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SZAKMAI PROGRAM 
 
 

Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja – a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 
5/A. § (1) bekezdése alapján – a következők szerint határozza meg a szakmai programját. 
 
Az intézmény körébe utalt feladatokat a fenntartó Mélykút Város Önkormányzat Képviselő - 
testülete által jóváhagyott Alapító Okirat határozza meg. 

 
 

I. Általános szabályok 
 

 A szakmai feladat meghatározásakor figyelembe vett tényezők 
 
1.  A  működtetéssel összefüggő jogszabályok: 
-  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény és módosításai 
- 1/2000. (I. 7. ) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működési feltételeiről 
- 29/1993. (II. 17. ) Kormány rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjáról 
-  9/1999. (XI. 24. ) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről 
-  9/2000. (VIII. 31. ) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről 
- 36/2007. (XII. 22. ) SzMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton 
alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól 
- 340/2007. (XII. 15.) Kormány rendelet a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos 
eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról 
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi III. törvény és módosításai, 
valamint végrehajtási rendeletei  
 
2.  A szakmai program célja 
A szakmai program célja, hogy meghatározza a vonatkozó jogszabályok és az egyedi sajátosságok 
alapján az Intézmény szakmai tevékenységét, ennek érdekében megállapítsa: 
- a különböző szolgáltatások célját, feladatát, különösen 

~ a megvalósítani kívánt, vagy már működő program konkrét bemutatását, a létrejövő, vagy 
létrejött kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását 
~ a szakmai program megvalósítása kapcsán a várt és a várható eredményességének, az 
ellátó- rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelését 
~a más intézményekkel történő együttműködésének módját 
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~az új szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírását 
~az ellátottak körét, demográfiai mutatóit, szociális jellemzőit, ellátási szükségleteit 
~a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, 
rendszerességét 

- az ellátások igénybevételének módját 
- az ápolási, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartamát 
- az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos 
szabályokat 
- az Intézményre vonatkozó szakmai információkat. 
 
3.  A szakmai program hatálya 
A szakmai program a jóváhagyás napján lép hatályba. 
A szakmai programot a szakmai program egyes elemeinek megváltozása, módosulása esetén szintén 
módosítani kell. 
A szakmai program személyi hatálya kiterjed az ellátottakra, valamint az intézmény szakmai 
működtetésében, szolgáltatásaiban közreműködő személyekre. 
A szakmai program területi hatálya az intézményre terjed ki. 
 
4. A szakmai program nyilvánossága 
A szakmai programot nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatal a következőképpen 
történik: 
- kifüggesztésre kerül az intézmény hirdetőtábláján 
- elhelyezésre kerül a társalgóban. 
A szakmai program módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni kell. 
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II. A szolgáltatások célja 
A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái 

 
 
A szolgáltatás célja 
A szociális gondoskodás átfogó tevékenység, melynek célja és feladata a gondoskodásra szoruló 
egyén szükségleteihez igazodó segítségnyújtás. 
Tágabb értelemben az intézmény alapító okiratában meghatározott ellátási területen megvalósítani a 
társadalmi szolidaritást, nyitottság a növekvő szükségletek folyamatos kielégítésére és a szükséges 
fejlesztésekre, figyelembe véve az ellátást igénylők korát, egészségi állapotát, szociális helyzetét. 
Szűkebb értelemben a már ellátásban lévő kliensek megfelelő szintű ellátása a különböző 
szolgáltatások folyamatos működtetése, továbbá a lakossági igények adekvát kielégítése tudatos 
felkészüléssel, tervezéssel és megvalósítással. 
A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális törvény 86. § (1) bekezdés b) és c) pontjában 
foglalt kötelezően ellátandó, valamint a 86. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt szociális 
alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást. 
Az Intézmény szociális szolgáltatások egymásra épülésével, valamint gyermekjóléti szolgáltató 
tevékenység integrálásával működik.  
 
Alapellátás keretein belül biztosítja: 
- étkeztetés (átlag 80 adag/nap) 
- házi segítségnyújtás (27 engedélyezett ellátottal) 
- nappali ellátás (idősek klubja) (25 engedélyezett férőhellyel) 
- tanyagondnoki szolgálat 
- család- és gyermekjóléti szolgálat,  
- biztos kezdet gyerekház 
Szakosított ellátás keretein belül biztosítja: 
Ápolást- gondozást nyújtó, tartós bentlakásos intézményi ellátást (Idősek Otthona)(31 engedélyezett 
férőhellyel) 
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A szolgáltatások célja és feladata 
 

1. Étkeztetés 
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezésről való gondoskodás, akik azt önmaguk, illetve önmaguk és családtagjaik részére tartósan 
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 
Feladata, hogy az ellátást igénybe vevő részére biztosítsa az étel elvitelének lehetőségét, vagy 
lakásra szállítását.  
 

2. Házi segítségnyújtás 
Célja: gondoskodni 
- azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátása saját erőből nem képesek és 
róluk nem gondoskodnak 
- azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik 
állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, 
de egyébként önmaguk ellátására képesek 
- azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik rehabilitációt követően a saját 
lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük 
fenntartásához. 
Feladata: 
- Segítséget nyújtson továbbá ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális 
szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, 
meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 
- A veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás. 
 

3. Nappali ellátás- Idősek Klubja  
Célja elsősorban a saját otthonukban élő, nyugdíjkorhatárt betöltött idős emberek ellátása, akik 
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak, vagy 
önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni ellátása és rendkívül indokolt esetben 
olyan fogyatékos, szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek részére is biztosítható, akiknek 
napközbeni tartózkodása, felügyelete más módon nem oldható meg. 
Feladata: 
-napközbeni tartózkodás biztosítása 
- alapvető higiéniai szükségletek kielégítése: személyes tisztálkodás biztosítása, illetve a személyes 
ruházat tisztításának biztosítása 
- társas kapcsolatok kialakításának és fenntartásának biztosítása 
- igény szerint az ellátottak napközbeni étkeztetésének megszervezése 
- szolgáltatások nyújtása: szabadidős programok szervezése, hivatalos ügyek intézésének segítése, 
életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, szükség esetén az egészségügyi alapellátás 
megszervezése és a szakellátáshoz jutás segítése. 
 

4. Idősek Otthona 
Célja az idős, beteg emberek számára a családi otthon pótlása és személyre szabott komplex 
tevékenység megvalósítása. 
A szolgáltatás célja, hogy az Intézmény a szociális törvény alapján az Időskorúak Otthona ellátására 
jogosult személyeknek ellátást biztosítson, az ellátás során tiszteletben tartsa az ellátottak 
alkotmányos jogait, különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi és lelki 
egészséghez való jogot. 
Feladata: 
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-lakhatásról valógondoskodás 24 órás felügyelet mellett 
- ápolási, gondozási feladatok ellátása 
- napi 3-szori étkezés biztosítása, szükség esetén diétás étrend összeállítása 
- külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása 
- mentálhigiénés ellátás biztosítása 
- ruházattal és textíliával való ellátás, mosás, vasalás, javítás 
- az ellátottak intézményen belüli foglalkoztatás megszervezése 
 

 
III. A megvalósítandó, vagy megvalósított program bemutatása, a 

nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 
 

1. Étkeztetés 
A szolgáltatás feladata, hogy a napi egyszeri meleg élelmet biztosítsa az önkormányzat azon szociálisan 
rászorultaknak, akik önmaguk és más eltartottjaik részére ezt nem tudják biztosítani koruk, egészségi 
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk 
miatt. A település lakosságának körében állandó igény van az étkeztetésre, mivel jelentős a rászorulók 
száma. 
 A szolgáltatás célja, hogy településünkön 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 megállapítása a hatályos jogszabályon 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 étkeztetés biztosításával az életminőség javítását, a rászoruló lakosság egészségügyi 
és fizikai állapotának szinten tartását és romlásának megelőzését szeretné elérni.  
Napi egyszeri meleg étel biztosítása az ellátásban részesülők számára. Ha az étkeztetésben 
részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos/szakorvos javaslatára az ellátást igénylő 
részére, diétás étkeztetésre is lehetőség van. Az Intézményben foglalkoztatott dietetikus készíti el a 
diétás étrendet, melyet az étkeztetésben is figyelembe veszünk. Meghatározza az ételek 
elkészítéséhez szükséges tápanyagok mennyiségét és minőségét, táplálkozási tanácsokat ad. 
A főtt ételt az ellátottak részére a Mélykút Város Önkormányzat Gamesz konyhája biztosítja. A 
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő étel élelmiszer-, energia-, tápanyagtartalmát az 
élelmezésvezető folyamatosan figyelemmel kíséri. 
Az ételt gépkocsival és kerékpárral juttatjuk el a rászorulókhoz. 
Az étkezés iránti kérelmet a Gondozási Központ vezetőjéhez kell benyújtani. A rászorulóknak járó 
kedvezményeket az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza. 
Az étkeztetés szakfeladaton 1 fő szociális segítő és 1 fő gépjármű vezető tevékenykedik.  
Az ellátás biztosításához az intézmény rendelkezik megfelelő gépjárművel, mely a szükséges 
hatósági engedélyekkel rendelkezik. 
az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően szervezhető az étel: 

- elvitelének lehetővé tételével, 
- lakásra szállításával. 

 

Az étkeztetésről igénybevételi naplót kell vezetni. Az igénybevételi naplót a szociál- és 
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett 
formában kell vezetni.  
Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja- orvosi javaslatra- speciális étkezési 
lehetőséget kell biztosítani (diéta). 
 

A feladatellátás formái: 
- normál étrend, 
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- speciális étrend 
o szénhidrát szegény, 
o zsír- és fűszerszegény, 
o epekímélő diéta, 
o pépes. 

Az étel kiszállításával kapcsolatos feladatok: 
Ügyelni kell a szakszerű tárolásra, szállításra és arra, hogy a kiszállítás 20 percen belül 
megtörténjen. 
 

Az élelmezéssel kapcsolatok szabályozások a  Konyha élelmezési szabályzata, a HACCP kézikönyv 
és a hozzá kapcsolódó utasítások. 
A szociális étkeztetés szolgáltatás igénybevétele kétféle módon történhet:  
- az étel éthordóban történő elvitelével, vagy  - az étel éthordóban történő házhoz szállításával. 
Az étel kiszállítása az erre a célra engedélyezett, a higiéniai és közegészségügyi követelményeknek 
megfelelő gépkocsival történik.  
 

2. Házi segítségnyújtás 
Elsősorban a hatályos jogszabályok ellátási kötelezettsége indokolja a szolgáltatás folyamatos 
működtetését. 
Másodsorban a településen a saját lakókörnyezetében élő idős emberek, pszichiátriai betegek, 
fogyatékkal élő, illetve egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek száma indokolja a 
szolgáltatás működését. A szolgáltatás segítségnyújtás ahhoz, hogy az ellátást igénylő fizikai, 
mentális, szociális szükséglete életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően a 
meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, valamint fejlesztésével biztosított legyen. 
A házi segítségnyújtás az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek 
megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosító gondozási forma. 
A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei: 
a, Szociális segítés keretében: 
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, 
konyhában és illemhelyiségben) 

-  mosás 
-  vasalás 
-  A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 
-  bevásárlás (személyes szükséglet mértékében) 
-  segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében 
-  mosogatás 
-  ruhajavítás 
-  közkútról, fúrtkútról vízhordás 
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb 

szakmai kompetenciát igényel) 
-  télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt 
- kísérés 
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 
elhárításában. 
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése 
 

b, Személyi gondozás keretében: 
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás 
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése 
- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés 
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében 
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Gondozási és ápolási feladatok körében: 
- mosdatás 
- fürdetés 
- öltöztetés 
- ágyazás, ágyneműcsere 
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése 
- haj, arcszőrzet ápolás 
- száj, fog és protézis ápolás 
- körömápolás, bőrápolás 
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül) 
- mozgatás ágyban 
- Decubitus megelőzés 
- felületi sebkezelés 
- sztómazsák cseréje 
- gyógyszer kiváltása 
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása 
- vérnyomás és vércukor mérése 
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül 
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés 
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való 

segítségnyújtás 
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápiakövetése  

A házi segítségnyújtás szakfeladaton 3 fő gondozónő, 27 fő ellátottat lát el.  
Az ellátás biztosításához a gondozónők saját kerékpárjukat használják, melynek javíttatását az 
intézmény oldja meg. A gondozónők rendelkeznek egységes nővértáskával, mely alapvető 
eszközöket tartalmaz (házi patikában alkalmazott gyógyszerek, kötözéshez szükséges eszközök, 
vérnyomásmérő készülék, zseblámpa). 
A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni. 
 

Az egyéni gondozási tervben meg kell határozni 
- az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, 
- az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok 

időbeli ütemezését, 
- az ellátott részére történő egyéb segítségnyújtás elemeit. 

 

Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel 
kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. Az egyéni 
gondozási tervet készítő személy negyedévente- jelentős állapotváltozás esetén- átfogóan értékeli az 
elért eredményeket és ennek figyelembe vételével módosítja az egyéni gondozási terve 
 

3.  Nappali ellátás - Idősek Klubja  
Az idősek nappali ellátásának alapvető célja, hogy az ellátást igénybe vevők számára elérhető, 
nyugodt, otthonos légkörű, egyéni szükségletekre épülő szolgáltatást nyújtson. 
Az idősek nappali ellátásának magas színvonalon történő szakmai működése az ellátást igénylők 
fizikai, mentális, egészségi állapotának javulását eredményezheti. A magány, az inaktivitás, a testi, 
lelki hanyatlás, a feleslegessé válás érzése súlyos terheket ró az idős emberre és családtagjaikra 
egyaránt. A nyugdíjas ember minél előbb kerül a nappali ellátás rendszerébe, annál korábban 
tapasztalja meg a közösség megtartó erejét, sajátítja el a rekreáció lehetőségeit, annál aktívabban éli 
nyugdíjas éveit, lelassítja ezzel testi, lelki, mentális hanyatlását. 
A „sikeres” öregedés útja a minél aktívabb időskor, ami nem utolsó sorban elősegíti azt is, hogy az 
idős ember saját lakókörnyezetében, családja körében élje életét, tehermentesítve ezzel a 
bentlakásos intézmények egyébként is terhelt létszámhelyzetét. 
A településen jelentős azon idős személyeknek a száma, akik még önellátásra részben képesek, de 
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nappali felügyeletet igényelnek, mely indokolja a szolgáltatás működtetését. 
Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 
időskorúak napközbeni gondozására, ellátására szolgál. A Klub helyiségeiben társas kapcsolatokra, 
valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére van lehetőség.  
A szolgáltatás biztosítja: 
a,  Napközbeni tartózkodást: Az ellátottak részére nyújtunk megfelelő körülményeket a napközbeni 
tartózkodásra, folyamatos felügyelet mellett, az ellátott állapotához és igényeihez igazodva 
b, Társas kapcsolatok kialakítását és fenntartását, a szabadidő hasznos eltöltését, hivatalos ügyek 
intézésének segítését 
c, Az ellátást igénybe vevő korának, egyészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak 
figyelembevételével szervezi 

- az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket, 
- a szellemi, szórakoztató tevékenységeket (olvasás, felolvasás, előadások szervezése, társas 

játék stb…) 
- rendezvényeket, kirándulásokat, ünnepségeket, 
- jogszabályi ismeretek átadása közérthető megfogalmazásban, 
- hivatalos iratok kitöltésének segítése, 
- kérelmek megfogalmazása 

d, Alapvető higiéniai szükségletek kielégítését:  
- A személyes tisztálkodás kapcsán biztosítja az ellátottak számára a személyes higiénia 

fenntartásához szükséges helyiségeket és eszközöket, illetve szükség esetén segítséget nyújt 
az ellátottak részére a higiéniai feladatok ellátásában (segítségnyújtás a fürdésnél, a haj- , 
kéz- és köröm ápolásnál). 

- A személyes ruházat tisztításához (fürdéshez szükséges ruha cseréjéig terjed a személyes 
ruházat fogalma) biztosítja a megfelelő helyiségeket és eszközöket (mosógép, ruhaszárítás, 
vasaló), illetve segítséget nyújt az ellátottaknak a tisztítási feladatok ellátásában. 

e,  Étkeztetés:Biztosítja az étel melegítésére, tálalására és a helyben történő elfogyasztására 
alkalmas helyiségeket. Az étkezést az ellátottak életkori sajátosságainak, valamint az egészséges 
táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja- a szociális alapszolgáltatásként nyújtott 
étkeztetés szabályainak a figyelembevételével. Az ellátottak étkeztetése az ellátottak igénye szerint 
történik, nem kötelező igénybe venni a szolgáltatást. 
f,  az egészségügyi alapellátás megszervezése és szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás segítése: 
Az intézmény biztosítja az egészségügyi alapellátást, ennek keretében gondoskodik az igénybe 
vevő: 

- egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról, 
- szükség szerinti orvosi felügyeletről, 
- szükség szerinti ápolásról, 
- szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásról, 
- kórházi kezeléshez való hozzájutásról. 

 

Az ellátás módja: 
- gyógyszeríratás és gyógyszer kiváltás, 
- betegszállítás megszervezése  
- beutalók kérése, 
- szükség szerint gyógyszer kiadagolása.. 

Az Idősek Klubja munkanapokon tart nyitva 07 – 15 óráig. Mélykút, Damjanich u. 6. szám alatt 
működik 1 fő klubvezetővel, 1 fő gondozónővel és 1 fő takarítónővel. Orvosi ellátás heti 4 órában 
biztosított. 
Az Idősek Klubjának ellátotti létszáma – működési engedély szerint - 25 fő. 
Az Idősek Klubja teljes körűen akadálymentesített épületben található. Nemenkénti pihenő 
helyiség, valamint tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására a lehetőség biztosított.  
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4. Idősek Otthona 

A lakosság körében igény van az ápolást, gondozást nyújtó szakosított intézményként működő 
idősek otthonára, mivel jelentős a száma azoknak az időseknek, akik számára életkoruk, egészségi 
állapotuk, szociális helyzetük miatt már nem elegendőek az alapszolgáltatás keretében nyújtott 
szolgáltatások. 
A szolgáltatás feladata, hogy az Intézmény az alapdokumentumában (alapító okiratában) 
meghatározott Idősek Otthona ellátást biztosítsa az ellátottak részére. 
Az Intézmény feladata, hogy a szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az megfeleljen 
- az intézményi működést szakmailag is érintő szabályozásoknak, így: 

~jelen szakmai programnak 
~az alapító okiratnak 
~a szervezeti és működési szabályzatnak, valamint 
~a házirendnek 

- a jogszabályokban meghatározott szakmai szempontoknak, az ott meghatározott feladat ellátási 
követelményeknek. 
Az Idősek Otthona feladatai különösen: 
- a lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett 
- ápolási, gondozási feladatok ellátása 
- napi háromszori étkezés biztosítása, szükség szerint diétás étrend / napi 5x étkezés /összeállítása 
- ruházattal és textíliával való ellátás 
- a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása 
- mentálhigiénés ellátás biztosítása 
- a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás 
- az ellátottak ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása 
- megszervezi az ellátottak intézményen belüli foglalkoztatását. 
A gondozónők feladata az ellátottak korának, egészségi állapotának megfelelő fizikai, egészségügyi 
és mentálhigiénés ellátás biztosítása.  
Az Idősek Otthona 31 fő engedélyezett ellátotti létszámmal működik.  
Az intézmény a település központjához közel, teljes körűen akadálymentesített épületben található. 
Az intézmény szobáinak belső felszereltsége a (ágy, éjjeli szekrény, szekrény) megfelelnek az 
ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotuknak. Szobáink 2  ill. 4 ágyasak. 
Az épületben megtalálható az ellátáshoz szükséges nővérszoba, betegszoba, ezenkívül megfelelő 
felszereltségű vizesblokk, illetve étkezőhelyiség.  
Az intézményben biztosított a foglakoztatásokhoz szükséges helyiség, valamint ima szoba. 
Az ellátottak ruháinak tisztításához, javításához rendelkezik megfelelő eszközökkel (mosógépek, 
varrógép), illetve megfelelő helyiséggel (mosókonyha). 
Az idősek személyi anyagának kezelésére rendelkezik az intézmény iroda helyiséggel, ahol az 
adminisztrációhoz szükséges eszközök, mint pl. számítógép, telefon, fax megtalálhatók. 
 
a,  Lakhatás 24 órás felügyelet mellett 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 67. §- ában 
meghatározott intézményi elhelyezés, amely az intézményben életvitelszerű tartózkodást biztosít, 
folyamatos felügyelet mellett. 
 

b, Ápolási, gondozási feladatok 
A feladatellátás keretében biztosítani kell az ellátott szükségleteihez, állapotához igazodó ápolási, 
gondozási feladatok, tevékenységek ellátását. 
A gondozási tevékenység alatt az intézményi szolgáltatást igénybe vevő személy részére nyújtott 
olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget kell érteni, amelynek során az igénybe vevő 
szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a 
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hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi- szellemi funkcióinak helyreállítására és szinten 
tartására kerül sor. 
A demens betegek nagyobb figyelmet, foglalkozást, ingergazdagabb környezetet igényelnek, mely 
az ápoló- gondozó személyzetre és a szociális és mentálhigiénés munkatársra is több feladatot ró. 
 

Az ápolási, gondozási feladatok között el kell látni a következő tevékenységeket: 
- gyógyszer átadás, beadás, 
- sebellátás, decubitus kezelése, 
- fürdetés, mosdatás, 
- tisztázás, ágytálazás, 
- öltöztetés, 
- az ellátottak mozgatása, emelése, 
- az ellátottak tornáztatása- különösen a fekvő betegeknél, 
- kéz- és lábápolás, 
- a szennyes ruha és ágynemű gyűjtése, valamint a tiszta kiadása. 

A feladatellátás a szociális gondozók- ápolók munkaköri leírása, a vezetők utasítása, valamint az 
ellátottak igénye szerint történik. 
A feladatokat azok jellegének megfelelően naponta többször, naponta, illetve több naponta, igény 
szerint és/vagy a szakdolgozó megítélése szerint kell ellátni, az emberi méltóság tiszteletben tartása 
mellett. 
 
 

c. Étkeztetés 
Az intézmény az étkeztetést az ellátottak életkori sajátosságainak, valamint az egészséges 
táplálkozás követelményeinek megfelelően a Gamesz Konyháján keresztül biztosítja, a szociális 
étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével. 
Az ellátottak étkeztetése keretében legalább napi háromszori étkezést- ebből legalább egy 
alkalommal meleg ételt kell biztosítani. Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja- 
orvosi javaslatra- speciális étkezési lehetőséget kell biztosítani (pl. diéta, vagy gyakoribb étkezés). 
Az étkezések időpontja: 

- reggeli: 7.15- 8. 00- ig 
- ebéd:  11. 30- 12. 00- ig 
- vacsora: 17. 00- 17. 45- ig 

 
 
d, Ruházattal és textíliával való ellátás 
Az intézményi ellátottaknak megfelelő minőségű, az évszakhoz, az időjáráshoz igazodó, ápolt, 
tiszta öltözettel kell rendelkezniük. 
Ha az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve megfelelő ruházattal, akkor az intézmény biztosítja 
a számára a következő ruházatot: 

- 3 váltás ágyneműt, 
- 3 váltás fehérneműt, hálóruhát, törölközőt, 
- 2 váltás, az évszaknak megfelelő felső ruházatot és lábbelit. 

 
e, Egészségügyi ellátás 
Az intézmény biztosítja az ellátást igénybe vevők egészségügyi ellátását. Az egészségügyi ellátás 
keretében az intézmény köteles gondoskodni az igénybe vevő: 

- Egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításról, 
- Rendszeres orvosi felügyeletéről, 
- Szükség szerinti ápolásáról, 
- Szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásához, 
- Kórházi kezeléshez való hozzájutásához, 
- Gyógyszerellátásáról, 
- Gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról. 



13 
 

Az intézmény orvosa biztosítja: 
- Az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának rendszeres ellenőrzését, 
- Orvosi tanácsadást, 
- Az egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott szűréseket, valamint 
- Szükség esetén az egészségügyi szakellátásba való beutalást. 

Az intézményben az egymást váltó műszakokban dolgozó gondozó- és ápolók az ellátottak 
egészségügyi állapotát érintő változásokat műszaknaplóban rögzítik. 
Az intézmény megfelelő alap gyógyszerkészlettel rendelkezik, a gyógyszerellátást az1/2000 (I. 17.) 
SzCsM rendelet 51§-52§- a szerint biztosítja. 
 
f, Mentálhigiénés ellátás biztosítása 
Az intézmény feladatkörében gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátásáról. 
Ennek keretében biztosítja: 

- a személyre szabott bánásmódot, 
- a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos 

beszélgetéseket, 
- a szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségeit, 
- az ellátottak családi és egyéb kapcsolatai fenntartásának a lehetőségeit, 
- gondozási tervek megvalósítását, 
- a hitélet gyakorlásának a feltételeit, 
- segíti és támogatja az intézményen belüli kisebb közösségek és társas kapcsolatok 

kialakulását és működését. 
Az ellátottak korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak 
figyelembevételével szükséges megszervezni 

- az aktivitást segítő fizikai tevékenységet (pl. séta, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna), 
- szellemi és szórakoztató tevékenységek (pl. előadások, olvasás, felolvasás, zenehallgatás 

stb…) 
- rendezvények szervezése, megemlékezés névnapokról, születésnapokról, egyházi 

ünnepekről. 
- Demens betegekkel való külön egyéni és csoportos foglalkozás. 

 
 
 

IV. Az ellátás igénybevételének módja 
 

Minden szolgáltatásra vonatkozó közös szabály 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, 
illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. 
A kérelmet minden, az intézmény által nyújtott szolgáltatás esetében az intézmény vezetőjéhez kell 
benyújtani. A szóban vagy írásban előterjesztett kérelmek esetében is csatolni szükséges a 9/1999 
SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti adatlapokat. 
Az intézményi jogviszony keletkezését az intézmény vezetőjének az intézkedése alapozza meg. 
Döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőt, vagy a törvényes képviselőt. Amennyiben az ellátást 
igénylő vagy törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítés 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat panaszával. 
 

1. Étkeztetés 
A szolgáltatást személyesen, formanyomtatványon kell kérelmezni.  
Az ellátás igénybevételéről szóló értesítést követően, az intézményvezetővel kötött 
megállapodásban foglaltak szerint biztosított az étkeztetés. 
Az ellátást igénylő amennyiben az étkeztetést bármely okból nem kívánja igénybe venni, azt 
legkésőbb a szüneteltetést megelőző nap 1100 óráig jeleznie kell. Az újbóli igénybevételre is ez 
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vonatkozik.  
A beérkezett kérelmet az intézményvezetője nyilvántartásba veszi a szociális törvény 20§- a (2) 
bekezdés szerinti nyilvántartásban és szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy 
törvényes képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről. 
Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor, minden intézmény által nyújtott 
szolgáltatás esetében megállapodást köt az ellátást igénylővel, vagy törvényes képviselőjével a 
szociális törvény 94/C§- a alapján. 
 

- A megállapodás tartalmazza az ellátás:  

- az igénybevevő természetes személyazonosító adatait. 
- az ellátás kezdetének időpontját, 
- időtartamát, (határozott vagy határozatlan idejű) 
- az intézmény által nyújtott szolgáltatás formáját, módját, körét, 
- a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, 
- az ellátás megszűnésének módjait. 

Az Szt. 94/C. § (3) bek. e), f) pontjai nem relevánsak a szolgáltatásaink tekintetében. 
- egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá 

az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat, 
-  belépési hozzájárulás alkalmazása esetén a belépési hozzájárulás összegét, az azt megfizető 

személy megjelölését, a belépési hozzájárulás megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó 
szabályokat. 

 

Ha az ellátást igénybe vevő nem ért egyet az intézményvezető intézkedésével, vagy az intézmény a 
megállapodásban vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor panasszal fordulhat Idősek 
Otthona esetében az Érdekképviseleti Fórumhoz, minden szolgáltatás esetében a fenntartóhoz. 
 
Külön szabályok: 
 

2. Házi segítségnyújtás 
 
 A szolgáltatás iránti kérelem írásbeli vagy szóbeli előterjesztése után a kérelmet az 
intézményvezetője nyilvántartásba veszi a szociális törvény 20§- a szerinti nyilvántartásban és 
szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét az igény 
nyilvántartásba vételéről, valamint a gondozási szükséglet elvégzésének időpontjáról. 
A kérelem beérkezése és nyilvántartásba vétele után az intézményvezető intézkedik, hogy az általa 
megbízott személy elvégezze a gondozási szükséglet vizsgálatát, melyben az intézményvezető, 
vagy az általa megbízott személy, tájékozódik az ellátást igénylő személy életkörülményeiről, 
szociális helyzetéről, egészségi állapotáról, hogy az igényelt szolgáltatás megfelel- e az ellátást 
igénylő szükségletének.  
Gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható a szakmai rendelet szerinti módon, ha 
az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási 
önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. Állapotváltozás esetén elvégezhető 
az ellátott gondozási szükségletének vizsgálata 
Az ellátási megállapodás mellett a háziorvos javaslata alapján, az igénylő szükségleteihez igazodó 
gondozási tervben rögzített formában és gondozási tartalommal biztosított. A gondozási terv 
állapotrosszabbodás esetén felülvizsgálatra kerül, így az ellátást kérő, mindig állapotának megfelelő 
ellátáshoz jut.  
Az alábbi szolgáltatási elemeket nyújtjuk:  
A személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás, a szociális segítés keretében 
háztartási segítségnyújtás szolgáltatási elemet kell biztosítani.  
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1.Gondozás: 
Az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek 
elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy 
hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb 
életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, 
visszailleszkedését.  
2.Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: 
Az igénybevevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, 
mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló 
lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja 
megoldani. A szolgáltatást munkanapokon biztosítja az intézmény a mindenkor hatályos Szervezeti 
és Működési Szabályzata szerinti munkaidőben. Az ellátott szükségleteihez igazodva végzi a 
gondozónő a feladatokat, közösen megbeszélt időben.  
 
 

3. Nappali ellátás - Idősek Klubja 
Az ellátás igénybevételére az igénylő személyes kérelmét követően kerülhet sor. A felvételi 
döntésről az intézményvezető értesítést küld. A jogosulttal megállapodást köt, mely a részletes 
igénybevételi feltételeket tartalmazza. 
Az ellátást igénybe vevő, amennyiben a szolgáltatást bármely okból nem kívánja igénybe venni, azt 
legkésőbb a szüneteltetést megelőző nap 1100 óráig jeleznie kell. Az újbóli igénybevételre is ez 
vonatkozik. 
A nappali ellátás: 
- tanácsadás, 
- készségfejlesztés, 
- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, 
- esetkezelés, 
- felügyelet, 
- gondozás és 
- közösségi fejlesztés szolgáltatási elemet szükség szerint biztosít.  
Ezek közül klubunk az alábbi szolgáltatási elemeket nyújtja: 
-tanácsadás: Az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére 
reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslat kialakítási folyamat, a 
megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő témában, 
amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás 
elkerülésére irányul.  
- gondozás: Az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon 
tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan 
rendszeres vagy hosszabb idejű testi 
- lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség 
elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését.  
- felügyelet: A szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságot szolgáló, személyes vagy 
technikai eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll. 
- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: Az igénybevevő segítése mindennapi 
életvitelében, ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló 
lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja 
megoldani.  
- készségfejlesztés: Az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformák, egyéni és 
társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, 
lehetőségek biztosítása azok gyakorlására.  
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A klub gondozója látogatási és eseménynaplót vezet a szakmai rendeletben foglaltak szerint, melyet 
havonta és évente a Gondozási Központ vezetője összesít. 
Az idősek klubja működését házirend szabályozza. 
 

4. Idősek Otthona 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, 
illetve törvényes képviselője kérelmére történik. Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az 
intézményvezetőhöz formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem beérkezése és nyilvántartásba 
vétele után az intézményvezető intézkedik, hogy az általa megbízott személy elvégezze az 
előgondozást. 
Az előgondozás célja, az ellátást igénylő helyzetének a megismerése annak megállapítása céljából, 
hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása, hogy 
tájékoztatást nyújtson az intézményi életről (a kötendő megállapodás tartalmáról, a fizetendő térítési 
díjról), és az előgondozást végző személy elvégezze a gondozási szükséglet vizsgálatát, melyet a 
36/2007 (XII. 22.) SZMM rendelet alapján folytat le. 
Szabad férőhely és a kérelmek beérkezésének figyelembe vétele mellett, az intézményi elhelyezés 
igénybevételének lehetőségéről az intézményvezető írásban vagy szóban értesíti az ellátást igénylőt, 
vagy törvényes képviselőjét.  

Az intézményvezető a soron kívüli elhelyezésről gondoskodik, ha az ellátást igénylő helyzete azt 
indokolja, a soron kívüli ellátás igényét a kérelemben fel kell tüntetni. 
 

A soron kívüli ellátás biztosítását megalapozó tényezők: 
- önmaga ellátására nem képes, és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodik, 

továbbá ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatásával nem oldható meg, 
- a soron kívüli elhelyezés a háziorvos, vagy a szakorvos véleménye szerint indokolt, 
- szociális helyzetén, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely 

miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé, 
- kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával olyan mértékben megromlott, 

hogy a további együttélés a testi épségét, életét veszélyezteti. 
 

A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. 
 

Több soron kívüli elhelyezés iránti igény esetén az intézményvezető dönt az ellátást igénylők 
elhelyezésének sorrendjéről, figyelembe véve a soron kívüli elhelyezés szabályait (9/1999 SzCsM 
rendelet 15§). Férőhely üresedése esetén a soron kívül igényelt ellátáskor az előgondozás két 
szakasza egyszerre is elvégezhető. 
 
Az Idősek Otthonába az igénylő csak a meghatározott gondozási szükséglet fennállása esetén 
kerülhet.  
A kérelem benyújtását követően előgondozás keretében az intézményvezető vagy az általa 
megbízott személy tájékozódik az igénylő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális 
helyzetéről a megfelelő, személyre szabott ellátás biztosítása érdekében, valamint felkészíti az 
igénylőt az intézményi elhelyezésre. 
Az idősek Otthona tekintetében olyan komplex gondozási folyamat folyik, amelyet célszerű 
részletesebben is kifejteni. 
Az Idősek Otthonában folyó gondozási tevékenység olyan fizikai, mentális és életvezetési 
segítséget takar, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő 
egyéni bánásmódban részesül. 
Az intézményben az ápolási tevékenység alatt a gondozási folyamat közben közvetlenül felmerülő 
és az Idősek Otthona keretein belül biztosítható, egészségi állapot helyreállítását célzó 
tevékenységet értjük. 
Az Idősek Otthonában ellátásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell 
készíteni. 
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Az egyéni gondozási tervben meg kell határozni 
- az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét 
- az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli 
ütemezését 
- az ellátott részére történő egyéb segítségnyújtás elemeit. 
A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő 
gondozási, ápolási feladatokat és azok megvalósításának módszereit. A gondozási tervet az ellátás 
igénybe vétel megkezdésétől számított 30 napon belül kell elkészíteni az ellátott bevonásával. A 
gondozási terv eredményességének feltétele az ellátást igénybe vevő aktív részvétele. 
Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel 
kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. Az egyéni 
gondozási tervet készítő személy évente- jelentős állapotváltozás esetén- átfogóan értékeli az elért 
eredményeket és ennek figyelembe vételével módosítja az egyéni gondozási tervet. 
Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra szorul, akkor az egyéni gondozási terv 
részeként ápolási tervet is kell készíteni. Az ápolási terv az ellátott részére nyújtott ápolási feladatok 
dokumentációja, amely az ápolásra szoruló személy állapotának javítására vonatkozó feladatokat, 
illetve alkalmazható technikákat tartalmazza. 
Az ápolási terv tartalmazza: 
- az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának a leírását 
- az ápolási tevékenység részletes tartalmát 
- az ellátást igénybe vevő önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segítő tevékenységet 
- az ápolás várható időpontját 
- szükség szerint más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését. 
Az ápolási feladatok szakszerű ellátását az intézmény orvosa folyamatosan figyelemmel kíséri. 
 
 

V. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 
 
A Gondozási Központ minden szolgáltatásáról az intézményvezető a Mélykút Tájékoztató c. helyi 
lapban ad tájékoztatást a település lakossága részére. 
Az első kapcsolatfelvétel után- független attól, hogy ki a kezdeményező fél- minden olyan 
kérdésben, mely az ellátást igénylőt érint, folyamatosan tájékoztatjuk, hogy a számára 
legkedvezőbb formában kapja meg a szükséges ellátást. 
Az ellátást igénylő személyesen, levélben és telefonon is felkeresheti az intézményt és az itt 
dolgozó személyzetet. Minden gondozó feladata, hogy megfelelő tájékoztatást tudjon adni az 
intézményben igénybe vehető ellátásokról. Igénybe vételi szándék esetében továbbirányítják az 
intézményvezetőhöz vagy a szakmai vezetőhöz az igénylőt. 
A gondozási szükséglettől, az igényelt szolgáltatás formájától, a megállapodásban foglaltaktól és a 
gondozási tervben rögzítettektől függ, hogy milyen gyakori a szociális szakember és az ellátást 
igénylő találkozása. 
Minden olyan körülményről, változásról, mely az ellátással, a fizetendő térítési díjjal összefügg, 
írásban is és szóban is értesítjük az ellátást igénylőt. 
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VI. A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja 
 
Étkeztetés 
Az étkeztetést közvetítő gondozónő folyamatos, személyes, napi kapcsolatban áll az ellátást 
igénylővel. 
Telephely,cím :  6449 Mélykút Hunyadi u. 31 
Elérhetősége.     77/ 460-175 
Munkaidő          Hétfőtől-Péntekig   07 – 15 óráig 
 
Házi segítségnyújtás 
A házi gondozónő az ellátást  igénylővel, minden esetben egyeztet, hogy-lehetőség szerint- a  kért 
időpontokban  történjen  a kapcsolattartás. 
Telephely,cím :  6449 Mélykút Hunyadi u.31 
Elérhetősége.     77/ 460-175 
Munkaidő       Hétfőtől-Péntekig    07 – 15 óráig 
 
Nappali ellátás - Idősek Klubja 
A nappali ellátás gondozónője folyamatos, napi kapcsolatban áll az ellátottal. 
A gondozónő a jogosult akadályoztatása esetén lakásában, illetve egészségügyi intézményben 
személyesen őt, illetve a megjelölt hozzátartozóját felkeresi, vagy telefonon érdeklődik állapota 
felől. 
Telephely,cím :  6449 Mélykút Damjanich u. 6. 
Elérhetősége.     77/ 460-172 Munkaidő       Hétfőtől- Péntekig    07 – 15 óráig 
 
Idősek Otthona 
Az Idősek Otthona esetében napi szintű személyes kapcsolat alakul ki a gondozónők és az ellátottak 
között. 
Telephely,cím :  6449 Mélykút Hunyadi u.31 
Elérhetősége.    Iroda: 77/ 460-175  Nővérszoba: 77/560-009 
Iroda nyitva tartása:  H-CS    07-  15.30-ig       Pénteken   06-12 óráig 
A  munkaidő             H-Cs     07-  15.30-ig       Pénteken   06-12 óráig 
A műszakban levő nővérek 12 órás munkarendben dolgoznak, 06-18 óráig,   ill.18-06-óráig. 
 

VII. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével 
kapcsolatos szabályok 

 
Az ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi, és mentális állapotára 
tekintettel az intézmény által nyújtott szolgáltatások igénybe vételére. 
Az ellátottnak a szociális szolgáltatások biztosítása során joga van az egyenlő bánásmódhoz. 
Az ellátást igénybe vevőnek nyújtott szolgáltatásokban figyelemmel kell lenni az alkotmányos 
jogok (különösen az élethez, emberi méltósághoz, testi épséghez, testi- lelki egészséghez) 
maradéktalan biztosítására. 
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével 
kapcsolatos titokvédelem. 
Az ellátó intézmény köteles biztosítani, hogy az ellátott egészségi állapotával, személyes 
körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, 
valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az ellátást 
igénybe vevő szociális rászorultságának tényére. 
Panasz esetén az intézményvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz 
kivizsgálásának eredményéről, amennyiben továbbra sem ért egyet a panasztevő az eredménnyel, 
úgy a fenntartóhoz fordulhat. 
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Az ellátottak jogairól részletesen az 1993. évi III. törvény 94/E § -a rendelkezik. 
Az ellátottak érdekvédelmében segít az ellátott jogi képviselő: 
Neve:  Bánkiné Bosnyák Frida 
Elérhetősége: mobil 06-20/489- 9604 
            mail: frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu 
Integrált Jogvédelmi Szolgálat 
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646. 
Központi telefonszám: +36-1/8969-000 
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu 
 
Külön szabályok az Idősek Otthona  vonatkozásában 
Az Érdek képviseleti Fórum az ellátottak jogainak, érdekeinek érvényesülését hivatott elősegíteni.  
Az érdek-képviseleti fórum tagjai: 
- választás alapján, az intézményi ellátást igénybe vevők közül kettő fő 
- választás alapján, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül egy fő 
- választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében egy fő 
- kijelölés alapján, az intézményt fenntartó szervezet képviseletében egy fő. 
 
Az érdek-képviseleti fórum 
- előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, valamint az 
intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves 
munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat 
- megtárgyalja az intézményben élők panaszait - ide nem értve a jogviszony keletkezésével, 
megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat -, és intézkedést kezdeményez az 
intézményvezető felé 
- tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás 
szervezésével kapcsolatos feladatokban 
- intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, szervek 
felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. 
 
A szociális szolgáltatást végzők jogai 
A szociális intézményben dolgozók esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó 
megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, 
munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkakörülményeket biztosítson 
számukra. 
A szolgáltatást végzők védelmében a szociális törvény bővítette a közfeladatot ellátó személyek 
körét a 94/L§ (2) bekezdésének f) pontja szerint, az intézményi ellátásban foglalkoztatott ápoló, 
gondozó, vezető ápoló és a terápiás munkatárs is közfeladatot ellátó személynek minősül. 
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VIII.    A más intézményekkel történő együttműködés módja 
 
 Az együttműködéssel érintett szervek: 
Az intézmény minden szolgáltatása tekintetében a hatékony működés érdekében együttműködik 
különösen: 
 

- Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő Testületével, az intézmény fenntartójával, 
- más szociális intézménnyel, mely az általunk ellátott szolgáltatások bármelyikét nyújtja, 
- háziorvosi és szakorvosi ellátással, 
- az intézmény szervezetén belül a különböző ellátások egymással. 

 

 Az együttműködés módja: 
1. Együttműködés Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő testületével, az intézmény 

fenntartójával: 
Az intézményfenntartóval való együttműködés többoldalú.  
Kiterjed a 

- költségvetési tevékenységre (tervezés, végrehajtás), 
- szakmai feladatellátás nyomon követésére, ellenőrzésére, 
- a szakmai program működésére. 

Napi szintű kapcsolattartás a település polgármesterével, jegyzőjével és szociális ügyintézőjével. 
 

2. Együttműködés más szociális intézménnyel, melyben azonos szolgáltatások működnek: 
Az együttműködés célja a szociális ellátórendszer rugalmas együttműködésének megvalósítása, 
mely a kölcsönös párbeszéden, a szakmai ismeretek átadásában, az ellátottaknak legjobban 
megfelelő szociális ellátás megkeresésében valósul meg. 
 

3. Együttműködés a Háziorvosi és a szakorvosi ellátással: 
Az együttműködés a háziorvossal és a szakorvosokkal is folyamatos, az ellátottak minél célzottabb, 
személyre szabottabb ellátás érdekében. 
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IX. Az intézmény működésére vonatkozó szervezeti adatok 

Az Intézményt az igazgató irányítja, szakmai helyettese a vezető ápoló. A vezető ápoló irányítása 
alatt áll a gondozási, ápolási egység.  
A szakdolgozók szakképzettsége, szakértelme 
A munkakör betöltéséhez és a feladatkör megfelelő ellátáshoz elengedhetetlen követelmény a 
munkakörre előírt szakképesítés. A rendszeres továbbképzések lehetővé teszik, hogy a gondozást 
irányító és végző dolgozók megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek. Az Intézmény a 
szakdolgozók részére továbbképző tanfolyamokat, előadásokat, valamint munkaértekezleteket 
szervez. A munkaértekezleteken értékelik az elmúlt időszak gondozási, ápolási munkáját. 
 

Az intézmény szakmai egységeinek létszáma  
munkakör létszám  

 
Intézményvezető 

 
                         1 fő 

 

intézményvezető helyettes 
műszakfelelős gondozó 

1 fő  

orvos 1 fő  
terápiás munkatárs 1 fő  
 gondozó 7 fő  
diétás nővér 1 fő  
takarítónő 1 fő  
adminisztrátor 1 fő  
 
Nappali ellátás –Idősek Klubja 

 

 gondozó 2 fő  
takarítónő 1 fő  
 
Házi segítségnyújtás 

 

 gondozó 3 fő  
 
Étkeztetés   
segítő 1 fő  
gondozó 1 fő  
 
A Szakmai Program nyilvánosságra hozataláról, valamint a mellékletei naprakészségéről az 
intézményvezető gondoskodik. 
 
Jelen Szakmai Program 2023.év, 02.hó 01.napján lép hatályba. 
 
Mélykút, 2023. 01.20 .  
 Gyömbér Norbertné 
                                                                          Gondozási Központ Igazgató 
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Záradék: 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 2023.01.31. napján tartott ülésén a 
………….…………./2023. Kt. számú határozattal elfogadta a Gondozási Központ Szakmai 
Program módosítását, és ezzel együtt hatályon kívül helyezte a ………/………Kt. számú Szakmai 
Programot. 
 

 

 
 
       ___________________ 

PH.     Kovács Tamás 
                Polgármester 
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Mellékletek: 
 

1. számú melléklet: Megállapodás-Idősek Otthona 
2. számú melléklet: Megállapodás-Nappali Ellátás-Idősek Klubja 
3. számú melléklet: Megállapodás-Házi segítségnyújtás 
4. számú melléklet: Megállapodás- Étkeztetés 
5. számú melléklet: Házirend-Idősek Otthona 
6. számú melléklet: Házirend-Idősek Klubja 
7. Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 
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1. számú melléklet 
 
 
Ikt. szám: ……………. 
 

MEGÁLLAPODÁS 
Idősek Otthona 

 
Amely létrejött egyrészről ………………………………………………nevű ellátást igénylő, 
másrészről …………………………………intézményvezető részéről. 
 

1.) Az ellátást igénybe vevő 
Családi és utóneve: ……………………………………………………………………………... 
Születési családi és utóneve:……………………………………………………………………. 
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………… 
Anyja születési családi és utóneve: …………………………………………………………….. 
 

2.)Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője: 
Családi és utóneve: ……………………………………………………………………………... 
Születési családi és utóneve:……………………………………………………………………. 
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………… 
Anyja születési családi és utóneve: ……………………………………………………………... 
 
Az alábbi tartalommal: 
 
I.) A szolgáltatásnyújtás helye: Mélykút Város Önkormányzat- Gondozási  Központ- Idősek 

Otthona, Mélykút, Hunyadi utca 31. 
 
II.) Az ellátás időtartama 
 

a. ) ........... év, ……hó, ……napjától, ………..év, …….hó, ……….napjáig. (határozott időre) 
 

b.  Határozatlan időtartamra.   (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 
III.) Az ellátás kezdete: ……….év……….hó……….nap 
 

IV.) Az intézmény szolgáltatásai: 
 
Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény szerinti 
teljes körű ellátást biztosítja az ellátottak számára. A teljes körű ellátás körébe az alábbi 
szolgáltatások tartoznak: 

- biztosítja a lakhatást, a folyamatos fűtést, meleg víz ellátást, világítást, 
- a napi legalább háromszori étkezést, melyből legalább egy alkalommal meleg ételt biztosít, 

indokolt esetben (orvosi javaslatra) diétás étkezést biztosít, 
- szükség esetén ruházattal, textíliával való ellátást, amennyiben az ellátást igénybe vevő 

megfelelő mennyiségű- és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, 
- gondoskodik az ellátást igénybe vevő egészségügyi ellátásáról, melynek keretében 

gondoskodik rendszeres orvosi felügyeletéről, szükség szerinti ápolásáról, valamint a 
szakorvosi ellátáshoz és a kórházi kezeléshez való hozzájutásáról, 

- gondoskodik a szabadidő kulturált eltöltéséről, 
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- gondoskodik a mentálhigiénés ellátásról (személyre szabott bánásmód, egyéni és csoportos 
beszélgetések) 

- gondoskodik a hozzátartozói kapcsolattartás lehetőségének a biztosításáról és az igénylő 
személyes jogainak a tiszteletben tartásáról 

- gondoskodik az ellátott értékeinek és vagyontárgyainak megőrzéséről a házirendben 
foglaltak szerint 

- az ellátás igénybevételétől számított egy hónapon belül személyre szabott gondozási/ápolási 
tervet készít, melyet félévente értékel és aktualizál. Ennek elkészítésébe és az értékelésébe 
az ellátottat és/vagy a törvényes képviselőjét bevonja. 

 
V.) Ellátást igénybe vevő tudomásul veszi és elfogadja: 

 
- Jelen megállapodás megkötésével intézményi jogviszonya keletkezik, mely a szociális 

törvény rendelkezése alapján szűnhet meg, 
- amennyiben a szociális törvény 68/A § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel 

rendelkezik az ellátást igénylő az intézményi ellátást igénybe veheti. 
- Az 1993. évi III. törvény 68B § (1) bekezdése értelmében Idősek Otthonába felvehető olyan 

személy is- az engedélyezett férőhelyek 15%- áig, aki nem rendelkezik a 4 órás gondozási 
szükséglettel, de vállalja személyi térítési díjként a teljes önköltség megfizetését. 

- Az intézmény ellátja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) 
Kormány rendelet 13/C.§ (3) bekezdése alapján e- képviselői és  adatszolgáltatói 
feladatokkal kapcsolatos teendőket. Felel az igénybevevői nyilvántartás (KENYSZI) 
rendszerében történő adatszolgáltatás végrehajtásáért, a megállapodás aláírásával elfogadja 
adatainak nyilvántartását. 

- hogy beköltözéskor csak a Házirend által elfogadott mennyiségű- és minőségű 
bútort, berendezési- és személyes tárgyat hozhat magával 

- a Házirendbe foglaltakat, valamint azt, hogy a Házirend többszöri súlyos megsértése esetén 
az Érdekképviseleti Fórum javaslatára-az intézményvezető az intézményi jogviszony 
megszűnését, vagy az ellátott áthelyezését kezdeményezheti, 

- az intézményvezető tájékoztatását. 
 az intézményben biztosított szolgáltatásokra vonatkozóan, 
 az Érdekképviseleti Fórum működésére és a panaszjog gyakorlásának módjára 

vonatkozóan, 
 az ellátást igénybe vevőt érintő, intézmény által vezetett nyilvántartásra és az ellátott 

és a hozzátartozója közötti kapcsolattartás rendjére vonatkozóan. 
VI.) A személyi térítési díj megállapítására és fizetésére vonatkozó szabályok: 

 
A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások intézményi térítési díja maximum a 
szolgáltatási önköltség teljes összege lehet, melyet a fenntartó csökkenhet. 
Az ellátás igénylésekor és az intézménybe való felvételkor is az intézmény tájékoztatást ad a 
jogosult és hozzátartozója számára a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a 
mulasztás következményeiről. 
Az ellátás igénybe vételekor a személyi térítési díj megállapításánál az 1993. évi III. törvény 
119/C§ - a szerinti jövedelemvizsgálat eredményét vesszük alapul. 
A szociális törvény lehetőséget ad, hogy a 117/B§- a alapján az ellátást igénylő, vagy a térítési díjat 
megfizető más személy írásos kötelezettségvállalást tehet a tejes intézményi térítési díj 
megfizetésére. Ebben az esetben nem kell elvégezni a szociális törvény 119/C § szerinti 
jövedelemvizsgálatot, ezen nyilatkozat pedig 3 évig érvényes. 
 
A jövedelemvizsgálat eredményeképpen meg kell határozni az ellátást igénylőre vonatkozó 
jövedelemhányadot, így az alábbi módon állapítható meg a személyi térítési díj: 
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- az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult 
jövedelemhányadának a 80%- át a szociális törvény 117§ (2) bekezdés b) pontja szerint, 
- a személyi térítési díj megállapításakor figyelembe kell venni, hogy az ellátottnál a tárgyév 
január 1- én érvényes öregségi nyugdíjminimum 20%- a mindenképpen megmaradjon 
költőpénznek, még akkor is, ha így a fizetendő személyi térítési díj a jövedelemhányadának 
a 80%- ától kevesebb. Ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 
akkor a költőpénz összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1- én érvényes öregségi 
nyugdíjminimum 30%-ánál. 

 
Az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj nem minden esetben egyezik meg, a személyi 
térítési díj megállapítása az intézményvezető feladata. 
Az intézményvezető a fizetendő személyi térítési díjat konkrét összegben állapítja meg, és arról az 
ellátást igénylőt, vagy a törvényes képviselőjét, vagy a térítési díjat megfizető más személyt, az 
ellátás megkezdése előtt írásban tájékoztatja. 
Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét és az ellátást igénylő jelentős 
pénzvagyonnal rendelkezik, akkor a különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni. 
 
Amennyiben az intézményi térítési díj nem azonos a személyi térítési díjjal, és az ellátást igénylő 
nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, akkor a keletkezett különbözet erejéig ingatlanvagyonára 
jelzálogjog jegyezhető be. Jelentős pénz- és ingatlanvagyon a szociális törvény 117§ (6-7) 
bekezdése szerinti érték. 
 
A 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjáról „28. § (1) Az ellátott két hónapot meg nem haladó távollét idejére- a rehabilitációs célú 
lakóotthoni ellátás és a támogatott lakhatás kivételével- a távollét minden napjára a napi személyi 
térítési díj 20 %-át kell fizetni. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. 
(2) Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére- rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás és a 
támogatott lakhatás kivételével- 
a) az egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt, a távollét minden napjára a 
napi személyi térítési díj 40 %-át,  
b) az a) pontban nem említett esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60 %-át 
kell fizetni.” 
 
Térítési díj fizetésére kötelezettek köre: 

 
- ellátást igénybe vevő jogosult, 
- a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő 
- a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyenes ágbeli rokona, örökbe fogadott 

gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelme a 
tartási kötelezettség mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének két és félszeresét, 

- a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, vagy tartására bíróság által 
kötelezett személy 

- a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy 
 

Amennyiben az intézményi térítési díj nem azonos a személyi térítési díjjal, úgy a keletkezett 
különbözet erejéig vagyonára jelzálogjog jegyezhető be. Vagyonként az ellátás igénylésekor az 
ellátott tulajdonában lévő ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon fennálló 
vagyonértékű jogot, illetve az ellátás igénylését megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott 
ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a harmincszorosát. 
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A Szt. 115. § (4) bekezdése alapján: Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat 
megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkenését vagy 
elengedését kéri, értesítés kézhezvételétől számított nyolc  
napon belül a Mélykút Város Önkormányzat fenntartóhoz fordulhat, ezt követően a fenntartó 
döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető. 
 
A személyi térítési díjat legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell megfizetni. 
 
A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente egy alkalommal 
korrigálható és változtatható meg, kivéve, ha az ellátást igénybe vevő jövedelme olyan mértékben 
csökken, hogy a térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jövedelme az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%- át meghaladó mértékben nő. A térítési díj 
felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó 
rendelkezik, de fizetésre nem kötelezhető a térítési díj fizetésre kötelezett a felülvizsgálatot 
megelőző időszakban. 
 
Az intézmény vezetője a nyilvántartott díjhátralékról negyedévenként tájékoztatja a fenntartó 
Mélykúti Önkormányzatot a díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. 
 
Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy haladéktalanul tájékoztatja az intézményt, amennyiben az 
ellátási jogosultság feltételeiben, vagyoni viszonyaiban, személyi térítési díj fizetési kötelezettségét 
érintő körülményében változás következik be. 
 

VII Az intézményi jogviszony megszűnése 
 
A szociális törvény 100. §-a szerint 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 időtartama meghosszabbítható, 
- valamint a megállapodás felmondásával. 
 
A szociális törvény 101. §- a szerint a megállapodást a következőképpen lehet megszüntetni:  
 
- írásban mondhatja fel az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül, 
- állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató 
vezetője) mondhatja fel a szociális törvény szerint meghatározott esetekben 
- alapszolgáltatás esetén bármikor. 
 
Az intézményvezető általi felmondásnak akkor van helye 
 
- ha az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi 
elhelyezése nem indokolt, 
- az ellátott a házirendet súlyosan megsérti, 
-  az ellátott, vagy a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető más személy 
térítési díj- fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.  
A felmondási idő, ha a megállapodás másként nem rendelkezik, alapszolgáltatás esetén tizenöt 
nap, bentlakásos intézmény esetén három hónap. 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, ha 
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pedig a fenntartó döntését vitatja, akkor az erről szóló döntés kézhezvételétől számított 30 napon 
belül a Bírósághoz fordulhat az ellátott, vagy a törvényes képviselője. 
A szociális törvény 102. §-a rendelkezik arról, hogy ha valaki a térítési díj fizetési 
kötelezettségét nem teljesíti: 
A térítési díj fizetésnek nem tesz eleget, annak ellenére, hogy azt jövedelmi, vagyonai viszonyai azt 
lehetővé tennék. Ebben az esetben, ha hat hónapon át folyamatosan térítési díj tartozása áll fenn, és 
ennek összege a két havi személyi térítési díj összegét meghaladja az intézményi jogviszonya, 
vagyis az ellátás megszüntethető. 
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 a 
jogszabályi előírások 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 a jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy 
vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 
 
A fenti rendelkezések nem alkalmazhatóak, ha a személyi térítési díjat nem fizetik meg a 
szokásos, jogszabály szerinti módon, illetve a költőpénzt az intézmény biztosítja, a követelést 
pedig tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kötelezett ingatlanvagyonán fennálló 
jelzálog biztosítja. 
 
Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a 
térítési díjat megfizető más személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről. 
A szociális törvény 103. §-a alapján az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény 
vezetője értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét a személyes használatú tárgyak és a 
megőrzésre átvett értékek elvitelének rendjéről, határidejéről és feltételeiről. Értesíti továbbá az 
esedékes, illetve a hátralékos térítési díj megfizetési kötelezettségéről és az esetleges intézményi 
kárigényről. 
Az ellátott és az intézmény megegyeznek abban, hogy ha az intézmény jogutód nélküli megszűnése 
miatt szűnik meg a jogviszony, - de az ellátott jogosult az ellátásra- akkor az intézmény fenntartója 
gondoskodik az állapotának megfelelő intézménybe történő elhelyezéséről. 
 

VIII. Befejező rendelkezések 
 
Tájékoztatom, hogy részletes információt az Érdekképviseleti Fórum működésével kapcsolatban, 
illetve a Házirend betartásának a szabályairól, a szabad mozgás és kapcsolattartáshoz való jogot, az 
érték és vagyontárgyak megőrzésének a rendjét a Házirendben találja meg, amit ezzel a 
megállapodás tervezettel egy időben küldtem ki Önnek. 
Az ellátott panaszával fordulhat még az elátottjogi képviselőhöz is: 
„94/K. § (1) Az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátást 
biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő személy részére 
nyújt segítséget jogai gyakorlásában.” 

/részlet a 1993 évi III. törvényből/ 
Az ellátottjogi képviselő feladatai: 

- tájékoztatást nyújt a legfontosabb alapjogok tekintetében, 
- segít az ellátással kapcsolatos problémák megoldásában, az ellátott és az intézmény közötti 

konfliktus feloldásában, 
- segít a panaszok megfogalmazásában, kezdeményezettjei kivizsgálását az 

intézményvezetőnél, vagy a fenntartónál, 
- képviselheti az ellátást igénylőt az ellátással kapcsolatosan, 
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Intézményünk tekintetében kereshető ellátottjogi képviselő elérhetősége: 
Az intézmény faliújságán kifüggesztésre került./6449 Mélykút, Hunyadi utca 31. / 

 
 
A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a valóságnak 
megfelel. 
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a szociális 
ellátásokra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
Ha az ellátott cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt áll, abban az esetben mindenféle 
jognyilatkozatot gondnokával együtt tehet meg, amennyiben nincs egyetértés, úgy a Gyámhivatal 
jogosult döntésre. 
A szerződés módosítására csak mindkét fél (fenntartó/ intézményvezető- és az ellátást igénybe 
vevő) közös megegyezése alapján kerülhet sor. 
A megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos panasz kivizsgálása az intézményvezető hatásköre. Az ellátást igénybe vevő a vitatott 
intézményvezetői intézkedéssel szemben panasszal a fenntartóhoz fordulhat. 
Ellátott kijelenti, hogy tartási-, öröklési-,és/ vagy  életjáradéki szerződést kötött/ nem kötött 
(megfelelő aláhúzandó). 
Az ellátott kijelenti, hogy a szerződés tartalmát az ellátást megelőzően elolvasta, vagy 
hozzátartozója, törvényes képviselője útján megismerte és a szerződés egy példányát átvette. 
 
 
Kelt: Mélykút ………..év………hó…….napján 
 
   
                             ………………………………………………………………..  PH. 
    Az ellátást biztosító intézmény vezetője 
 
 
 
 ………………………………..   …………………………………. 
  Az ellátást igénybe vevő      törvényes képviselője 
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2. számú melléklet 
 

Megállapodás 
 

Nappali ellátás-Idősek Klubja- igénybevételéhez 
 
Amely létrejött egyrészről ………………………………………………nevű ellátást igénylő, 
másrészről …………………………………intézményvezető részéről. 
 

1.) Az ellátást igénybe vevő 
Családi és utóneve: ……………………………………………………………………………... 
Születési családi és utóneve:……………………………………………………………………. 
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………… 
Anyja születési családi és utóneve: ……………………………………………………………... 
 

2.) Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője: 
Családi és utóneve: ……………………………………………………………………………... 
Születési családi és utóneve:……………………………………………………………………. 
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………… 
Anyja születési családi és utóneve: ……………………………………………………………... 
 
Az alábbi tartalommal: 
V.) A szolgáltatásnyújtás helye: Mélykút Város Önkormányzat Gondozási  Központ- Idősek 

Klubja, 6449 Mélykút, Damjanich utca 6 . szám. 
VI.) Az ellátás időtartama 
 

c. ) ........... év, ……hó, ……napjától, ………..év, …….hó, ……….napjáig. (határozott időre) 
 

d.  Határozatlan időtartamra. 
e. A kért szolgáltatás gyakorisága: rendszeres 
f. A nappali ellátáson kívül étkeztetést is igénybe vesz/nem vesz, a szolgáltatás kezdő 

időpontja:………………gyakorisága:……………….,melyet az ellátást igénybevevő az 
Idősek Klubjában, a Házi rendben foglalt időben, az erre a célra kijelölt étkező helyiségben 
fogyaszthat el. 

 

VII.) Az ellátás kezdete: ……….év……….hó……….nap 

 
IV. Az intézmény szolgáltatásai: 
Az intézmény az 1993 évi III. törvény 65F. §(1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése szerinti 
ellátotti csoportoknak biztosítja az alábbiakat: 

- Az intézmény lehetőséget nyújt a napközbeni tartózkodásra, a társas együttlétre a szabadidő 
hasznos eltöltésére, 

- Biztosít továbbá igény szerint étkezési lehetőséget a 7/1993.(VI.21.) Ktr. számú térítési díj 
rendelet és módosítása alapján. 

- Az intézmény biztosítja a személyes higiéné fenntartásához a megfelelő helyiségeket és 
eszközöket, illetve szükség esetén segítséget nyújt az ellátottaknak a higiénés feladatok 
ellátásában. 

- Segítséget nyújt a háziorvosi ellátás igénybevételében és a szükség esetén a szakorvosi 
ellátáshoz való hozzájutásában. 
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- Az ellátást igénybevevő érdeklődésének, korának, mentális-, egészségi-,és szociális 
állapotának megfelelő programok szervezése a társas kapcsolatok fenntartása érdekében. 

 
V. Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi és elfogadja: 
- jelen megállapodás megkötésével intézményi jogviszonya keletkezik, mely a szociális törvény 
rendelkezései alapján szűnhet meg, a házi rendben foglaltakat, melyet jelen megállapodás 
megkötésével egyidejűleg ismertettük, és elfogadja a megállapodás aláírásával az igénybevevői 
nyilvántartás /KENYSZI/ rendszerében történő adatszolgáltatást. 
Az intézményvezető tájékoztatja az igénybevevőt: 

- az intézményben biztosított szolgáltatásokra vonatkozóan 
- az ellátottak érdekképviseletére és a panaszjog gyakorlására vonatkozóan 
- az ellátottjogi képviselőről 
- az intézmény működési rendjéről 
- az ellátottakat érintő, intézmény által vezetett nyilvántartásokról és adatkezelésről. 

 
VI. A személyi térítési díj megállapítására és fizetésére vonatkozó szabályok: 

A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg és írásban értesíti az ellátást igénybe 
vevőt az ellátás megkezdése előtt. 
Amennyiben a fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj változik, úgy a személyi térítési 
díj is módosul. Az intézményi térítési díjat a szolgáltatás önköltsége alapján állapítják meg és év 
közben egy alkalommal módosíthatják, ha azt a tárgy időszaki folyamatok indokolják, melyről az 
igénybevevő szintén írásban értesül. 
A személyi térítési díj megállapításához és felülvizsgálatához az intézményvezető végzi el a 
jövedelem vizsgálatot: nappali ellátás és étkeztetés igénylése esetén is az ellátást igénylő 
nyilatkozata alapján az egyéni jövedelmet vesszük figyelembe. A személyi térítési díj összege a 
megállapítás időpontjától akkor változik, ha az ellátott jövedelme: 
a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési 
kötelezettségének nem tud eleget tenni, 
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%- át meghaladó mértékben növekedett 
c) változik az intézményi térítési díj 
 
Az igénybevevő elfogadja azt, hogy a személyi térítési díj csak étkeztetés igénybevétele esetén nem 
haladhatja meg a Szt. 119C § alapján megállapított jövedelemvizsgálat szerinti jövedelem 30%- át, 
csak nappali ellátás igénybevétele esetén a jövedelme 15 %-át,más alapszolgáltatás együttes 
igénybevétele esetén pedig a Szt. 119C § alapján megállapított jövedelemvizsgálat szerinti 
jövedelem 30%- át. 
Az igénybevevő vállalja, hogy a személyi térítési díjat utólag, legkésőbb a tárgyhónapot követő 10- 
ig az intézménynek megfizeti, melyről számlát kap. 
Az intézményben fizetendő személyi térítési díjat a Mélykút Város Képviselő Testületének 
fenntartásában lévő intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelete és ennek a rendeletnek a 
módosításai alapján az intézményvezető állapítja meg. 
 
 
Ha az ellátást igénylő a fizetési kötelezettségét elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő 
megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban értesíti és felhívja figyelmét az elmaradt díj 
megfizetésére. Ha felszólítás eredménytelen, úgy az intézményvezető a fenntartót értesíti a 
díjhátralékról.  
Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj 
összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri,az értesítés kézhezvételétől 
számított nyolc napon belül a Mélykút Város Önkormányzat fenntartóhoz fordulhat, ezt követően a 
fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető. 
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Amennyiben nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, úgy hátralékát az intézmény 
nyilvántartásba veszi, és negyedévente tájékoztatja a fenntartót a keletkezett hátralékról. 
 
VII. Az intézményi jogviszony megszűnése 
A szociális törvény 100. §-a szerint az intézményi jogviszony megszűnik: 

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével 
- a jogosult halálával 
- határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejáratával, kivéve, ha  e 

törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabítható, 
- valamint a megállapodás felmondásával 

A szociális törvény 101.§-a szerint a megállapodást a következőképpen lehet megszüntetni: 
- írásban mondhatja fel az ellátottat, illetve törvényes képviselője indoklás nélkül 
- állami fenntartású intézmény esetén az intézményvezető mondhatja fel a szociális törvény 

szerint meghatározott esetekben 
- alapszolgáltatás esetén bármikor. 

Az intézményvezetői felmondásnak akkor van helye: 
- ha az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt 
- az ellátott a házi rendet súlyosan megszegi 
- az ellátott, vagy a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető más személy térítési 

díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. 
 
Az ellátást igénylő vállalja továbbá, hogy amennyiben a szolgáltatást nem kéri, akkor két nappal a 
szüneteltetés előtt azt az intézményben bejelenti. 
 
Az ellátást igénylőt minden kérdésben tájékoztatja az intézményvezető, az ellátásban dolgozó 
szakdolgozó. Minden, ellátottat érintő változásról írásban is értesíti az intézményvezető. 
Az intézmény vállalja, hogy az ellátott adatait az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. 
A térítési díj fizetési kötelezettség megállapítása esetén figyelembe kell venni, hogy az ellátást 
igénylő kötött- e tartási vagy öröklési szerződést, így az 
- ellátást igénylő kijelenti, hogy tartási vagy öröklési szerződést kötött/ nem kötött ( megfelelő 
aláhúzandó) 
 
Egyéb rendelkezések: 

- felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a valóságnak 
megfelel, 

- jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, továbbá a 
szociális ellátásokra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak, 

- A szerződés módosítására csak mindkét fél (fenntartó/ intézményvezető és az ellátást 
igénybevevő) közös megegyezése alapján kerülhet sor, 

- A megállapodásban foglalt intézményi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz 
kivizsgálása az intézményvezető feladatkörébe tartozik. Amennyiben nem ért egyet az 
intézményvezetői intézkedéssel úgy 8 napon belül a fenntartó Mélykúti Önkormányzathoz 
fordulhat panaszával. Ha fenntartó Mélykúti Önkormányzat döntésével sem ért egyet, úgy a 
döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül Bírósághoz fordulhat. 

 
Az ellátott panaszával fordulhat még az elátottjogi képviselőhöz is: 
„94/K. § (1) Az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátást 
biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő személy részére 
nyújt segítséget jogai gyakorlásában.” 
 

/részlet a 1993 évi III. törvényből/ 
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Az ellátottjogi képviselő feladatai: 
- tájékoztatást nyújt a legfontosabb alapjogok tekintetében, 
- segít az ellátással kapcsolatos problémák megoldásában, az ellátott és az intézmény közötti 

konfliktus feloldásában, 
- segít a panaszok megfogalmazásában, kezdeményezheti kivizsgálását az 

intézményvezetőnél, vagy a fenntartónál, 
- képviselheti az ellátást igénylőt az ellátással kapcsolatosan, 

Intézményünk tekintetében kereshető ellátottjogi képviselő elérhetősége: 
Az intézmény faliújságán kifüggesztésre került./6449 Mélykút, Damjanich utca 6. / 
 
Mélykút, 20………év, …..hó,……..nap 
 

PH. 
 

…………………      ……………………………. 
Intézményvezető      ellátott/törvényes képviselő 
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3. számú melléklet 
 

Ikt. szám: …………/…….. 
 

 
Megállapodás 

Házi segítségnyújtás igénybevételéhez 
 

Mely létrejött a Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központ intézményvezetője és 
 
Családi és utóneve: ……………………………………………………………………………... 
Születési családi és utóneve:……………………………………………………………………. 
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………... 
Anyja születési családi és utóneve: ……………………………………………………………., mint 
az ellátás igénybevevője (a kérelmező cselekvőképességet kizáró gondnoksága esetén annak 
törvényes képviselője ……………………………………………) között. 
Az intézmény a szociális alapellátásként nyújtott házi segítségnyújtást munkanapokon biztosítja, 
naponta. 
 

Az igénybevétel kezdő időpontja: ……………………………………………….. 
Az ellátás időtartama: ……………………………………………………………. 
 

Az intézmény fenntartója Mélykút Város Önkormányzata. 
 

Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy jelen megállapodás megkötésével 
intézményi jogviszonya keletkezik, mely a szociális törvény rendelkezései alapján szűnhet meg. 
 

A szociális törvény 100. §-a szerint 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 időtartama meghosszabbítható, 
- valamint a megállapodás felmondásával. 
 

A szociális törvény 101. §- a szerint a megállapodást a következőképpen lehet megszüntetni:  
 

- írásban mondhatja fel az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül, 
- állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató 
vezetője) mondhatja fel a szociális törvény szerint meghatározott esetekben 
- alapszolgáltatás esetén bármikor, ha az ellátott, vagy a törvényes képviselője, vagy a térítési 
díjat megfizető más személy térítési díj- fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. A felmondási 
idő, ha a megállapodás másként nem rendelkezik, alapszolgáltatás esetén tizenöt nap, bentlakásos 
intézmény esetén három hónap. 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, ha pedig a fenntartó 
döntését vitatja, akkor az erről szóló döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Bírósághoz 
fordulhat az ellátott, vagy a törvényes képviselője. 
 

A házi segítségnyújtásra akkor válik jogosulttá az ellátást igénylő, ha a szociális törvény 63§- ában 
foglaltak szerinti minimum 1 óra gondozási szükséglettel rendelkezik. 
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TÉRÍTÉSI DÍJ 
 

Az igénybevevő tudomásul veszi, hogy a személyi térítési díjáról az ellátás megkezdése előtt 
írásban értesíti az ellátást nyújtó intézmény vezetője. 
 

Amennyiben a fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj változik, úgy a személyi térítési 
díj is módosul. Az intézményi térítési díjat a szolgáltatás önköltsége alapján állapítják meg. A 
személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente egy alkalommal 
vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátást igénybe vevő jövedelme olyan 
mértékben csökken, hogy a térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a 
jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%- át meghaladó mértékben nő. 
A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról 
a fenntartó rendelkezik, de fizetésre nem kötelezhető a térítési díj fizetésre kötelezett a 
felülvizsgálatot megelőző időszakban. A felülvizsgálat eredményéről az igénybevevő szintén 
írásban értesül. 
A személyi térítési díj megállapításához és felülvizsgálatához az 1993 évi III. törvény 119/C §- a 
alapján elvégzett jövedelemvizsgálat eredményét és az 1993. évi III. törvény 116§ alapján 
megállapított jövedelmet kell figyelembe venni. 
 

Az igénybevevő elfogadja a 1993 évi III. törvény 116§ szerint azt, hogy a személyi térítési díj csak 
házi segítségnyújtás igénybevétele esetén nem haladhatja meg a jövedelemvizsgálat szerinti 
jövedelem 25%- át, más alapszolgáltatással történő együttes igénybevétele esetén pedig a 
jövedelemvizsgálat szerinti jövedelem 30%- át. 
Az igénybevevő vállalja, hogy a személyi térítési díjat utólag, legkésőbb a tárgyhónap követő 10- ig 
az intézménynek megfizeti, melyről készpénzfizetési számlát kap. 
 

Az intézményben fizetendő személyi térítési díjat a Mélykút Város Képviselő Testületének 
fenntartásában lévő intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelete és ennek a rendeletnek a 
módosításai alapján az intézményvezető állapítja meg. 
 

Ha már három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a 
térítési díjat megfizető más személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről. 
 

Ha az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díj fizetésére kötelezett személy nem ért 
egyet a megállapított összeggel, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon 
belül a fenntartóhoz fordulhat, ha pedig a fenntartó döntését vitatja, akkor az erről szóló döntés 
kézhezvételétől számított 30 napon belül a Bírósághoz fordulhat az ellátott, vagy a törvényes 
képviselője. 
 
 

A házi segítségnyújtás keretén belül az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az intézmény a 
szükségleteknek megfelelően. 

 

A szakdolgozó (házi gondozó) az ellátás során segítséget nyújt az ellátást igénybe vevőnek a saját 
lakókörnyezetében, vagy azon kívül. A segítségnyújtás során figyelembe veszi az egyén fizikai, 
mentális, egészségügyi és szociális állapotát, és helyzetét, hogy az ellátás mindezen szükségletek 
megfelelő kielégítését szolgálja. 
 

Igényelt szakmai munka tartalma*: 
- SZOCIÁLIS SEGÍTÉS 

- SZEMÉLYI GONDOZÁS  (*a felsorolásból a megfelelő aláhúzandó) 
 

Az ellátást igénylő tudomásul vesz, hogy amennyiben csak szociális segítést igényel az ellátás 
megkezdésekor és állapot rosszabbodás, vagy egyéb ok miatt később személyi gondozásra van 
szükség, akkor ismét el kell végezni a gondozási szükséglet vizsgálatot, hogy a szolgáltatás szakmai 
tartalma bővíthető legyen. 
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Az 1/2000(I.7.) SzCsM rendelet 5. számú melléklete (Hatályos: 2015. 12.03.) 
A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei 

Szociális segítés keretében: 
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, 
konyhában és illemhelyiségben) 

-  mosás 
-  vasalás 
-  A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 
-  bevásárlás (személyes szükséglet mértékében) 
-  segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében 
-  mosogatás 
-  ruhajavítás 
-  közkútról, fúrtkútról vízhordás 
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb 

szakmai kompetenciát igényel) 
-  télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt 
- kísérés 
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 
elhárításában. 
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése 
 

Személyi gondozás keretében: 
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás 
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése 
- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés 
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében 

 

Gondozási és ápolási feladatok körében: 
- mosdatás 
- fürdetés 
- öltöztetés 
- ágyazás, ágyneműcsere 
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése 
- haj, arcszőrzet ápolás 
- száj, fog és protézis ápolás 
- körömápolás, bőrápolás 
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül) 
- mozgatás ágyban 
- Decubitus megelőzés 
- felületi sebkezelés 
- sztómazsák cseréje 
- gyógyszer kiváltása 
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása 
- vérnyomás és vércukor mérése 
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül 
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés 
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való 

segítségnyújtás 
- A háziorvos írásos rendelésén alapuló terápiakövetése (a tevékenység elvégzéséhez való 

kompetencia határáig) 
(*a fenti felsorolásból a megfelelő aláhúzandó) 
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Egyéb, igény szerinti szolgáltatások: 
………………………………………………………………………………………………… 
Az ellátást igénylő vállalja, hogy amennyiben a szolgáltatást nem kéri, akkor két nappal a 
szüneteltetés, megszüntetés előtt azt az intézményben bejelenti. 
Az ellátást igénylőt minden kérdésben tájékoztatja az intézményvezető és az ellátásban dolgozó 
szakdolgozó, ha ellátottat érintő változás történik, akkor pedig írásban is értesíti az 
intézményvezető. 
Az intézmény vállalja, hogy az ellátott adatait az intézmény az irányadó jogszabályoknak 
megfelelően kezeli. 
Az intézmény ellátja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 
ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Kormány rendelet 
13/C.§ (3) bekezdése alapján e- képviselői és  adatszolgáltatói feladatokkal kapcsolatos teendőket. 
Felel az igénybevevői nyilvántartás (KENYSZI) rendszerében történő adatszolgáltatás 
végrehajtásáért, a megállapodás aláírásával az ellátást igénybe vevő elfogadja adatainak 
nyilvántartását. 
A térítési díj fizetési kötelezettség megállapítása esetén figyelembe kell venni, hogy az ellátást 
igénylő kötött- e tartási vagy öröklési szerződést, így az az 

- ellátást igénylő kijelenti, hogy tartási vagy öröklési szerződést kötött/ nem kötött 
(megfelelő aláhúzandó) 

Egyéb rendelkezések: 
- felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a valóságnak 

megfelel, 
- jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, továbbá a 

szociális ellátásokra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak, 

- a szerződés módosítására csak mindkét fél (fenntartó/intézményvezető és az ellátást igénybe 
vevő) közös megegyezése alapján kerülhet sor, 

- a megállapodásban foglalt intézményi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz 
kivizsgálása az intézményvezető feladatkörébe tartozik. Amennyiben nem ért egyet az 
intézményvezetői intézkedéssel, úgy 8 napon belül a fenntartó Mélykúti Önkormányzathoz 
fordulhat panaszával, ha pedig a fenntartó döntését vitatja, akkor az erről szóló döntés 
kézhezvételétől számított 30 napon belül a Bírósághoz fordulhat az ellátott, vagy a törvényes 
képviselője. 
Az ellátott panaszával fordulhat még az elátottjogi képviselőhöz is: 
„94/K. § (1) Az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátást 
biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő személy részére 
nyújt segítséget jogai gyakorlásában.” 

/részlet a 1993 évi III. törvényből/ 
Az ellátottjogi képviselő feladatai: 

- tájékoztatást nyújt a legfontosabb alapjogok tekintetében, 
- segít az ellátással kapcsolatos problémák megoldásában, az ellátott és az intézmény közötti 

konfliktus feloldásában, 
- segít a panaszok megfogalmazásában, kezdeményezheti kivizsgálását az 

intézményvezetőnél, vagy a fenntartónál, 
- képviselheti az ellátást igénylőt az ellátással kapcsolatosan, 
Intézményünk tekintetében kereshető ellátottjogi képviselő elérhetősége: 
- Az intézmény faliújságán kifüggesztésre került./6449 Mélykút, Hunyadi utca 31. / 
 
Mélykút, 20……...év, ……….hó, ……….nap 

 

…………………………  PH.  ………………………….. 
Intézményvezető     ellátott/törvényes képviselő 
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4. számú melléklet 

 
Ikt. szám: …………./………… 
 

Megállapodás 
 

Szociális alapellátásként nyújtott étkeztetés igénybevételéhez 
 
Mely létrejött a Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központ vezetője és 
Családi és utóneve: ……………………………………………………………………………... 
Születési családi és utóneve:……………………………………………………………………. 
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………… 
Anyja születési családi és utóneve: …………………………………………………………….., mint 
az ellátás igénybevevője (a kérelmező cselekvőképességet kizáró gondnoksága esetén a törvényes 
képviselője …………………………………………………... 
……………………………………………………….) között. 
Az intézmény a szociális alapellátásként nyújtott étkeztetést munkanapokon, naponta biztosítja, 
lehetőséget nyújt a lakásra szállításra is. 
 
Az igénybevétel kezdő időpontja: ……………………………………………… 
Az ellátás időtartama: …………………………………………………………… 
A nyújtott szolgáltatás formája (megfelelő aláhúzandó): étkezés elvitellel 
        étkezés lakásra szállítással 
Az intézmény fenntartója Mélykút Város Önkormányzata. 
Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy jelen megállapodás megkötésével 
intézményi jogviszonya keletkezik, mely a szociális törvény rendelkezései alapján szűnhet meg. 
A Mélykút Város Önkormányzat Képviselő Testülete helyi rendeletben szabályozza a szociális 
rászorultságot, mely a szolgáltatásra való jogosultságot megalapozza. 
A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg és írásban értesíti az ellátást igénybe 
vevőt az ellátás megkezdése előtt. 
Amennyiben a fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj változik, úgy a személyi térítési 
díj is módosul. Az intézményi térítési díjat a szolgáltatás önköltsége alapján állapítják meg és év 
közben egy alkalommal módosíthatják, ha azt a tárgy időszaki folyamatok indokolják, melyről az 
igénybevevő szintén írásban értesül. 
A személyi térítési díj megállapításához és felülvizsgálatához az 1993 évi III. törv. 116 § (1) 
szakasza alapján, megállapított jövedelmet kell figyelembe venni. 
A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától akkor változik, ha az ellátott 
háztartásában az egy főre jutó jövedelem: 
a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési 
kötelezettségének nem tud eleget tenni, 
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%- át meghaladó mértékben növekedett 
c) változik az intézményi térítési díj 
 
Az igénybevevő elfogadja azt, hogy a személyi térítési díj csak étkeztetés igénybevétele esetén 
nem haladhatja meg a Szt. 119C § alapján megállapított jövedelemvizsgálat szerinti jövedelem 
30%- át, más alapszolgáltatás együttes igénybevétele esetén pedig a Szt. 119C § alapján 
megállapított jövedelemvizsgálat szerinti jövedelem 30%- át. 
Az igénybevevő vállalja, hogy a személyi térítési díjat utólag, legkésőbb a tárgyhónapot követő 10- 
ig az intézménynek megfizeti, melyről készpénzfizetési számlát kap. 
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Az intézményben fizetendő személyi térítési díjat a Mélykút Város Képviselő Testületének 
fenntartásában lévő intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelete és ennek a rendeletnek a 
módosításai alapján az intézményvezető állapítja meg. 
 
Ha az étkeztetést házhoz szállítással igényli az ellátott, akkor a szállítási költséget külön meg kell 
fizetni, melyet szintén a fent említett helyi önkormányzati rendelet és módosításai szabályoznak. 
 
Ha az ellátást igénylő a fizetési kötelezettségét elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő 
megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban értesíti és felhívja figyelmét az elmaradt díj 
megfizetésére. Ha felszólítás eredménytelen, úgy az intézményvezető a fenntartót értesíti a 
díjhátralékról. Amennyiben nem ért egyet a megállapított hátralékkal, úgy a kézhezvételtől 
számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat panaszával, ha pedig a fenntartó általi döntéssel 
sem ért egyet, úgy a kézhezvételtől számított 30 napon belül Bírósághoz fordulhat. 
Amennyiben nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, úgy hátralékát az intézmény 
nyilvántartásba veszi, és negyedévente tájékoztatja a fenntartót a keletkezett hátralékról. 
Minimum 2 havi hátralék keletkezése esetén - az igénybe vett szolgáltatás formájától függően- a 
későbbiekben az intézményi jogviszony megszüntethető írásos formában történő felmondással, 
melynek feltételeit az 1993 évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 100§ - 
104§ alapján tesszük meg. 
Az ellátást igénylő vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtásának folyamatos biztosítása érdekében 
minden nap megfelelő tisztaságú ételhordó vagy tároló edényt biztosít. 
Az ellátást igénylő vállalja továbbá, hogy amennyiben a szolgáltatást nem kéri, akkor két nappal a 
szüneteltetés előtt azt az intézményben bejelenti. 
 
Az ellátást igénylőt minden kérdésben tájékoztatja az intézményvezető, az ellátásban dolgozó 
szakdolgozó. Minden, ellátottat érintő változásról írásban is értesíti az intézményvezető. 
Az intézmény vállalja, hogy az ellátott adatait az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. 
A térítési díj fizetési kötelezettség megállapítása esetén figyelembe kell venni, hogy az ellátást 
igénylő kötött- e tartási vagy öröklési szerződést, így az 
- ellátást igénylő kijelenti, hogy tartási vagy öröklési szerződést kötött/ nem kötött ( megfelelő 
aláhúzandó) 
 
Egyéb rendelkezések: 

- felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a valóságnak 
megfelel, 

- jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, továbbá a 
szociális ellátásokra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak, 

- A szerződés módosítására csak mindkét fél (fenntartó/ intézményvezető és az ellátást 
igénybevevő) közös megegyezése alapján kerülhet sor, 

- A megállapodásban foglalt intézményi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz 
kivizsgálása az intézményvezető feladatkörébe tartozik. Amennyiben nem ért egyet az 
intézményvezetői intézkedéssel úgy 8 napon belül a fenntartó Mélykúti Önkormányzathoz 
fordulhat panaszával. Ha fenntartó Mélykúti Önkormányzat döntésével sem ért egyet, úgy a 
döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül Bírósághoz fordulhat. 

 
Az ellátott panaszával fordulhat még az elátottjogi képviselőhöz is: 
„94/K. § (1) Az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátást 
biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő személy részére 
nyújt segítséget jogai gyakorlásában.” 

/részlet a 1993 évi III. törvényből/ 
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Az ellátottjogi képviselő feladatai: 
- tájékoztatást nyújt a legfontosabb alapjogok tekintetében, 
- segít az ellátással kapcsolatos problémák megoldásában, az ellátott és az intézmény közötti 

konfliktus feloldásában, 
- segít a panaszok megfogalmazásában, kezdeményezheti kivizsgálását az 

intézményvezetőnél, vagy a fenntartónál, 
- képviselheti az ellátást igénylőt az ellátással kapcsolatosan, 
Intézményünk tekintetében kereshető ellátottjogi képviselő elérhetősége: 
- Az intézmény faliújságán kifüggesztésre került./6449 Mélykút, Hunyadi utca 31. / 
-  

 
 
Mélykút, 20………év, …..hó,……..nap 
 

PH. 
 
…………………      ……………………………. 
Intézményvezető      ellátott/törvényes képviselő 
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5. számú melléklet 

 
MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

GONDOZÁSI KÖZPONTJA 
 
 
 
 

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS 

IDŐSEK OTTHONA 
HÁZIRENDJE 
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4. sz. melléklet: Nyilatkozat- Tájékoztatási kötelezettség igazolása 
5. sz. melléklet: Veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó belső utasítás 
 AZ IDŐSEK OTTHONÁRA VONATKOZÓAN MEGJELENŐ TUDNIVALÓK 

BEVEZETÉS 
 
Ön a Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központjának a HÁZIRENDJÉT olvashatja,  
szeretnénk, ha megismerné az intézmény struktúráját, főbb jellemzőit és az általunk nyújtott 
szolgáltatásokat. A dokumentum fontos része az Idősek Otthona életének, mert összefoglalja 
azokat a szabályokat, melyeket a különböző jogszabályok írnak elő az Önök ellátásának biztonsága 
érdekében. Célunk az, hogy valós képet alkothasson elvárásairól és megismerje azokat az 
együttélési szabályokat, amelyekhez Önnek is alkalmazkodnia kell. 
 
Az intézmény székhelye: 6449 Mélykút, Hunyadi u. 31.: 
31 engedélyezett férőhellyel, ápolást-gondozást nyújtó, tartós bentlakást biztosító Idősek Otthona. 
Az elkészítésénél figyelembe vettük az egyén alapvető alkotmányos jogait és a szociális munka 
Etikai kódexét, mely a szociális munkát meghatározó szakmai etikai normákat tartalmazza. 
Alapelvei: 
- a szociális munkás tiszteletben tartja minden ember méltóságát, értékét, jogait, céljait és 
szándékait. 
- a szociális munkás az ellátottak hátrányos megkülönböztetése nélkül végzi munkáját. 
Az Etikai Kódex olyan alapdokumentum, mely a szociális munka folyamatában résztvevők értékeit, 
emberi méltóságuk megőrzését, helyreállítását tartja szem előtt. 
 
 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
 

Az intézmény működését elsősorban az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról (továbbiakban szoc. tv. ), határozza meg. A házirend elkészítését is a szoc. tv. írja elő, 
de tartalmi kérdésekben az 1/2000 SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről és módosításai rendelkeznek a 
következőképpen 
 

„ 5.§ 
(2) A szociális intézménynek rendelkeznie kell… 
b) házirenddel 
(3) A bentlakásos intézmény házirendjében szabályozni kell különösen 
a) az együttélés szabályait, 
b) az intézményből való eltávozás és visszatérés rendjét, 
c) az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való 
kapcsolattartásának szabályait, 
d) az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak körét, 
e) az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályait, 
f) a ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat és textília 
tisztításának és javításának rendjét, 
g) az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait 
h) az egyéni és a közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályokat, 
i) az intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások körét és térítési díját. ” 

(részlet az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendeletből) 
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 HATÁLYOSSÁG 
 

A Házirendben leírtak a mindennapos működés általános szabályait tartalmazzák. 
 

Személyi hatálya kiterjed: az intézmény területén tartózkodó, az intézmény által szervezett 
rendezvényeken, és az intézmény által szervezett utazáson részt vevő személyekre. 
 

Az itt leírtak kötelező érvényűek: az intézmény ellátottjaira, az intézmény alkalmazottaira, és az 
intézmény területén tartózkodó látogatókra és valamennyi az Otthonban megforduló személyre, 
munkát végző külső szervek dolgozóira. 
 

A házirend 
- az ellátottak és hozzátartozóik vonatkozásában az intézményi jogviszony kezdetekor, 
- a munkavállalók esetében a munkaviszony kezdetekor, 
- az intézménynél nem munkaviszonyban lévő dolgozók vonatkozásában az intézmény területére 

való belépéskor, 
- látogatók esetében az intézménybe lépéskor lép hatályba. 
 

MEGISMERÉS 
 

A Házirend tartalmát az ellátotti jogviszony létesítése előtt, az előgondozás során ismertetni kell az 
ellátást igénylővel (kérelmezővel), illetve törvényes képviselőjével (gondnokával),  a kérelmezőt 
gondozó családtaggal. Az előgondozás a kérelem intézménybe érkezése után történik meg, amikor 
is a szóbeli tájékoztatáson túl írásban is át kell adni a Házirend rövidített változatát. 
 

Beköltözéskor a Házirend írott példányát a következő módon ismertetjük: 
 

-az ellátásra jogosult, vagy kézhez kapja, ha képes a kooperációra, vagy felolvasás útján ismeri 
meg, legkésőbb a beköltözést követő 24 órán belül, vagy az ellátott törvényes képviselője kapja 
kézhez. 
Minden esetben aláírásával tanúsítja, hogy megismerte Házirendet. ( 1. számú melléklet). 
 

A Házirendet az intézmény minden egységében jól látható helyen kifüggesztjük és gondoskodunk 
arról, hogy a jogosultak és hozzátartozóik, és az intézmény dolgozói számára is folyamatosan 
hozzáférhető legyen. 
 

A Házirend tartalmának ismertetéséért felelős: 
- az előgondozás során az előgondozást végző személy, 
- beköltözéskor a vezető ápoló, vagy a mentálhigiénés munkatárs, 
- új dolgozó esetében az intézményvezető feladata. 
 
 

MÓDOSÍTÁS 
 

A jogszabályi módosulások és az ellátotti, dolgozói észrevételek alapján módosított Házirend 
változásai kihirdetéssel, mellékletként való lefűzéssel, vagy egységes szerkezetbe történő átírással 
válnak hatályossá. A Házirendet és a módosításait a fenntartó önkormányzat hagyja jóvá. 
 

 
AZ ÁPOLÁST-GONDOZÁST NYÚJTÓ, TARTÓS BENTLAKÁST BIZTOSÍTÓ 

ELLÁTÁS ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK  
 

 AZ EGYÜTTÉLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 
 

- Az intézményi ellátást igénybevevő ellátottnak joga van az intézmény által biztosított teljes 
körű ellátásra (étkezés, egészségügyi ellátás, mentálhigiénés gondozás, személyi higiéné 
biztosítása, tiszta ruhával és textíliával való ellátás stb…), valamint egyéni szükségletei, speciális 
helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. 

- -A szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani 
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- Az intézmény az általa biztosított szolgáltatást oly módon végzi, hogy figyelemmel legyen 
az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben 
tartására, különös figyelemmel 

- a)az élethez, emberi méltósághoz, 
- b)a testi épséghez, 
- c)a testi- lelki egészséghez való jogra. 
 

AZ EGYÜTTÉLÉS ALAPELVEI 
 

Az ellátott a Házirendben meghatározott jogait úgy gyakorolhatja, hogy: 
- azzal mások érdekeit nem sérti, 
- azzal nem veszélyezteti saját és társai, illetve az intézmény dolgozóinak egészségét, testi épségét, 

valamint 
- mást nem akadályoz jogai gyakorlásában. 
 

A Házirend a fentiek érvényesülése érdekében tartalmaz korlátozásokat az egyes jogok 
gyakorlására vonatkozóan. 
Az intézmény ellátottainak és dolgozóinak egymáshoz való viszonya a személyes tiszteletre épül, 
mely alapján elvárás a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés és ésszerű határokig a tolerancia. 
Az ellátottak és az alkalmazottak kötelesek kiemelt figyelmet fordítani a személyi tulajdon 
védelmére. 
 

 AZ ELLÁTOTTAKRA VONATKOZÓ EGYÜTTÉLÉSI SZABÁLYOK 
 

Az ellátási jogviszony létesítésétől, annak megszüntetéséig a Házirendben leírtak minden ellátott 
számára kötelező érvényűek. A jogviszony fennállása alatt az ellátottak tiszteletet kötelesek 
tanúsítani társaik személyiségi jogainak érvényesítésében (különös tekintettel vallási- és politikai 
meggyőződésükre) és személyes tulajdonuk iránt. A napirendben szabályozott és időhöz kötött 
tevékenységek (pl. étkezési idő, pihenőidő) jelölt idejétől csak rendkívüli esetben, a szolgálatban 
lévő szakdolgozó és vagy az intézményvezető tudtával lehet eltérni. Magatartásával (tetteivel, 
szavaival) nem sértheti lakótársa vagy az ellátó személyzet tagjainak önbecsülését, nem 
veszélyeztetheti sem, saját sem mások fizikai/pszichés biztonságát. A lakószoba intim terület, más 
ellátott szobájában csak az ott élő valamennyi ellátott belegyezésével tartózkodhat, amennyiben 
legalább egy ott élő jelen van és csak a nappali napszakban. Elektromos üzemű- vagy hőt kibocsátó 
eszközt csak az intézmény vezetőjének külön engedélyével tárolhat vagy használhat az ellátott. 
Dohányzás csak az arra kijelölt helyeken megengedett. A szeszes italok behozatala az intézmény 
területére csak ellenőrzött formában lehetséges. Szeszes italok fogyasztása mindaddig nem 
korlátozott, amíg 
- az orvos nem tiltja meg, az ellátott egészségi állapota miatt, 
- azt az intézményvezető, vagy a szolgálatban lévő szakdolgozó korlátozza rendzavarás vagy 

alkoholos állapotból fakadó csökkent önkontrol miatt, vagy 
- azt az intézményvezető korlátozza a lakóközösség ilyen irányú kérése miatt, 
- amíg lakótársai nyugalmát, egészségét nem veszélyezteti. 
 

A rendzavarás szankciót von maga után, amely azonban nem sértheti az egyén méltóságát és nem 
korlátozhatja alapvető emberi jogait (lakógyűlés összehívása véleményezésre, vagy 
érdekképviseleti fórum javaslattételi lehetősége, ellátottjogi képviselő megkeresése). 
 

Az intézmény tiszteletben tarja az ellátottak személyiségi jogait, a szabad vallásgyakorláshoz való 
jogát, valamint jogát az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez és a testi- lelki 
egészséghez. 
 

Az ellátottakat megilleti személyi adatainak a védelme, valamint a magánéletükkel kapcsolatos 
titokvédelem. 
Az intézményvezető az ellátottak ezen jogai érvényesülése érdekében fokozott figyelmet követel az 
ellátott: 
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- személyi adatainak kezelésével, 
- egészségi állapotával, 
- személyes körülményével, 
- jövedelmi viszonyaival kapcsolatban. 
 

Az intézmény dolgozóinak kötelessége, hogy mindent elkövessenek annak érdekében, hogy az 
ellátottak személyiségi jogai érvényesüljenek. 
 

Az intézmény az ellátott önrendelkezési jogának érvényre juttatása érdekében- nem kötelezheti az 
ellátottat arra, hogy éljen a jogszabályokban, illetve a Házirendben biztosított jogával. 
 

Az ellátott családi élethez való joga védelmében tilos az ellátott családi életével, családi 
körülményeivel kapcsolatos mindennemű negatív megnyilvánulás, megkülönböztetés. 
Az ellátott joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a 
jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. 
A tájékoztatás érdekében minden ellátott és dolgozó számára elérhető helyen elhelyezésre kerülnek 
az intézmény nyilvános dokumentumai: 

- az SzMSz, 
- a Szakmai Program és 
- a Házirend 
 

 

 A VÉLEMÉNY- NYILVÁNÍTÁSI JOG ÉS ANNAK GYAKORLÁSA 
 

Az intézmény biztosítja az ellátottak számára az érdekvédelemhez, valamint a szabad vélemény- 
nyilvánításhoz való jogot. 
Az ellátott vélemény- nyilvánítási jogával úgy élhet, hogy azzal nem sértheti az intézmény 
alkalmazottainak, valamint a többi ellátottnak személyiségi jogait, emberi méltóságát. 
Az ellátott joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson, 
tájékoztatást kapjon, javaslatot tegyen, kérdést intézzen az intézmény vezetőihez, dolgozóihoz, 
fórumaihoz. 
Az ellátott joga, hogy a fentiek alapján véleményt nyilvánítson 

- a gondozását végző ápoló munkájáról, 
- az intézmény működéséről, valamint ezzel kapcsolatban javaslatot tegyen. 

 

 
 

AZ ALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ EGYÜTTÉLÉSI SZABÁLYOK 
 

Az alkalmazott tiszteletben tartja az ellátottak jogait, méltóságát és egyediségét, megkülönböztetést 
az ellátás során nem alkalmazhat. Az alkalmazott az ellátottak érdekeit képviseli, de nem sértheti 
mások érdekeit. 
 

Jogtalan előny szerzése: Dolgozóink az ellátottaktól, vagy hozzátartozóiktól tevékenységükért 
ellenszolgáltatást nem fogadhatnak el és velük üzleti kapcsolatba nem kerülhetnek. Az otthon 
dolgozói és közeli hozzátartozóik az ellátást igénybevevőkkel tartási-, életjáradéki- és öröklési 
szerződést a gondozás időtartama alatt, illetve annak megszűnésétől számított egy évig nem 
köthetnek. 
 

Titoktartás: A munkája során tudomására jutott adatokat (különösen a személyes és egészségügyi 
jellegű adatokat) bizalmasan kezeli, azok kiszolgáltatása csak a szükséges mértékig terjedhet, és 
csak az arra feljogosult személyek irányában. 
 

Intim kapcsolat: A dolgozó intim kapcsolatot az ellátottal nem alakíthat ki. 
 

Befolyásolás: Munkája során tiszteletben tartja az ellátott vallási-, politikai meggyőződését, azt 
semmilyen módon nem befolyásolhatja. 
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Kritikai észrevétel: Munkája során tiszteletben tartja munkatársai véleményét és munkamódszerét, 
az azzal kapcsolatos észrevételét csak és kizárólagosan szakmai fórum keretében teheti meg. 
Munkatársával kapcsolatos kritikai észrevételt csak és kizárólag szakmai felettese felé jelezhet. 
 

Szakmaiság: Minden dolgozó köteles napi tevékenységét legjobb szakmai tudása, a szakma 
szabályai szerint végezni, tovább képezni magát és az egészségnevelési tevékenységben részt venni. 
 

Etikai Kódex: Minden dolgozó köteles megismerni az etikai kódex tartalmát és annak irányelveit 
napi munkája során alkalmazni. 
 

 AZ INTÉZMÉNY NAPIRENDJE 
 

Időponthoz kötött tevékenységek: 
- Felkelés időpontja: legkésőbb 6.30 óra, korábbi ébredés esetén arra kérjük ellátottjainkat, 

hogy a szoba–és lakótársaik pihenését, nyugalmát ne zavarják 
 

- Étkezési idő: Reggeli:  07.15-08.00 óra között 
Ebéd:   11.30-12.00 óra között 

   Vacsora:  17.00-17.45 óra között 
 

- Csendes pihenő (nem kötelező): 
   13.00-14.00 óráig 

Étkezés: Az ellátottak részére- kultúrált körülmények mellett- napi háromszori étkezést, orvosi 
javaslatra, diétás nővér felügyelete mellett diétás étkezést biztosítunk. Étkezésben az az ellátott 
részesülhet, aki az étkezésnél jelen van, illetve adott időpontban távolléte indokolt (pl. orvosi 
vizsgálat). Fennjáró ellátottjaink az intézmény ebédlőjében étkeznek. Lakószobában csak az a 
jogosult étkezhet, aki az egészségi állapota miatt nem tud az ebédlőbe kimenni. Az ebédlőben- 
étkezés céljából- megfelelő higiénés állapotban és rendezett öltözetben kell megjelenni (pl. nem 
fogadható el nyáron sem a meztelen felsőtest). Ételt, ételmaradékot a lakószobában tárolni nem 
szabad. Élelmiszert az ebédlőben elhelyezett, erre a célra szolgáló hűtőszekrényben, névre szóló, 
dátumozott ételdobozban lehet tárolni. A romlottnak ítélt, vagy dátum-jelzés nélküli ételeket 
(egészségügyi okokból) dolgozóink megsemmisítik. A megsemmisítés joga nem vitatható. 
 

Csendes pihenő: Igénybevétele nem kötelező, de minden ellátottunknak joga van hozzá, így 
zavarása (pl. zajos tevékenység, mint a Tv-nézés, a rádió-hallgatás) nem elfogadható. 
 

Időponthoz nem kötött tevékenységek: 
Nappali tartózkodás-egyéni. Ellátottjaink napközben 
-az intézmény területén belül (kivéve nem saját lakószoba), 
-az intézmény területét elhagyva- a tartózkodási hely és a visszaérkezés várható időpontjának 
megjelölése mellett, 
korlátozás nélkül tartózkodhatnak, tekintettel az étkezések időpontjára. 
 

Az intézmény elhagyása- csak és kizárólag az ellátott érdekeinek figyelembevételével- 
korlátozható: ebben az esetben a kilépés az intézményvezető írásos engedélyével történhet. Az 
intézmény elhagyása az évszaknak megfelelő, az intézmény szakmai tevékenységének megítélését 
negatív irányban nem befolyásoló (pl. nem lehet hiányos, koszos) öltözékben történhet. Egészségi 
állapotuk miatt veszélyeztetett ellátottak, csak kísérővel hagyhatják el az intézményt. 
A nappali tartózkodás ideje alatt szervezett keretek között lehetőséget nyújtunk különböző 
tevékenységekben való részvételre, melyek a következők lehetnek: 
-munkavégzés célú, 
-szellemi foglalkoztatási célú, 
-kulturális foglalkoztatási célú, 
-szórakoztató jellegű. 
Intézményünk a mentális, pszichés és fizikai jólét elősegítése és stabilizálása érdekében biztosítja a 
mentálhigiénés ellátást. 
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A szervezett tevékenységben való részvétel önkéntes és mindenki számára- az egészségi állapot 
függvényében- hozzáférhető. A szervezett program helyileg történhet az intézmény területén vagy 
azon kívül: a Házirend szabályai minden esetben érvényesek a résztvevőkre. 
 

Éjszakai tartózkodás (22.00- 06.00 óra közötti időtartam): 
Az ellátott a szobájában tartózkodhat, tevékenységével szobatársa pihenését szándékosan nem 
zavarhatja. Amennyiben pihenni nem tud, tartózkodhat az intézmény egyéb helyiségeiben is 
(társalgó, ebédlő)- az alvászavarról a szolgálatban lévő dolgozó feljegyzést köteles készíteni és 
annak okát minden esetben meg kell vizsgálni. 
Az éjszakai pihenés 22.00 órától kezdődik. Akik a Tv műsorát 22.00 óra után nézik- vagy más 
elfoglaltságuk miatt később fekszenek le- ágyaikat lefekvéshez készítsék elő. A lakószobában 22.00 
óra után Tv- készüléket vagy egyéb zajkeltő berendezést alkalmazni csak a szobatársak egyhangú 
beleegyezésével lehet. 

 

 

 AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY KELETKEZÉSE 
 
A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátás iránti 
kérelmet az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője, cselekvőképességet korlátozó gondnokság 
esetén a törvényes képviselő beleegyezésével terjeszthetik elő, szóban vagy írásos formában. 
 
A kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A szóban vagy írásban előterjesztett kérelmek 
esetében is csatolni szükséges a 9/1999 SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti adatlapokat. 
Az intézményi jogviszony keletkezését a személyes gondoskodás iránti kérelemről dönteni jogosult 
személy intézkedése alapozza meg (Szociális tv. 94§ (1) e) pontja alapján). Döntéséről értesíti az 
ellátást igénylőt, vagy a törvényes képviselőt. A szolgáltatás iránti kérelem elutasítása esetén az 
intézményvezető mindenképpen írásban értesíti az ellátást igénylőt. Amennyiben az ellátást igénylő 
vagy törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítés 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat panaszával, ha pedig a 
fenntartó döntését vitatja, akkor a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül Bírósághoz 
fordulhat. 
 

A beérkezett kérelmet az intézményvezetője nyilvántartásba veszi a szociális törvény 20§- a szerinti 
nyilvántartásban és szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét 
az ellátási igény nyilvántartásba vételéről. 
 

Az intézményvezető az ellátásra vonatkozó igények alapján, az igények beérkezésének 
sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. 
A beérkezett kérelmek alapján az intézményvezető szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást 
igénylőt vagy törvényes képviselőjét az előgondozás elvégzésének időpontjáról. 
A kérelem beérkezése és nyilvántartásba vétele után az intézményvezető intézkedik, hogy az általa 
megbízott személy elvégezze az előgondozást. 
Az előgondozás célja, az ellátást igénylő helyzetének a megismerése annak megállapítása céljából, 
hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása, hogy 
tájékoztatást nyújtson az intézményi életről (a kötendő megállapodás tartalmáról, a fizetendő térítési 
díjról), és az előgondozást végző személy elvégezze a gondozási szükséglet vizsgálatát, melyet a 
36/2007 (XII. 22.) SzMM rendelet alapján folytat le. 
Az 1993. évi III. 68A § (3) bekezdése szerint megállapított 4 órás gondozási szükséglet megléte 
esetén felvehető az intézménybe az ellátást igénylő. 
Szabad férőhely és a kérelmek beérkezésének figyelembe vétele mellett, az intézményi elhelyezés 
igénybevételének lehetőségéről az intézményvezető írásban vagy szóban értesíti az ellátást igénylőt, 
vagy törvényes képviselőjét a férőhely elfoglalásának kezdő időpontjáról és egyéb az elhelyezéssel 
kapcsolatos teendőkről a beköltözést megelőzően. 
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Az intézményvezető a soron kívüli elhelyezésről gondoskodik, ha az ellátást igénylő helyzete azt 
indokolja, a soron kívüli ellátás igényét a kérelemben fel kell tüntetni. 
A soron kívüli ellátás biztosítását megalapozó tényezők: 
- önmaga ellátására nem képes, és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodik, 

továbbá ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatásával nem oldható meg, 
- a soron kívüli elhelyezés a háziorvos, vagy a szakorvos véleménye szerint indokolt, 
- szociális helyzetén, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely 

miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé, 
- kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával olyan mértékben megromlott, hogy 

a további együttélés a testi épségét, életét veszélyezteti. 
 

A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. 
 

Több soron kívüli elhelyezés iránti igény esetén az intézményvezető dönt az ellátást igénylők 
elhelyezésének sorrendjéről, figyelembe véve a soron kívüli elhelyezés szabályait (9/1999 SzCsM 
rendelet 15§).  
 

Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor megállapodást köt az ellátást 
igénylővel, vagy törvényes képviselőjével a szociális törvény 94/C§- a alapján. 
 

A megállapodás tartalmazza az ellátás: 
- az ellátás kezdetének időpontját, 
- időtartamát, (határozott vagy határozatlan idejű) 
- az intézmény által nyújtott szolgáltatás formáját, módját, körét, 
- a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, 
- az ellátás megszűnésének módjait. 

 

Az intézmény ellátja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 
ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Kormány rendelet 
13/C.§ (3) bekezdése alapján e- képviselői és adatszolgáltatói feladatokkal kapcsolatos teendőket. 
Felel az igénybevevői nyilvántartás (KENYSZI) rendszerében történő adatszolgáltatás 
végrehajtásáért, az ellátást igénybe vevő a megállapodás aláírásával elfogadja adatainak 
nyilvántartását. 
 

 AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE 
 

A szociális törvény 100. §-a szerint 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 időtartama meghosszabbítható, 
- valamint a megállapodás felmondásával. 
 

A szociális törvény 101. §- a szerint a megállapodást a következőképpen lehet megszüntetni:  
- írásban mondhatja fel az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül, 
- állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató 
vezetője) mondhatja fel a szociális törvény szerint meghatározott esetekben 
- alapszolgáltatás esetén bármikor. 

Az intézményvezető általi felmondásnak akkor van helye, 
 

- ha az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi 
elhelyezése nem indokolt, 
- az ellátott a házirendet súlyosan megsérti, 
-  az ellátott, vagy a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető más személy 
térítési díj- fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.  
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A felmondási idő, ha a megállapodás másként nem rendelkezik, alapszolgáltatás esetén tizenöt 
nap, bentlakásos intézmény esetén három hónap. 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, ha 
pedig a fenntartó döntését vitatja, akkor az erről szóló döntés kézhezvételétől számított 30 napon 
belül a Bírósághoz fordulhat az ellátott, vagy a törvényes képviselője. 
 

A szociális törvény 102. §-a rendelkezik arról, hogy ha valaki a térítési díj fizetési 
kötelezettségét nem teljesíti: 
 

A térítési díj fizetésnek nem tesz eleget, annak ellenére, hogy azt jövedelmi, vagyonai viszonyai azt 
lehetővé tennék. Ebben az esetben, ha hat hónapon át folyamatosan térítési díj tartozása áll fenn, és 
ennek összege a két havi személyi térítési díj összegét meghaladja az intézményi jogviszonya, 
vagyis az ellátás megszüntethető. 
 

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 a 
jogszabályi előírások 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 a jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy 
vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 
 

A fenti rendelkezések nem alkalmazhatóak, ha a személyi térítési díjat nem fizetik meg a 
szokásos, jogszabály szerinti módon, illetve a költőpénzt az intézmény biztosítja, a követelést 
pedig tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kötelezett ingatlanvagyonán fennálló 
jelzálog biztosítja. 
 

Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a 
térítési díjat megfizető más személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről. 
 

A szociális törvény 103. §-a alapján az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény 
vezetője értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét a személyes használatú tárgyak és a 
megőrzésre átvett értékek elvitelének rendjéről, határidejéről és feltételeiről. Értesíti továbbá az 
esedékes, illetve a hátralékos térítési díj megfizetési kötelezettségéről és az esetleges intézményi 
kárigényről. 
 

Az intézményi jogviszony megszűnik a jogosult halálával, illetve az intézmény jogutód nélküli 
megszűnésével, határozott idejű intézményi elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával 
(kivéve, ha a szociális törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható). 
 

Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője is 
kezdeményezheti. A kezdeményezés alapján az intézményvezető szünteti meg az intézményi 
jogviszonyt. A jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a 
megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. 
 
 

 ELTÁVOZÁS, SZABADSÁG 
 

Az ellátottak napközbeni szabad mozgását nem korlátozzuk, az intézményből való eltávozási 
szándékot a szolgálatban lévő gondozónak kell jelezni. Kérjük, hogy az intézmény elhagyásakor a 
tervezett célt, útvonalat, esetlegesen az igénybe venni kívánt közlekedési eszköz fajtáját és a 
távollét tervezett időtartamát a szolgálatban lévő gondozónak jelezzék, hogy esetleges probléma 
esetén segíteni tudjunk. 
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A távollétet (24 órát meghaladó esetekben) az intézményvezetőnek, vagy a szolgálatban lévő 
szociális gondozónak előzetesen jelezni szükséges. Amennyiben az ellátott egészségügyi állapota 
indokolja, a távolléthez a fogadó hozzátartozó írásbeli nyilatkozata szükséges. Távozás esetén a 
rendszeresen szedett gyógyszereket az intézmény az ellátottnak a távollét időtartamára biztosítja. 
Kérjük, hogy a tartózkodás helyét és a visszaérkezés várható időpontját is jelezzék. 
 

Az ellátottak az intézményből „kimenőre” (24 órát el nem érő intézményen kívüli tartózkodás), 
illetve szabadságra (24 órát meghaladó távollét) mehetnek. 
A szabadságra történő eltávozás és visszatérés tényét a szolgálatban lévő szakdolgozó bejegyzi a 
„távollétek nyilvántartása” füzetbe. 
 

Az ellátásban részesülő személy a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított 
személyi térítési díj 20 %- át fizeti. A két hónapot meghaladó távolléte idejére az egészségügyi 
intézményben történő kezelésének időtartamára a megállapított személyi térítési díj 40 %- át, az 
ettől eltérő esetekben pedig a személyi térítési díj 60 %- át fizeti. 
 

VISSZATÉRÉS 
 

Az ellátott az általa vagy hozzátartozója által jelzett időpontig köteles az intézménybe visszaérkezni 
és az intézménybe szolgálatot teljesítő szociális gondozónál jelezni megérkezését. Kérjük, hogy 
akadályoztatását, vagy a távollét meghosszabbítása iránti igényét az eredetileg jelzett időpont lejárta 
előtt telefonon jelezze az intézménynek. A jelzés elmaradása esetén az előzetesen jelzett időponttól 
a távollét engedély nélküli távolmaradásnak minősül. 
Kérjük, hogy a távollét alatt bekövetkező esetleges állapotváltozást, vagy rendkívüli eseményt, vagy 
saját maga, vagy hozzátartozója útján jelezze intézményünk felé. 
Kérjük, hogy visszatérésekor a Házirend szabályainak megfelelő módon jelenjen meg 
intézményünkben. 
Eltávozáskor az intézményben szolgálatot teljesítő szociális gondozónak jogában áll- a későbbi 
félreértések elkerülése végett- ellenőrizni az elvitelre szánt csomag (táska, szatyor) tartalmát. 
 

KAPCSOLATTARTÁS 
 

Az ellátásban részesülők egymás jogainak, valamint az általános etikai és viselkedési normák 
tiszteletben tartása mellett, korlátozások nélkül tarthatják a kapcsolatot lakótársaikkal. 
 

Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatai ápolásához, fenntartásához, rokonok, 
látogatók fogadására. 
A látogatási időt az intézmény napirendjéhez igazítva állapítottuk meg, figyelembe véve az időhöz 
kötött tevékenységeket (étkezés, csendes pihenő). A délutáni látogatási időben benne van a vacsora 
időpontja, kérjük a látogatókat a tiszteletben tartására. 
Látogatási időn kívül látogató az intézményvezető engedélyével, illetve indokolt esetben fogadható. 
Éjszaka (este 22 órától) idegen nem tartózkodhat az intézményben, a szolgálatban lévő dolgozó joga 
és kötelessége, hogy a vendégeket felkérje a távozásra. 
 

Látogatási idő: minden nap  Délelőtt  8.30 órától 11. 30-ig 
     Délután  13.30. órától 16 óráig 
 

A látogatókat kérjük, hogy hozzátartozójuk szobatársainak pihenését, nyugalmát lehetőleg ne 
zavarják. Fekvő beteg esetében, vagy a szobatársak beleegyezésével a látogató a lakószobában is 
meglátogathatja ellátottunkat. 
 

A szolgálatot teljesítő dolgozónál a látogatás kezdetét és a végét is jelezni kell. Az intézmény 
dolgozója a látogatás tényét feljegyzi a műszak naplóba. 
Az intézményvezető a látogatás rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró személyekkel szemben 
intézkedhet. 
A szolgálatban lévő dolgozónak jogában áll mind a be-, mind a kilépéskor ellenőrizni a szállított 
csomag (táska, szatyor) tartalmát. 
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Szabálytalanság észlelése esetén az intézmény dolgozója az eseményről feljegyzést készít. A 
feljegyzés alapján az eseményt az intézmény vezetője 7 napon belül megvizsgálja, szükség esetén 
azonnal intézkedik: 

- a látogatás korlátozása, 
- a látogatás megvonása meghatározott időtartamra, 
- felhívja az érintetett a távozásra. 

 

Intézkedéséről az érintetteket szóban/ írásban értesíti. Az intézkedés ellen a kihirdetést/kézhezvételt 
követő 8 napon belül panasszal lehet élni az Érdekképviseleti Fórumnál. 
Az intézmény látogatási rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró személy az, aki a másodszori 
tájékoztatás és figyelmeztetés ellenére sem tartja be a látogatási időt illetve, aki viselkedésével 
(hangoskodásával stb...) zavarja a többi látogatót, az ellátottak nyugalmát, napirendjét. 
A kapcsolattartás többi lehetséges formájában a mentálhigiénés gondozó segít: lehetőség van postai 
levél és elektronikus levél írására is, ha erre igény tartanak ellátottjaink. 
 

 
 ÉRTÉK ÉS VAGYONVÉDELEM 

 
Az ellátottak ruhaneműit saját üzemeltetésű mosodában mossuk, ezért valamennyi ellátott érdeke, 
hogy ruháikba a megadott jelzést beírják munkatársaink. 
Behozott értéktárgyakért, készpénzért az intézmény csak akkor vállal felelősséget, ha azokat az 
intézményben megőrzésre átadják. A megőrzésre átadott értéktárgyakról tételes felsorolás alapján 
átvételi elismervény készül, melynek egy példányát az ellátott megkapja. Az értéktárgyak átadását 
és átvételét két tanú jelenlétében kell végezni. 
A letétkezelés, elszámolás és nyilvántartás az intézmény pénzkezelési szabályzatában rögzített 
módon történik. 
 

Az Otthonban lakóknak lehetőségük van kisebb beszerzéseik fedezetére pénzüket úgynevezett 
nővérkasszában elhelyezni. A nővérkassza kezelését kizárólag az intézmény vezetője által kijelölt 
dolgozók láthatják el, teljes anyagi felelősséggel, melyet külön írásbeli nyilatkozatban vesznek 
tudomásul. Az intézményi vagyon megőrzéséért és védelméért az ellátottak és a dolgozók is 
egyaránt anyagi felelősséggel tartoznak. 
 

A szándékosan okozott kár: az épületek minden tartozéka, ellátottjaink kényelmét hivatott szolgálni, 
azok ittas állapotban, gondatlanságból vagy szándékosságból történő megrongálása anyagi 
felelősséggel jár, melynek mértékét az intézmény vezetése állapítja meg az ide vonatkozó 
jogszabályok szellemében. 
 
 

INTÉZMÉNYBE BEVIHETŐ SZEMÉLYES HASZNÁLATÚ TÁRGYAK 
 

Az intézménybe az Otthon elhelyezési, raktározási nehézségei miatt csak korlátozott mennyiségű és 
nagyságú személyes használati tárgyat lehet behozni, így nagyobb bútort vagy berendezési tárgyat 
elhelyezni és tárolni nem tudunk. 
 

Behozható személyes használati tárgyak (személyes ruházat, lábbeli, tisztálkodó szerek, óra, 
villanyborotva, díszítésre szánt kellékek- pl. virág, kép) és személyes tárgyak (kerekesszék, egyéb 
gyógyászati segédeszköz), mely elhelyezése a szobában vagy intézményben megoldható. 
Zajt keltő berendezések (pl. televízió, rádió) behozatala és használata csak a szobatársak 
beleegyezésével és a közös használat biztosításával lehetséges. Ezeknek megfelelő műszaki 
állapotúaknak kell lennie és a javításukról a tulajdonosának kell gondoskodnia. A behozható 
elektromos készülékek műszaki állapotát a műszakvezető felelős gondozó és az intézményvezető 
rendszeresen ellenőrzi és dönt a további használatról. Ellenőrzéskor, ha kiderül, hogy tűzveszélyes, 
vagy érintésvédelmi szempontból nem megfelelő, akkor tovább nem használhatja, és nem tarthatja 
magánál. 
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A behozott, személyes használatban tartott tárgyak, értékek megőrzésére, megóvására az intézmény 
vezetősége és személyzete fokozott figyelmet fordít. Az ellátottak kötelessége a személyi 
tulajdonok védelme, őrzése, tiszteletben tartása. 
Az intézmény felelősséget csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően leadott tárgyakért, 
értékekért vállal. 
A személyes használatban lévő tárgyakért elsősorban tulajdonosuk felel. 
 

 
TEXTÍLIÁK, RUHÁZAT 

 
Az intézményi ellátottaknak megfelelő minőségű és az évszakhoz, az időjáráshoz igazodó, ápolt, 
tiszta öltözettel kell rendelkezniük. Az intézményi ellátottak kultúrált öltözködését az intézményi 
ellátásban közvetlenül közreműködő dolgozók kötelesek segíteni. 
Az ellátást igénybe vevők elsősorban saját textíliájukat használják, amennyiben erre nincs lehetőség 
úgy annak biztosításáról/pótlásáról az intézmény gondoskodik. Az ellátást igénybe vevő- 
amennyiben megfelelő mennyiségű- és minőségű ruházattal nem rendelkezik- az intézménytől az 
előírt ruházatot igényelheti. Az intézeti textíliák átvételét az ellátott aláírásával igazolja, és a 
személyi leltárjába kerül. Az ellátottak az intézeti textíliáért eltulajdonítás, megrongálás esetén 
anyagilag felelősek. Az elhasznált, megkopott saját ruháért az intézménnyel szemben semmiféle 
anyagi igényt nem támaszthatnak. 
 

A személyi higiéné következetes betartása és betartatása, valamint a textíliával való ellátás 
érdekében szükség esetén az intézmény biztosítja ellátottanként a szükséges (3 váltás) ágyneműt, a 
tisztálkodáshoz szükséges (3 váltás) fehérneműt, hálóruhát és törölközőt, továbbá az évszaknak 
megfelelő (2 váltás) felsőruházatot és lábbelit. 
Az intézményi ellátottakkal közvetlenül kapcsolatban lévő dolgozók gondoskodnak az 
elszennyeződött textília naponkénti összegyűjtéséről, valamint a tiszta ruházat rendelkezésre 
bocsátásáról. 
Az intézmény a mosási, tisztítási, javítási és vasalási feladatokat saját szervezésében végzi el. 

 
 

 TISZTÁLKODÁS, KÖRNYEZETI HIGIÉNIA 
 
 

A rendszeres tisztálkodás mindenki számára kötelező, a segítségre szorulók részére a szociális 
ápoló- gondozók biztosítják a szükséges mértékű segítséget (pl. haj- és körömápolás, borotválás, 
fürdés) 
A tisztálkodáshoz szükséges eszközöket és anyagokat az ellátottaknak folyamatosan biztosítjuk, 
egyéni, speciális igények kielégítésének költsége az ellátottat terheli. 
 

Kérjük ellátottainkat, hogy: 
- minden reggel és lefekvés előtt mosakodjanak meg, étkezés előtt, WC- használat után 

mossanak kezet, 
- fordítsanak különös gondot a köröm és hajápolásra, testi higiénére, 
- a mosdókban és fürdőszobákban csak tisztálkodás céljából tartózkodjanak, 
- az ételmaradékot csak az arra kijelölt edényekbe öntsék be, 
- éjjeli szekrényben romlandó ételt, szennyes ruhát ne tároljanak. 

 

A tisztaruha- és ágyneműcserét a szociális ápoló- és gondozók végzik meghatározott időpontban. 
Ekkor lehetőség van az egyéni szennyes ruhák leadására is. A saját ruhák megkülönböztetése miatt 
szükséges meghatározott jelzést tenni a ruhákba. 
A lakószobák takarítása az intézmény feladata, de a napi rendrakás, alapvető tisztasági szabályok 
betartása minden ellátott esetében elvárható igény- erejéhez és képességéhez mérten. 
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EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 
 

Az intézmény heti 4 órában szerződéses orvosi ellátást biztosít, amikor az intézmény orvosa 
helyben rendel és ügyeleti időn kívül (hétfőtől- péntekig) rendelkezésre áll. A fekvő betegeket az 
orvos a szobájukban látja el. Rendelési időn kívül szakképzett szociális gondozó- ápoló dönt az 
ügyeletes orvos vagy mentő hívásának szükségességéről. Amennyiben az ellátott nem az 
intézményi háziorvost választja kezelőorvosának, a háziorvosához jutásának önmagáról kell 
gondoskodnia. 
 

Az ellátottak egészségügyi problémáikat elsősorban a velük közvetlen kapcsolatban lévő szociális 
gondozó- ápolóknak jelezzék, akik a főnővérrel konzultálva vizsgálatra előkészítik a beteget. 
Ápolói segítség a nap 24 órájában igénybe vehető. Mások rosszulléte esetén mindenki köteles a 
leggyorsabb úton segítséget hívni. 
 

Amennyiben az ellátott kórházi kezelése válik szükségessé, annak tényéről a beköltözéskor 
megjelölt hozzátartozót értesítjük. 
 
Az ápoláshoz szükséges ápolási segédeszközöket, gyógyszereket és a gyógyászati segédeszközök 
1/2000 SzCsM rendeletben meghatározott fajtáit az intézmény biztosítja. Az alaplistás, 
térítésmentesen biztosított gyógyszerek körét szakági rendelet szabályozza, új gyógyszer felírása 
esetén minden ellátottunk tájékoztatást kap a felírt gyógyszer várható havi költségéről. Kérjük, hogy 
a nem vényköteles gyógyszerek, gyógyhatású készítmények vásárlásáról és tárolásáról 
tájékoztassák a dolgozókat.  
Az otthon által szervezett egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvétel minden ellátott számára 
ajánlott. (Az intézményben előforduló járványos megbetegedés esetén bevezetett rendkívüli 
szabályokat mindenki köteles betartani!) 
 

 FOGLALKOZTATÁS 
 

A mentálhigiénés ellátás keretében - a szakdolgozó irányításával- kiscsoportos foglalkozásokat 
tartunk, amelyeken érdeklődési körüknek megfelelően vehetnek részt az ellátást igénybe vevők 
(társas játékok, kézimunkázás). Azon ellátást igénybe vevők részére, akik a csoportos 
foglalkozásokon állapotuknál fogva nem tudnak részt venni, egyéni foglalkozásokat szervezünk. 
 

Terápiás céllal, munka jellegű elfoglaltságban vehetnek részt az egészségügyi állapotuk alapján, 
arra képes ellátottaink. Az alábbi lehetőségeket kínáljuk: udvar, virágoskert gondozása, mosodai 
kisegítő tevékenység, takarítási feladatok, stb. A részvétel önkéntes. 
 

Fentieken kívül szervezett közösségi programok segítik a mentális állapot szinten tartását és 
javítását. Az ellátottak egészségi állapotának fenntartása érdekében, sétáltatás, fekvőbetegek 
levegőztetése, tornáztatása is zajlik az intézményben az arra igényt tartóknak. 
 
 

TÉRÍTÉSI DÍJ 
 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat 
- az ellátást igénybe vevő jogosult, 
- a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, 
- a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy, 
- a jogosult tartására kötelezett személy köteles megfizetni. 

 

Az intézményi térítési díjat a fenntartó- Mélykút Város Önkormányzata- évente egy alkalommal 
állapíthatja meg. 
A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal 
vizsgálható felül, illetve változtatható meg, kivéve, ha a kötelezett jövedelme 
- olyan mértékben csökken, hogy a szociális törvényben meghatározott térítési díj fizetési 

kötelezettségének nem tud eleget tenni, 
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- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%- át meghaladó mértékben növekedett. 
 

A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról 
a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult nem 
kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot 
megelőzően –jövedelem és vagyon hiányában – térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére 
visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ebben az esetben a pénzellátásra 
való jogosultság kezdő napjától köteles a térítési díjat megfizetni. 
 

A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg. 
 

 
A személyi térítési díj megállapításánál az alábbiakat kell figyelembe venni: 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások intézményi térítési díja a szolgáltatási 
önköltséget nem haladhatja meg. 
 

Az ellátás igénylésekor és az intézménybe való felvételkor is az intézmény, tájékoztatást ad a 
jogosult és hozzátartozója számára a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a 
mulasztás következményeiről. 
 

Az ellátás igénybe vételekor a személyi térítési díj megállapításánál az 1993. évi III. törvény 
119/C§ - a szerinti jövedelemvizsgálat eredményét vesszük alapul. 
 
A szociális törvény lehetőséget ad, hogy a 117/B§- a alapján az ellátást igénylő, vagy a térítési díjat 
megfizető más személy írásos kötelezettségvállalást tehet a teljes intézményi térítési díj 
megfizetésére. Ebben az esetben nem kell elvégezni a szociális törvény 119/C § szerinti 
jövedelemvizsgálatot, ezen nyilatkozat pedig 3 évig érvényes. 
 

A jövedelemvizsgálat eredményeképpen meg kell határozni az ellátást igénylőre vonatkozó 
jövedelemhányadot, így az alábbi módon állapítható meg a személyi térítési díj: 
 

- az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult 
jövedelemhányadának a 80%- át a szociális törvény 117§ (2) bekezdés b) pontja szerint, 
- a személyi térítési díj megállapításakor figyelembe kell venni, hogy az ellátottnál a tárgyév 
január 1- én érvényes öregségi nyugdíjminimum 20%- a mindenképpen megmaradjon 
költőpénznek, még akkor is, ha így a fizetendő személyi térítési díj a jövedelemhányadának 
a 80%- ától kevesebb. Ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 
akkor a költőpénz összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1- én érvényes öregségi 
nyugdíjminimum 30%-ánál. 

 

Az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj nem minden esetben egyezik meg, a személyi 
térítési díj megállapítása az intézményvezető feladata. 
 

Az intézményvezető a fizetendő személyi térítési díjat konkrét összegben állapítja meg, és arról az 
ellátást igénylőt, vagy a törvényes képviselőjét, vagy a térítési díjat megfizető más személyt, az 
ellátás megkezdése előtt írásban tájékoztatja. 
 

Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét és az ellátást igénylő jelentős 
pénzvagyonnal rendelkezik, akkor a különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni. 
 

Amennyiben az intézményi térítési díj nem azonos a személyi térítési díjjal, és az ellátást igénylő 
nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, akkor a keletkezett különbözet erejéig ingatlanvagyonára 
jelzálogjog jegyezhető be. Jelentős pénz- és ingatlanvagyon a szociális törvény 117§ (4-5-6-7) 
bekezdése szerinti érték. 
 

Amennyiben az intézményi térítési díj nem azonos a személyi térítési díjjal, úgy a keletkezett 
különbözet erejéig vagyonára jelzálogjog jegyezhető be. Vagyonként az ellátás igénylésekor az 
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ellátott tulajdonában lévő ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon fennálló 
vagyonértékű jogot, illetve az ellátás igénylését megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott 
ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a negyvenszeresét. 
 

Ha az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díj fizetésére kötelezett személy nem ért egyet 
a megállapított összeggel, úgy a kézhezvételtől számított 8 napon belül a fenntartó Mélykút Város 
Önkormányzatához fordulhat panaszával, ha a fenntartó döntését is vitatja, akkor a döntés 
kézhezvételétől számított 30 napon Bírósághoz fordulhat. 
 

A személyi térítési díjat legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell megfizetni. 
 

Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy haladéktalanul tájékoztatja az intézményt, amennyiben az 
ellátási jogosultság feltételeiben, vagyoni viszonyaiban, személyi térítési díj fizetési kötelezettségét 
érintő körülményében változás következik be. 
 

Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik- 
e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a 
fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő 
eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló 
díjhátralékot nyilvántartásba veszi. 
Az intézmény vezetője a nyilvántartott díjhátralékról negyedévenként tájékoztatja a fenntartó 
Mélykúti Önkormányzatot a díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. 
 

A térítési díj megállapítására a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. 
 

 VALLÁSGYAKORLÁS 
 

Intézményünk nem korlátozza a szabad vallásgyakorlást. A hit gyakorlását megtehetik helyben is 
minden pénteken az ima szobában.  
Más igény esetén a többi vallás is gyakorolható, amíg nem zavarja lakótársaik nyugalmát, 
hétköznapjait. 
Az intézményben kötelező az ellátottak vallási hovatartozásának tiszteletben tartása, 
vallásgyakorlásának elősegítése. 
 
 

TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 
 

A szociális törvény 95§- 96/A§ szerint az ellátást igénylőt, vagy törvényes képviselőjét és 
hozzátartozóját az ellátás igénylésekor, a kérelem benyújtásakor és az ellátás igénybevételekor 
tájékoztatni kell a következőkről: 

- az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről, 
- az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról, 
- az igénybevétel megkezdésére fenntartott legalább nyolc napos határidőt, 
- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, 
- a panaszjog gyakorlásának módjáról, 
- az ellátást igénybe vevő és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, 

eltávozás és visszaérkezés rendjéről, 
- az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, 
- a Házirendről, 
- a fizetendő térítési díjról, fizetési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről, 
- az ellátott jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. 

 

Az ellátott és hozzátartozója köteles:  
- adatokat szolgáltatni a vezetett nyilvántartásokhoz, 
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- nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és az ellátott, 
továbbá közeli hozzátartozója személyi azonosító adataiban bekövetkezett változásokat jelzi 
az intézmény vezetője felé, 

- Személyazonosítás céljából az igénybevevő anyakönyvi okmányait az intézmény részére 
átadni, vagy pótlásáról haladéktalanul gondoskodni. 

 

Az intézmény vezetője, vagy az általa kijelölt személy köteles tájékoztatni az ellátottat és értesíteni 
az általa megjelölt hozzátartozóját: 

- az egészségi állapotában bekövetkező jelentős változásról, 
- az egészségügyi intézménybe való beutalásról, 
- az ellátott áthelyezésének kezdeményezéséről, illetve kérelmezéséről, 
- a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett 

intézkedésekről. 
 

Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
legfontosabb adatok (térítési díj havi összege, működési költségek összesítése, az ellátottakra jutó 
havi önköltség összege) megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézményvezető évente 
tájékoztatót készít e témákban és kifüggeszti és/ vagy lakógyűlésen szóban tájékoztatja az 
ellátottakat. 
 

A tájékoztatási kötelezettség teljesítésének igazolását (az ellátott által aláírt nyomtatványt) az 
ellátottak személyi anyagába helyezzük 
 

 ADATVÉDELEM 
 

„94/E. § 
(5) az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével 
kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy 
az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá.” 

/részlet a 1993 évi III. törvényből/ 
A személyes gondoskodásban részesülő személyről az ellátó intézmény vezetője nyilvántartást 
vezet, mely a szociális törvény 20§ szerinti adatokat tartalmazza. 
Adatokat csak az arra jogosult szerveknek lehet szolgáltatni és statisztikai célokra. 
Az ellátott a személyére vonatkozó adatok esetében betekintési, helyesbítési, vagy törlési jogát 
érvényesítheti, vagy kérheti jogai gyakorlásához szükséges adatainak közlését. 
 

 
ÉRDEKKÉPVISELET, JOGVÉDELEM 

 
„94/E. (2) A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg 
kell tartani” 

/részlet a 1993 évi III. törvényből/ 
 

Ellátottaink számára több lehetőség nyílik, hogy érdekeiket megfelelően képviselni tudják: 
- lakógyűlés,  
- intézményvezető felé tett panasz 
- fenntartó felé tett panasz, 
- Bírósági beadvány, 
- Érdekképviseleti Fórum 
- Ellátottjogi képviselő. 

 

o Az intézményvezető szükség szerint, de évente legalább két alkalommal lakógyűlést tart, 
amelyen tájékoztatja a lakókat az intézmény életére vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban A 
lakógyűlésen az intézmény ellátottai szabadon elmondhatják véleményüket, javaslataikat. Az 
ellátottak panaszaikkal elsősorban az intézmény vezetőségéhez fordulhatnak, a panaszok 
kivizsgálása az intézményvezető feladatkörébe tartozik, aki 15 napon belül köteles a 
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panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben nem 
történik intézkedés az intézményvezető részéről, vagy nem ért egyet a panasztevő az 
eredménnyel, úgy az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz az 
Érdekképviseleti Fórumhoz, vagy az Ellátottjogi képviselőhöz fordulhatnak. A fenntartó 
döntésének vitatása esetén pedig a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül Bírósághoz 
fordulhatnak panaszaikkal. 

o Kisebb fegyelemsértésekben, az ellátottak közötti vitás ügyekben a lakógyűlés jogosult döntést 
hozni. 
 

 
 

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM 
 

Az Érdekképviseleti Fórum (továbbiakban ÉF) az ellátottak jogainak, érdekeinek érvényesülését 
elősegíteni hivatott szerv, mely a Házirend mellékletében meghatározott feltételek és eljárás szerint 
működik. Az ÉF tagjait választás alapján kell meghatározni. Az ÉF tagjainak megválasztására a 
lakógyűlést az intézmény vezetője hívja össze, és biztosítja az ÉF működéséhez szükséges tárgyi 
feltételeket. 
 

Az ÉF tagjai: 
- választás alapján, az intézményi ellátást igénybe vevők közül 2 fő, 
- választás alapján, az ellátottak hozzátartozói közül 1 fő, 
- választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő, 
- kijelölés alapján, a fenntartó képviseletében 1 fő. 

 

A Lakógyűlés évente megerősíti, vagy újraválasztja az ÉF ellátotti tagjait. Az esetlegesen hiányzó, 
vagy feladatát ellátni már nem tudó tagok helyett ilyenkor kell új tagot választani. 
A hozzátartozó, illetve gondnok képviselők választása az intézményvezetés írásos felkérése alapján 
történik. A felkért képviselők a feladat vállalását írásos nyilatkozattal vállalják el. 
Az intézményi dolgozók képviselőjét a dolgozói munkaértekezleten az összes dolgozóból kell 
megválasztani, határozatlan időre. 
 

Az ÉF tagjai közül vezetőt választ, aki dönt a testület összehívásáról, vezeti az üléseket. Szükség 
szerint, de évente legalább kétszer ülésezik, munkájáról évente beszámol a Lakógyűlésnek. 
Az ellátottak panasszal fordulhatnak az ÉF-hoz az intézményi jogviszony megsértése, különösen 
személyiségi jogaik, kapcsolattartásuk sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, 
titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségeinek megszegése esetén vagy az ellátás körülményeit 
érintő kifogások orvoslása érdekében. 
 

Amennyiben a Házirend megsértése miatti panasz valamely ellátott magatartására vonatkozik, a ÉF 
fegyelmi jogkört is gyakorolhat: javaslatot tehet az intézményvezetőnek, hogy a Házirend 
megsértőjét figyelmeztetésben, megrovásban részesítse, illetve áthelyezést vagy az intézményi 
jogviszony megszüntetését kezdeményezze. Az ellátottak képviselőit a Lakógyűlés- mint az ellátást 
igénybevevők legfőbb döntéshozó testülete- egyszerű szótöbbséggel, nyíltan választja meg saját 
tagjai közül. 
 

Az ellátott vagy hozzátartozója panaszával az intézmény fenntartójához fordulhat, ha a panasz 
kivizsgálására jogosult vezető vagy ÉF határidőben nem intézkedik, vagy annak intézkedéseivel 
nem ért egyet. 
 

Az ellátott panaszával fordulhat még az elátottjogi képviselőhöz is: 
„94/K. § (1) Az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátást 
biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő személy részére 
nyújt segítséget jogai gyakorlásában.” 

 
/részlet a 1993 évi III. törvényből/ 
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Az ellátottjogi képviselő feladatai: 
- tájékoztatást nyújt a legfontosabb alapjogok tekintetében, 
- segít az ellátással kapcsolatos problémák megoldásában, az ellátott és az intézmény közötti 

konfliktus feloldásában, 
- segít a panaszok megfogalmazásában, kezdeményezheti kivizsgálását az 

intézményvezetőnél, vagy a fenntartónál, 
- képviselheti az ellátást igénylőt az ellátással kapcsolatosan, 

 

Az ellátottjogi képviselő elérhetősége: 
Ellátottjogi képviselő: Bánkiné Bosnyák Frida Tel: 06-20/489-9604 
Integrált Jogvédelmi Szolgálat 
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646. 
Központi telefonszám: +36-1/9202 700 
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu 
Az ÉF működési szabályait az 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
 
 
 
Mélykút, 2023. 01.20. 
       
       
                  Gyömbér Norbertné 
          Intézményvezető 
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ZÁRADÉK 
 
A Szakosított ellátás- Idősek Otthona Házirendjének módosításait és egységes szerkezetbe történő 
foglalását a Mélykút Város Önkormányzat Képviselő Testülete a  számú határozatával jóváhagyta. 
 
A Házirend ebben a formában: 2023. év 02. hó 01. napjától hatályos. 
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1. számú melléklet 
 

Nyilatkozat a Házirend megismeréséről 
 

NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott ………………………………nevű ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője, 
aláírásommal igazolom, hogy a Házirendet megismertem, az intézménybe való beköltözésem 
napjától magamra nézve kötelező érvényűnek tartom. 
 
Nyilatkozat tevő  : …………………………………………….. 
    ellátást igénylő vagy törvényes képviselője 
 
 
 
A Házirendet ismertette: …………………………….. 
 
 
…………………………, …………..év, …………hó, …………napján 
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2.  számú melléklet 

 
Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályai- Hatásköre 

 
Az érdekképviseleti fórum a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel intézményi 
jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesítését elősegíteni hivatott szerv.  
 
Az Érdekképviseleti Fórum megalakítását az Idősek Otthonában biztosítani kell. 
 
Az érdekképviseleti Fórum Tagjai: 

 Választás alapján: 
- Az intézményi ellátást igénybe vevők közül   2 fő 
- Az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül 1 fő 
- Az intézmény dolgozói képviseletében    1 fő 

 Kijelölés alapján: 
            -Az intézményt fenntartó képviseletében    1 fő 

 
Elnöke: az intézmény dolgozóinak képviselője. 
Az Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályainak 1.számú melléklete (a Házirend 3. számú 
melléklete) tartalmazza az Érdekképviseleti Fórum tagjainak névsorát, elérhetőségét. 
 
Ügyrendje:  
Félévenként, illetve szükség szerint ülésezik 
Összehívásáért felelős: az Érdekképviseleti Fórum elnöke.  
 
A választás részletes szabályai: 
Az Érdekképviseleti Fórum tagság megszűnik:  

- Intézményi jogviszony megszűnésével, 
- Lemondással, 
- Visszahívással, 
- Elhalálozás következtében. 
 Az Érdekképviseleti Fórum tagsága csak e fenti esetekben változik, ha a tagság létszáma 

csökken, akkor a fórum elnökének kötelessége, hogy összehívja a fórum többi tagját, hogy 
javaslatot tegyenek egy új személy megválasztására. 

 Következő lépésként az Érdekképviseleti Fórum elnöke kezdeményezi az 
intézményvezetőnél egy lakógyűlés összehívását, ahol az ellátottakkal közösen döntenek 
véglegesen az új személy megválasztásáról. 

 Ezt követően az ÉF. Elnöke személyesen, telefonon, vagy levélben felkéri az új tagot a 
tisztség vállalására. 

 
Az eseményeket jegyzőkönyvben rögzíti és a változásról szóló értesítést jól látható helyen 
kifüggeszti az intézményben. 
Ha az érdekképviseleti tagságát le kívánja mondani, azt írásban kell megtenni és átadni azt az 
Érdekképviseleti Fórum vezetőjének. A tag visszahívása a megválasztásra vonatkozó eljárás 
szabályai szerint, indoklással, egyszerű szavazati többséggel történik.  

 
Az Érdekképviseleti Fórum akkor határozatképes, ha legalább 4 fő minden érdekképviselet részéről 
(ellátott, dolgozó, fenntartó, hozzátartozó) jelen van. 
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A fórum szükség esetén határozatot hoz a jelenlévők többségének szavazatával. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. 
 
Az Érdekképviseleti Fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a jelenlévőkről jelenléti ívet kell 
felvezetni, s megjelölni a jegyzőkönyv hitelesítőit. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a 
jegyzőkönyv hitelesítők: a jelenlévők közül két fő, írja alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 
megbeszélt témaköröket, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat, ha határozat, vagy döntés 
született, annak lényegét és a végrehajtásra hozott döntés határidejét, az aktuálisan meghallgatottak 
tájékoztatását. 
 
A jegyzőkönyv egy – egy példányát kapja: 

- Iktató, 
- Az érintett gondozási egység, 
- Intézet igazgató 
- Fenntartó 

Az Érdekképviseleti Fórum tagjait 3 évre választják, azonban minden év első ülésén megerősítik a 
tagokat, szükség esetén pótolják a kiesett személyeket. 
 
Az Érdekképviseleti Fórum elnökének feladata: 

- A napirend összeállítása és a tagok tájékoztatása, 
- Az Érdekképviseleti Fórum üléseinek levezetése, 
- Gondoskodik a jegyzőkönyv készítéséről, 
- Az Érdekképviseleti Fórum képviselete, 
- A tagok munkájának segítése. 
 

A tagok feladata: 
- Az Érdekképviseleti Fórum ülésein való aktív részvétel, 
- Az ellátottak észrevételeinek – javaslatainak összegyűjtése, továbbítása. 
 

Az ellátottak az Érdekképviseleti Fórumhoz írásban és szóban nyújthatnak be panaszt elsősorban: 
- A közösséget érintő észrevételeikkel, javaslataikkal kapcsolatban 
- A házirend szabályozásával összefüggő kérdésekben, 
- Személyiségi jog – kapcsolattartás sérelme esetén, 
- Szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettség megszegése esetén, 
- Ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása esetén, 
- Magatartás szabályok megsértése esetén. 

Az Érdekképviseleti Fórum 8 napon belül megtárgyalja az intézményben élők írásban benyújtott 
panaszait és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé. 
 
Napirendtől függően meghívottként az Érdekképviseleti Fórum ülésein részt vehet: 

- Helyi, vagy országos érdekvédelmi szervezet képviselője ( Nyugdíjasok Egyesülete, 
Mozgássérültek Egyesülete, Értelmi Fogyatékosok Egyesülete). 

- Intézmény vezetője, vagy szakmai helyettese, 
- Egyéb témában érintett személy, 
- Hivatásos gondnok, 

Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak névsorát, elérhetőségét az Idősek Otthonában jól látható 
helyen ki kell függeszteni. 
Az Érdekképviseleti Fórum a szolgáltatások szervezése hatékonyságának növelése és az 
érdekérvényesítés elősegítése érdekében: 
 
1.Véleményezi az intézmény vezetője által készített, ellátottakkal, valamint az intézmény belső 
életével kapcsolatos dokumentumok közül 
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- a szakmai programot, 
- házirendet, 
- az ellátottak részére készült tájékoztatókat. 

2.Megtárgyalja az intézményben élők panaszait és intézkedést kezdeményez az intézményvezető 
felé. 
3.Tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás 
szervezésével kapcsolatos feladatokban. 
4.Intézkedés megtételét kezdeményez a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, szervek 
felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.  
5.Évente egy alkalommal meghívja ülésére az ellátott jogi képviselőt, hogy tájékoztatást kapjanak 
az ellátottak a jogaikról érvényesítésének módjáról és válaszoljon a felmerülő kérdésekre. 
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3. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 
TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG IGAZOLÁSA 

 

Alulírott …………………………… nevű (születési hely: ……………………, 

születési idő: ………………………….., anyja neve: …………………………) 

ellátást igénylő aláírásommal igazolom, hogy a Mélykút Város Önkormányzat 

Gondozási Központja elvégezte nálam az előgondozást, melyről korábban értesített, 

mellékelve az intézmény Házirendjét, megállapodását. Segített ezen dokumentumok 

értelmezésében, megértésében. Tájékoztatott továbbá a fizetendő térítési díjról, 

megfizetésének módjairól. 

Az előgondozáskor hatályos helyi térítési díj rendelet (……………..) Ktr. sz.) szerint 

az intézményi térítési díj a következőképpen alakulnak: 

Idősek Otthona: 

    …………………ft/ nap 

 

Tartós bentlakásos ellátás igénylése esetén az intézményvezetője/ az általa megbízott 

személy elvégezte a gondozási szükséglet vizsgálatát. 

Az igényelt ellátással kapcsolatban minden tájékoztatást megkaptam. 
 
 
    ………………………………. 
  Nyilatkozatot tevő ellátást igénylő/ törvényes képviselője 
 
 
Dátum: ………………………, ………….év, …………..hó, ……….nap 
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4. számú melléklet 
Veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó belső utasítással 

 

Az intézmény rendelkezik Veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó belső utasítással (Házirend 5. sz. 
melléklet). A belső utasítás hatálya kiterjed az intézményi ellátást igénybe vevő személyekre, az 
intézmény dolgozóira, az intézményben tartózkodó látogatókra, illetve más személyekre.  
 

Célja: veszélyhelyzet esetén az ellátottak és a szolgáltatásban foglalkoztatottak védelme érdekében 
szükséges teendő 
 

Veszélyhelyzet kezelése esetén követendő eljárás (belsőutasítás)  
 

Belső utasítás hatálya kiterjed az intézményi ellátást igénybe vevő személyekre, az intézmény 
dolgozóira, az intézményben tartózkodó látogatókra, illetve más személyekre.  
Célja: Veszélyhelyzet esetén az ellátottak és a szolgáltatásban foglalkoztatottak védelme érdekében 
szükséges teendők meghatározása.  
 

Alapelvek 
• Az intézményben élők nyugalmát, kiegyensúlyozottságát csak úgy tudjuk biztosítani, 

ha a konfliktusokat, problémákat kellő határozottsággal, de következetesen, 
tisztelettel és indulatok nélkül kezeljük.  

• Az ellátott általános állapotának, hangulatának, kapcsolatainak, tartózkodási 
helyének folyamatos nyomon követése, rendszeres beszélgetések sok olyan 
információt kínálnak, amelyek előre jelezhetik komolyabb konfliktusok kialakulását. 

• A demens ellátottakkal való körültekintő foglalkozás hangsúlyozása. 
• Az ápoló/gondozó, foglalkoztató személyzet kötelessége, hogy időben észlelje a 

problémát és tegyen kísérletet annak rendezésére. 
 

Útmutató előre nem látható helyzetben tehetőintézkedésekre 
1. Veszélyhelyzet megelőzése 
A házirendet a személyzet egységesen tartsa be.   
Az ellátást igénybevevőt rendszeresen vagy szükség szerint tájékoztassuk a körülötte folyó és őt 
érintő eseményekről.  
Az ellátott bizalmát nyerjük el. Rendszeres megnyugtatására gondot kell fordítani.  
Az egyénre szabott gondozási terv készítése, folyamatos felülvizsgálata is az egyénre szabott 
bánásmód jele. Kísérjük figyelemmel az ellátottak egészségügyi, fizikai és mentális funkcióinak 
lehetőségeit, határait és változásait. A szellemi képességük tudatában lévő ellátottak esetében a 
nyugodt, de határozott kommunikáció eredményes, de demens ellátottaknál, tapasztalatok alapján a 
kifejezetten nyugodt, békés hangnem és a „mosoly” nyugtatja meg őket a legjobban. 
 

2. A várható veszélyhelyzet korai felismerése 
A lakó állapotát folyamatosan nyomon kell követi.  
Fáradság vagy növekvő feszültség esetén csökkentsük az ellátottat ért ingereket. Adjunk pozitív 
visszajelzést, ha az egyén tud uralkodni magán.  
Kerüljük a vitákat. A személyzet viselkedése ne provokáljon konfliktust.  
Minden az ellátottal kapcsolatos rendkívüli eseményt dokumentálni szükséges.  
Kórós tendenciák észlelése esetén értesíteni kell az orvost. Váratlan erőszakosságra készüljünk fel.  
 

3. Teendők konfliktus helyzet esetén 
Nyugodtan és határozottan viselkedjünk.  
Feszült idegállapot esetén se maradjon a lakó felügyelet nélkül.  
Ne jusson sérülést okozó tárgyhoz. 
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Amennyiben az ellátott részéről fizikai támadás veszélye áll fenn, a dolgozó mindent köteles 
megtenni ennek elkerülése érdekében.  
A dolgozó egyedül ne közelítsen az ellátotthoz, kérjen segítséget munkatársától. A megközelítés 
nyugodt, biztos modorban történjen.  
Amennyiben a dolgozó olyan helyzetbe kerül, hogy a menekülés számára lehetetlen, akkor is az 
ellátottal szembeni védekezés csak arányos és az adott helyzetben a lehetőleg kíméletesebb módját 
alkalmazza.  
Amennyiben a lakó magatartása továbbra is fennáll, az orvosi ügyelet értesítése szükséges.  
Minden fizikai támadás esetében haladéktalanul értesíteni kell az intézmény vezetőjét, annak 
elérhetetlensége esetén az intézményvezető helyettest. Az esetről 24 órán belül írásos jelentést kell 
készíteni, melyben rögzíteni kell az alábbiakat:  
• az ellátott neve,  
• születési ideje,  
• az esemény bekövetkeztének időpontja,  
• az esemény leírása,  
• a megtörtént intézkedések leírása,  
• a beavatkozás során szolgálatot teljesítő dolgozó neve,  
• az esemény szemtanúi,  
• az intézményvezető tájékoztatásának időpontja.  
 

4. Teendők veszélyhelyzet lezajlása után 
A környezet megnyugtatása, a felgyülemlett indulatok levezetése.  
A személyzetben esetlegesen fellépő indulatok okaink felderítése, tudatosítása.  
A lezajlott konfliktus lehetséges okainak feltárása és megbeszélése csoportértekezlet keretében, a 
további veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében.  
 
 
 
 
 
    A belső utasítást készítette 
        
        Gyömbér Norbertné 
         Intézményvezető 
 
 
 
 
 
Mélykút, 2023.01.20. 
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Szakmai Program 6. számú melléklete 
 
 

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
GONDOZÁSI KÖZPONTJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAPPALI ELLÁTÁS 
HÁZIRENDJE 
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I. BEVEZETÉS 
 
Ez a dokumentum a Mélykút Város Önkormányzata által fenntartott Gondozási Központja nappali 
ellátást biztosító Idősek Klubjának a Házirendje. Szeretnénk, ha megismerné 
intézményünket és az alapvető szabályozó mechanizmusainkat, hogy a szolgáltatás 
igénybevételének ideje alatt a lehető legkellemesebben, konfliktusoktól mentesen érezze magát. 
 
 
Az intézmény a telephelyén a Mélykút, Damjanich. u. 6. szám alatt biztosítja az Idősek Nappali 
ellátását, Idősek Klubja keretein belül. 
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II. ÁLTALÁNOS ISMERETEK 

 
 

Nappali ellátás keretében gondoskodunk mindazon személyekről, akik koruk, egészségi állapotuk 
miatt részben még képesek önmagukat ellátni, de időszakosan felügyeletre szorulnak. Lehetőséget 
biztosítunk a napközbeni tartózkodásra, az alapvető személyi higiénés, mentális szükségletek 
kielégítésére és igény szerinti étkezésre. 
Célcsoport: elsősorban a nyugdíjkorhatárt betöltött időskorúak, de felvehető az a 18. életévét 
betöltött személy is, aki egészségi állapotára való tekintettel támogatásra szorul. 
 

Jogszabályi háttér: 
1993. évi III. törvény (továbbiakban: szociális tv.): a Házirend elkészítési kötelezettsége. 
1/2000 (I. 7) SzCsM rendelet: a Házirend tartalmi elemeinek meghatározása. 
 
 

II. 1. A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTLÉT SZABÁLYAI 
 
 

A Házirendben leírtak minden ellátottra és dolgozóra, valamint minden látogatóra, akik az 
intézmény területén tartózkodnak, kötelező érvényű. 
Mindenki tartsa tiszteletben a másik személy egyediségét, vallási és politikai meggyőződését. A 
megkülönböztetés semmilyen formája nem megfelelő sem a dolgozók, sem pedig az ellátottak 
részéről. Magatartásával nem sértheti a többi társa, vagy a dolgozók önbecsülését, vagy méltóságát. 
Az intézményben az alkohol behozatala és fogyasztása nem lehetséges, csak ellenőrzött formában 
és csak akkor, ha: 
-orvos nem tiltja az egészségi állapot miatt, 
-nem okoz rendzavarást, nem sérti meg az épületben tartózkodókat és a Házirendet. 
Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehetséges. 
Kérjük, hogy mindenki figyeljen a rendre és a tisztaságra. 
Veszélyes tárgyak (szúró, vágó eszközök), melyek veszélyeztethetik a saját és a környezetében 
lévők testi épségét, a intézmény területére behozni nem lehet. 
Legyünk egymáshoz udvariasak, segítőkészek. 
 
 

III. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETESEBB 
TUDNIVALÓK 

 
 

Célunk: a szükséges segítség megadása mellett olyan szolgáltatás nyújtása, amely hasznos és 
tartalmas időtöltést biztosít a meglévő aktivitást és képességeket megtartja. Szeretnénk elősegíteni a 
társas kapcsolatok ápolását, új kapcsolatok kialakítását, megelőzni az elszigetelődést, az 
elmagányosodást. 
 
 

III. 1. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE 
 
 
 

A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátás iránti 
kérelmet az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője, cselekvőképességet korlátozó gondnokság 
esetén a törvényes képviselő beleegyezésével terjeszthetik elő, szóban vagy írásos formában. 
A kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A szóban vagy írásban előterjesztett kérelmek 
esetében is csatolni szükséges a 9/1999 SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti adatlapokat.  
Az intézményi jogviszony keletkezését az intézmény vezetőjének az intézkedése alapozza meg. 
Döntéséről értesíti az ellátást igénylőt, vagy a törvényes képviselőt. A szolgáltatás iránti kérelem 
elutasítása esetén az intézményvezető mindenképpen írásban értesíti az ellátást igénylőt. 
Amennyiben az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az 
arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat 
panaszával. 
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A beérkezett kérelmet az intézményvezetője nyilvántartásba veszi a szociális törvény 20§- a szerinti 
nyilvántartásban és szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét 
az igény nyilvántartásba vételéről. 
 

Alapellátások esetében (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) az ellátást igénylő írásban 
nyilatkozik az intézmény vezetője felé, hogy az általa igényelt alapellátást más szolgáltatónál nem 
veszi igénybe a 9/1999 SzCsM rendelet 18§-ának megfelelően. 
 

Ha az ellátást igénybe vevő nem ért egyet az intézményvezető intézkedésével, vagy az intézmény a 
megállapodásban vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor panasszal fordulhat a 
fenntartóhoz. 
 
 

III. 2. TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 
 
 

A szociális törvény 95§-96/A§ szerint az ellátást igénylőt, vagy törvényes képviselőjét és 
hozzátartozóját az ellátás igénylésekor, a kérelem benyújtásakor tájékoztatni kell a következőkről: 
- az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről, 
- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, 
- a panaszjog gyakorlásának módjáról, 
- az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, 
- a Házirendről, 
- a fizetendő térítési díjról, fizetési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről, 
- az ellátott jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. 
 

Az ellátott és hozzátartozója köteles: 
- adatokat szolgáltatni a vezetett nyilvántartásokhoz, 
- nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és 

az ellátott, továbbá közeli hozzátartozója személyi azonosító adataiban 
bekövetkezett változásokat jelzi az intézmény vezetője felé. 

 
 

III. 3. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM 
 
 

A személyes gondoskodásban részesülő személyről az ellátó intézmény vezetője nyilvántartást 
vezet, mely a szociális törvény 20§ szerinti adatokat tartalmazza. 
Az adatokat csak az arra jogosult szerveknek lehet szolgáltatni és statisztikai célra. 
Az ellátott a személyére vonatkozó adatok esetében betekintési, helyesbítési, vagy törlési jogát 
érvényesítheti, vagy kérheti jogai gyakorlásához szükséges adatainak a közlését. 
Az intézmény ellátja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 
ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Kormány rendelet 
13/C.§ (3) bekezdése alapján e- képviselői és  adatszolgáltatói feladatokkal kapcsolatos teendőket. 
Felel az igénybevevői nyilvántartás (KENYSZI) rendszerében történő adatszolgáltatás 
végrehajtásáért, az ellátást igénybe vevő a megállapodás aláírásával elfogadja adatainak 
nyilvántartását. 
 
 

III. 4. AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 
 
 

Jogviszony keletkezése: 
Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor megállapodást köt az ellátást 
igénylővel, vagy törvényes képviselőjével a szociális törvény 94/C§- a alapján. 
 
 

A megállapodás tartalmazza az ellátás: 
- az ellátás kezdetének időpontját, 
- időtartamát, (határozott vagy határozatlan idejű) 
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- az intézmény által nyújtott szolgáltatás formáját, módját, körét, 
- a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, 
- az ellátás megszűnésének módjait. 

 
Nem igényelheti a nappali ellátást, aki: 

- betegsége miatt sem egyedül, sem segítséggel nem tud az intézménybe 
bejárni, 

- fertőző betegségben szenved, 
- valamilyen kórokozó hordozója, 
- bármilyen más okból közösségi életvitelre alkalmatlan. 

 

Jogviszony megszűnése: 
Szoc.tv. 100§: 

„a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 
b) a jogosult halálával, 
c) a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával” 

 

A jogviszony megszüntetését kezdeményezheti a jogosult, vagy törvényes képviselője is. 
 

Szoc.tv.101§ (2): 
„Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult 

a) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, 
b) a Házirendet súlyosan megsérti, 
c) intézményi elhelyezése nem indokolt,” 
d) 30 napon túli igénybe nem vett szolgáltatás esetén, 
e) Ha az ellátást igénylő nem tesz eleget a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének. 

 

Ha az ellátottak közül kizárásra kerülne sor, meg kell hallgatni a klubtagok véleményét és az 
intézmény vezetője dönt a továbbiakról. 
 

Fontos, hogy minden igénylő a neki adekvált ellátásban részesüljön, így ha valaki egészségi, 
mentális vagy szociális helyzete miatt hosszabb távon távol marad az intézménytől, klubtagsága 
megszűnik, de más fajta ellátás igénybevételét javasoljuk (pl. házi segítségnyújtás), segítünk a 
hozzájutásához. 
 
 

III. 5. TÉRÍTÉSI DÍJ 
 
 
 

- A nappali ellátás által biztosított alapszolgáltatásokért és az étkezésért az intézmény, térítési díjat 
számol fel. 
 

- A személyi térítési díjat a helyi önkormányzat rendelete alapján az intézmény vezetője állapítja 
meg, melyről írásban értesíti az ellátást igénylőt. 
 

- A klubban fizetendő személyi térítési díj összege 3/2006. (II.15) Ktr.sz. önkormányzati rendelet és 
módosításai alapján és az irányadó (a 1993 évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról és a 29/ 1993 (II.17.) Kormány rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról) jogszabályok alapján kerül meghatározásra. 
 

- A személyi térítési díj összegéről az intézményvezető az ellátás megkezdése előtt értesíti a térítési 
díj fizetésére kötelezettet. 
 

- Ha az ellátást igénylő a személyi térítési díjat vitatja, akkor az intézményvezető értesítésének 
kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 
 

- A fizetendő térítési díjat utólag a tárgyhónapot követő 10. napjáig köteles az intézményvezető által 
kijelölt személynek befizetni. 
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- Ha az ellátott nem tart igényt az étkezésre, akkor két nappal korábban jelezze a gondozónak, ha 
ezt saját hibájából elmulasztja, akkor az igénybe nem vett étkezésért is meg kell fizetnie a személyi 
térítési díjat. 
 
A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal 
vizsgálható felül és változtatható meg. A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi 
térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, de fizetésre nem kötelezhető a 
térítési díj fizetésre kötelezett a felülvizsgálatot megelőző időszakban. 
Az intézményi térítési díj megváltozásáról és a személyi térítési díj felülvizsgálatáról az 
igénybevevő szintén írásban értesül. 
 

A személyi térítési díj megállapításához és felülvizsgálatához az intézményvezető végzi el a 
jövedelemvizsgálatot: nappali ellátás és étkeztetés igénylése esetén is az ellátást igénylő 
nyilatkozata alapján az egyéni jövedelmet vesszük figyelembe. A személyi térítési díj összege a 
megállapítás időpontjától akkor változik, ha az ellátott jövedelme: 
a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési 
kötelezettségének nem tud eleget tenni, 
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%- át meghaladó mértékben növekedett 
c) változik az intézményi térítési díj 
 
 

Az igénybevevő elfogadja azt, hogy a személyi térítési díj csak étkeztetés igénybevétele esetén 
nem haladhatja meg a jövedelemigazolás szerinti jövedelem 30%- át, csak nappali ellátás 
igénybevétele esetén a jövedelme 15%- át más alapszolgáltatás együttes igénybevétele esetén 
pedig a jövedelemigazolás szerinti jövedelem 30%- át. 
 
 

- Amennyiben a közösség igényel az intézmény alapfeladatait meghaladó programot, szolgáltatást, 
akkor az adott program vagy szolgáltatás önköltségének megfelelő térítést kérhet az ellátást 
igénylőtől. 
 
 

- Alapfeladaton túli szolgáltatás a beszállítás, melynek költségeit az igénylő téríti meg az étkezési 
költséggel együtt, azonos szabályok szerint. A helyi rendeletben szabályozott napi szállítási díj 
költségei szerint. 
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IV. AZ INTÉZMÉNY NYITVATARTÁSI RENDJE 
 
 
 

Minden munkanap:   7.30-tól 15 óráig. 
 
 

IV. 1. NAPIREND 
 
 

Az intézmény szolgáltatásai időhöz kötött (étkezés) és időhöz nem kötött tevékenységekből és 
lehetőségekből állnak. 
A napirendet megpróbáltuk oly módon összeállítani, hogy minden szükségletet ki tudjunk elégíteni. 
 

Szolgáltatásaink: 
 

- Étkeztetés: egyszeri meleg ételt biztosítunk, mely naponta kötött 
időpontban történik: 

     Ebéd:  11.30-12.15-ig. 
 

Az étkezés nem kötelező, szükség szerint igényelhető. 
 
 

- Személyi higiéné biztosítása, fürdési, mosási lehetőség. 
A mosás szabályai: - mindenkinek egyformán lehetősége van rá, 
    - az ellátott csak a saját ruháit hozhatja be mosásra, 
    - a mosás gyakorisága ellátottanként heti 1 alkalom, 
    - a mosás időpontját egyeztesse a gondozóval, 
    - a mosógépet csak dolgozó kezelheti, 
    - tisztítószerről mindenkinek magának  

  kell gondoskodnia, 
 

A fürdés szabályai: - mindenkinek lehetősége van rá, 
- a szükséges tisztálkodási eszközökről, szerekről mindenki maga 
gondoskodik, 

    - gyakorisága: szükség szerint, 
    - időpontját a gondozókkal egyeztetni szükséges, 
    - szükség esetén segítséget nyújt a gondozó. 

 

- Szükség esetén az egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás 
elősegítése A gyógyszereket saját maguknak kell továbbra is biztosítani, a gondozónők csak a 
gyógyszeríratásban, az ellátott költségén való kiváltásban és a gyógyszerek kiadagolásában 
tudnak segítséget nyújtani. 

- kulturális foglalkozások (újságolvasás, rádióhallgatás tv-nézés, társasjátékok, kézimunkázás), 
 

- ügyintézés, információadás, 
 

- egyéb szabadidős programok szervezése (gyógyfürdőzés, kirándulás). 
 

A pontos napirendet mindig a szolgálatban lévő gondozónő irányításával a mindenkori ellátotti 
csoport összetételének szükségletei határozzák meg. 
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V. ÉRDEKVÉDELEM 
 
 

Az intézmény vezetőjének a fenntartó által jóváhagyott Házirendet jól látható helyen ki kell 
függesztenie és gondoskodnia kell arról, hogy az ellátottak, hozzátartozóik és a dolgozók számára 
folyamatosan hozzáférhető legyen. 
„A nappali ellátást nyújtó és a bentlakásos intézményekben az ellátottak érdekeik közösségben 
történő képviseletére és közösségi életük megszervezésére- választott képviselőikből- ellátotti 
önkormányzatot hozhatnak létre, amely ellátja az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, 
illetve házirendjében meghatározott feladatokat.” 

(részlet a szoc.tv. 99/A§-ból) 
 

Az ellátotti önkormányzat feladatait a Házirend 1. számú melléklete tartalmazza. 
 

Az ellátottak az intézményvezetőjéhez fordulhatnak panaszukkal. Az intézményvezető köteles 15 
napon belül írásban értesíteni a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben 
az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, 
az intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. 
 

Továbbá az ellátottak rendelkezésére áll az ellátottjogi képviselő. 
 

Az ellátottjogi képviselő elérhetősége: 
 
Ellátottjogi képviselő: Bánkiné Bosnyák Frida Tel: 06-20/489-9604 
Integrált Jogvédelmi Szolgálat 
 Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646. 
Központi telefonszám: +36-1/9202 700 
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu 
 
 

Az ellátottjogi képviselő az alap- és szakosított ellátást biztosító intézményi elhelyezést 
igénybevevő, illetve a szolgáltatásban részesülő részére nyújt segítséget a jogai gyakorlásában. 
Működése során tekintettel kell lennie a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény 
rendelkezéseire. 
 
 
Mélykút, 2023.01.20.       Gyömbér Norbertné 
         Intézményvezető 
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ZÁRADÉK: 
 
A Nappali ellátás (Idősek Klubja) Házirendjének módosítását a Mélykút Város Önkormányzatának 
Képviselő Testülete a ……………… számú határozatával jóváhagyta. 
 
 A Házirend: 2023.02.01. napjától hatályos. 
 
 
 
 
 
          

 


