekétkeztetést, valamint a speciális 
gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja. 

(2) Az intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(3) A térítési díj fizetésére kötelezettek az Szt. 114. § (2) bekezdésében és a Gyvt. 146. § (2) 
bekezdésében meghatározott személyek. 

(4) A (3) bekezdés szerinti intézményi térítési díjból a Gyvt. 21/B. §-ában megjelölt normatív 
(kötelező) kedvezményeket biztosítani kell. A normatív (kötelező) kedvezményeken túl – a gyermek 
egyéni rászorultsága alapján – az Önkormányzat további kedvezményt nem állapít meg. 

(5) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az Önkormányzat évente 
egy alkalommal, december 15. napjáig a térítési díjakat felülvizsgálja és a tárgyévet követő évre 
vonatkozóan új térítési díjtételeket állapíthat meg. 

(6) Az óvodában és a bölcsődében egész napos ellátást igénybevevők esetén az étkezés igénybevétele 
kötelező, kivéve azon gyermek esetében, akinek betegsége miatt olyan speciális étrendre van 
szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül nem biztosítható. 

(7) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő 
a) betegsége, 
b) a családtagjaival közös programban történő részvétele miatt. 

(8) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap reggel 8.30 óráig kell lemondani. 
Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól 
mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. 

(9) Az étkeztetés a Gyvt. 37/A. §-ában meghatározott esetekben szűnik meg. 

(10) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni 
minden tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig. 

V. Fejezet 
Záró rendelkezések  

13. §1 

14. § 

Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba. 
 
 
 Herman Jenőné dr. Gál Gabriella 
 polgármester jegyző 
 
A rendeletet kihirdettem: Dömös, 2022. június 29. 
 
  dr. Gál Gabriella 
  jegyző 

 

1 A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
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1. melléklet a 2/2022. (I.27.) önkormányzati rendelethez 

1. melléklet a 2/2022. (I.27.) önkormányzati rendelethez - A térítési díjakról2 

Szociális alapellátás keretében biztosított étkeztetés   
az összeg ÁFA-t nem tartalmaz 

1. Intézményi térítési díj Ft/ellátási nap 7503 

 

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde térítési díjai   
az összegek ÁFA-t nem tartalmaznak 

2. Óvodai ellátás adatok Ft-ban4 

Étkezés megnevezése nettó nyersanyagköltség/adag Térítési díj/adag 

2.1. Tízórai 90 90 

2.2. Ebéd 360 360 

2.3. Uzsonna 90 90 

2.4. Összesen 540 540 

3. Bölcsődei ellátás 

3.1. Étkeztetés adatok Ft-ban 

Étkezés megnevezése nettó nyersanyagköltség/adag Térítési díj/adag 

3.1.1. Reggeli 85 85 

3.1.2. Tízórai 60 60 

3.1.3. Ebéd 310 310 

3.1.4. Uzsonna 85 85 

3.1.5. Összesen 540 540 

3.2. Gondozás5   
A gondozás – 1997. évi XXXI. törvény 147. § (4) bekezdése alapján meghatározott – intézményi térítési díja 1000 Ft/nap/fő, mely összeg az ÁFA mentes. 

3.3. Diétás étrend   
A liszt- és laktózérzékeny étkezés térítési díja a fenti árakhoz képest 15% -os felárat tartalmaz 

 

2 Az 1. melléklet címe a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 29.) önkormányzati 
rendelete 1. §-ával megállapított szöveg, az 1. melléklet 1. pontja szerint 

3 Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1. Intézményi térítési díj Ft/ellátási nap sora a Dömös Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 14/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg, az 1. melléklet 
szerint 

4 Az 1. mellékletében foglalt táblázat 2.1. Tízórai–2.4. Összesen. sor a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 13/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg, az 1. melléklet 3. pontja 
szerint 

5 Az 1. mellékletben foglalt táblázat „3.2. Gondozás A gondozás – 1997. évi XXXI. törvény 147. § (4) bekezdése 
alapján meghatározott – intézményi térítési díja 1000 Ft/nap/fő, mely összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.” sora a 
Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI.29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával 
megállapított szöveg, az 1. melléklet 4. pontja szerint 
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2. melléklet a 2/2022. (I.27.) önkormányzati rendelethez 
 

Megállapodás szociális étkezés biztosításáról 
 
 
Amely létrejött Dömös Község Önkormányzata – 2027 Dömös, Táncsics M. út 2. – mint Szolgáltató 
(továbbiakban: Szolgáltató) és 
 
Név: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………… 
 
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………... 
 
Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………… 
mint szolgáltatást igénybe vevő közt. 
 
I. Dömös Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 62. §-a szerinti ellátást biztosítja az igénybe vevő 
számára. Az ellátás körébe az alábbi szolgáltatás tartozik: 

 
Étkeztetés:    elvitelre   házhoz szállítással 
 
II. Ellátás kezdetének időpontja: ……………………………………………………………….. 
III. Ellátás időtartama:   határozott  ………………-ig határozatlan 
 
IV. A fizetendő térítési díj összegének megállapítása Dömös Község Önkormányzata Képviselő-
testületének …../2022. (I. ….) önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján történik. 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. 
 
V. Az étkezést igénybe vevőt az Önkormányzat az általa fizetendő személyi térítési díj összegéről a 
megállapodáshoz csatolt értesítésben tájékoztatja. 
 
VI. A térítési díjat havonta utólag, számla ellenében kell kiegyenlíteni. 
 
Elfogadom, hogy az intézményi térítés díját az Önkormányzat évente kétszer módosíthatja. 
 
VII. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 
(R.) 9. § (6) bekezdése szerint, ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, 
a távolmaradást a szolgáltató vezetőjének legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban be 
kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a 
távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. A gondozott a távolmaradás idejére mentesül a 
térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól. 
 
VIII. Az étkeztetés keretében a szolgáltató munkanapokon napi egy alkalommal ebédként főtt ételt biztosít a 
gondozott számára, az alábbi feltételekkel: 
a) az ebédet naponta 11,30 – 13,00 óra között Dömös, Szent István u. 2. szám alatt lévő Faluház épületéből 
gondozott viszi el saját ételhordóban, vagy 
b) az ebédet naponta 11,30 – 13,00 óra között a szolgáltató szállítja ki gondozott részére. 
c) Az ételszállításhoz/ételhordáshoz 2 db ételhordó szükséges, melyet gondozott biztosít. Az ételhordók 
mosogatásáról, tisztántartásáról és a kiszolgáló helyre juttatásáról – a házhoz szállítás kivételével – gondozott 
gondoskodik. 
d) A gondozott súlyos betegsége, mozgáskorlátozottsága esetén a házhoz szállítást a szolgáltató látja el. 
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IX. Az ellátási jogviszony az Szt. 100. §-ában foglalt esetekben szűnik meg. 
 
A felmondási idő 15 nap. 
 
X. A megállapodás felmondása: a megállapodást írásban mondhatja fel 

a) az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül, 
b) a szolgáltató vezetője, ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy 

térítésidíj-fizetési kötelezettségének – a Szt. 102. § (1) bekezdése szerint – nem tesz eleget. 
 

XI. (1) 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. 
 

(2) 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 lefolytatja, és a személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat 
eredményének megfelelően állapítja meg. 
 
(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a jövedelemvizsgálat 
lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 
 
(4) 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 a 
(3) bekezdésben foglaltakról. 
 
XII. Értesítési kötelezettség: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 9. §-a 
szerint a szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 
megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. 
 
XIII. Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója a jogviszony keletkezésével, megszűnésével, valamint 
megsértésével kapcsolatban a személyiségi jogok sérelme, intézmény dolgozójának szakmai titoktartása, 
vagyonvédelmi kötelezettség megsértése esetében, ellátási követelményeket érintő kifogások orvoslása 
érdekében panaszt terjeszthet elő Dömös Község Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságához. A 
panasz kivizsgálására jogosult szerv 15 napon belül köteles írásban értesíteni a panasztevőt a vizsgálat 
eredményéről. Amennyiben a bizottság határidőn belül nem intézkedik vagy a panasztevő nem ért egyet az 
intézkedéssel, a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Képviselő-testülethez fordulhat. 
 
Az igénybe vevő ezen felül felkeresheti az alábbi intézményeket: 
 
Ellátottjogi képviselő: 
 
Sajtos Éva 
Elérhetősége: 
Tel: 06/20-4899-657 
eva.sajtos@ijb.emmi.gov.hu 
 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság: 
 
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 40.  
telefon: (06-1-) 475-7129; (06-1-) 475-7100 
ingyenesen hívható zöldszám: 06-80-203-939-es 
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fax: (06-1-) 269-1615 
e-mail cím: egyenlobanasmod@ajbh.hu 
 
Veled-Érted Egyesület: 2500 Esztergom, Petőfi S. utca 21. 
 
Boldog Cerefino Alapítvány: 2500 Esztergom, Temető út 12. 
Elérhetősége: 
Tel: 06/30-900-4624 
domebe@tonline.hu 
XIV. Jelen megállapodás módosítására az Önkormányzat és az ellátást igénybe vevő közös megegyezése 
alapján a törvényi feltételek figyelembevételével kerülhet sor. 
 
XV. A Szolgáltató az ellátott adatait az Szt. rendelkezései alapján nyilvántartja. A személyes adatokat az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak 
megfelelően zártan kezeli. 
 
XVI. Az Önkormányzat és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy a vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján 
rendezi. 
 
XVII. Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása az Önkormányzat által biztosított szolgáltatásokra, az intézmény 
által vezetett nyilvántartásokra, panaszjog gyakorlására vonatkozó tájékoztatóval kapcsolatban jelen 
megállapodás aláírásával megtörtént. 
 
XVIII. Jelen megállapodás nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, az 1993. évi III. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek irányadók. 
 
 
 
Dömös, ……………………………………. 
 
 
 
 
 …………………………………… …………………………………… 
 Gondozott / Szolgáltatást igénybe vevő  

 
 


