
K I V O N A T 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Klubja 

Házirendjének jóváhagyásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

74/2016. (II.11.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Klubja Házirendjének jóváhagyásáról 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Idősek Klubja 

Házirendjét jelen határozat mellékleteke szerint jóváhagyja.  

A Képviselő-testület az Ercsi Szociális Szolgálat 463/2011. (X.25.) Kt. sz. határozattal 

elfogadott Idősek Klubja Házirendjét hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: Győri Máté polgármester  

   Cserkutiné Herédi Erika intézményvezető h. 

Határidő: azonnal 

 

 

Kmf. 

 

 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 

 

 

  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 

         képviselő              képviselő 

   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Mellékelt a 74/2016. (II.11.) Kt.sz. határozathoz” 

 

 

                              ERCSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 

IDŐSEK KLUBJA 

2451 ERCSI LEJTŐ SOR 1. 

TEL/FAX:06-25-505-750 

 

HÁZIREND 

 
Az idősek klubja házi rend a gondozottak napközbeni ellátását szolgálja. 

1.Nyitvatartás: 08-16óráig 

2.Étkezések rendje:      Reggeli:08:30 órakor 

                                        Ebéd:12:30 órakor 

3.Délelőtt 9-12 óráig szabad foglalkozás(TV nézés, újság olvasás, torna, klub foglalkozások) 

4.Ebéd után 14 óráig csendes pihenő 

5.Az idősek klubja a gondozottak pihenését szolgálja, ezért ügyeljünk annak tisztaságára 

6. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad 

7.Ünnepélyekre , rendezvényekre hozzátartozóit mindenki meghívhatja 

8.Az intézményben ittas egyén nem tartózkodhat. Alkoholt fogyasztani csak az 

intézményvezető tudtával és beleegyezésével lehet az intézményben 

9.Az idősek klubjából való eltávozás és visszaérkezés időpontját a gondozónővel előzetesen 

egyeztetni kell 

10.Az intézménybe csak személyes szükségletek kielégítését szolgáló személyes használati 

tárgyak hozhatók be 

11.Az intézményi élet alapszabálya a házirend. A gondozott és hozzátartozóik panasszal a 

gondozónő felé élhetnek, szóban vagy írásban. A panaszról a gondozónő tájékoztatja a 

szociális szolgálat vezetőjét, aki a panaszt 15 napon belül kivizsgálja és a panaszost írásban 

tájékoztatja. Amennyiben a panaszos a válasszal elégedetlen az intézményvezetőhöz fordulhat 

ügyével, aki  a szükséges intézkedéseket megteszi 

12.Az intézmény csak az alapszolgáltatások szerinti szolgáltatásokat biztosítja 

13.Az intézményi jogviszony megszűnik: 

-a gondozott halálával 

-a házirend többszöri súlyos megsértésével 

Minden hónap második szerdáján 14-15 óráig klubgyűlést tartunk, ahol a felmerülő 

problémákat, ötleteket mindenki elmondhatja. 

Köszönjük , hogy a házirendet betartja. Mindenkinek nyugodt , kellemes itt tartózkodást 

kívánunk. 

 

Ercsi,2016. 02. 08.       

                                                         Cserkutiné Herédi Erika 

                                                        intézményvezető h. 

 

 


