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JEGYZŐKÖNYV

Készült: a 2016.február 12-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem
Jelen vannak:

Gyói Gábor polgármester
Braxa Józsefné
Csongrádi Ferencné
Kakulya Károly
Tényi Imre

Szító Lajos Zoltánné képviselő az ülésről távolmaradt.
Vágner István képviselő jelezte, hogy az ülésre később érkezik.
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Babák Zoltán jegyző
Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi

Gyói Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülésen 5 fő
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Napirendi javaslat:
Nyílt ülésen
1. Tiszasas Község Önkormányzata 2016.évi költségvetésének beterjesztése
2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által tett törvényességi felhívás
megtárgyalása
3. Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos otthona szakmai
programjának, mellékleteinek és alapító okiratának módosítása
4. Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete alapító okiratának
módosítása
5. A családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat szervezeti és működési szabályzatának
jóváhagyása
6. Egyebek
Zárt ülésen
- Tájékoztató a képviselő-testület határozatával szemben kezdeményezett bírósági
felülvizsgálatról
Gyói Gábor
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az 5. napirendi pontot vegyük le a napirendről,
tekintettel arra, hogy nem szükséges a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak szervezeti
és működési szabályzattal rendelkeznie, helyébe az 1. napirendi pont kerüljön tárgyalásra.
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2016.(II.12.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. február 12-i nyílt és zárt
ülés napirendjét az elhangzott módosításokkal elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

I.Napirend
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által tett törvényességi felhívás
megtárgyalása
Előadó: dr. Babák Zoltán jegyző
Dr Babák Zoltán
A Kormányhivataltól érkezett a tavalyi évben felhívás, mivel nem tartott a képviselő-testület
közmeghallgatást.
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy értsen egyet a törvényességi felhívásban
foglaltakkal,valamint javaslom hogy egy időpontot határozzon meg a képviselő-testület a
közmeghallgatás megtartására. Polgármester úrral konzultálva a 2016. május hónapját
javaslom a képviselő-testületnek, konkrét nap meghatározása nélkül. Értelemszerűen a
megelőző képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület konkretizálná a napot is.
A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal.
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testületének
5/2016.(II. 12. ) határozata
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által a Képviselő-testület 2015. évben
elmulasztott közmeghallgatására tett törvényességi felhívás megtárgyalásáról

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal JN/24/00025/2016. ügyiratszámú, Tiszasas Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évben elmulasztott közmeghallgatása
tárgyában tett törvényességi felhívását a 2016. február 12. napján tartott nyílt ülésén
megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. A Képviselő-testület a 2016. évi
közmeghallgatás időpontjára a május hónapját jelöli ki, a pontos időpontról a kijelölt
hónapot megelőző testületi ülésen dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző
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Határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület
J-N-SZ-Megyei Kormányhivatal
Irattár

II.Napirend
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona szakmai
Programjának, mellékleteinek és alapító okiratának módosítása
Előadó: dr. Babák Zoltán jegyző
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Dr Babák Zoltán
Szeretném tájékoztatni a képviselőket, hogy a szociális igazgatásról szóló 1993.évi törvény
házi segítségnyújtásra vonatkozó rendelkezése január 1-től változott, a házi segítségnyújtás
keretében szociális segítés, vagy személyi gondozást lehet nyújtani. Ennek megfelelően
kellett módosítani az önkormányzat által fenntartott intézmény erre vonatkozó
dokumentumait. A szakmai program, ennek melléklete a megállapodás-tervezet, - amelyet az
ellátottal szükséges kötni – a házirend, és a szervezeti és működési szabályzat is átdolgozásra
került.
Az ellátottakkal kötendő megállapodás kiegészült még egy megállapodás kiegészítéssel, ami
az átmeneti időszakra, tehát 2016. január 1-től 2016. február 12-ig szól. Kérem, szíveskedjen
ezt is elfogadni a képviselő-testület.
A Magyar Államkincstár egységes kinézetű alapító okirati formát írt elő az intézmények
vonatkozásában, így az Alkony Gondozási Központ esetében is. Az alapító okirat mellett el
kellett készíteni egy módosító okiratot is, amelyben rögzítve vannak a módosítások
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testületének
6/2016.(II. 12. ) határozata
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona szakmai
programjának és mellékleteinek elfogadása

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ Idősek
Klubja és Bentlakásos Otthona módosított Szakmai Programját és mellékleteit megismerte,
azt elfogadja.
A Szakmai Program és mellékletei a határozat mellékletét képezik.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző
A határozatról értesül:
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Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona vezetője
Irattár.

Alkony Gondozási Központ
Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona
5474 Tiszasas, Fő út 13.

ALKONY GONDOZÁSI KÖZPONT
IDŐSEK KLUBJA ÉS BENTLAKÁSOS OTTHONA

SZAKMAI PROGRAM
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2016.

Az ENSZ 1991-ben öt alapelvet fogalmazott meg az idős emberek
problémájának kezelésére: függetlenség, részvétel, gondoskodás,
önmegvalósítás és méltóság. Ezek egy új szemlélet ma is érvényes alapját
jelentik. Szélesebb értelemben a szociális gondoskodás minden formájára,
sőt az egész társadalomra is értelmezhetőek. A segítségre szorulók emberi
méltóságának megőrzését, sorsukba való beleszólást lehetővé tételét,
aktivitásuk megtartását jelenti életük jobbra fordításában, tartalmasabbá
tételében.
Mindnyájunk közös célja a fenti alapelvek teljesülése, hiszen sorsunk –
annak változásában – közös. Csupán kívülről szemlélni a támaszra
ráutaltakat nem elég, valódi segítséget saját elvárásainkból építkezve
nyújthatunk. A szociális szolgáltatások fejlesztése terén sem téveszthetjük
szem elől azokat a követelményeket, amelyeket joggal támaszthatnánk saját,
egyéni igényeink alapján.

Az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona (továbbiakban
Intézmény) – az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5/A. § (1) bekezdése alapján – a következők
szerint határozza meg a szakmai programját.

I.

Általános rész

Az Intézmény adatai, jogállása
I.1. Megnevezése:

Alkony Gondozási Központ
Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona
(továbbiakban Intézmény)
5474 Tiszasas, Fő út 13.

I.2. Címe (Székhelye):

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-

I.3. Alapító:
testülete

5474 Tiszasas, Rákóczi út 32.
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Alapító okirat:
- kelte:
- száma:

Tiszasas, 1992.07.01.
8/1992.(X.30.) önkormányzati rendelet

I.4. Ellátási területe:
Bentlakásos ellátás esetén: Magyarország közigazgatási területe
Alapellátás esetén:
Tiszasas közigazgatási területe
(Házi segítségnyújtás, Szociális étkeztetés, Idősek nappali ellátása)
I.5. Felügyeletet ellátó szerv
- neve:
- címe:

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Tiszasas, Rákóczi út 32.

I.6. Fenntartó szerv
- neve:
- címe:

Tiszasas Község Önkormányzata
Tiszasas, Rákóczi út 32.

I.7. Tevékenységi kör
Tevékenységi körök:
Megnevezés
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Nappali ellátás
Ápolást-gondozást nyújtó intézményi
ellátás

Vonatkozó jogszabály
Szt. 62 §
Szt. 63 §
Szt. 65/F §
Szt. 67-68 §

I.8. A tevékenységek forrásai
- Tiszasas Községi Önkormányzatának finanszírozása;
- az Intézmény saját bevételei (pl.: térítési díj, étkezési térítés, egyéb bevétel).
- Tiszasasi Idősekért Alapítvány támogatása
I.9. Feladatmutatók
Alap- és szakellátás 1993. III. tv alapján
TEÁOR kódszám: 8531-8532
Engedélyezett
férőhelyek száma
50 fő
54 fő
36 fő
33 fő

Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Nappali ellátás
Ápolást-gondozást nyújtó
intézményi ellátás
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Összes férőhely:

173 fő

I.10. Jogállása
Az Intézmény a Tiszasas Község Önkormányzata felügyelete alatt működő jogi személy.
Az Alapító Okiratban meghatározott körben és kötelezettséggel végzi feladatait.
I.11. Gazdálkodási jogkör
Önállóan működő költségvetési szerv, gazdálkodási és pénzügyi feladatokat a költségvetési
szerv vonatkozásában Tiszasas Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el.
I.12. Az Intézmény vállalkozási tevékenysége és mértéke
Jelenleg az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

II.

Az Intézmény célja és feladata

II.1. A szakmai program célja, hatálya
Jelen szakmai program hatálya kiterjed az Intézmény, Tiszasas Fő út 13 valamennyi
szervezeti egységére, valamint az Intézménnyel szerződéses viszonyban álló munkatársakra,
szervezetekre.
A Szakmai Program célja, hogy meghatározza az Intézmény által felvállalt feladatok
szakmai tartalmát. A Szakmai Program az ellátásban részesülők szükségleteire épül, illetve a
változó igények maximális figyelembe vételével magasabb szakmai követelmény szintet
állapít meg az Intézményben dolgozók számára. Mindez biztosítja, hogy az ellátást igénybe
vevők számára kiszámíthatóbb szolgáltatás legyen biztosítható. Hozzájárul a komplex
problémakezeléshez, a különböző ellátási formák és szolgáltatások egymásra épülésével. A
Szakmai Program célja, hogy a humán erőforrásokat a legjobb és leghatékonyabb módon
használja fel, az ellátást igénybevevők érdekében.
A Szakmai Program az Intézményben dolgozók számára iránymutatás. A dolgozók
szakmai munkájukat ennek szellemében kötelesek végezni.

II.2. Szociális szolgáltatások célja:
 Alapszolgáltatás keretében: a szociálisan rászorulók a saját otthonukban és
lakókörnyezetükben kapják meg az egészségi – mentális állapotuknak, vagy más
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okból származó problémáikra a segítséget, hogy minél tovább biztosítható legyen
önálló életvitelük.
 Szakosított ellátás keretében: az egészségi állapotuk, életkoruk és szociális helyzetük
miatt rászorult személyek részére a teljes körű ellátás biztosításával az állapot
rosszabbodás megelőzése, és a szociális biztonság megteremtése a cél.

II.3. Az Intézmény feladata
Tiszasas község területén a szociálisan rászorulók részére a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások biztosítása. Az ellátottak érdekében az önkormányzat gondozási központot
működtet, amely alaptevékenysége körében ellátja az
- étkeztetést
- házi segítségnyújtást
- nappali ellátást
- bentlakásos otthon működtetését
- az ellátási területén jelentkező igények felmérését, a megfelelő gondozás
megszervezését
- alap- és szakosított ellátást nyújtó intézmények tevékenységének összehangolását.

II.4. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások,
nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása
II.4.1. A megvalósítandó program konkrét bemutatása
A megvalósítandó program illeszkedik a szolgáltatástervezési koncepcióba, az ott
kitűzött célok megvalósítását szolgálja.
A település lakosságszáma, illetve annak korösszetétele, valamint a szociálisan
rászoruló betegek és megromlott egészségi állapotú időskorúak száma indokolja az idősek
otthonának bővítését és működtetését.
A lakosság körében igény van az ápolást, gondozást nyújtó szakosított intézményként
működő idősek otthonára, mivel jelentős a száma azoknak az időseknek, akik számára
életkoruk, egészségügyi állapotuk, szociális helyzetük miatt már nem elegendőek az
alapszolgáltatás keretében biztosítható ellátások (az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, nappali
ellátás).
A szolgáltatás bővítésével a keletkezett férőhelyek révén a célcsoport ellátása
jelentősen növekszik és így lehetőség lesz a Tiszazugi térségből jelentkező igények
kielégítésére is.
Az Intézményben a program megvalósulásával
- 8 időskorú rászorulónak tudnánk otthont, valamint 24 órás felügyeletet és ápolástgondoskodást nyújtani.
Ez a férőhelybővítés a Tiszasas községben 30 %-os férőhelyszám növekedést eredményezne.
II.4.2. Jelenlegi kapacitások
A személyes gondoskodás formái:
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás

50 fő
54 fő
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-

nappali ellátás
bentlakásos ellátás
integrált szervezeti forma

36 fő
33 fő
Szt. 85/C. §

II.4.3. A megvalósult program konkrét bemutatása, a nyújtott szolgáltatáselemek,
tevékenységek leírása
Tiszasas község kicsiny, 1100 lelket számláló település Jász – Nagykun – Szolnok
megye határán, Kunszentmártontól 20, Szolnoktól 50 km-re.
Intézményünk 1992-ben kezdte meg működését 16 férőhellyel, 2002-ben 6 férőhellyel
bővült, majd 2013-ban további 11 férőhellyel. A Tiszasas Község Önkormányzata
fenntartásában működő otthon jelenleg 33 idős ember tartós bentlakásos ellátásáról
gondoskodik.
A most elkészült új épületszárnynak köszönhetően további 8 férőhellyel bővül
otthonunk.
A község lakóházai közé épült épületegyüttesben kapott helyet az Idősek Klubja is,
amely a falu időskorú lakói részére nyújt nappali ellátást.
Otthonunk nyitott, lakóink személyiségi és szabadságjogait maximálisan tiszteletben
tartjuk, bármikor szabadon elhagyhatják az Intézményt a házirend előírásainak betartása
mellett. Célunk, hogy a lakóink részére boldog, derűs, kiegyensúlyozott, tartalmas életet
biztosítsunk. Lakószobáink világosak, jól felszereltek. A régi épületrészben 9 db lakószoba
található. A 2002-ben és 2013-ban átadott új épületrészekben 3 db emelt szintű elhelyezést
nyújtó, 5 darab kétágyas, illetve 2 db 4 ágyas hagyományos elhelyezést nyújtó lakószoba
került kialakításra.
Lakóink részére szabadidejük hasznos eltöltése, értékeik kibontakoztatása, valamint
kikapcsolódásuk érdekében folyamatosan tartunk szellemi, kulturális és szórakoztató
foglalkozásokat csoportosan és egyénileg is.
Napi háromszori étkezést biztosítunk az önkormányzat konyhájáról. Az orvos előírása
alapján lehetőség van diétás étkezés igénybevételére. Ebédlőnk hangulatos, a lakók kultúrált
étkeztetését teszi lehetővé.
Folyamatosan őrködünk lakóink egészsége felett. Az Intézmény orvosa heti 4 órában
tart rendelést, ezen kívül sürgős esetben bármikor hívható. A napi ápolás és gondozási
teendőket 9 fős ápoló – gondozó személyzet látja el. Munkánk során alapelv a prevenció,
melynek célja a lakók állapotromlásának megelőzése, valamint az új keletű betegségek korai
felismerése, melyet szűrővizsgálatokkal és a lakók testi – lelki állapotának folyamatos
figyelemmel kísérésével valósítunk meg.
Otthonunk automata mosógépekkel és szárítógéppel üzemelő mosodája napi 25kg
ruha mosását, vasalását végzi, a vasalás kézi háztartási vasalóval történik.
Az Intézmény teljes mértékig lehetővé teszi és biztosítja az egyéni és közösségi
vallásgyakorlás lehetőségét. Az Intézmény lakóinak vallásgyakorlására a társalgó nyújt
helyszínt.
Az Intézmény működése során az ellátást igénybe vevő részére teljes körű ellátást
biztosít. Az otthon lakói részére ennek megfelelően folyamatosan biztosított az étkeztetés,
szükség szerint ruházat, textília, egészségügyi ellátás, mentálhigiénés ellátás a különféle – a
jelen szakmai programban részletesen is ismertetett – foglalkoztatások, és a lakhatás.
Az Intézmény az ellátás biztosítása során eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének,
az adatkezelés során előírt adatvédelmi kötelezettségeknek, tiszteletben tartja és biztosítja a
lakók jogait, érvényre juttatja az együttélés szabályainak megvalósulását, biztosítja az
ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való
kapcsolattartását, szabályozza és érvényre juttatja a látogatók fogadásának rendjét, valamint
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az intézményből való eltávozás visszatérés rendjét, az érték- és vagyonmegőrzésre átvett
tárgyak átvételének és kiadásának szabályait, a pénz- és értékkezelés rendjét, biztosítja az
ellátottak érdekvédelmét.
II.5. Más intézményekkel történő együttműködés módja
Intézményünk a hatékony segítői, szakmai tevékenység megvalósulása, továbbá a jó
szakmai és nem utolsó sorban emberi kapcsolatok kialakítása és fenntartása érdekében
hatékonyan együttműködik az alábbi intézményekkel.
A Módszertani intézményekkel, melynek során információt szolgáltatunk
tevékenységünkről, adatkérést teljesítünk, szakmai tanácsot, valamint segítséget kérünk az
ellátás megszervezésében, részt veszünk szakmai jellegű előadásokon illetve képzéseken,
közreműködünk a módszertani intézmény által folytatott ellenőrzésekben.
(Esély Szociális Közalapítvány, Contact Nkft., Krizment Mentálhigiénés Bt.)
A hatékony gazdálkodás keretében együttműködünk a saját intézményünk és más
intézmények fenntartóival a következő főbb területeken: a költségvetési, pénzügyi,
gazdasági tevékenység tervezése, végrehajtása és ellenőrzése, szakmai feladatellátás
tervezése, végrehajtása és ellenőrzése.
(Tiszasas Község Önkormányzata, Tiszaug Község Önkormányzata, Szelevény Község
Önkormányzata, Csépa Község Önkormányzata)
Más szociális intézménnyel az együttműködés főbb területei: szakmai kapcsolatok
fenntartása révén szakmai információk cseréje, új módszerek, modellek intézmények közötti
ismertetése, elhelyezési és áthelyezési ügyekben kölcsönös segítségnyújtás az igénylő
számára legmegfelelőbb intézmény kiválasztásában, részt veszünk a szakmai konzultációkban
akár napi rendszerességgel, a telefonos illetve az internetes kapcsolattartás címén.
(Őszikék Egyesített Szociális Intézmény, Csépa; Berecz Skolasztika Szociális Intézmény,
Tiszaug; Szőke Tisza Otthon, Tiszaug)
Az ellátás igénybe vevők teljes körű egészségügyi ellátásának érdekében
folyamatos a kapcsolattartás a háziorvosokkal és a szakrendelőkkel, kórházi ellátás esetén a
kezelő orvosokkal; a részvétel megszervezése az egyéni és csoportos egészségügyi
szűrésekre, a szolgáltatás-nyújtás keretében igénybe vesszük a szociális és egészségügyi
szakértők tanácsadását.
Az ellátottak folyamatos gyógyszerrel, gyógy-készítményekkel és gyógyászati
segédeszközökkel történő ellátása érdekében napi kapcsolatban állunk a Tiszaparti
Gyógyszertárral illetőleg a Nektár bio bolttal.
(Dr Szűcs Imre háziorvos és Dr Pesti Zsuzsanna pszichiáter szakorvos írásos megállapodás
alapján; Kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ szakorvosai és asszisztensei; Dr
Bugyi István Kórház szakorvosai és asszisztensei; Kunszentmártoni Orvosi Ügyelet orvosai
és asszisztensei; Kunszentmártoni Mentőállomás; betegszállító szolgálatok munkatársai)
Együttműködés a hatóságokkal: a folyamatosan változó jogszabályi háttér miatt
folyamatos a kapcsolattartás és egyeztetés az engedélyező hatóságokkal, kérelmekkel és
engedélyezési eljárásokkal kapcsolatban történő egyeztetés, jelentési kötelezettség teljesítése

12

másodfokú hatósággal; eljárásba bevont, az engedélyezésben részt vevő szakhatóságokkal
történő egyeztetés; folyamatos kapcsolattartás az ellátottaink lakcíme szerinti területileg
illetékes gyámhivatalokkal; együttműködés a rendőrséggel, bírósággal; tevékenységünk során
elengedhetetlen az együttműködés az önkormányzatokkal.
Intézményünk ellátotti köréhez tartozó idősek méltó végtisztességhez jutásának
érdekében folyamatos, közvetlen kapcsolatban állunk a térségben működő temetkezési
vállalatokkal.
(Kegyelet Sírkő Kft., Végső nyugalom Kft., Keresztesi és társa Bt., Pietas Kereskedelmi
Szolgáltató és Temetkezési Kft.)
Együttműködés más profilú intézményekkel, szervezetekkel: a generációk közötti
kapcsolattartás szorosabbá tétele érdekében közvetlen kapcsolatot alakítottunk ki a helyi
általános iskolával, az óvodával, valamint a Református és a Katolikus Egyházzal és
szervezeteivel. A hitélet folyamatos biztosítása érdekében napi kapcsolatban vagyunk Kuczor
Erzsébet lelkészasszonnyal és Reusz József Atyával.
Egyéb intézmények: Takarékbank; 3A Takarékszövetkezet Tiszasasi Kirendeltsége;
Posta,
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Családtámogatási
és
Társadalombiztosítási Főosztály; Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatala;

III.

Az ellátandó célcsoport jellemzői

III.1. Demográfiai mutatók
Tiszasas Község az Észak-alföldi régióhoz tartozik, amely az ország második
legnagyobb kiterjedésű régiója, az Alföld, mint nagytáj északkeleti harmadát foglalja magába,
területe 17.729 km2. A régiót Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-SzatmárBereg megye alkotja.
Az Észak-alföldi régiót 389 település alkotja, ezek kétharmada Szabolcs-SzatmárBereg megyében van. A régió az ország egyik legelvárosiasodottabb területe, a települések
közel egy hatoda város. Ugyanakkor a városok területi fejlődésben játszott szerepe
térségenként változó. A régióban túlsúlyban vannak a városhierarchia alján lévő települések,
ugyanakkor hiányoznak a középvárosok (az ország 25 ilyen városa közül egy, Jászberény
található a régióban). A kisvárosok száma az országos átlagnak megfelel, viszont a városias
jellegű és a központi funkciókkal nem rendelkező városi jogállású települések aránya
jelentősen meghaladja az országos értéket.
A régiót 27 kistérség alkotja, ezek között – az országban egyedüliként – nem található
dinamikusan fejlődő térség. Az Észak-Alföldön nagy kiterjedésű külső (a román és ukrán
határ mentének aprófalvas területei) és belső (Jász-Nagykun-Szolnok megyében a KözépTiszavidék) perifériás területek találhatók.
A KSH adatai szerint Jász-Nagykun-Szolnok megye népességszáma 2013. január 1jén 388.667 fő volt. Az összlakosság évről évre csökken, folyamatos fogyás tapasztalható. A
csökkenést egyrészt a születéseknek a halálozásokénál kisebb száma, a természetes fogyás,
másrészt a vándorlási veszteség okozza. A megye jelentős mértékben urbanizált, a lakosság
több mint fele a 20 városban él. A megye székhelye Szolnok Megyei Jogú Város, amely
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jelentős közlekedési, kereskedelmi, oktatási és idegenforgalmi központ. A 78 település 9
járásba szerveződött. A lakónépesség számát korcsoportos bontásban is vizsgáltuk. A
korcsoportos bontást megvizsgálva látható, hogy a megye népességének túlnyomó részét a
munkaképes korosztály adja. Évek alatt a 0-14 éves és 15-64 éves korosztálynál csökkenés
mutatkozik, míg a 65 év feletti korosztály évről évre nő.
Az öregedési index az időskorú népességnek (65–X éves) a gyermekkorú népességhez
(0–14 éves) viszonyított arányát fejezi ki, a népesség korösszetétele változásának és az
elöregedés folyamatának legfontosabb indikátora, amelynek a demográfiai jövő
szempontjából van kiemelt jelentősége. Megyénk öregedési indexe a régióban a
legkedvezőtlenebb. Az időskorú népesség gyermekkorú népességhez viszonyított aránya itt a
legnagyobb, és az évek folyamán tovább növekedett, ugyanis 1990-ben 61,7 volt, 2013. évre
121,7 lett az indexszám, vagyis folyamatos elöregedés tapasztalható.
A népesség természetes szaporodása vagy fogyása az egy év alatt történő
élveszületések és a halálozások alapján számítandó (a vándorlást figyelmen kívül hagyva). A
népesség természetes fogyása hazánkban és néhány országban, illetve megyénkben is több
évtized óta tartó folyamat. A megyében a születésszám enyhe növekedése figyelhető meg
(1000 főre vetítve, nem abszolút számban) az utóbbi 4 évben, mely többek között a
kormányzat családpolitikai intézkedéseinek is az eredménye.
A népesség egészségi állapotában, valamint az azt meghatározó tényezők
megjelenésében (a születéskor várható átlagos élettartam, a jövedelmi viszonyok, a gazdasági
fejlettség mutatói) és az egészségügyi kiadások között szoros kölcsönhatás mutatható ki. Jelen
anyag terjedelmi korlátai miatt csak a születéskor várható élettartam alakulását mutatjuk be. A
születéskor várható átlagos élettartam azon – egy adott naptári évre vonatkoztatott – életévnek
a száma, amelyek születéstől kezdve átlagosan megélhetők lennének, az adott évi
korspecifikus halálozási arányszámok jövőbeni változatlan érvényesülése esetén.
Magyarországon, és így Jász-Nagykun-Szolnok megyében is, folyamatosan emelkedő
tendencia figyelhető meg a várható élettartamban, de sajnálatos tény, hogy az érték ennek
ellenére is messze elmarad az Európai Unió egyes országaiban várható élettartamtól. A
várható élettartam mindkét nem tekintetében kevesebb, mint az országos. Megyénkben a
férfiak esetében 70,55 év, nőknél 77,62 év volt a várható élettartam 2012. évben, míg
országosan 71,45 és 78,38 év.
III.2. Az ellátottak köre
Az ellátottak köre elsősorban a település szociálisan rászorult időskorú lakossága.
III.2.1 Étkeztetés keretében: azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve
önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani.
 szociálisan rászorult igénybe vevők megoszlása:
- életkora alapján jogosult: 79 %
- egészségi állapota alapján jogosult: 21 %
 igénybe vevők közül
- kiszállítással: 50 %
- elvitellel: 27 %
- helyben fogyasztással: 23%
étkezik.
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III.2.2. Házi segítségnyújtás keretében: azoknak az időskorú személyeknek nyújt
segítséget, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és
róluk nem gondoskodnak. Szociális segítést vagy személyi gondozást
biztosítunk azoknak az elsősorban időskorú személyeknek, akik saját
lakókörnyezetükben az önálló életvitel fenntartására csak segítséggel képesek.
 napi gondozási szükséglet alapján:
- 1 órás gondozást igényel: 70 %
- 2 órás gondozást igényel: 17 %
- 3 órás gondozást igényel: 10 %
- 4 órás gondozást igényel: 3 %
 a gondozási intenzitás jellemzői:
- vásárlás:
 hetente 1 alkalommal: 33 %
 hetente 2 alkalommal: 45 %
- háztartási munka (takarítás, stb.):
 hetente 1 alkalommal: 61%
 hetente 2 alkalommal: 22 %
 hetente 3 alkalommal: 5 %
 hetente 5 alkalommal: 1 %
- mosás, vasalás:
 hetente 1 alkalommal: 15 %
 hetente 2 alkalommal: 13 %
- vérnyomás, vércukor mérés:
 hetente 1 alkalommal: 15 %
 hetente 2 alkalommal: 6 %
 hetente 5 alkalommal: 1 %
 szükség esetén: 78 %
- gyógyszeríratás, gyógyszerkiváltás, szakorvosi ellátás szervezése:
 hetente 1 alkalommal: 73 %
- gyógyszeradagolás:
 hetente 1 alkalommal: 16 %
- orvos hívás, orvoshoz kísérés: szükség szerint
- hivatalos ügyek intézése:
 hetente 1-2 alkalommal: 64 %
- mentális gondozás: szükség szerint
- fürdetés:
 hetente 1 alkalommal: 19%
 hetente 5 alkalommal: 5 %
- sebkezelés:
 hetente 5 alkalommal: 9 %
- napi ápolási feladat (tisztába tevés):
 napi 2-3 alkalommal: 2 %
 gondozási tevékenység alapján:
- személyi segítségben részesül: 34 %
- szociális segítségben részesül: 66 %
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III.2.3. Nappali ellátást nyújtó intézmény: az Idősek Klubjának szolgáltatásait
elsősorban a saját otthonukban élő időskorúak vehetik igénybe, illetve az a 18.
életévét betöltött személy, aki egészségi állapotára figyelemmel szociális és
mentális támogatásra szorul.
 Igénybe vevők kor szerinti megoszlása:
- 65 év alatti igénybe vevők: 23 %
- 65 év feletti igénybe vevők: 77 %
 Igénybe vevők közül naponta igénybe veszi a szolgáltatást: 85 %
III.2.4. Idősek Bentlakásos Otthonába ellátottak:
 Azok a személyek, akik életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt
rászorultak, és róluk az alapellátás keretében nem lehet gondoskodni.
 Az Intézményben ellátás csak a napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban
meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló
szakvélemény alapján nyújtható azon személyek részére, akik rendszeres fekvőbeteg
gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, és a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt
betöltötték.
 Felvehető az Intézménybe az előző pont szerinti személlyel az ellátás igénylésekor
legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli
hozzátartozója a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet hiányában is.
 Ellátás nyújtható továbbá azon napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező
személyeknek is, akik a 18. életévüket betöltötték, azonban betegségük vagy
fogyatékosságuk miatt önmagukról gondoskodni nem képesek.
 A férőhelyszám 15%-áig gondozási szükségletvizsgálattal nem rendelkező személy is, ha
az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a
szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.


Az Intézmény ellátottjainak demográfiai jellemzői a következők:
Férőhely
%-ában
9%
30 %
52 %
9%
100 %

Életkor
60-69 év
70-79 év
80-89 év
90 év felett
Összesen

Az Intézmény ellátottjainak szociális jellemzői:
Szociális jellemző
Nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, akik ápolásra,
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Férőhely
%-ában
95 %

gondozásra szorulnak
18. életévüket betöltött személyek, akik betegségük
miatt nem tudnak önmagukról gondoskodni
Demens betegek

5%
40 %

Az Intézmény ellátottjainak ellátási szükségletei:
Szükséglet
Lakhatás
Ápolás
Gondozás
Étkeztetés
Ruházattal való ellátás
Textíliával való ellátás
Egészségügyi ellátás
Mentálhigiénés ellátás
Hivatalos ügyekben való segítségnyújtás
Ruházat és textília tisztítása
Intézményen belüli foglalkoztatás

Férőhely
%-ában
100 %
90 %
100 %
100 %
0%
80 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

IV. Feladatellátás szakmai tartalma, módja és a biztosított szolgáltatások
formái, köre és rendszeressége, bentlakásos intézmény esetén a gondozási,
rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma
IV.1. Alapellátások:
IV.1.1. Étkeztetés:
Étkeztetés keretében főétkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosítunk a szociálisan
rászorult személyeknek. Az étel elkészítése a Tiszasas Község Önkormányzat által fenntartott
Iskola Konyhán (szociális konyha) történik.
Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja – a háziorvos
javaslatára – diétás étkezést is tudunk biztosítani.
A lakosság szükségleteinek megfelelően az alábbi formákban lehet igénybe venni az
étkeztetést:
 helyben fogyasztással az Alkony Gondozási Központ, Tiszasas, Fő út 13. szám alatt,
(az étkezőben biztosított étkészlet, evőeszköz, szalvéta, kézmosási lehetőség,
nemenkénti
illemhely)
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 elvitellel: 11.30-tól az Iskola Konyháról
 lakásra szállítással: igény esetén külön díjazás ellenében lehetőség van igényelni az étel
házhoz szállítását, amelyet az Alkony Gondozási Központ tulajdonában lévő
személygépkocsival szállítunk ki 11.30 és 12.00 között
Az étkeztetés mindhárom formájánál javasoljuk csereételes használatát.
Étkeztetés esetén az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 4. számú mellékletének megfelelő
„Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplót kell vezetni”.
IV.1.2. Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás keretében az igénybe vevő szükségleteinek megfelelő fizikai,
mentális és szociális segítséget vehet igénybe: a saját otthoni környezetében, az életkorának,
élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, és a meglévő képességeinek
megtartásával, fejlesztésével.
Házi segítségnyújtás igénybevétele előtt az intézményvezető a jogszabályban
meghatározottak szerint elvégzi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát, és
megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét.
A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő
időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a szolgáltatást igénybe vevő nem
igényli a gondozási szükséglet vizsgálat szerinti napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi
segítségnyújtást, a szolgáltatást az általa igényelt időtartamban kell nyújtani. A szolgáltatást
igénybe vevő személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított értékelő adatlap szerinti,
vagy általa igényelt, annál alacsonyabb napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi
segítségnyújtást hetente – a hét egy vagy több napjára – összevontan is igénybe veheti.
Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az
intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének
lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig
napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.
A házi segítségnyújtás keretében – a gondozási szükségletvizsgálat eredménye alapján
- szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtunk az ellátottak számára.
Szociális segítés keretében biztosítani kell:
 a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
 a háztartási tevékenységben való közreműködést,
 a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet,
elhárításában történő segítségnyújtást,
 szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
Személyi gondozás keretében biztosítani kell
 az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
 a gondozási és ápolási feladatok elvégzést,
 a szociális segítés körébe tartozó feladatokat.
Amennyiben a házi segítségnyújtás során
 szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik
szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni,
 szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző
személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.
A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei
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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 terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való
kompetencia határáig)
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A házigondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik a háziorvosi szolgálattal, a
kórházi szociális nővérrel, valamint az egyéb egészségügyi ellátást nyújtó intézménnyel, az
Idősek Klubjával /a nappali ellátás/, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel,
illetve az ellátott hozzátartozóival.
A házi segítségnyújtás során a személyi gondozásban részesülő személyekről egyéni
gondozási terv készül. Amennyiben a háziorvos véleménye alapján ápolási feladatok ellátása
is szükséges, a gondozási terv ápolási tervvel egészül ki.
Rendszeres házi segítségnyújtás csak fertőzésmentes lakókörnyezetben rendelhető el.
Ha fertőző beteg gondozása szükséges, ki kell jelölni egy gondozót, aki a fertőző állapot
időtartama alatt kizárólag a fertőző beteget gondozza.
A házigondozó napi gondozási tevékenységéről az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 5.
számú melléklete szerint tevékenység naplót vezet.
A házi segítségnyújtásért fizetendő mindenkori térítési díj összegét a fenntartó évente
állapítja meg, amelyet követően az intézményvezető írásban tájékoztatja az ellátottakat a
fizetendő személyi térítési díj összegéről.

IV.1.3. Nappali ellátás:
Az idősek nappali ellátását biztosító intézmény /Idősek Klubja/ célja az ellátást
igénybevevők részére szociális, egészségügyi és mentális állapotuknak megfelelő napi
életritmus biztosítása, valamint közösségi szolgáltatások szervezése.
Az Intézmény nyitvatartási ideje:
A hét öt munkanapján 8-16 óráig.
Az Intézmény által nyújtott szolgáltatások köre:
 Igény szerint meleg élelem biztosítása napi egyszeri alkalommal.
Az ebéd ideje: 1130-1230.
 Szabadidős programok szervezése:
Az Intézmény az igénybe vevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya és
társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít, továbbá rendezvényeket
szervez.
 Szükség szerint megszervezi az egészségügyi alapellátást, egészségügyi felvilágosító
előadásokat, tanácsadást szervez az egészséges életmódról, továbbá segítséget nyújt a
szakellátásokhoz való hozzájutásban.
 A hivatalos ügyek intézéséhez segítséget nyújt.
 Életvezetési és életviteli tanácsadást biztosít.
 Támogatja a speciális önszerveződő csoportokat, segíti szerveződésüket és
működésüket.
Szabadidős programok szervezésének minősül az is, ha az Intézmény az ellátást
igénybe vevők részére sajtóterméket, könyveket, kártya- és társasjátékokat,
tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez.
Az Intézmény által nyújtott egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító
előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, vérnyomás- és vércukormérés,
valamint a mentális gondozás.
A nappali ellátást igénybe vevők rendelkezésére áll: közösségi együttlétre, személyi
tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására alkalmas helyiségek, illetve, étkeztetés helyben
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fogyasztása esetén lehetőség van az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására az
Intézmény ebédlőjében.
A klub vezetője az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 10. számú melléklete szerinti
látogatási és eseménynaplót vezet.
A nappali ellátásban részesülő személyre a gondozást végző személy egyéni gondozási
tervet készít, amelyet első alkalommal az igénybevételt követő egy hónapon belül kell
elkészíteni.
A klub szolgáltatásai a klubtagok számára ingyenesek. Térítési díjat az étkezés
igénybevételéért kell fizetni.
Az étkezésért fizetendő mindenkori térítési díj összegét a fenntartó évente állapítja
meg.
IV.2. Szakosított ellátás
Bentlakásos intézmény:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 67-68. §ában meghatározott intézményi elhelyezés, amely az Intézményben életvitelszerű tartózkodást
biztosít, folyamatos felügyelet mellett.
Az Intézmény teljes körű ellátást köteles biztosítani, ami a megfelelő lakhatási
feltételeken túl minimálisan magában foglalja az ellátottak legalább napi háromszori
étkeztetését, szükség szerint személyes ruházattal, textíliával való ellátásukat, az egészségi
állapotuknak megfelelő orvosi, szakorvosi (kórházi) ellátásukat, ápolásukat, az ezzel
összefüggő gyógyszer és gyógyászati segédeszközzel történő ellátásukat (a mindenkori
jogszabályi előírások figyelembe vételével), az állapotuknak megfelelő terápiás jellegű
foglalkoztatásukat, mentális gondozásukat, közösségi kapcsolataik szervezését.
Az ellátás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani, hogy az ellátásban
részesülők emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek.
Az Intézmény vezetőjének feladata az egyén autonómiáját elfogadó és integrációját
minden eszközzel segítő humanizált környezet kialakítása és működtetése.
IV.2.1. Az 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
részesítse keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak
helyreállítására és szinten tartására kerül sor.
Az ápolási, gondozási feladatok között el kell látni a következő tevékenységeket:
- gyógyszer átadás, beadás,
- sebellátás, felfekvések kezelése,
- fürdetés, mosdatás,
- tisztába tevés, ágytálazás,
- öltöztetés,
- az ellátottak mozgatása, emelése,
- az ellátottak tornáztatása – különösen a fekvő betegeknél,
- kéz- és lábápolás,
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- borotválás, hajvágás,
- a szennyes ruha és ágynemű gyűjtése, valamint a tiszta kiadása.
A feladatellátás az ápolók munkaköri leírása, a vezető utasítása, valamint az ellátottak
igénye szerint történik.
Az ellátásban részesülő személyre vonatkozóan el kell készíteni az egyéni gondozási
tervet.
A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának
megfelelő gondozási, ápolási feladatokat és azok megvalósításának módszereit. A gondozási
terv az ellátás igénybevételét követő egy hónapon belül kerül elkészítésre.
A gondozási terv elkészítéséről az Intézmény vezetője gondoskodik.
A gondozási tervet, annak módosítását az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve
törvényes képviselőjével közösen kell elkészíteni. A gondozási terv eredményességének
feltétele az ellátást igénybe vevő aktív közreműködése.
A gondozási terv kidolgozását munkacsoport végzi, amelyben az ellátásban részesülő
személlyel közvetlenül foglalkozó szakember, valamint az intézményvezető által kijelölt
szakemberek vesznek részt. (pl.: orvos, foglalkoztatás vezető, mentálhigiénés szakember)
Az egyéni gondozási terv tartalmazza
 az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét,
 az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat,
azok időbeni ütemezését,
 az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit.
Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan
figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését.
Az egyéni gondozási tervet kidolgozó munkacsoport évente – jelentős állapotváltozás esetén,
annak bekövetkeztekor – átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek
figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet.
Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni
gondozási terv részeként ápolási tervet kell készíteni. Az ápolási terv az elhelyezett személy
részére nyújtott ápolási feladatok dokumentációja, amely az ápolásra szoruló személy
állapotának javítására vonatkozó feladatokat, illetve az alkalmazható technikát tartalmazza.
Az ápolási terv tartalmazza:
- az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának leírását,
- az ápolási tevékenység részletes tartalmát,
- az ellátást igénybe vevő önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segítő
tevékenységet,
- az ápolás várható időtartamát,
- szükség szerint más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését.
Az ápolási feladatok szakszerű ellátását az Intézmény orvosa folyamatosan figyelemmel
kíséri. A feladatokat azok jellegének megfelelően naponta többször, naponta, illetve több
naponta, igény, illetve az ápoló megítélése szerint kell ellátni, az emberi méltóság tiszteletben
tartása mellett.
IV.2.2 Étkeztetés
Az Intézmény az étkeztetést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az
egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja, a szociális étkeztetésre
vonatkozó szabályok figyelembevételével. Az ellátottak étkeztetése keretében legalább napi
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háromszori étkezést – ebből legalább egy alkalommal meleg ételt – kell biztosítani. Ha az
ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, részére – orvosi vagy dietetikusi javaslatra
– speciális étkezési lehetőséget kell biztosítani (pl.: diéta, gyakoribb étkezés).
A feladatellátás formái:
- normál étrend,
- speciális étrend:
- vegetáriánus,
- szénhidrátszegény,
- fehérjeszegény,
- diétás étrend
- zsírszegény étrend
A feladatellátás az alábbiak szerint történik:
- az Intézmény étkezőjében történő felszolgálással, illetve
- szükség esetén az ellátott szobájába történő szállítással.
Az étkezések időpontja:
a) reggeli:
b) ebéd:
c) vacsora:

730 - 830
1130 -1230
1630 - 1730

A fekvőbetegek ellátása során gondoskodni kell a rendszeres folyadékbevitelről.
IV.2.3. 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 saját textíliával, akkor az
Intézmény biztosítja számára a következő textíliákat:
- legalább 3 váltás fehérnemű és hálóruha,
- évszaknak megfelelő 2 váltás felső ruházat és utcai cipő,
- a tisztálkodást segítő három váltás textília.
Az Intézményben az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó személyek kötelesek
közreműködni a textíliával kapcsolatos ellátási feladatok végrehajtásában, a megfelelően
tiszta, kulturált, higiénikus környezet megtartásában.

IV.2.4. Egészségügyi szolgáltatás
Az Intézmény biztosítja az ellátást igénybe vevők egészségügyi ellátását.
Az egészségügyi ellátás keretében gondoskodik az igénybe vevő
 egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról,
 orvosi ellátásáról,
 szükség szerinti alapápolásáról, az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996.
(VII. 26.) NM rendeletben meghatározott szakápolási tevékenységek kivételével,
ennek körében különösen
 a személyi higiéné biztosításáról,
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 a gyógyszerezésről,
 az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban,
valamint a kontinenciában való segítségnyújtásról,
szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz való hozzájutásáról,
kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról,
gyógyszerellátásáról,
gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról.

Az Intézmény orvosa biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának
rendszeres ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, az egészségügyi tárgyú jogszabályokban
meghatározott szűréseket, a gyógyszerrendelést, valamint szükség esetén az egészségügyi
szakellátásba történő beutalást.
Az ellátásban részesülő személy részére előírt gyógyszer felhasználását az 1/2000.
(I.7.) SzCsM rendelet 9. számú melléklete szerinti Egyéni gyógyszer-felhasználási
nyilvántartó lapon kell rögzíteni, amelyet az ellátás nyújtásának kezdetekor, majd a
nyilvántartó lapon szereplő adatokban bekövetkező változások esetén kell kitölteni.
Műszakonként az ellátottak egészségi állapotát érintő változásokról és a velük
kapcsolatos jelentősebb eseményekről sorszámozott eseménynaplót (átadó füzetet) kell
vezetni.
Az Intézménynek készleten kell tartania az ellátásban részesülők eseti
gyógyszerszükségletéhez igazodó megfelelő gyógyszermennyiséget. Az Intézmény az
ellátásban részesülők rendszeres gyógyszerszükségletének megfelelő gyógyszerekhez való
hozzájutást biztosítja, ennek keretében gondoskodik különösen a gyógyszerek
beszerzéséről és tárolásáról. A rendszeres gyógyszerkészletet havonta az Intézmény orvosa
állítja össze az intézményvezető javaslata alapján, melynek során figyelemmel kell lenni az
ellátást igénybe vevők egészségi állapotára is.
Az Intézménynek térítésmentesen kell biztosítani:
Az eseti és rendszeres gyógyszerkészletet, továbbá az injekcióval, infúzióval történő
ellátáshoz szükséges anyagokat, az akut sebellátáshoz szükséges kötszereket, valamint a
szűrővizsgálatokhoz szükséges reagenseket, indikátorcsíkokat (a továbbiakban:
alapgyógyszerkészlet) az ellátottaknak térítésmentesen (a személyi térítési díj terhére) –
ideértve a gyógyszerért külön jogszabály alapján dobozonként fizetendő díj költségét is –
kell biztosítani.
Az eseti gyógyszerkészlet az alábbi gyógyszercsoportokból áll (ATC kód szerint):
a) szintetikus görcsoldók (A03 A),
b) propulsív szerek (A03 F),
c) bélmozgatást csökkentő szerek (A07 D),
d) heveny vérnyomás-emelkedés csökkentésére szolgáló szerek (C 08 C),
e) fájdalom és lázcsillapítók (M02, N 02),
f) anxioliticumok (N05 B),
g) altatók, nyugtatók (N05 C),
h) hashajtók (A06 A),
i) szisztémás antihisztaminok (R06 A),
j) antiarritmiás szerek (C01 B).
A rendszeres gyógyszerkészlet az alábbi gyógyszercsoportokból áll (ATC kód szerint):
a) tápcsatorna és anyagcsere
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aa) antacidok (A02 A),
ab) peptikus fekély kezelésének gyógyszerei (A02 B),
ac) az epebetegségek egyéb terápiás készítményei (A05 A),
ad) bélfertőtlenítők, gyulladásgátlók (A07A, A07 E),
ae) digesztívumok (A09 A),
af) orális antidiabetikumok (A10 B);
b) vér és vérképző szerek
ba) antikoagulánsok (B01 A),
bb) vérzéscsillapítók (B02 A, B02 B),
bc) vérszegénység elleni készítmények (B03 A);
c) kardiovaszkuláris rendszer
ca) szívglikozidok (C01 A),
cb) szívbetegségben használt értágítók (C01 D),
cc) vérnyomáscsökkentők (C02),
cd) vizelethajtók (C03),
ce) perifériás értágítók (C04),
cf) kapilláris-stabilizáló szerek (C05),
cg) béta-blokkolók (C07),
ch) ACE-gátlók (C09 A);
d) antibiotikumok (J01);
e) váz- és izomrendszer
ea) gyulladásgátlók és reumaellenes készítmények (M01),
eb) ízületi és izomfájdalmak kezelésének készítményei (M02),
ec) izomrelaxánsok (M03 B);
f) idegrendszer
fa) antiepileptikumok (N03),
fb) antikolinerg antiparkinson szerek (N04 A),
fc) dopaminerg antiparkinson szerek (N04 B),
fd) antipszichotikumok (N05 A).
Az Intézmény az alapgyógyszerkészletbe, valamint a rendszeres és eseti egyéni
gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszereket, továbbá a gyógyászati segédeszközök
közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve a társadalombiztosítás
által támogatott gyógyszert és gyógyászati segédeszközt biztosítja. Az
alapgyógyszerkészletről részletes és pontos tájékoztatást kell adni az ellátást igénybe vevő
részére.
Az alapgyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő
egyéni gyógyszerszükséglet költségét, ideértve a gyógyszerért külön jogszabály alapján
dobozonként fizetendő díj költségét is az ellátást igénybe vevő viseli.
Az Intézmény viseli az ellátást igénybe vevő rendszeres és eseti egyéni
gyógyszerszükségletének
a) teljes költségét, ha
aa) az ellátást igénybe vevőnek a személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a
továbbiakban: nyugdíjminimum) az Szt. 117/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
százalékát, vagy
ab) az ellátást igénybe vevő részére a költőpénzt az intézmény biztosítja;
b) részleges költségét, ha az ellátást igénybe vevőnek a személyi térítési díj
megfizetése után fennmaradó havi jövedelme meghaladja a nyugdíjminimumnak az Szt.
117/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott százalékát, azonban ez a jövedelem nem
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fedezi az ellátást igénybe vevő egyéni gyógyszerszükségletének költségét. Ebben az
esetben a bentlakásos intézmény az ellátást igénybe vevő jövedelmének a költőpénz
összegét meghaladó részét az egyéni gyógyszerszükséglet mértékéig kiegészíti.
Előzőektől eltérően az Intézmény nem köteles az egyéni gyógyszerszükséglet
költségének a viselésére, ha az ellátást igénybe vevő tartására az Szt. 114. § (2)
bekezdésének c)-e) pontja szerinti más személy köteles és képes, vagy az ellátást igénybe
vevő a gyógyszerköltség reá eső részét nem fizeti meg.
A gyógyászati segédeszköz ellátása körében az Intézmény feladata a vényre felírt
testtávoli eszköznek az Intézmény költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátott
költségén történő biztosítása. Ha a testközeli segédeszköz költségeinek viselésére az
ellátott jövedelmi helyzete alapján nem képes, az Intézmény köteles térítésmentesen
biztosítani.
IV.2.5. 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 megbeszéléseket,
- a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, a szükség szerinti pszichoterápiás
foglalkozást,
- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit,
- hitélet gyakorlásának feltételeit,
- a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását,
- segíti, támogatja az Intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok
kialakulását és működését.
Az Intézmény mindent megtesz az ellátást igénybe vevő testi – lelki aktivitása
fenntartásáért, megőrzéséért. Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának,
képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szükséges szervezni
- az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek
levegőztetése, ágytorna stb.),
- a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás,
rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.),
- a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-,
mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.).
Az ellátottak mentálhigiénés ellátásának biztosítása a szociális Intézmény valamennyi
dolgozójának a feladata.
Az Intézmény vezetője, ha az ellátást igénybe vevő gondnokság alá helyezése
szükséges, intézkedést kezdeményez a gyámhivatalnál.
IV.3. Gondozási Központ:
A gondozási központ olyan személyes gondoskodást nyújtó intézményi ellátási forma, amely
a szociális alapellátás körébe, valamint szakosított ellátásához tartozó feladatokat is biztosít.
Az Intézmény az alaptevékenysége körében ellátja:





a szociális étkeztetést
a házi segítségnyújtást
a nappali ellátást
bentlakásos intézmény működtetését;
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 az ellátási területen jelentkező igények felmérését a megfelelő gondozás
megszervezését, valamint tanácsadás biztosítását;
 az alap- és nappali ellátást nyújtó intézmények tevékenységének összehangolását;
 folyamatosan figyelemmel kíséri lakosság körében felmerülő gondozási igényeket;
 javaslatot tesz egyes új gondozási módszerek alkalmazására, a meglévő szociális
ellátások fejlesztésére;
 kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, a működő
ellátások szükség szerinti átalakítását;
 együttműködik a háziorvosi szolgálattal, továbbá más személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények, egészségügyi intézmények;
 igény esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátások biztosításának feltételeiről az
ellátást igénybe vevők részére;
 segíti a támogató, önsegítő csoportok szervezését, működését;
 segítséget nyújt az ellátást igénybe vevőnek hivatalos ügyintézéséhez;
 javaslatot tesz a fenntartónak a képzés, továbbképzés rendszerére, szervezésére.

V. A szolgáltatás igénybevételének módja
V.1. Az ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás igénybevételének szabályai
V.1.1. Kérelem, csatolandó dokumentumok
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője
kérelmére, indítványára történik. A kérelmet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője
szóban vagy írásban az Intézményben erre a célra használt kérelem formanyomtatvány
kitöltésével nyújthatja be az Intézmény vezetőjénél. Szükséges fénymásolatként csatolni a
személyes okmányokat (személyi igazolvány, lakcím kártya, TAJ kártya).
A kérelem benyújtásakor mellékelni kell a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú
melléklet I. része szerinti orvosi igazolást vagy a fekvőbeteg – gyógyintézeti ellátás ideje
alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi
zárójelentést, a II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint - az Szt. 117/B § szerinti
vállalás kivételével, mely szerint az ellátást igénybe vevő vagy a térítési díjat megfizető más
személy írásban vállalja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj
megfizetését – III. része szerinti vagyonnyilatkozatot. A vagyonnyilatkozat 2. pontja szerinti
pénzvagyon kitöltése esetén a kérelmezőnek igazolni kell a rendelkezésre álló összeget. A
vagyoni értékű jogok becsült forgalmi értékének meghatározásakor az illetékekről szóló 1990.
évi XCIII. törvénynek a vagyoni értékű jogok értékére vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
Demens személyek ellátása esetén az igénybevételre irányuló kérelemhez be kell
nyújtani az orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által
befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiállított,
a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleményt.
Az intézményvezető a szolgáltatásra vonatkozó igényt nyilvántartásba veszi az Szt.
20. § (2) bekezdése szerinti nyomtatvány kitöltésével. A nyilvántartás papíralapon és
elektronikus úton is vezethető.
Az intézményvezető szóban vagy írásban (elutasítás esetén kötelező az írásbeli
értesítés) értesíti az ellátást igénybevevőt, illetve a törvényes képviselőjét a kérelem
nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás időpontjáról.
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Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének a
döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz
fordulhat.
V.1.2. Előgondozás
Az intézményvezető az előgondozás keretében tájékozódik az intézményi ellátást
igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő,
személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe
vevőt az intézményi elhelyezésre.
Az előgondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatot, amely az
igénybevétel feltétele. A gondozási szükséglet felmérése során a jogszabályban kötelezően
előírt értékelő adatlap kitöltésével az intézményvezető, és a kérelmező háziorvosa felméri az
igénylő gondozási szükségletét. A felvételhez szükséges a 4 órát meghaladó napi gondozási
igény. Ennek hiányában az intézményvezető megvizsgálja a gondozási szükségletet
megalapozó egyéb körülményeket.
Az előgondozás célja:
 az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából,
hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az Intézmény
szolgáltatása,
 a szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő
részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében,
 annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint
szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra.
 a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó
intézménybe,
 az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az
intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása.
Az előgondozás szakaszában az intézményvezető vagy az előgondozást végző
személy a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi
állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében
véleményt nyilvánít arról, hogy az intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe
vevő szükségleteinek és állapotának. Ha az Intézmény szolgáltatása az igénybe vevő
szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási
forma igénybevételére tesz javaslatot. Az előgondozást végző személy megállapításait a
9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 2. számú melléklet szerinti Előgondozás adatlapon rögzíti.
Az előgondozást végző személy tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve
törvényes képviselőjét az Intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, valamint a térítési
díj várható mértékéről, továbbá az intézményvezető átadja a megállapodás tervezetét és
tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról.
Ha az előgondozást végző személy az igénybe vevő egészségi állapota tekintetében
lényeges különbséget észlel a kérelemben foglaltakhoz képest, úgy
 kezdeményezi, hogy az intézmény orvosa - amennyiben erre mód van - előzetesen
vizsgálja meg az ellátást igénybe vevőt, és/vagy
 az intézményvezető kezdeményezi az orvosi igazolásban foglalt megállapítások
felülvizsgálatát az igénybe vevő lakóhelye szerint illetékes egészségügyi
szakrendelés - az ellátást indokoló diagnózis szerint illetékes - szakorvosától.
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Az előgondozást végző személy szükség esetén segítséget nyújt az ellátást igénybe
vevőnek az előgondozás során észlelt és hatáskörébe nem tartozó probléma megoldásához.
Az előgondozás során az előgondozást végző személy szükség esetén felveszi a kapcsolatot
 az igénybe vevő szociális ellátását biztosító intézménnyel, a szolgáltatást biztosító
személlyel,
 az igénybe vevő lakóhelye szerint illetékes szociális hatáskört gyakorló szervvel a
segélyezésre, a közgyógyellátásra, a gyógyszertámogatásra vonatkozó adatok
beszerzése végett,
 az igénybe vevő háziorvosával, kezelőorvosával az egészségi állapotra, illetve a
korábbi gyógykezelésre vonatkozó adatok megismerése céljából,
 a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében
eljáró, lakóhely szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalával (a
továbbiakban: gyámhivatal) a cselekvőképességre vonatkozó adatok megismerése
végett,
 az ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjével, illetve legközelebbi
hozzátartozóival.
Az előgondozás elvégzését követően, az intézményi elhelyezést megelőzően az
intézményvezető vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy szóban vagy írásban
tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét a férőhely elfoglalásának
kezdő időpontjáról, a fizetendő térítés díj összegéről, valamint az intézményi elhelyezéssel
kapcsolatos egyéb teendőkről.
Az intézményvezető szükség esetén segítséget nyújt az Intézménybe történő
beköltözés megszervezésében, gondoskodik az elhelyezésről.
Az intézményi férőhely elfoglalását követően az Intézmény orvosa megvizsgálja az
ellátást igénybe vevőt.
Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel,
illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.
A megállapodás tartalmazza:
- az ellátás kezdetének időpontját;
- az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam
megjelölését);
- az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát;
- a személyi térítési díj megállapítására, és fizetésére vonatkozó szabályokat;
- egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás
összegét;
- továbbá az annak beszámítására teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó
szabályokat;
- az ellátás megszűntetésének módjait;
- az igénybevevő természetes személyazonosító adatait.
V.1.3. A soron kívüli elhelyezés szabályai:
A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelem benyújtásakor kell jelezni,
amely jogosságáról az intézményvezető dönt, és döntését rögzíti az Szt. 20. § szerinti
nyilvántartásban.
A soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az igénybe vevő:
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 önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról
gondoskodna, továbbá ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás
biztosításával nem oldható meg;
 háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt;
 szociálishelyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás
következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé;
 kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul
megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.
A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet.
Ha valamennyi soron kívüli igény nem teljesíthető, az intézményvezető haladéktalanul
intézkedik az előgondozás lefolytatásáról, majd dönt a jogosultak elhelyezési sorrendjéről.
Nem teljesíthető soron kívüli elhelyezési igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a
férőhely elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott.
Soron kívüli elhelyezést az Intézményben rendelkezésre álló férőhelyeken felül is
lehet biztosítani, figyelemmel az Szt. 92/K. § (5) bekezdésében megállapított korlátra.
V.1.4. Tájékoztatás, adatszolgáltatás
Az ellátás feltételeiről a kérelmezőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatni kell, amely
az alábbiakat tartalmazza:
- az igénybevétel megkezdésére fenntartott legalább 8 napos határidőt, illetve az annak
elmulasztása esetén követendő eljárás menetét;
- az Intézménybe való felvételre, az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges
okiratokra, személyes használati tárgyakra, hozzátartozói nyilatkozatokra, a
személyes megjelenésre vonatkozó szabályokat és más, jogszabályban meghatározott
feltételeket;
- Ha a jogosult a biztosított időtartamon belül nem költözik be, neki fel nem róható
okból, az akadályoztatás megszűnését követő 30 napon belül az intézményvezető
lehetőség szerint gondoskodik az érintett elhelyezéséről. Egyéb esetben kezdeményezi
a jogviszony megszüntetését.
Az Intézménybe való felvételkor az Intézmény tájékoztatást ad a jogosult és
hozzátartozója számára:
- az Intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről,
- az Intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
- a bentlakásos intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti
kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás, illetőleg a visszatérés rendjéről,
- panaszjoguk gyakorlásának módjáról,
- az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről,
- az Intézmény házirendjéről,
- a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás
következményeiről,
- a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.

A jogosult és hozzátartozója a felvételkor köteles
- nyilatkozni a tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételéről, tiszteletben tartásáról,
- adatot szolgáltatni az Intézményben a szociális törvény alapján vezetett
nyilvántartásokhoz,
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nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult
személyazonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli az
intézményvezetővel.

V.2. Az alapszolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője
kérelmére, indítványára történik. A kérelmet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője
szóban vagy írásban az intézményben erre a célra használt kérelem formanyomtatvány
kitöltésével nyújthatja be az Intézmény vezetőjénél. A kérelem benyújtásakor mellékelni kell
a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, a –
Szt. vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével - II.
része szerinti jövedelemnyilatkozatot.
Az intézményvezető a szolgáltatásra vonatkozó igényt nyilvántartásba veszi az Szt.
20. § (2) bekezdése szerinti nyomtatvány kitöltésével. A nyilvántartás papíralapon és
elektronikus úton is vezethető.
Az intézményvezető szóban vagy írásban (elutasítás esetén kötelező az írásbeli értesítés)
értesíti az ellátást igénybevevőt, illetve a törvényes képviselőjét a kérelem nyilvántartásba
vételéről.
Házi segítségnyújtás esetén a kérelem beérkezését követően az intézményvezető
elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatot, amely az igénybevétel feltétele. A gondozási
szükséglet felmérése során a jogszabályban kötelezően előírt értékelő adatlap kitöltésével az
intézményvezető, és a kérelmező háziorvosa felméri az igénylő gondozási szükségletét. Ez
alapján határozza meg az Intézmény vezetője, hogy személyi gondozásra vagy szociális
ellátásra jogosult-e a kérelmező.
Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel,
illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.
A megállapodás tartalmazza:
- az ellátás kezdetének időpontját,
- az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam
megjelölését),
- az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát,
- a személyi térítési díj megállapítására, és fizetésére vonatkozó szabályokat,
- egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás
összegét, továbbá az annak beszámítására teljes vagy részleges visszafizetésére
vonatkozó szabályokat,
- az ellátás megszűntetésének módjait,
- az igénybevevő természetes személyazonosító adatai.
A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.

VI. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja
Az Intézmény működését érintő jelentősebb változásokról részletes tájékoztatást nyújt
a havonta megjelenő Tiszasasi Hírmondóban, illetve Tiszasas Község honlapján
(www.tiszasas.hu).
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VII. Az ellátást igénybe vevők és a szociális szolgáltatást végzők jogainak
védelmével kapcsolatos szabályok
VII.1. Az ellátottak jogai:
Az alap és szakellátásban részesülők számára biztosítani kell az igénybe vett
ellátáshoz kapcsolódó jogokat. A személyes gondoskodást nyújtó intézményi ellátást igénybe
vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel az
Intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális
helyzete, vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybe vételére.
A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg
kell tartani. Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve a törvény
felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek
mellett lehet vizsgálni.
Tilos a hátrányos megkülönböztetés bármely okból (ellátott neme, vallása, nemzeti,
etnikai hovatartozás politikai vagy más véleménye, kora, születési vagy egyéb helyzete miatt).
Joga van az Intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb
adatok megismerésére. Ennek teljesítése érdekében az Intézmény vezetője évente tájékoztatót
készít az intézmény gazdálkodásáról és azt jól látható helyen kifüggeszti, illetve szükség
esetén szóban ad tájékoztatást az ellátást igénybe vevő részére. A tájékoztató tartalmazza az
Intézmény működési költségének összesítését, az intézményi térítési díj havi összegét, és az
egy ellátottra jutó havi önköltség összegét.
Az Intézmény az általa biztosított szolgáltatást oly módon végzi, hogy figyelemmel
legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű
biztosítására, így különösen az élethez, az emberi méltósághoz, valamint a testi – lelki
egészséghez való jogokra.
Megilleti a személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos
titokvédelem. Az igénybe vételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az
ellátást igénybe vevő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Az
intézményvezető köteles biztosítani továbbá, hogy az intézményi elhelyezés során 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.
Az Intézmény nem korlátozhatja az ellátottat a személyes tulajdonát képező tárgyai,
illetve mindennapi használati tárgyai használatában, kivéve a házirendben meghatározott azon
tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek az Intézményben élők testi épségére. A
veszélyeztető tárgyak körét, ezen tárgyak birtoklásának feltételeit, illetve ellenőrzését a
házirend szabályozza. A korlátozás azonban nem érintheti a mindennapi használati tárgyakat.
Az intézményvezetőnek gondoskodnia kell az ellátást igénybe vevők Intézménybe
bevitt vagyontárgyainak, személyes tárgyainak és értékeinek megfelelő és – szüksége esetén –
biztonságos elhelyezéséről. Az Intézmény a házirendben szabályozhatja – figyelemmel a
raktározási és elhelyezési lehetőségekre -, hogy az ellátást igénybe vevők milyen nagyságú,
illetve milyen mennyiségű, az intézményi élethez szükséges, azzal összefüggő személyes
tárgy intézménybe történő bevitelére jogosultak. Ezen kívül a vagyon- és értékmegőrzés nem
korlátozható arra való hivatkozással, hogy az Intézmény nem tud megfelelő feltételeket
kialakítani a megőrzésre. Amennyiben az ellátást igénybe vevőt korlátozzák a személyes
tárgyainak bevitelében, erről az igénybevételhez kapcsolódó megállapodásban is rendelkezni
kell.
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Ha az ellátást igénybe vevő vagyontárgya vagy értéktárgya a megőrzés szempontjából
speciális feltételeket igényel, az Intézmény köteles segítséget nyújtani az ellátást igénybe
vevő részére a megfelelő elhelyezéshez, illetve annak igénybevételéhez vagy eléréséhez.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van az Intézményen belüli és Intézményen kívüli
szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára. Az Intézmény
házirendje meghatározza az Intézményből történő távozás és visszatérés rendjét. Az ellátást
igénybe vevőnek az igénybevételi eljárás során részletes és pontos tájékoztatást kell adni az
Intézményen belüli és az eltávozás esetére kialakított szabályokról.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatinak fenntartására, rokonok,
látogatók fogadására. Az intézményvezető a házirendben szabályozott módon rendelkezhet a
látogatás rendjéről, és meg kell határozni azokat az eseteket, amikor a látogatók látogatási
időn kívül is kapcsolatot tarthatnak az ellátást igénybe vevővel. A látogatók fogadása során
figyelemmel kell lenni az Intézményben élő más személyek nyugalmára.
Az intézményvezető a házirendben szabályozott módon és esetekben intézkedhet a
látogatás rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró személyekkel szemben.
Amennyiben az Intézményben ellátott személy betegsége miatt ápolásra,
gyógykezelésre szorul, ellátása során figyelemmel kell lenni az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvény betegek jogait szabályozó rendelkezéseire.
Ellátottjogi képviselő:
Amennyiben az ellátást igénybe vevő egészségi állapotánál vagy egyéb
körülményeinél fogva közvetlenül nem képes az illetékes szervek
megkeresésére, az intézményvezető segítséget nyújt ebben, illetve értesíti az
ellátott törvényes képviselőjét, vagy az ellátottjogi képviselőt az ellátott
jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából.
Ezen feladatokat Jász – Nagykun – Szolnok megyében, így
Intézményünkben
az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és
Dokumentációs Központ megbízásából Hajdu Lajosné látja el. Elérhetősége: 0620/489-9530.
Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni 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 jogorvoslattal.
Ellátást igénybe vevők speciális jogai
Az ellátást igénybe vevő személyek jogainak érvényesülése érdekében figyelemmel kell lenni
különösen
 az akadálymentes környezet biztosítására,
 az információkhoz, az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés
biztosítására,
 a képességek, készségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás vagy javítás
lehetőségeinek megteremtésére,
 az önrendelkezés elvére, az ellátást igénybe vevő életvitelével kapcsolatos döntéseinek
tiszteletben tartására,
 más személyekkel történő kapcsolat létesítésére, kapcsolattartásra, valamint
intézmények, szolgáltatások igénybe vételére, elérésére.
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A bentlakásos intézményben, ha az ellátott veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető
magatartást tanúsít a vészhelyzet kezelésére kiadott belső utasításnak megfelelően kell eljárni.
Az ellátottak jogairól bővebben az 1993. évi III. törvény 94/E. §-a rendelkezik,
valamint az Intézmény házirendje ad bővebb felvilágosítást.
Az ellátott jogaival az előbbieken túl a házirend is részletesen foglalkozik.
VII.2. A szociális szolgáltatást végzők jogai
A szolgáltatást végzők esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó
megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat,
munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munka körülményeket biztosítson
számukra.
Közfeladatot ellátó személynek minősül az alábbi munkaköröket betöltő személy:
- házi segítségnyújtást végző szociális gondozó,
- előgondozással megbízott személy,
- az intézményi ellátásban foglalkoztatott ápoló, gondozó, szociális, mentálhigiénés
munkatárs.
Az Intézmény rendelkezik – a szolgáltatásban foglalkoztatottak védelme érdekében –
az ellátást igénybe vevők részéről esetlegesen felmerülő veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó
belső utasítással.
A szociális szolgáltatást végző védelme érdekében az ellátást igénybe vevők részéről
esetlegesen felmerülő veszélyhelyzet kezelésére a belső utasításnak megfelelően kell eljárni.

VIII. Jogszabályi háttér
Az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthonának szolgáltatási
rendszerét meghatározó fontosabb jogszabályok:
 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.)SzCsM rendelet,
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelet,
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993.(XI.17.)Korm. rendelet,
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat
működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről
szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet,
 A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális
szakvizsgáról szóló 9/2000.(VIII.4.)SZCSM rendelet,
 A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007.(XII.22.)SZMM
rendelet.
 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az
országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet

IX. A Szakmai Program kötelező mellékletei
-

Megállapodás tervezete (Szt. 94/C)
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Házirend (Bentlakásos Otthon, Idősek Klubja; Étkeztetés)
Szervezeti és Működési Szabályzat

Tiszasas, 2016. február 09.
.......................................................
Gyóiné Török Ildikó
intézményvezető

A szakmai programot a fenntartó önkormányzat ……………….. sz. határozatával hagyta
jóvá.
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AZ ALKONY GONDOZÁSI KÖZPONT
IDŐSEK KLUBJA ÉS BENTLAKÁSOS OTTHONA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

39

2016.
A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya
A Szervezeti és Működési Szabályzat továbbiakban (SZMSZ) célja, hogy rögzítse az
intézmény adatait, szervezeti felépítését, a vezető és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az
intézmény működési szabályait, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése
érdekében meghatározza a gondozási központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátások formáit, azok zavartalan biztosítása érdekében felépített szervezetét.
A szabályzat hatálya kiterjed az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és
Bentlakásos Otthona (továbbiakban Intézmény) által biztosított szolgáltatásokat igénybe vevő
ellátottakra, valamint az intézménnyel munkaviszonyban álló személyekre.
Az SZMSZ a Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének együttes
jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az Intézmény adatai, jogállása
I.1. Az intézmény megnevezése:
Alkony Gondozási Központ
Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona
(továbbiakban Intézmény)
I.2. Címe (Székhelye):

5474 Tiszasas, Fő út 13.

I.3. Alapító:

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5474 Tiszasas, Rákóczi út 32.

Alapító okirat:
- kelte:
- száma:

Tiszasas, 1992.07.01.
8/1992.(X.30.) Önkormányzati rendelet

Törzsszám:
Adó azonosító száma:

661759
16836967-1-16

I.4. Ellátási területe:
Bentlakásos ellátás esetén: Magyarország közigazgatási területe
Alapellátás esetén:
Tiszasas közigazgatási területe
(Házi segítségnyújtás, Szociális étkeztetés, Idősek nappali ellátása)
I.5. Felügyeletet ellátó szerv
- neve:
- címe:

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Tiszasas, Rákóczi út 32.

I.6. Fenntartó szerv
- neve:

Tiszasas Község Önkormányzata
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- címe:

Tiszasas, Rákóczi út 32.

I.7. Tevékenységi körök
Megnevezés
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Nappali ellátás
Ápolást-gondozást nyújtó intézményi
ellátás

Vonatkozó jogszabály
Szt. 62 §
Szt. 63 §
Szt. 65/F §
Szt. 67-68 §

I.8. A tevékenységek forrásai:
- Tiszasas Községi Önkormányzatának finanszírozása;
- intézmény saját bevételei (pl.: térítési díj, étkezési térítés, egyéb bevétel).
- Tiszasasi Idősekért Alapítvány támogatása

I.9. Feladatmutatók
Alap- és szakellátás 1993. évi III. törvény alapján
TEÁOR kódszám: 8531-8532

Alapellátások:

Szakosított ellátások:

Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Nappali ellátás
Ápolást-gondozást nyújtó
intézményi ellátás
Összes férőhely:

Engedélyezett
férőhelyek száma
50 fő
54 fő
36 fő
33 fő
173 fő

I.10. Jogállása
Az Intézmény a Tiszasas Község Önkormányzata felügyelete alatt működő jogi személy.
Az Alapító Okiratban meghatározott körben és kötelezettséggel végzi feladatait.
I.11. Gazdálkodási jogkör
Önállóan működő költségvetési szerv, gazdálkodási és pénzügyi feladatokat a költségvetési
szerv vonatkozásában a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
I.12. Az Intézmény vállalkozási tevékenysége és mértéke
Jelenleg az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Az Intézmény, mint szervezeti integráció, az alap és szakosított szolgáltatások egy
szervezeti keretben történő működtetésével, a különböző ellátási formák egymásra épülésével,
a részterületek együtt működésével valósul meg.
Az Intézmény vezetője az Intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Munkáját a
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének irányításával végzi. Felelős az
Intézmény színvonalas működéséért, a jogszabályok és helyi rendeletek által hatáskörébe utalt
feladatok ellátásáért, a munkahelyi és etikai helyzetért, a hatályos jogszabályok betartásáért,
intézkedéseiért.
Ellátási formánként szakmai csoportok működnek, amelynek vezetője az
intézményvezető, feladata az ápolási – gondozási munka operatív szervezése, valamint a
fizikai ellátás megszervezése. A rendelkezésre álló tárgyi, személyi feltételek mellett
gondoskodik arról, hogy az ellátottak élelmezése, ruházata, foglalkoztatása, szellemi és
kulturális lekötöttsége koruknak és egészségi állapotuknak megfelelő legyen. Közvetlen
munkatársai az ápolók - gondozók. A fizikai ellátás megszervezésében segítségére van az
ápoló – gondozó személyzet, a kisegítő személyzet és a konyhai személyzet. A
mentálhigiénés ellátásban együttműködik a mentálhigiénés munkatárssal, kinek feladata, hogy
gondozási terv alapján gondoskodjon az ellátást igénybe vevők mentálhigiénés ellátásáról. Az
ápoló – gondozó személyzet valósítja meg a közvetlen ápolást, gondozást.

III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FORMÁJA
Az Intézmény integrált intézményi formában biztosítja a szociális alapszolgáltatásokat
és szakosított ellátást.
Az integrált intézmény jelentősége az ellátások egymásra épülésében, a komplex
szolgáltatásokban, az egyéni szükségletekhez igazodó rugalmas gondozásban van. Ez igazán
fontos alapelv intézményi filozófiánkban. Intézményünkben az egymásra épülő lépcsőzetes
ellátórendszer megteremti, megteremtheti a feltételeit a gondozási formák közötti
átjárhatóságnak. Az alapszolgáltatások legfontosabb célja a szolgáltatásokat igénybe vevők
önellátó képességének megőrzése. Az otthon és a településen maradás egyaránt érdeke a
szolgáltatást igénybevevőknek, intézményünknek és a társadalomnak.
A szervezeti integráció a bentlakásos intézményi szolgáltatások egy szervezeti
keretben történő működtetése, amely a különböző szervezeti formák egymásra épülésével,
szervezeti és szakmai összekapcsolásával, a részterületek együttműködésével valósul meg.
A humán erőforrás gazdálkodás maximális kihasználása végett az Intézmény
vezetőjének jogában áll a munkaköröket átcsoportosítani, mely intézményünkben a
munkaszervezés
szempontjából
kivitelezhető.
Az
átcsoportosítás
tényét
az
intézményvezetőnek a dolgozóval az átcsoportosítás előtt közölni kell. Az átcsoportosított
szakmai létszám esetén a munkával megbízott dolgozó a munkaidő keretén belül végzi
feladatát. Az átcsoportosított szakmai létszám esetén a munkával megbízott dolgozó számára
az arra a szakmai feladatkörre, amivel meg van bízva, megfelelő munkaköri leírást kell adni.
Az Intézmény dolgozói létszáma 22 fő. Valamennyi dolgozó közvetlenül az
intézményvezető irányításával végzi munkáját. A munkatársak egymással mellérendeltségi
viszonyban állnak. Valamennyi szakfeladaton rendelkeznek a dolgozók a munkakörük
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betöltéséhez szükséges szakképesítéssel. Az előírt továbbképzéseken részt vesznek. A
munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, melyek
elkészítéséért az intézményvezető a felelős.
IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÁBRÁJA
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V. AZ INTÉZMÉNY BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA,
A SZERVEZETI EGYSÉGEK MEGNEVEZÉSE ÉS FELADATKÖRE
Az intézmény által biztosított ellátási formák:
Alapszolgáltatások:
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Időskorúak nappali ellátása
Szakellátás:
Ápolást-gondozást nyújtó intézmény – Idősek otthona
V.1. Étkeztetés
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk és egészségi állapotuk
miatt.
A lakosság szükségleteinek megfelelően az étkeztetést az alábbi formában biztosítjuk:
 helyben fogyasztással
 elvitellel
 lakásra szállítással
Az étkeztetés keretében főétkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosít. Ha az
étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja – a háziorvos javaslatára - diétás
étkezést is biztosít a számára.

V.2. Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás keretében azokról a személyekről gondoskodunk, akik
rendelkeznek gondozási szükséglet vizsgálattal és koruk vagy egészségi állapotuk miatt
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. A feladatok ellátása az ellátást
igénybe vevő fizikai, mentális és szociális szükségleteihez igazodóan a saját környezetében,
életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően történik. A segítségnyújtás
kiterjed az ellátottak érdekvédelmére is.
A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást
igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete a saját környezetében, életkorának,
élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával,
felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
A házi segítségnyújtás keretében – a gondozási szükségletvizsgálat eredménye alapján
- szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtunk az ellátottak számára.
Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában,
konyhában és illemhelyiségben)
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- 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 terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való
kompetencia határáig)
A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát az intézményvezető határozza
meg az ellátást igénybe vevő egészségi állapota, szociális helyzete, valamint a háziorvos
javaslatának figyelembe vételével.
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V.3. Időskorúak nappali ellátása, Idősek Klubja
Az Idősek Klubja az önmaguk ellátására részben képes időskorúak és demens
személyek napközbeni ellátását biztosítja a hét öt napján. Célja: a családi gondoskodás
pótlása, hasznos kellemes időtöltés biztosítása kulturált körülmények között.
A nappali ellátás keretében az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi,
mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatásokat nyújtunk, valamint
a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezünk, helyet biztosítva a
közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. A szolgáltatást nyitott formában, az
ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon biztosítjuk.
Idősek Klubjának szolgáltatásait elsősorban a saját otthonukban élő időskorúak
vehetik igénybe, akik önmaguk ellátására részben képesek és szociális, valamint mentális
támogatásra szorulnak. Továbbá felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi
állapotára figyelemmel szociális és mentális támogatásra szorul.
Az Idősek Klubja által nyújtott szolgáltatások:
 igény szerint meleg élelem biztosítása,
 szabadidős programok szervezése,
 szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való
hozzájutás segítése,
 hivatalos ügyek segítése,
 életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
 speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.
Szabadidős programok szervezésének minősül az is, ha az intézmény az ellátást
igénybe vevők részére sajtóterméket, könyveket, kártya- és társasjátékokat,
tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez.
Az egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító előadások szervezése,
tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása, valamint a
mentális gondozás.

V.4. Ápolást – gondozást nyújtó ellátás - idősek otthona
Elsősorban nyugdíjkorhatáron felüli időskorúak vehetik igénybe, akik gondozási
szükséglet vizsgálatuk alapján 4 órát meghaladó ellátásra jogosultak. Az idősek otthonába
kivételesen olyan személy is felvehető, aki 18. életévét betöltötte és betegsége miatt nem tud
önmagáról gondoskodni és gondozási szükséglet igazolásával rendelkezik. A szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68/B. § (1) bekezdésének
értelmében Idősek otthonában - a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig – 4 órát meg nem haladó
gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési
díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű
személyi térítési díj megfizetését. Ezen ellátott után normatív állami hozzájárulás nem vehető
igénybe. Az idősek otthona a nyugdíjkorhatárt betöltött azon személyek ápolását, gondozását
biztosítja, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógykezelést nem igényel.
Soron kívüli elhelyezésre tarthat igényt az az időskorú személy:
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 önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról
gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával
nem oldható meg.
 háziorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt.
 szociálishelyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be,
amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé.
 kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul
megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.
A bentlakásos intézmény alapfeladata; az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos
segítséggel képes személyek
 napi legalább háromszori étkezésének
 szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátásának
 mentális gondozásának
 egészségügyi ellátásának (külön jogszabályban meghatározott)
 lakhatásának (továbbiakban „teljes körű ellátás” –ok) biztosítása
Az otthon által nyújtott szolgáltatások:
 Étkeztetés:
Az ellátáshoz tartozik a napi háromszori étkezés biztosítása, figyelemmel kisérve az orvos
által előírt diéták pontos betartását, illetve betartatását.
 Ruházat, textília:
Az ellátást igénybe vevők részére biztosított a ruházattal, textíliával való ellátás, melyek
tisztántartása az intézmény székhelyén működő mosoda segítségével történik. Ruhák, textíliák
javítását varrónői végzettséggel rendelkező dolgozónk segítségével biztosított.
 Környezeti higiénia:
Az ellátás körébe tartozik a komfortos elhelyezés, az otthon higiénéjének biztosítása, az
esztétikus, tiszta környezet kialakítása.
 Egészségügyi ellátás:
Az egészségügyi ellátás keretében gondoskodunk lakóink egészségmegőrzését szolgáló
felvilágosításáról, orvosi ellátásáról, alapápolásáról, egészségi állapotuk rendszeres
ellenőrzéséről, orvosi tanácsadásról, gyógyszerrendelésről, szűrővizsgálatokra illetve
egészségügyi szakellátásra való eljutásról.
 Mentálhigiénés ellátás:
Az új környezet megszokása idős korban nehéz, lelkiekben is megrázó változás. A
mindennapos ápolási - gondozási műveletek mellett nagy hangsúlyt fektetünk a lelki
gondozásra.
 Foglalkoztatás:
A foglalkoztatás célja a tartalmas időtöltés biztosítása, amely jelenti az energialekötést, a
gondolatterelést és irányítást, szórakoztatást és az új ismeretek adását.
 Egyéb szolgáltatásaink:
gyógytorna, pszichiátriai szakellátás, pedikűr-manikűr szolgáltatás, női és férfi
fodrászszolgáltatás, kozmetikus

VI. A SZERVEZETI EGYSÉGEK SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSE,
A HELYETTESÍTÉSEK RENDJE
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Integrált intézmény révén a szervezeti egységek közötti együttműködés alapfeltétel.
Az Intézmény keretein belül működő ellátási formákkal az együttműködés folyamatos, az
egyes szervezeti egységek munkájukat összehangoltan végzik a szakmai munka hatékonysága
érdekében.
Az Intézmény szervezeti egységei és dolgozói egymással mellérendeltségen alapuló
munkakapcsolatban állnak.
A mellérendeltségi kapcsolat a kölcsönös együttműködés kötelezettségét jelenti.
A dolgozók munkakapcsolatait az általuk betöltött munkakör határozza meg és a
munkaköri leírás tartalmazza.
A közös, az egymással összefüggő feladatok végrehajtása során a szervezeti egységek,
illetve a dolgozók kezdeményező, kölcsönös együttműködési kötelezettsége külön előírás
nélkül fennáll.
Az egyes szervezeti egységek munkatársait távollétük esetén az intézményvezetője
által megjelölt személyek helyettesítik, figyelembe véve a munkaköri leírások tartalmát.
Az intézményben dolgozók feladataikat a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően
végzik, és ellátják mindazokat a feladatokat, amellyel a vezető megbízza őket. Az
intézményben dolgozók főállásban látják el a feladatokat. Az intézmény főállású dolgozói:
közalkalmazottak.
VI.1. Az Intézmény vezetője
Az intézményvezető az Intézmény egyszemélyi felelős vezetője.
A munkaköri beosztásának megfelelően felelős az irányítása (felügyelete) alá tartozó
munkaterületen, létesítményben a vagyonvédelmi rendelkezések betartásáért, a végrehajtás
feltételeinek biztosításáért, a kiadott rendelkezések végrehajtásának ellenőrzéséért. A
jogszabályban meghatározott személyi feltételeket biztosítja, és feladataikat munkaköri
leírásban szabályozza.
Jogállása: Az intézményvezető jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával
megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Munkáját a
vonatkozó jogszabályok, a fenntartó, valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak
szerint végzi. Az intézményvezető kinevezésének, felmentésének, összeférhetetlenség
megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának, fegyelmi büntetés kiszabásának, illetve a
megbízás visszavonási jogát Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat Tiszasas Község Alpolgármestere gyakorolja.
Feladatköre:
A/ Általános feladatok:
 Vezeti, irányítja és ellenőrzi az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és
Bentlakásos Otthonát.
 Felel az Intézmény minden szervezeti egységének szakszerű, hatékony és törvényes
működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, az Alapító Okiratban előírt
tevékenységek ellátásáért, a gondozottak vagyoni értékének kezeléséért, megőrzéséért, a
személyzeti feladatok ellátásáért, a munkavédelmi szabályok betartásáért, az Intézmény
kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért, az Intézmény működésére
vonatkozó jogszabályok betartásáért.
 Biztosítja a rendelkezésre álló költségvetés alapján az Intézmény működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az Intézmény bevételi és kiadási
előirányzatától eltérhet, amennyiben ezt a szakmai feladatok ellátása szükségessé teszi.
 Gondoskodik az Intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a
dolgozók közötti megosztásáról.
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 Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az Intézmény szakmai és gazdasági
működésének valamennyi területét.
 Ellátja az Intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben
és határozatokban a részére előírt feladatokat.
 Kapcsolatot tart fenn és együttműködik a felügyeleti szervekkel, társintézményekkel,
helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, érdekképviseleti szervezetekkel,
gazdálkodó szervezetekkel.
 Folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az Intézmény tevékenységét,
munkáját.
 Dönt az Intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály vagy a kollektív szerződés nem utal át más hatáskörbe.
 Képviseli az Intézményt harmadik személyekkel szemben, valamint más hatóságok és
bíróságok előtt. E jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében
helyettesére vagy az Intézmény más alkalmazottjára átruházhatja.
 A hatékony és magas színvonalú szakmai munka, a racionális gazdálkodás
követelményét figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájékoztat a számára
biztosított fórumokon.
B/ Irányítási, ellenőrzési, személyzeti feladatok:
 Felel az Intézmény szervezeti és működési szabályzatának, munkarendjének,
házirendjének, közalkalmazotti szabályzatának, munkavédelmi, tűzvédelmi és egyéb –
jogszabályban meghatározott – szabályzatának elkészítéséért, gondoskodik
végrehajtásuk szakszerű megszervezéséről és évenkénti felülvizsgálatáról.
 Az Intézmény feladatainak végrehajtására - a Szakmai Program figyelembevételével évente intézményi munkatervet készít, végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli.
 Felel a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés megszervezéséért és
hatékony működéséért, jóváhagyja az éves ellenőrzési programot. Irányítja a belső
ellenőrzést, melynek keretében ellenőrzési joga kiterjed az Intézmény minden
alkalmazottjára, valamint a teljes intézményi működésre.
 Gyakorolja a munkáltatói jogokat az Intézmény dolgozói fölött. Ennek keretében
gyakorolja a kinevezés, felmentés, vezetői megbízás, vezetői megbízás
visszavonásának, jutalmazás, összeférhetetlenség megállapításának, fegyelmi eljárás
megindításának jogát.
 A jogszabályi előírások figyelembevételével elkészíti az Intézmény dolgozóinak
munkaköri leírását.
 Engedélyezi a rendes, rendkívüli, fizetés nélküli szabadságot.
 Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó
kérdésekben jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával
gyakorolja.
 A dolgozók alkalmazásának feltételeit a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet alapján meghatározza.
 Beszámol az Intézmény működéséről a munkaértekezleten, a felügyeleti szervnek,
valamint Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének.
 Vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat. Köteles adatokat szolgáltatni az
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban, illetve a helyi önkormányzati
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rendeletben meghatározott, valamint a felügyeleti szerv által kért esetekben. Felel az
Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért.
Együttműködik a Közalkalmazotti Tanáccsal, az érdekképviseleti fórummal, a
gondozottakkal és hozzátartozóikkal, az intézmény orvosával.
Rendszeres tájékoztatást ad munkatársainak és tájékoztatást kér tőlük, rendszeresen,
illetve szükség szerint vezetői munkaértekezleteket tart.
Felel az Alkony Gondozási Központban a gondozottak lakógyűlésének évente legalább
egy alkalommal történő összehívásáért.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99. § (4)
bekezdése alapján kikéri az érdekképviseleti fórum előzetes véleményét a szakmai
programmal, az éves munkatervvel, a házirenddel, az ellátottak részére készült
tájékoztatókkal kapcsolatban.
Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a gondozónők, a gazdasági tevékenységét folytató
pénzügyi, számviteli ügyintéző munkáját.
Figyelemmel kíséri a belső helyettesítés gyakorlatát.
Rendszeresen ellenőrzi a jelenléti íveket, és betartatja a tényleges munkaidőt.
Felel a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálásáért és a szükséges intézkedések
megtételéért.

C/ Szakmai feladatok:
 Értékeli és ellenőrzi az Intézmény ellátottsági és működési mutatóit, az előírt
normatívák betartását, a gondozási színvonalat, az előírt dokumentáció és az
információs tevékenység végrehajtását, az etikai követelmények megtartását, az
intézmény szabályzataiban foglaltak végrehajtását, a munkafegyelem megtartását, és
amennyiben szükséges, a megfelelő intézkedést megteszi.
 Folyamatosan elemzi a működés szakmai hatékonyságát, valamint az ellátási formák
hatékonyságát. Az elemzés eredményének figyelembevételével javaslatot tesz a
férőhelyek, álláshelyek fejlesztésére, átszervezésére.
 Felel az előgondozás elvégzéséért az intézményi elhelyezést megelőzően.
 Dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről. A férőhely
elfoglalásával egyidejűleg megállapodást köt a személyes gondoskodás igénybe
vevőjével vagy annak törvényes képviselőjével.
 Gondoskodik az igénylő azonnali elhelyezéséről, ha annak helyzete a soron kívüli
elhelyezést indokolja.
 Több soron kívüli elhelyezés iránti kérelem esetén dönt az igény kielégítésének
sorrendjéről. A személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díjról értesítést
küld az ellátást igénybe vevő részére.
 Teljesíti a jogszabályban meghatározott értesítési, tájékoztatási kötelezettséget.
 Jogszabályban meghatározott esetekben dönt az intézményi jogviszony
megszüntetéséről.
 Gondoskodik a dolgozók képzésének, továbbképzésének megszervezéséről.
 Gondoskodik az intézményben az ünnepek megtartásáról.
 Évente vizsgálatot végez a nyilvántartott - nem teljesített - igények teljesítésének
indokoltságáról.
D/ Gazdasági feladatok:
 Az Intézmény nevében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdés a) pontja alapján önállóan
gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört a PH Számviteli Iroda

50











vezetőjének, illetve Közgazdasági Iroda vezetőjének ellenjegyzésével, továbbá
végrehajtja a szakmai teljesítés igazolását.
Jóváhagyja az Intézmény részére megállapított költségvetési előirányzatokon belül
annak költséghelyenkénti, illetve költségnemenkénti elosztását.
Ellenőrzi, nyilvántartja a gazdálkodási terv végrehajtását.
Közreműködik az Intézmény gazdálkodásáról szóló tájékozató évenkénti
elkészítésében.
A fenntartó felügyelete mellett biztosítja a költségvetési keret szakfeladatonkénti
időarányos felhasználását.
A Tiszasas Község költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati
rendeletben foglaltak szerint biztosítja a szükséges dolgozói létszámot, a fenntartó
közreműködésével gyakorolja a bérgazdálkodási jogkört az intézmény egészére
vonatkozóan.
Közreműködik a pénzellátással, vagyonkezeléssel, gazdálkodással és számvitellel
kapcsolatos szabályok betartásában.
Folyamatosan biztosítja a vagyonvédelmet, gondoskodik az ellátást igénybe vevők által
az intézménybe bevitt vagyontárgyak biztonságos elhelyezéséről.
Meghatározza a kiadások és a beszerzések teljesítésének rendjét.

E/ Hatásköre és jogköre:
 Hatásköre és jogköre kiterjed az Intézmény valamennyi szervezeti egységére és
valamennyi dolgozójára.
 Hatáskörét közvetlenül gyakorolja.
 Gyakorolja a bérgazdálkodási jogkört az intézmény egészére vonatkozóan.
 Az Intézmény ellátását szolgáló fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállal,
utalványozási jogkört gyakorol.
 Meghatározza a kiadások és a beszerzések teljesítésének rendjét.
 Jóváhagyja a belső szabályzatokat.
 Ellenőrzési és beszámoltatói jogköre van az Intézmény minden területén.
 Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések
tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával
gyakorolja.
F/ Felelős:
 Az Intézmény minden szervezeti egységének szakszerű és törvényes szakmai és
gazdasági működéséért.
 A szakmai és gazdasági vonatkozású intézkedések időben történő megtételéért, a belső
szabályzói munka koordinálásáért.
 A hatáskörébe utalt feladatok végrehajtásáért.
 A szakmai és gazdasági jellegű szabályok betartásáért és betartatásáért.
 Az Intézmény tulajdonában lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért.
 Az Alapító Okiratban előírt tevékenységek, a jogszabályokban meghatározott
követelmények megfelelő ellátásáért, az intézmény ésszerű és takarékos
gazdálkodásáért, a tervezési, beszámolási kötelezettség teljesítéséért, a számviteli
rendszer, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.
 Az adatvédelemre és a személyiségi jogok védelmére vonatkozó jogszabályokban
foglaltak betartásáért és betartatásáért.
 Az intézmény gazdálkodása kapcsán hozott intézkedéseiért, belső utasításaiért, a
számviteli feladatok ellátásáért.
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 A gazdasági munkaköri feladatok megszervezéséért.
 A munkáltatói intézkedések szakszerűségéért, a bérkeret betartásáért.
 A vezetői ellenőrzés elvégzéséért, a talált hiányosságok megszüntetéséért, a mulasztó
felelősségre vonásáért.
 A munkafolyamatba épített ellenőrzés érvényesüléséért.
Az intézményvezető alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonya:
Az intézményvezető munkakör közvetlen irányítása alá tartozó területek
 Szociális étkeztetés,
 Házi segítségnyújtás,
 Nappali ellátás (idősek klubja)
 Ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona.
Az intézményvezető munkakörnek alárendelt munkakörök:
 mentálhigiénés munkatárs,
 az Intézmény szociális gondozói, (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja,
idősek otthona)
 technikai dolgozók (takarítók, konyhai kisegítők)

VI.2. Mentálhigiénés munkatárs
Feladata:
 Megszervezni és megtartani a nagycsoportos és kiscsoportos foglalkozásokat.
 A foglalkozásokat az ellátottak számára a meglévő képességeiknek szinten tartása és
fejlesztése érdekében megszervezni.
 A foglalkozásokat úgy megválasztani az ellátást igénybe vevők számára, hogy az
életkoruknak és egészségi állapotuknak, képességeiknek megfelelő legyen az egyéni
gondozási tervben megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban.
 Megszervezni a szabadidő kulturált eltöltését, az egyéni foglalkozásokat.
 Kulturális, szórakoztató, kreatív, ismeretterjesztő foglalkozásokat szervezni.
 A dementia kórképben szenvedőkkel kiscsoportos foglalkozások keretében foglalkozni.
 Programokat szervezni az ellátottak részére (kirándulások, színház, mozi, fürdő,
előadások, kiállítások, társ intézmények látogatása, rendezvényeken való részvétel) stb.,
valamint
megemlékezéseket
szervezni a
hazánkban szokásos ünnepek
megemlékezésére, melyen ő is részt vesz.
 A foglalkoztatásokat a dolgozók aktív bevonásával tartani.
 Elkészíteni a foglalkoztatási ütemtervet
 Aktívan részt venni az egyéni gondozási és ápolási tervek elkészítésében.
 A gondozási terv kidolgozását munkacsoportban (team) végezni az ellátást igénybe
vevővel közösen.
 A gondozási lapokra havonta bejegyezni az ellátottal meghatározott célok és módszerek
eléréséhez megtett erőfeszítéseket.
 Odafigyelni az ellátottak mentális gondozására, támogatni az ellátottak családi és
társadalmi kapcsolatait, biztosítani a személyre szabott bánásmódot.
 A konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében egyéni és csoportos
megbeszélést tartani.
 Az Intézményben tartandó ünnepeket, rendezvényeket számon tartani és megszervezni.
 Igény szerint tájékoztatást nyújtani a szociális ellátások biztosításának feltételeiről az
ellátást igénybevevők és az ellátás iránt érdeklődők részére.
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Lebonyolítani az intézményi ellátás igénybevételét.
Fogadni az idősek otthonába beköltözőket, segíteni őket a beilleszkedésben.
Segíteni a támogató, önsegítő csoportok szervezését, működését.
Segítséget nyújtani az ellátást igénybevevők hivatalos ügyeik intézéséhez, elősegíteni a
más szociális ellátáshoz való hozzájutást.
Az ellátottak szociális ügyeinek intézése.
Az intézményvezetőt távollétében tájékoztatni az intézményben történtekről.
Elősegíteni a szociális munka gyakorlati hatékonyságát és hatásosságát.
Érvényre juttatni a szolgáltatásokra és a gondozási munkára vonatkozó jogszabályokat,
szakmai szabályokat.
Gondoskodni a szociális törvényben meghatározott munkájára vonatkozó
nyilvántartások vezetéséről.
Betartani és betartatni a házirendet (minden területen).
A településen megrendezésre kerülő tradicionális ünnepségeken az ellátottak
bevonásával részt venni.
Megszervezni a hitélet gyakorlásának feltételeit.

Az alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonya
A mentálhigiénés munkatárs munkakör alárendeltségi viszonyban áll:
 az intézményvezetővel.
A mentálhigiénés munkatárs munkakör mellérendeltségi viszonyban áll:
 az intézmény többi dolgozóival.
Mentálhigiénés munkatárs munkakör közvetlen irányítása alá tartozó területek:
 Nincs a munkakörnek közvetlen irányítása alá tartozó terület.

VI.3. Szociális gondozó (szakképzett) /Idősek Otthona/
Feladata:
 Segíteni a beköltözésben az igénylőt.
 Beköltözéskor köteles haladéktalanul leltárba venni az ellátott által intézménybe
behozott személyes használati tárgyait.
 A beköltözést követően el kell készítenie az új ellátást igénybe vevő életútját az erre
kidolgozott szabály szerint. A gondozási tervben foglaltak szerint végezni a gondozási
feladatát, folyamatosan vezetni a gondozási dokumentációt.
 Az új ellátást igénybe vevő részére köteles egyéni gondozási tervet készíteni a
beköltözéstől számított 30 napon belül. A gondozási terv kidolgozását
munkacsoportban (team) végezni az ellátást igénybe vevővel, illetőleg a mentálhigiénés
munkatárssal közösen.
 Biztosítani az ellátottak számára a teljes körű ellátást. Az ellátottak számára olyan
fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújtani, melynek során az igénybevevő
szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban részesül.
 Gondoskodni az étkeztetés kulturált lebonyolításáról. Kiosztani az ételt, megetetni vagy
segíteni az önálló étkezésre nem, vagy részben képes ellátást igénybe vevőket. Jelezni
az étkezéssel kapcsolatos észrevételeit az intézményvezetőnek.
 Fokozatosan odafigyelni és gondoskodni a bentlakásos intézmény szolgáltatását
igénybe vevők rendszeres folyadék beviteléről. A folyadékbevitelt dokumentálni a
gondozás elvégzésére rendszeresített dokumentációban.
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 Gondoskodni az ellátást igénybe vevők ruházatának és textíliájának a tisztántartásáról,
javításáról, monogramjuk bejelöléséről.
 Odafigyelni az ellátást igénybe vevők személyi higiéniájának megtartására, napi
rendszerességgel ellenőrizni, szükség esetén mindenkor elvégezni az ellátást igénybe
vevők fürdetését, valamint tiszta ruhával való ellátását.
 A gondozási feladatokat az erre kidolgozott utasító lap szerint végezni és azt egy-egy
munkafolyamat elvégzése után haladéktalanul dokumentálni.
 A fürdetések alkalmával szükség szerint levágni az ellátást igénybe vevők körmét, haját,
elvégezni a borotválást, a száj higiénét. Az ellátást igénybe vevők egyéni igénye esetén
megszervezni a manikűr, pedikűr, fodrászhoz való hozzájutást.
 Az Intézményben elhunytakkal kapcsolatos teendők ellátása. Ennek keretében
gondoskodni az elhunyt elkülönítéséről, végtisztességre való felkészítéséről, a törvényes
képviselő, vagy a közeli hozzátartozók értesítéséről. A halál beálltát követően azonnal
jegyzéket készíteni az ingóságokról, gondoskodni a megőrzésükről.
 Az igénybevevő egészségi állapotának folyamatos ellenőrzése, gyógyszerrel való
ellátása az intézmény orvosa által elrendeltek szerint.
 Az Intézményben műszakonként az ellátottak egészségügyi állapotát érintő
változásokról, ill. a velük kapcsolatos jelentősebb eseményekről átadó füzetet vezetni.
 Naprakészen vezetni az intézményben alkalmazott nyilvántartásokat, valamint a
gondozási dokumentációkat.
 A mentálhigiénés munkatárs irányításával aktívan részt venni a foglalkoztatásokon.
 A konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében egyéni beszélgetéseket
folytatni, gondoskodni az ellátottak mentálhigiénés ellátásáról:
₋ A személyre szabott bánásmód megvalósítása érdekében megismerni az ellátást
igénybe vevő életútját.
₋ Támogatni az ellátást igénybe vevő családi és társas kapcsolatait.
₋ Segíteni a hitélet gyakorlását.
₋ A szabadidő kulturált eltöltéséhez aktivitást segítő tevékenységeket szervezni a
szolgáltatást igénybe vevő számára, melyet be kell építeni a munkájába: séta, sport
tevékenység, fekvő betegek levegőztetése, ágytorna stb.
₋ Aktívan részt venni a kulturális tevékenységek megszervezésében, és
lebonyolításában pl.: rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház, mozi,
múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások, stb.
₋ A szolgáltatást igénybe vevők részére aktív, színes, nyugodt, kiegyensúlyozott
napokat, életet biztosítani.
₋ Feladata irányítani, koordinálni és ellenőrizni a szakképzetlen szociális gondozó
munkáját, melyért felelősséggel tartozik.
A szakképzett szociális gondozó alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonya
A szakképzett szociális gondozói munkakör alárendeltségi viszonyban áll:
 az intézményvezetővel.
A szakképzett szociális gondozói munkakör mellérendeltségi viszonyban áll:
 az intézmény többi dolgozóival.
A szakképzett szociális gondozói munkakör közvetlen irányítása alá tartozó területek:
 Nincs a munkakörnek közvetlen irányítása alá tartozó terület.
A szakképzett házi szociális gondozói munkakörnek alárendelt munkakörök:
 nincs munkakörének alárendelt munkakör
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VI.4. Technikai dolgozó (Takarító)
Feladata:
a) Napi fertőtlenítő takarítás
Naponta kell takarítani a lakószobákban, bútorzat vízszintes felületét, éjjeliszekrények
fedőlapját, asztal fedőlapját, ablakok párkányát, mosdókagylót, összes vizes helyiségeket,
valamint fertőtleníteni a kilincseket, kapaszkodókat, korlátokat.
Naponta kétszer kell felmosni a közös helyiségek teljes padlófelszínét. A takarítás során a
kevésbé szennyezett területekről kell haladni a szennyezettebb helyek felé, figyelembe véve a
beteg illetve idősellátás menetét.
Naponta háromszor kell felmosni a fertőzésveszélynek kitett helységeket. Ezek: WC-k,
fürdőszobák, betegszoba, ebédlő, orvosi szoba.
b) Heti nagytakarítás
Hetenként kell fertőtlenítő oldatba mártott, tiszta ruhával lemosni az összes ajtót, lemosható
falfelületet, mosható berendezési tárgyakat.
Hetenként egyszer súrolással kell takarítani az erősebb szennyeződésnek kitett helyiségeket,
és folyosók padlózatát, valamint a bútorzatot. Hetenként egyszer porszívózni a heverőket,
szőnyegeket.
c) negyedéves takarítás: ablaktisztítás rendje (havonta)
Évente négyszer kell az összes nyílászáró üvegfelületet tisztítani.
d) Az Intézmény külső környezetét köteles rendben tartani önállóan, vagy megszervezni a
segítség igénybe vételét. Munkakezdés után közvetlenül köteles az intézmény külső területén
a szemetet összeszedni.
A takarítás módszere:
A takarításhoz szükséges oldatokat frissen kell elkészíteni, ez alkalmas a padlózat
felmosására.
Az Intézményben használt fertőtlenítő szereket méregként kell kezelni!
Az ellátottak elől el kell zárni!
A takarító szereket illetve a használatos vegyszereket nyilvántartásba kell venni.
Egyéb feladata:
Tálaló – melegítő konyhában
Az Intézményben az étkezések után segítséget nyújt a mosogatásoknál.
A takarító alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonya:
A takarító munkakör alárendeltségi viszonyban áll:
 az intézményvezetővel
A takarító munkakör mellérendeltségi viszonyban áll:
 az Intézmény többi dolgozóival.
A takarító munkakör közvetlen irányítása alá tartozó területek:
 Nincs a munkakörnek közvetlen irányítása alá tartozó terület.
A takarító munkakörnek alárendelt munkakörök:
 Nincs a munkakörnek alárendelt munkakör.

55

VI.5. Szociális munkás (szakképzett) /Idősek Klubja/
Feladata:
 Az ellátást igénybevevők részére szociális, egészségügyi, mentális állapotuknak
megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervezni.
 Szabadidős programok szervezése: sajtótermékek, könyvek, kártya, társasjáték,
tömegkommunikációs eszközök biztosítása, rendezvények szervezése.
 Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való
hozzájutás segítése.
 Hivatalos ügyek intézésének segítése.
 Munkavégzés lehetőségének szervezése.
 Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.
 Speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.
 Egészségügyi felvilágosítások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról.
 Vezeti a szükséges nyilvántartásokat (gondozási dokumentáció, nyilvántartások).
 Biztosítja az ellátottak mentális gondozását és elvégzi a megtervezett foglalkozásokat.
 Lebonyolítja és segítik az ellátással kapcsolatos igénybevételt.
 Elősegíti az intézményi életformához való alkalmazkodást.
 Segítséget nyújt az ellátottaknak a személyi higiéné megteremtéséhez (fürdés, mosás,
stb.).
 A nappali ellátást igénybe vevők részére elkészíti a szociális gondozókkal és az
ellátottal közösen az egyéni gondozási tervet, melyet folyamatosan figyelemmel kísér és
elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. Átfogóan
értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni
gondozási tervet.
A szociális gondozó alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonya:
A szociális gondozói munkakör alárendeltségi viszonyban áll:
 az intézményvezetővel.
A szociális gondozói munkakör mellérendeltségi viszonyban áll:
 az Intézmény többi dolgozóival.
A szociális gondozói munkakör közvetlen irányítása alá tartozó területek:
 Nincs a munkakörnek közvetlen irányítása alá tartozó terület.
A szociális gondozói munkakörnek alárendelt munkakörök:
 Nincs a munkakörnek alárendelt munkakör.

VI.7. Szociális gondozó (szakképzett) /Házi segítségnyújtás/
Feladata:
 Segítségnyújtás biztosítása az ellátást igénybevevő fizikai, mentális, szociális
szükséglete, saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségügyi
állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával,
fejlesztésével.
 Az ellátást igénybevevő számára:
₋ segítő kapcsolat kialakítása, fenntartása,
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₋ az orvos előírása szerinti alapvető gondozási ápolási feladatok ellátása,
₋ higiéniai szükségletek kielégítése,
₋ bevásárlás, takarítás, mosás,
₋ meleg étel biztosításában, elkészítésében segítségnyújtás,
₋ az ellátást érintő vészhelyzet kialakulásának megelőzése,
₋ a kialakult vészhelyzet elhárítása,
₋ egyéni, csoportos, szabadidős programok szervezése,
₋ segítségnyújtás a szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban.
Együttműködni a háziorvosi szolgálattal, a védőnővel, a kórházi szociális nővérrel, az
egészségügyi ellátást vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel.
Vezetni a szükséges nyilvántartásokat.
Minden hét és hónap végén összesíteni a látogatások számát és idejét.
Az intézmény egyéb szolgáltatásaival folyamatos kapcsolatot tartani és intézkedést
kezdeményezni, ha az ellátást igénybe vevő állapota miatt más ellátási forma válik
szükségessé.
A dolgozó köteles magánál hordani az intézmény vezetője által kiadott igazolványt a
feladat ellátására vonatkozó felhatalmazása igazolása végett és azt jól látható helyen
ruhájára kitűzni.

A szakképzett házi szociális gondozó alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonya:
A szakképzett házi szociális gondozói munkakör alárendeltségi viszonyban áll:
 az intézményvezetővel.
A szakképzett házi szociális gondozói munkakör mellérendeltségi viszonyban áll:
 az Intézmény többi dolgozóival.
A szakképzett házi szociális gondozói munkakör közvetlen irányítása alá tartozó területek:
 nincs a munkakörnek közvetlen irányítása alá tartozó terület.
A szakképzett házi szociális gondozói munkakörnek alárendelt munkakörök:
 nincs munkakörének alárendelt munkakör.

VII. AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSI, MŰKÖDÉSI RENDJE,
A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA
VII.1. Utasítások, intézkedések
Intézményvezetői utasítás
Az intézményvezető a jelen szabályzat keretei között az Intézmény egész
munkaszervezetére vonatkozó előírásokat intézményvezetői utasítás formájában adja ki,
szóban vagy írásban, amit köteles minden dolgozó magára nézve kötelezőnek tartani,
tudomásul vételét aláírásával igazolni.
Vezetői intézkedések
Az Intézmény vezetője köteles az intézményre vonatkozó rendelkezéseknek és
előírásoknak, különösen pedig az intézményi szabályzatokban foglaltaknak megfelelően az
irányításuk alá tartozó dolgozók munkáját egymással egyeztetve és egymással összhangban
úgy megszervezni, hogy a munkavégzésre vonatkozóan az irányításuk alá tartozóknak kiadott
egyedi utasításaik az intézmény feladatait hatékonyan szolgálják. Az intézmény valamennyi
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dolgozójára, vagy a dolgozók csoportjára kötelező érvényű, a munkavégzéssel kapcsolatos
általános intézkedéseket intézményvezetői utasítás formájában adhat ki.
A vezető állású munkavállalók kizárólag szakmai kérdésekben az alájuk rendelt
dolgozók tekintetében jogosultak írásbeli, vagy szóbeli utasítás kiadására, amelyek nem
lehetnek ellentétesek az intézményvezetői utasításokkal.
Az Intézmény vezetője a házirend betartatása végett az Érdekképviseleti Fórum
tagjainak egyetértésével az ellátást igénybe vevők felé is adhat utasításokat.
Mellérendeltségi kapcsolatok:
Az egymással függelmi kapcsolatban nem állók együttes feladat végrehajtása során a
feladat meghatározói által kiadott szempontok és módszerek szerint kötelesek együttműködni.
A feladat meghatározója a felelős referens személyét köteles kijelölni. A végrehajtás
ellenőrzése minden esetben szolgálati úton történik.
VII.2. Ellenőrzés
Az Intézmény ellenőrzési teendőit az intézményvezető, vagy ezzel megbízott
alkalmazottai, vagy megbízás alapján külső szakértők látják el. A vezetői ellenőrzés, a vezetőirányító tevékenység szerves része.
Gyakorlása a kiadott szóbeli és írásbeli utasítások, rendelkezések, határozatok
végrehajtásának számonkérését, beszámolók értékelését, a határidők betartásának ellenőrzését
és indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezését jelenti. Az intézményvezetőnek
jogában áll a dolgozók munkájáról információkat szerezni szóban, írásban, saját
megtapasztalással, a dolgozó meghallgatásával, ellenőrzéssel.
Az ellenőrzés eszközei:
 A kiadott feladatokkal kapcsolatos beszámoltatás, az anyagok szakmai-tartalmi
helyességének vizsgálata, amely megvalósulhat közvetlen ellenőrzéssel, illetve
célvizsgálattal.
 Az Intézmény a belső ellenőri feladatok ellátására külső szakértőket vehet igénybe. A
szakértő feladatait külön megbízási szerződésben kell rögzíteni. A szakértő által feltárt
hiányosságokat haladéktalanul meg kell szüntetni.
 Az Intézmény vezetése rendszeres vezetői felülvizsgálatot köteles tartani, amely
érdekében ellenőrzési tervet ajánlott készíteni.
Az intézményvezetője az ellenőrzést szükség szerint végzi.
VII.3. Értékelés
Az Intézmény vezetője a dolgozók munkáját szakfeladatonként és külön – külön
értékeli évente egy alkalommal. A munka egyéni értékelése négy szem között, a
szakfeladaton dolgozók értékelése kis csoportban, az intézmény munkájának értékelése
munkaértekezleten történik.
VII.4. Fegyelmi és kártérítési jogkör
Az Intézmény dolgozói feletti fegyelmi jogkör és kártérítési jogkör gyakorlására az
intézményvezető jogosult.
Az intézményvezető rendelkezik fegyelmi jogkörrel, ami alábbiakat tartalmazza:
 szóbeli figyelmeztetés,
 írásbeli figyelmeztetés,
 megrovás.
A munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető az alábbi fegyelmi jogkörrel rendelkezik:
 szóbeli figyelmeztetés,
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 írásbeli figyelmeztetés,
 megrovás,
 pénzbüntetés.
A fegyelmi fokozatokat lehetőség szerint minden esetben be kell tartani. Amennyiben
a dolgozó magatartása, vagy az elkövetett fegyelemsértés, súlyos mulasztások indokolják a
vétség súlyosságától függően bármelyik fokozat azonnal alkalmazható.
A fegyelmi eljárás lefolytatásakor figyelembe kell venni a mindenkor érvényes
munkaügyi jogszabályokat.
VII.5. Bélyegző használata
Az Intézményi bélyegzőt kizárólag azok a személyek használhatnak, akik erre külön
felhatalmazást kaptak. Az Intézményi bélyegzőt az intézményvezető készítteti.
VII.6. Kötelezettség az Intézmény munkavállalói részéről
A munkavállaló köteles munkahelyén, illetőleg az előírt helyen és időben, munkára
képes állapotban megjelenni, munkavégzés során a számára előírt munkaruhát használni.
A dolgozó köteles, munkahelyét munkával tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés
céljából a munkáltató rendelkezésére állni. Munkáját az elvárható szakértelemmel és
gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni,
munkáltatója utasításait végrehajtani.
Köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában
olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse,
munkáját ne zavarja, anyagi károsodást, vagy helytelen megítélését ne idézze elő.
A dolgozó köteles munkáját személyesen ellátni, a munkakörhöz és feladatkörhöz
kapcsolódó előkészítő és befejező munkát elvégezni.
Felelős a saját munkakörében felmerülő feladatok elvégzéséért.
A kapott utasítások és a határidők figyelembe vételével köteles ellátni munkaterületén
belül a tevékenységében felmerülő állandó és időszakos feladatokat. Kártérítési felelősség
megállapítása esetén a reá vonatkozó szabályok szerint felel.
VII.7. Összeférhetetlenség
A személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatott személy az ellátásban
részesülő személlyel tartási, életjáradéki és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt –
illetve annak megszűnésétől számított egy évig – nem köthet.
VII.8. Szabadságolási rend
Az Intézmény állományába tartozó dolgozók szabadságát a mindenkor hatályos
Munka Törvénykönyve és Közalkalmazotti törvény és ennek módosításai, kiegészítései
szabályozzák. E kereteken belül a szabadságolás az alábbi irányelvek alapján történhet.
A dolgozók az éves rendes szabadságuk egynegyedével önállóan rendelkeznek. A
szabadságot lehetőség szerint az éves szabadságolási terv alapján kell kivenni, amelyet
minden tárgyév első negyedében köteles minden dolgozó beütemezni. A szabadságokat úgy
kell tervezni, hogy a helyettesítés minden beosztási helyen megoldott legyen. Fizetés nélküli
szabadságot kizárólag az intézményvezető engedélyezhet.
VII.9. Munkáltatói igazolvány
Az Intézményben dolgozó, gondozási feladatokat ellátó személy részére az intézmény
vezetője munkáltatói igazolványt állít ki, annak érdekében, hogy a gondozási, ápolási
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feladatok elvégzése során a feladat ellátására vonatkozó felhatalmazását igazolni tudja. Az
alapszolgáltatásban dolgozó köteles magánál hordani igazolványát.
VII.10. Munkaköri leírás
Az Intézmény alkalmazásában álló dolgozók részletes feladatait a munkaköri leírás
tartalmazza. A munkaköri leírásban nem szabályozott a munkával kapcsolatos kérdésekre a
törvények és jogszabályok rendelkezései érvényesek. A munkaköri leírást névre szólóan kell
kiadni, aminek átvételét és tudomásulvételét a dolgozó aláírásával igazol.
Új munkaköri leírás kiadásával az addig érvényben lévő munkaköri leírás hatályát veszti.
A munkaköri leírás tartalmazza:
 munkaköri leírás hatályba lépését
 munkavállaló személyes adatait
 szervezeti rendelkezéseket
 feladat, hatáskör, felelősség meghatározását
 a munkakör helyettesítési rendjét
 záró rendelkezéseket
VII.11. Vezetési tanácsadó szervek
Összdolgozói munkaértekezlet
 Az Intézmény működése érdekében az intézményvezető szükség szerint negyedévente
legalább egy alkalommal összdolgozói munkaértekezletet tart.
 Az értekezlet az intézményvezetője beszámolója alapján megtárgyalja:
₋ az eltelt időszakban végzett munkát,
₋ az intézmény munkatervét és annak teljesítését,
₋ a következő időszak feladatait,
₋ az aktualitásokat, javaslatokat
 Az értekezletet az intézményvezető hívja össze és vezeti. Az értekezletre meg kell hívni
az intézmény valamennyi dolgozóját.
 Az értekezletről emlékeztető jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az intézményvezető
és a jegyzőkönyvvezető ír alá, és amit az irattárban kell megőrizni.
Lakógyűlés
A lakógyűlést az Intézménybe felvett ellátottak részére hívja össze az intézményvezető, vagy
az általa megbízott személy.
A lakógyűlés tartalma az intézményben élő ellátottaknak az intézmény vezetője tájékoztatást
nyújt az intézmény gazdálkodásával kapcsolatosan. Az ellátottakat érintő minden kérdést
megbeszél.
A lakógyűlést évente kétszer kell tartani.
A lakógyűlés megtartását, s azon elhangzottakat (ellátottak felvetései) feljegyzés formájában
rögzíteni kell.
Érdekképviseleti Fórum
Működésének részletes szabályait az Érdekképviseleti Fórum szabályzata tartalmazza.
 Feladata, hogy közvetlenül a Fórumhoz benyújtott panaszokat kivizsgálja és orvosolja.
 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.
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 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.
 Az Érdekképviseleti Fórum köteles kivizsgálni, ha az intézményi jogviszonyt
megsértették – a jogosultat személyi jogaiban sérelem érte, az intézmény dolgozói
szakmai titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségeiket megsértették – az ellátás
körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében nyújtottak be panaszt.
 Az Érdekképviseleti Fórum működésének tárgyi feltételeit az intézmény biztosítja.
VII.12. Etikai és titoktartási kötelezettség:
A munkavállaló a dolgozókkal, az ellátottakkal megfelelő magatartást köteles
tanúsítani, az ellátottól pénzt, vagy ajándékot nem fogadhat el. A személyes gondoskodást
nyújtó intézményben foglalkoztatott személy, valamint közeli hozzátartozója az ellátásban
részesülő személlyel tartási, életjáradéki és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt illetve annak megszűnésétől számított egy évig - nem köthet.
Az ellátásban részesülő személyről vagy családtagjaikról tudomására jutott személyes
jellegű információkat, munkájával kapcsolatos adatokat hivatali titokként köteles kezelni.

VIII. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN JOGSZABÁLYBAN
ELŐÍRT TARTALMI ELEMEK
A szervezeti és működési szabályzatban, vagy annak mellékletében szabályozni kell a
feladatellátásnak a költségvetési szerv kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás
előirányzatok keretei között tartását biztosító
 feltétel- és követelményrendszerét
 folyamatát, kapcsolatrendszerét, továbbá
 a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárást és dokumentumai tartalmát.
A költségvetés tervezésével és végrehajtásával a Tiszasas Község Önkormányzatának
Pénzügyi Osztálya dolgozik.
A kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés szabályait a 217/1998 (XII.30.)
Kormány Rendelet 12 fejezete határozza meg.

VIII.1. Utalványozás
A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelése az
utalványozás. Utalványozásra az érvényesítés után kerül sor.
Az utalványon fel kell tüntetni:
 a rendelkezőnek és a rendelkezést végrehajtónak megnevezését,
 az „utalvány” szót,
 a költségvetési évet,
 a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
 a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a számát,
 a fizetés időpontját, módját és összegét,
 a megterhelendő, jóváírandó bankszámlaszámát és megnevezését,
 a keltezést, valamint az utalványozó és az ellenjegyző aláírását
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Utalványozásra az intézményvezető, illetve távollétében a polgármester jogosult.
VIII.2. Ellenjegyzés
Az ellenjegyzésre jogosult személy feladata ellenőrizni, hogy a költségvetésben a kiadások
teljesítéséhez biztosított-e a fedezet, a kiadások teljesítése, a bevételek beszedése megfelel-e a
jogszabályi előírásoknak.
Ellenjegyzésre a pénzügyi előadó jogosult, illetve távollétében a hatáskörrel felruházott
munkatárs.
VIII.3. Képviseleti rend
Az Intézmény képviseletét az intézményvezető látja el. A munkáltatói és fegyelmi jogkör
gyakorlója az intézményvezető. Kiadmányozási jogkörrel az intézményvezető rendelkezik,
távollétében az intézményvezető által felhatalmazott személy rendelkezik.
VIII.4. Aláírási jogkör
Az utalványozó az Intézmény vezetője, az ellenjegyző a pénzügyi iroda vezetője. Az
intézményvezető személyes érintettsége esetén Tiszasas Község Polgármestere az
utalványozó.
Cégszerű aláírásra jogosultak:
- intézményvezető
Minden esetben a pénzügyi szabályzatban megjelölt két személy együttes aláírása szükséges.
Bankszámla feletti rendelkezési jogosultságot is csak cégszerű aláírással lehet érvényesíteni.

IX. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
Anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat
Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat
Érdekképviseleti Fórum Működésének Szabályzata
Gépjármű használati szabályzat
Iratkezelési szabályzat
Munkavédelmi szabályzat
Pénzkezelési szabályzat
Számviteli szabályzat
Tűzvédelmi szabályzat
Vagyonvédelmi szabályzat
Veszélyhelyzet kezelése – belső utasítás
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X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépéstől, azaz ………………………..
napjától kell alkalmazni.
Jóváhagyása a Tiszasas Község Önkormányzata, mint tulajdonos, együttes
hatáskörébe tartozik.
A szabályzat módosítása, kiegészítése az intézményvezető hatásköre. Betartása az
Intézmény valamennyi munkavállalója részére kötelező érvényű.

Tiszasas, 2016. február 09.
.......................................................
Gyóiné Török Ildikó
intézményvezető
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A Házirend célja, hatálya

1. A Házirend célja, hogy meghatározza az Idősek Klubja belső rendjét és tájékoztasson az
alapvető szabályokról. E szabályok ismerete és elfogadása feltétlenül szükséges ahhoz,
hogy nyugodt, békés, otthonos légkörben élhessünk és dolgozhassunk. A házirend
szabályainak megtartása a klubtagokra és dolgozókra nézve is egyaránt kötelező,
megköveteli a közösségi lét általános szabályainak megtartását, az intézeti vagyon
védelmét, a lakók és a személyzet egymás iránti kölcsönös megbecsülését. A dolgozók
szakmai munkájukat ennek szellemében kötelesek végezni.
2. A Házirend hatálya kiterjed az Idősek Klubjában ellátást igénybe vevőkre, az intézmény
alkalmazottaira, az Idősek Klubjában tartózkodó valamennyi idegen személyekre.
3. A továbbiakban részletesen ismertetendő Házirend az alábbi jogszabályok alapján készült:
3.1.A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
3.2.A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.)SZCSM rendelet,
3.3.A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelet,
3.4.A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993.(XI.17.)Korm. rendelet,
3.5.A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális
szakvizsgáról szóló 9/2000.(VIII.4.)SZCSM rendelet,
3.6.A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007.(XII.22.)SZMM
rendelet.

Az Idősek Klubja nyitvatartási ideje:

1. A hét öt munkanapján 8-16 óráig.

Az Idősek Klubja által nyújtott szolgáltatások köre
1. Az Idősek Klubja az ellátást igénybe vevők részére szociális- egészségügyi és mentális
állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.
2. Szabadidős programok szervezése:
3. Az Idősek Klubja az igénybe vevők részére biztosítja a sajtótermékeket, könyveket, kártya
és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket, és továbbá rendezvényeket
szervez.
4. Szükség szerint megszervezi az egészségügyi alapellátást, egészségügyi felvilágosító
előadásokat, tanácsadást szervez az egészséges életmódról, továbbá segítséget nyújt a
szakellátásokhoz való hozzájutásban.
5. A hivatalos ügyek intézéséhez segítséget nyújt.
6. Életvezetési és életviteli tanácsadást biztosít.
7. A speciális önszerveződő csoportokat támogat, és segíti szerveződésüket és működésüket.
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IV.

Az étkezések száma és az étkezések rendje

1. A Idősek Klubja igény szerint napi egyszeri alkalommal biztosít fő étkezési lehetőséget
igény szerint.
2. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára
diétás étkezést is biztosít a klub.
3. Az étel helyben fogyasztására az ebédlőt kell használni.
4. Az étkezés ideje 12-13 között.
5. A klub szolgáltatásai a klubtagok számára ingyenesek. Térítési díjat az étkezés
igénybevételéért kell fizetni.
6. Az étkezésért fizetendő mindenkori térítési díj összegét a fenntartó évente állapítja meg.
7. Az étkezésért fizetendő általános forgalmi adóval növelt személyi térítési díj havi összege
(az élelmezés térítés és az igénybevett étkezések szorzata) nem haladhatja meg az
igénybe vevő rendszeres jövedelmének a 30 %-át.
8. Az étkezésért fizetendő térítési díj összege a fenntartó rendeletében csökkenthető, illetve
elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi viszonyai ezt indokolttá teszik.
9. Az étkezésért fizetendő térítési díjat az ellátást igénybe vevő havonta utólag fizeti meg,
következő hó 10-ig.

V.

Az Idősek Klubja által szervezett foglalkozásból származó bevétel
felhasználásának szabályai

1. Jelenleg az intézménynek nincs lehetősége szervezett foglalkoztatásra, így abból bevétel
sem keletkezik.

VI.

Az Idősek Klubja jogviszony megszűnésének szabályai

Az intézményi jogviszony megszűnik:
- az Intézmény jogutód nélküli megszűnésével
- a jogosult halálával
- a határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával,
- az Intézmény és az ellátást igénybe vevő közötti felvételkor megkötött megállapodás
felmondásával.
A megállapodás felmondása:
- az ellátott, illetve törvényes képviselője indoklás nélkül,
- alapszolgáltatás esetén bármikor,
- állami fenntartású intézmény esetén az intézményvezető az alábbi
esetekben (írásban):
 az ellátott a házirendet súlyosan megszegi.
A felmondási idő:
- alapszolgáltatás esetén 15 nap.
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Az Idősek Klubjának Házirendjének súlyos megsértéséről abban az esetben van szó, ha
az ellátott társai nyugalmát, pihenését, magatartásával tartósan zavarja, klubtársaival,
illetőleg az intézmény alkalmazottaival szemben durva, agresszív viselkedést mutat.
Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető
panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a
megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés
kézhezvételétől számított nyolc napon belül az Intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen
esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a
fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.

VII. Az Idősek Klubjának alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások köre és
térítési díjaik
1. A klub alapfeladatait meghaladó programok szervezése során a klubtagok igényei szerint
járunk el, eseti és rendszeres szervezéssel.
2. Az alapfeladathoz nem tartozó szolgáltatásokért, programokért az adott szolgáltatás vagy
program önköltségének megfelelő összegű térítést lehet kérni az igénybevevőtől.

VIII.

Záró rendelkezések

Ez a Házirend ....………………………-én lép hatályba.

Tiszasas, 2016. január 25.

................................................
intézményvezető

Alkony Gondozási Központ
Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona
5474 Tiszasas, Fő út 13.
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A TISZASASI IDŐSEK OTTHONÁNAK
HÁZIRENDJE

2016.
Kedves Lakóink! Kedves Hozzátartozók!

Kérem Önöket, hogy ezen „Házirendet”, mely a Tiszasasi Idősek Otthona belső
életének rendjét tartalmazza, szíveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni
és egy olyan eszköznek tekinteni, amely az intézményi élet békés, nyugodt,
szabályozott jellegének biztosítására hivatott.
Otthonunk 1992. november l2 óta működik. Jelenleg az engedélyezett
férőhelyek száma 33 férőhely.
Az Intézmény fenntartója a Tiszasas Község Önkormányzata.
Az intézmény vezetője: Gyóiné Török Ildikó.
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I.

A Házirend célja, hatálya

1. A Házirend célja, hogy szabályozza az otthon által nyújtott szolgáltatások
körét, a szolgáltatások ellenőrizhetőségét, a lakók és dolgozók kapcsolatát,
a humánus-, és demokratikus együttélés szükséges normáit, a személyi- és
intézményi vagyon védelmét, valamint az érdekképviselet módját, s ezzel is
biztosítsa az intézményben élők számára a nyugodt, békés légkört.
A Házirend célja, hogy egyaránt védje az egyéni és közösségi érdekeket.
A Házirend olyan szabályokat tartalmaz, amelyek megtartása a lakókra és a
dolgozókra nézve egyaránt kötelező.
Az otthon vezetőjének felelőssége gondoskodni arról, hogy az intézmény,
illetve annak dolgozói a Házirendben foglaltaknak megfelelően lássák el
feladataikat.
2. A Házirend hatálya kiterjed az Intézményben véglegesen vagy ideiglenes

jelleggel ellátást igénybe vevő valamennyi lakóra, az intézmény
alkalmazottaira, az intézménynél munkát végző külső szervek dolgozóira,
az intézményben tartózkodó látogatókra és az intézményben tartózkodó
valamennyi idegen személyre.

II.

Az együttélés szabályai

1. Általános szabályok
Az intézmény lakóinak valamint alkalmazottainak egymáshoz való
viszonya a személyiség tiszteletére épül, mely alapján elvárás a kölcsönös
tapintat, udvariasság, megértés és ésszerű határokig a tolerancia.
Az otthon lakóinak alkotmányos jogait az intézmény alkalmazottai és a lakók
egymás között is kötelesek tiszteletben tartani. Külön felhívjuk a figyelmet
egymás személyi tulajdonának kölcsönös tiszteletben tartására.
Az intézmény valamennyi lakójával szembeni elvárás, hogy az otthon által
nyújtott ellátást az intézményi jogviszony fennállásának teljes időtartama
alatt az általános jogi- és szokásnormák betartása mellett, a társadalmilag
elfogadott, pozitív értékrend figyelembevételével, lehetőség szerint társai
nyugalmának megzavarása nélkül vegye igénybe.
Az esti lepihenés után a lakószobában lévő televízió és /vagy rádió
használata a szobatársak egyértelmű, közös beleegyezésével történhet. A 12
közös helyiségekben (pl. társalgók, galéria) lévő eszközök használhatók az
esti lepihenés után is, azonban ez csak oly módon történhet, hogy a többi
lakótárs pihenését ne zavarja.
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Az idősek otthona lakói az intézmény közös helyiségeit (pl. társalgók,
folyosók, ebédlő, stb.) – függetlenül attól, hogy az otthonnak melyik
részlegében vannak elhelyezve - szabadon használhatják.
Az otthon lakója más lakók által használt lakószobában csak az ott lakók
együttes beleegyezésével tartózkodhat.
Az intézmény emelt szintű ellátást biztosító részlegének lakószobáihoz
kulcsok biztosítottak. Ezek használatát abban az esetben tanácsoljuk, ha az
egy-, illetve kétágyas lakószobák lakói átmenetileg nem tartózkodnak
szobájukban. Az említett szobák belülről kulccsal történő bezárását esetleges
egészségi állapotukban bekövetkező problémák, illetve személyes
biztonságuk érdekében TILOS!
Az idősek otthona Házirendjének súlyos megsértéséről abban az esetben van
szó, ha a lakó társai nyugalmát, pihenését, magatartásával tartósan zavarja,
lakótársaival, illetőleg az idősek otthona dolgozóival szemben durva,
agresszív viselkedést mutat, valamint ha indokolatlanul 24 órán túl bejelentés
nélkül távol marad.
Az idősek otthona igazgatója évente legalább két alkalommal lakógyűlést
tart, melyen tájékoztatást ad a lakók részére az intézmény életéről,
eseményeiről és a tervekről. A lakógyűlésen az idősek otthona lakói
szabadon kifejthetik véleményüket és javaslataikat.
2. Felkelés ideje
Reggel a felkelés egyéni igény szerint lehetséges úgy, hogy a lakók
vegyék figyelembe, hogy a korai felkeléssel társaik nyugalmát ne zavarják,
és időben érkezhessenek a reggelihez.
3. Lefekvés ideje
Kinek – kinek igénye szerint. A korábban fekvők nyugalma érdekében
azok a lakók, akik később fekszenek le, ágyukat készítsék elő. A rádiót,
televíziót is egymás zavarása nélkül használják. Lámpát, olvasólámpát, stb.
használni – 22 óra után – a szobatársak közös megegyezése esetén lehet.
Későbbi időpontban tartózkodásra a társalgót lehet igénybe venni.
4. Étkeztetés
Az otthon napi háromszori főétkezést biztosít, a lakók egészségi
állapotának, a vonatkozó előírásoknak megfelelően, higiénikus, kulturált
körülmények között.

730 -tól - 830 óráig
1130 -tól - 1230 óráig

- Reggeli időpontja:
- Ebéd időpontja:
-

1700- tól - 1800 óráig.

vacsora:
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Mind a lakóktól, mind az otthon dolgozóitól elvárható, hogy ezeket
az időpontokat lehetőség szerint betartsák. Előzetes megbeszélés
szerint a távollévők részére a dolgozók az eltehető ételeket az
otthon hűtőszekrényében tárolják, és utólag kiszolgálják a lakó
részére. Orvosi javaslatra az otthon dolgozói az ételt a
lakószobában szolgálják fel. Ha az étkezésben részesülő egészségi
állapota indokolja, az orvos javaslatára a lakó részére az otthon
diétás, vagy gyakoribb étkezést biztosít.
Ételmaradékot csak az erre a célra rendszeresített edényben és helyen lehet
elhelyezni. A látogatók az élelmiszerek behozatalánál lehetőleg legyenek
tekintettel a lakók egyészségi állapotára, az ételek eltarthatóságára.
A behozott élelmiszereket kérjük az ügyeletes gondozónőnek átadni.
5. Személyi higiéné
A személyi és környezeti tisztaság megőrzése, fenntartása a lakók és a
dolgozók közös érdeke és feladata.
Az otthon dolgozóinak feladata a környezeti tisztaság folyamatos
fenntartásának megszervezése. Az otthon lakóinak higiénéjéért a nővérek a
felelősek. A dolgozók a lakók részére kötelesek a tisztálkodáshoz szükséges
segítséget biztosítani. Az otthon biztosítja a hajmosást, a körömápolást és a
tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, szükség szerint.
6. Orvosi ellátás

A szabad háziorvos választás lehetőségével minden lakó élhet.
Az otthon – a fogorvosi ellátás kivételével – biztosítja a lakók egészségügyi
alapellátását. Az orvos rendelés, vizit ideje a hirdetőtáblán, illetve az orvosi
szoba ajtaján van feltüntetve.
Az intézmény biztosítja az otthon orvosa által rendelt – alaplistába tartozó –
gyógyszert, gyógyászati segédeszközöket.
Az alaplistába nem tartozó, továbbá nem az otthon orvosa által rendelt
gyógyszerek, segédeszközök beszerzése az intézmény orvosának tudtával a
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lakó költségére történik. 2002. július 1-től az SZCSM rendelet szerinti
gyógyszercsoportokat az otthon térítésmentesen biztosítja. Az e körbe nem
tartozó gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülő viseli:
- amennyiben a gondozási díj befizetése után a nála visszamaradó összeg a
havi gyógyszerköltségek kifizetése után is eléri az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 20 %-át, vagy
- ha az intézmény részére költőpénzt biztosít, akkor a havi
gyógyszerköltségek kifizetése után legalább az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege 20%-ának megfelelő költőpénze marad.
Az otthon - lehetőségein belül – egyénre szólóan gondoskodik a szükséges
gyógyászati segédeszközök cseréjéről, pótlásáról, azonban a testközeli
segédeszköz költsége a lakót terheli a gyógyszerköltségek számítása szerint.
A test távoli segédeszközök – tolókocsi, támbot, stb. – biztosítása az
intézmény feladata, mely eszközök az otthon tulajdonát képezik.
Ha a lakó egészségi állapotában változás következik be (betegség), úgy az
ápolást, gondozást az erre a célra kialakított helyiségben, részlegben
biztosítja az intézmény.
7. Elhunytakkal kapcsolatos teendők

A lakók elhalálozásával kapcsolatos teendőket az intézmény vezetője
szervezi. Ennek keretében gondoskodik az elhunyt
- elkülönítéséről,
- végtisztességre való felkészítéséről,
- a hozzátartozók (törvényes képviselő) értesítéséről,
- ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről, valamint örököseinek
történő átadásáról, illetve hagyatékba adásáról, a hagyatéki eljárásról
szóló jogszabályok előírásai szerint.

8. Foglalkoztatás
Az otthon lakói részére, idejük kellemes és kreatív eltöltéséhez a
mentálhigiénés asszisztens nyújt segítséget. Így biztosítja a személyre szabott
gondozást, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, szükség szerint
pszichoterápiás foglalkoztatást, a lakó családi és társas kapcsolatai
fenntartásának feltételeit. A programokon való részvétel önkéntes, amelyen a
lakók egyéniségüknek és egészségi állapotuknak megfelelően vehetnek részt.

A lakók hódolhatnak hobbijuknak, de a közösségért tenni akarók a
műsorok, kirándulások, stb. szervezésében is részt vehetnek.
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A nyaralás, kirándulás, színház-, és múzeumlátogatás, stb. költségei a lakót
terhelik. A mentálhigiénés asszisztens szervezi a foglalkoztatást, az ebben
való részvétel a lakók részéről önkéntes.
9. A lakók érdekvédelme
Az otthonban a lakók érdekvédelmét az Érdekképviseleti Fórum látja el.
Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak névsorát és elérhetőségét az otthon
egyes részlegeiben jól látható helyen ki kell függeszteni.
Panasszal fordulhat a lakó (vagy törvényes képviselő) illetve hozzátartozója,
valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet az
otthon vezetőjéhez, illetve az Érdekképviseleti Fórumhoz, ha:
- intézményi jogviszonyát, személyes jogait, kapcsolattartását sérelem éri,
- az intézmény dolgozói megszegik szakmai - titoktartási – és
vagyonvédelmi kötelezettségeiket,
- az ellátás körülményeit érintő kifogása van.
Az Érdekképviseleti Fórum 15 napon belül írásban értesíti a panasztevőt a
panasz kivizsgálásának eredményéről. A szükséges intézkedések
megtételével felhívja a figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges más
módjára is. A lakó (vagy törvényes képviselő), illetve hozzátartozója,
valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet
panasszal fordulhat a fenntartóhoz is, amennyiben az otthon vezetője, vagy
az Érdekképviseleti Fórum 15 napon belül nem intézkedik, vagy a lakó az
intézkedéssel nem ért egyet. Az Érdekképviseleti Fórum is kezdeményezhet
intézkedéseket a Tiszasas Község Önkormányzata, mint fenntartó felé.
10. Az Érdekképviseleti Fórum működése
Az Érdekképviseleti Fórum tagjai maguk közül választják meg a Fórum
Elnökét.
Az Érdekképviseleti Fórum döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Azonos
szavazat esetén az elnök dönt. Határozatképes az Érdekképviseleti Fórum
akkor, ha a tagok 2/3-a jelen van, s biztosított a lakók, illetve hozzátartozók
legalább 50 % -os jelenléte.
Az érdek-képviseleti fórum a tartós bentlakásos intézménnyel intézményi
jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum
( a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Az
érdek-képviseleti fórum megalakítását a székhelyen, illetve telephelyenként
kell biztosítani.
Az érdek-képviseleti fórum tagjai
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a) választás alapján, az intézményi ellátást igénybe vevők közül
aa) kettőszáz férőhelyig kettő fő,
b) választás alapján, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői
közül egy fő;
c) választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében egy fő;
d) kijelölés alapján, az intézményt fenntartó szervezet képviseletében egy fő.
Az érdek-képviseleti fórum
a)

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,

b)

megtárgyalja az intézményben élők panaszait – ide nem értve a
jogviszony keletkezésével, megszűntetésével és az áthelyezéssel
kapcsolatos
panaszokat-,
és
intézkedést
kezdeményez
az
intézményvezető felé,

c)

tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő
kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban,

d)

intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más,
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, szervek felé,
amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre
utaló jeleket észlel.

10. Dohányzás
Az 1999. évi XLII. Törvény (módosította a 2005. évi CLXXXI. törvény)
– A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának egyes
szabályairól – 2. § (1) bekezdése értelmében „ A dohányzás számára kijelölt
helyek kivételével – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – nem szabad
dohányozni „. A munkahelyi dohányzás feltételeiről a törvény 2. § (8)
bekezdése rendelkezik a következőképpen; „ A munkavállalók munkahelyi
dohányzásának, valamint dohányzóhelyek munkavállalók részére történő
kijelölésének feltételeire külön jogszabály, valamint a munkáltató
rendelkezései irányadóak.”
Az előzőekben leírtak figyelembe vételével az Intézményben TILOS a
dohányzás.
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11. Szeszesital fogyasztás
Az Idősek Otthonában alkohol árusítása tilos. Az intézményben a kultúrált
és alkalomszerű alkoholfogyasztás nem tiltott. A túlzott alkoholfogyasztás
azonban nem megengedett, sőt kifejezetten tiltott azokban az esetekben,
amikor annak nyilvánvaló egészségügyi következményei kimutathatóak,
illetve a túlzott alkoholfogyasztás az intézmény rendjének, a lakók
nyugalmának megsértését vonná maga után. Ez esetben az alkoholfogyasztás
korlátozható.
12. Kártérítés
A lakó köteles az intézmény berendezési és felszerelési tárgyait
rendeltetésszerűen használni, azokat megóvni és megőrizni. A lakó köteles a
szándékos károkozásból eredő – a biztosítónál nem érvényesíthető – kárt
megtéríteni. A kártérítés mértéke a tönkretett berendezési tárgy
amortizációval csökkentett értékével azonos.
Kártérítésre kötelezhető a lakó abban az esetben is, ha az intézmény
tulajdonát képező, névre szóló – leltári nyilvántartásban szereplő –
ruhaneműt, és tárgyakat gondatlanságból elveszíti, illetve értékesíti.
13. A lakók és dolgozók kapcsolata
Minden lakónak joga van eddigi megszokott életvitelét folytatni,
amennyiben az lakótársai nyugalmát nem zavarja.

Az intézmény vezetője köteles gondoskodni a lakók és a dolgozók
személyiségi jogainak kölcsönös tiszteletbenntartásáról, a dolgozók
foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének az érvényesítéséről.
Az intézményben foglalkoztatott személy, valamint a vele közös háztartásban
élő, közeli hozzátartozója a lakóval tartási, életjáradéki és öröklési szerződést
a gondozás időtartama alatt – illetőleg annak megszűnésétől számított 1 éven
belül – nem köthet. A dolgozó a lakótól sem pénzbeli, sem természetbeni
ellenszolgáltatást nem fogadhat el. Az otthon dolgozója a lakótól pénzt
kölcsön nem kérhet, sem annak kölcsönt nem adhat, illetve semmiféle üzletet
(adás – vétel) nem köthetnek egymással.

III.

Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje

1. Valamennyi fennjáró lakó – egészségi állapota függvényében – az otthonból
szabadon kijárhat. A távozás és visszatérés időpontját köteles előre az
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ügyeletes gondozónőnek bejelenteni. Amennyiben az éjszakát is máshol
kívánja tölteni, megnyugtatásunkra kérjük ezt jelezni a szolgálatba
nővérnek.
2. Eltávozásra az otthon lakója az intézmény vezetőjének engedélyével mehet.
3. A lakó eltávozása csak akkor tagadható meg, ha a jogosult kezelőorvosnak
szakvéleménye a jogosult önmagát, vagy másokat veszélyeztető egészségi
állapota miatt, az eltávozást nem javasolja.

IV.

Az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint

hozzátartozóikkal való kapcsolattartás szabályai
1. Minden lakónak joga van az eddigi megszokott életvitelét folytatni, ameddig
a házirend szabályaival nem ütközik, illetve a társai nyugalmát nem zavarja.
Az intézmény vezetője köteles gondoskodni a lakók egymás személyiségi
jogainak tiszteletben tartásáról.
2. A lakók bármikor fogadhatnak látogatókat, azonban

a. a többi lakó nyugalma érdekében a látogatás javasolt ideje a 9,00 –
19,00 óra közötti időszak.
b. a csendes pihenő ideje általában 13-15 óra között van, a délutáni
csendes pihenő ideje alatt a pihenni vágyók nyugalmának biztosítása
érdekében lehetőleg a lakószobán kívül fogadják a lakók a
látogatóikat.
c. 19 óra után a látogató a személyzet engedélyével tartózkodhat az
otthonban.
d. az orvos javaslatára (pl. járvány esetén) a látogatás korlátozható, illetve
szüneteltethető.
e. kérjük, hogy a látogatók az intézmény területén ügyeljenek a rendre és
a tisztaságra, igény és előzetes bejelentés esetén a látogatók részére az
intézmény – térítés ellenében – ebédet biztosít.

V.

Az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak köre

1. Az ellátásban részesülő beköltözéskor behozhatja a napi életéhez
nélkülözhetetlen használati tárgyait (óra, borotva, stb.) szórakoztató
elektronikai tárgyait (rádió, magnó, stb.), valamint alsó és felső ruházatát,
lábbelijét.
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2. Az elhelyezési lehetőségekre tekintettel nagyobb méretű használati tárgyak,
bútor, egyéb berendezés, szőnyeg stb. behozására csak egyedi esetekben az
intézmény vezető külön engedélye alapján kerülhet sor.
3. Az intézménybe korlátozás nélkül behozható személyes használati tárgyak:
- Személyes ruházat és lábbeli (lehetőleg: legalább 2 váltás szezonnak
megfelelő felsőruházat, négy váltás fehérnemű, törülköző, pizsama,
papucs, zárt cipő). A szükségesnél lényegesen nagyobb mennyiségű
ruhanemű behozatala felesleges, megfelelő tárolás nem oldható meg.
- Tisztálkodó szerek.
- Személyes használatra szánt kisebb eszközök ( pl. evőeszköz, pohár,
tálca).
- Személyi használati tárgyak (óra, villanyborotva, hajszárító, rádió,
televízió, videó, fényképezőgép).
- Cserepes virágok.
- Lakószobák díszítésére szánt: falikép, festmény, fényképek, kisebb
dísztárgyak).
4. Az intézménybe szükség szerint behozható:
- Rokkant-kocsi, tolókocsi, járókeret, szoba WC, és egyéb gyógyászati
segédeszköz, vagy ápolást-gondozást segítő eszköz.
5. Az otthonba az intézményvezetőjével egyeztetve behozható tárgyak:
- személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár, bútor, nyugágy, kerti
szerszám, szokásosnál nagyobb mennyiségű vagy értékű arany-ezüst
ékszer, egyéb …
6. Nem hozhatók be az intézménybe olyan tárgyak, amelyek veszélyt
jelenthetnek az intézményben élők testi épségére. Ezen veszélyeztető
tárgyak:
- robbanóanyagok, robbanóelegyek, pirotechnikai eszközök,
- fegyverek,
- valamint a háztartásban használt szokásos méretőnél nagyobb mérető
szúró- és/vagy vágóeszközök.
7. Amennyiben valaki tudomást szerez arról, hogy az intézet bármely lakója az
intézményben veszélyeztető tárgyat tart magánál, azonnal köteles azt
jelenteni az intézmény igazgatójának.
8. A behozott, személyes használatban tartott tárgyak, értékek megőrzésére,
megóvására az intézmény vezetősége és személyzete fokozott figyelmet
fordít, a lakókat is erre ösztönzi, de teljes felelősséget csak az
értékmegőrzési szabályoknak megfelelően leadott tárgyakért, értékekért
vállal. A személyes használatban lévő tárgyakért elsősorban tulajdonosuk
felel!
9. Kérünk minden lakót, hogy csak a személyes szükségletnek megfelelő
mértékben tartsanak maguknál pénzt, értéktárgyakat.
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10. A lakószobákban gyógyszert illetve bármilyen gyógyhatású készítményt
tartani TILOS!

VI. Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és
kiadásának szabályai
1. Az értékmegőrzés az intézmény pénz – és letétkezelési szabályzata szerint
történik. Az intézményvezető feladata, hogy a pénz – és letétkezelési
szabályzat megismertetését (mely a Házirend szerves része) az intézménybe
történő felvételkor a lakók, hozzátartozók számára minden esetben
biztosítsa.
2. A lakóknak joguk van értéktárgyaikat és pénzüket maguknál tartani. Az
otthon kizárólag letétben, elismervény ellenében leadott értéktárgyakért és
pénzért vállal felelősséget.
3. A letétbe adott készpénzt a lakó kívánságának megfelelően az otthon névre
szóló takarékbetétkönyvben helyezi el, melynek megőrzéséről gondoskodik.
Az intézménybe behozott értékesebb felszerelési tárgyakról ún. ,,idegen
eszközök leltárát” kell elkészíteni, a tulajdonos nevének feltüntetésével.
4. Az otthon a nagyméretű és nagy értékű festmény, szobor, porcelán és ékszer
felelős megőrzését nem tudja vállalni.
5. Kisebb értéktárgyak, ékszerek átvétele – szükség esetén hivatalos
értékbecsléssel – tételes leírással kerülhet letétbe, és átvételre. Az
értékbecslés költségei az átadót terhelik.
6. A lakók a megőrzésre átadott értéktárgyakat előzetes bejelentés alapján, - a
hivatalos pénztári nyitvatartási időben – vehetik át.
7. Az intézményben térítésmentesen élő lakó a fenntartótól az ellátás igénybe
vétele alatt költőpénzben részesül.
8. A lakónak írásban nyilatkoznia kell pénzének kezelésének módjáról. Ha a
lakó saját maga kezeli pénzét, biztosítani kell azt, hogy a részére érkezett
küldeményt egy összegben vehesse fel, a lakó kérése esetén két tanú
jelenlétében. A tanúk aláírásukkal igazolják a postai küldemény (pénz,
értékcikk, csomag) átadásának megtörténtét.

VII. Ruházattal, textíliával, tisztítószerekkel való ellátás, valamint a ruházat és a ruházat és
a textília tisztításának és javításának rendje

1. A lakók általában saját ruházatukat használják.
2. Mind a lakók, mind az otthon dolgozóinak számára biztosítani kell, s így
kölcsönösen elvárható, hogy tiszta, hiánytalan ruházatot viseljenek.
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3. Abban az esetben, ha a lakó nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és
minőségű ruházattal, az otthon – a teljes körű ellátás részeként – legalább
négy váltás fehérneműt, hálóruhát, valamint két váltás évszaknak megfelelő
felsőruházatot, cipőt, illetve egyéb lábbelit biztosít a lakó részére. Az otthon
által személyes használatra átadott ruházat az intézmény tulajdona. A lakó
nem kötelezhető az intézmény által nyújtott ruházat igénybevételére.
4. Az otthon biztosítja:
- mindennemű intézmény textília tisztítását, javítását, cseréjét,
- saját textília piperemosását,
- a textíliák mosatását szükség szerint, de legalább háromhetenként,
- a fekvőbeteg részlegeken élők textíliával és ruházattal való ellátását,
- az incontinens betegeknek szükséges eszközök beszerzését.
5. A lakók saját ruházatát egyedi azonosítóval kell ellátni. Szükség esetén a
megjelölésben intézményünk személyzete segítséget nyújt.
6. Az intézményi és a lakók személyi tulajdonában lévő textíliák, ruházat
mosásáról, javításáról intézményünk mosodája gondoskodik. Mivel
intézményünk mosodai technológiája vegyi tisztításra nem alkalmas, ezért
javasoljuk lakóink részére az értékesebb felsőruházat (pl. kosztümök,
kabátok, öltönyök stb.) vegyi úton történő tisztíttatását. Az otthon által
elvégzett mosás a teljes körű ellátás részét képezi, ezért lakóinknak külön
fizetni nem kell.
7. Idegen szolgáltatónál végeztetett mosás, vegyi tisztítás költségeit lakóink
fizetik, azonban a lebonyolításban kérésre segítséget nyújtunk.
8. Otthonunk a lakók részére a legalapvetőbb tisztálkodási szereket (szappan,

sampon, WC papír) biztosítja. Ezek igénylése, illetőleg a lakók részére
történő biztosítása a nővérek feladata, heti rendszerességgel.

VIII.

Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai

Az intézményi jogviszony megszűnik:
- az Intézmény jogutód nélküli megszűnésével
- a jogosult halálával
- a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam
lejártával, kivéve, ha a jogszabályok rendelkezései alapján az elhelyezés
időtartama meghosszabbítható
- az Intézmény és az ellátást igénybe vevő közötti felvételkor megkötött
megállapodás felmondásával.
A megállapodás felmondása:
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- az ellátott, illetve törvényes képviselője indoklás nélkül,
- alapszolgáltatás esetén bármikor,
- állami fenntartású intézmény esetén az intézményvezető az alábbi
esetekben (írásban):
 az ellátott másik intézménybe történő elhelyezése indokolt
vagy további intézményi elhelyezése nem indokolt,
 az ellátott a házirendet súlyosan megszegi,
 az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat
megfizető személy térítési díj-fizetési kötelezettségének nem
tesz eleget.
A felmondási idő:
- alapszolgáltatás esetén 15 nap,
- bentlakásos intézmény esetén 3 hónap.
Az intézményvezető által történő felmondás esetén, ha az ellátott, a törvényes
képviselő vagy a térítési díjat megfizető személy a felmondás jogszerűségét
vitatja, 8 napon belül a Fenntartóhoz fordulhat.
Az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy
térítési díj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, ha
- 6 hónapon át folyamatos térítési díj tartozás áll fenn, és az a 6. hónap
utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
- vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
Ha 3 hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt
vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás
lehetőségéről és annak kezdő időpontjáról.

IX.

Egyéni és a közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok

A szabad vallásgyakorlás lehetőségével minden lakó élhet. Az otthon
területén a lakók személyiségi jogainak figyelembevételével az egyéni és
közösségi vallás gyakorlására a lakószobákban és a közösségi helyiségekben
van lehetőség.

X.

Az intézmény alapfeladatát meghaladó programok köre és

térítési díja
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1. Az intézmény alapfeladatait meghaladó programok, szolgáltatások köre nem
meghatározott. Ezek eseti szervezése, illetve szükség esetén rendszeres
vagy végleges biztosítása során igyekszünk lakóink igényei szerint eljárni.
2. Az otthon az alapfeladatához nem tartozó szolgáltatásokért, programokért az
adott szolgáltatás vagy program önköltségének megfelelő összegű térítést
kérhet az ellátást igénybe vevőktől.

XI.

Az intézmény alkalmazottaira vonatkozó néhány szabály

1. Az Intézmény alkalmazottja nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az
intézmény jogos érdekeit bizonyíthatóan sérti, jó hírét veszélyezteti.
2. Az Intézmény minden alkalmazottjának titoktartási kötelezettsége van. Így az
Idősek Otthona lakóitól, illetve lakóiról szerzett bármilyen információt
illetéktelen személynek átadni nem szabad.
3. Az intézmény minden alkalmazottja köteles az ellátottakkal, azok
hozzátartozóival szemben udvarias, előzékeny magatartást tanúsítani.
4. Az alkalmazottaknak ellátottainktól, illetve hozzátartozóiktól ajándékot,
pénzt, vagy bármi más vagyoni előnyt kérnie és/vagy elfogadnia nem
szabad.
5. Alkalmazottaink a munkavégzés során kötelesek óvni és védelmezni az
intézményi vagyont.

Tiszasas, 2016. február 09.

Ph

…………………………………
Intézményvezető

Alkony Gondozási Központ
Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona
5474 Tiszasas, Fő út 13.
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SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
HÁZIRENDJE

2015.

1.) Szociális étkeztetés ellátási forma célja:
Napi egyszeri meleg étkezés biztosítása az ebéd házhoz szállításával,
elvitellel, illetve helyben fogyasztásával a szociálisan rászorult személyek
számára.

2.) Ellátottak köre:
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Tiszasas településen élő, szociálisan rászorult személyek, akik a napi
egyszeri meleg étkezésükről nem képesek gondoskodni.

3.) Igénybevételi eljárás:
 Az igénylő a kérelmet az Alkony Gondozási Központ vezetőjének, vagy
alapszolgáltatási koordinátorának kell, hogy benyújtsa. A kérelemhez
csatolni kell a kérelmező jövedelmét igazoló iratokat. Indokolt kérelem
esetén az intézmény biztosítja a napi egyszeri meleg étkezést, az ebéd
házhoz szállításával, elvitellel, illetve helyben fogyasztásával.
 Az ellátott nyilatkozik, hogy más intézménynél igénybe vesz-e ellátást.
 Az ellátott megállapodást köt az intézménnyel, mellyel létrejön az
intézményi jogviszony.

4.) Ellátás biztosítása:
 Az intézmény napi egyszeri főtt ételt biztosít házhoz szállítás, elvitel,
vagy helyben fogyasztás lehetőségével.
 Az ételszállításhoz szükséges edényzetről, annak megfelelő higiéniájáról
az ellátottnak kell gondoskodni. Az ebéd házhozszállításakor az
igénybevevő a másnapi ebédhez szükséges üres edényt át kell, hogy adja a
szociális segítőnek.
 Az ebédszállítás 11 és 13 óra közötti időszakban zajlik.
 Az ebéd helyben fogyasztása az Alkony Gondozási Központban (5474
Tiszasas, Fő út 13.) történik, 12 és 13 óra között.
 Igény szerint az intézmény megfelelő diétát biztosít.

5.) Térítési díj:
 Az étkezésért és az étel kiszállításáért havonta térítési díjat kell fizetni.
A fizetés tárgyhót követő hónap 1. napjától 10. napjáig történik az
igénybevett ételadagok számának megfelelően.
 A személyi térítési díj megállapítása az igénybevevő jövedelmének
figyelembevételével, a hatályos jogszabályban foglaltaknak megfelelően
történik. A térítési díj nem haladhatja meg a gondozott jövedelmének 30
%-át. (1993. évi III. törvény 116. § 2. a) A mindenkori intézményi és
személyi térítési díjról az ellátott írásos értesítést kap.
 Az ellátott a jövedelmét érintő változást 8 napon belül köteles írásban
bejelenteni az Alkony Gondozási Központ vezetőjének.
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 A térítési díj módosítására az intézménynek/fenntartónak évente 2
alkalommal van lehetősége, amiről írásos értesítést ad az igénybevevőnek.
 Ha az ellátást igénybevevő a személyi térítési díj fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezető 15 napos
határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési
díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot
nyilvántartásba veszi, és értesíti a fenntartót.
A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként
tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan
hátralék törlése érdekében. Az intézményvezető a fenntartót – a
jelzálogbejegyzés kezdeményezéséről való döntés érdekében – évente
értesíti a folyó évi hátralékról. A bejegyzett jelzálog hagyatéki teherként
érvényesíthető.

6.) Az ebéd lemondása:
 Az ellátott az ebéd lemondását köteles az intézmény vezetőjének legalább
2 munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban jelenteni (kivéve
egészségi probléma esetén).
 Az írásos bejelentés elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj
megfizetési kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3.
munkanaptól mentesül.

7.) Az ellátás megszűnik:






az intézmény jogutód nélküli megszűnésével;
a jogosult halálával;
határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával;
amennyiben az ellátott az ellátást tovább nem igényli;
a szerződést aláíró felek bármelyikének a szerződésre irányuló
felmondásával (Szt. 102.§ értelmében 15 nap)

8.) Az intézményvezető az étkeztetés további szolgáltatását felülvizsgálhatja,
és/vagy megszüntetheti abban az esetben, ha:
 az étkeztetésért fizetésre kötelezett személy az étkeztetés személyi térítési
díját, díjhátralékát a szolgáltatás igénybevétele mellett egymást követő 2
hónapig nem fizeti meg.
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 az étkeztetésben részesülő személy az ellátást megszakítás nélkül egy
hétig indok és bejelentés nélkül nem veszi igénybe.
Az intézményvezető az ellátás megszüntetésének szabályairól a gondozottat
az étkeztetés igénybevétele időpontjában köteles tájékoztatni. A szolgáltatás
megszüntetése esetén arról az ellátottat írásban szükséges értesíteni.

9.) Panasztétel:
 Az ellátást igénybevevő, vagy törvényes képviselője az intézményi
jogviszony keletkezésével, megszűnésével, valamint megsértésével
kapcsolatban panaszt terjeszthet elő az intézményvezetőhöz. A panasz
elbírálására jogosult 15 napon belül tájékoztatja a panasztevőt
intézkedéséről.
 Ha a panasztevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz
kivizsgálására jogosult nem intézkedik, a panasszal az intézmény
fenntartójához lehet fordulni (Tiszasas Község Önkormányzat; 5474
Tiszasas, Rákóczi F. u. 32.), valamint az ellátottjogi képviselőhöz,
akinek neve és elérhetősége az intézményben jól látható helyen
kifüggesztésre került.
10.) Egyebek:
 A szociális szakemberek és szociális segítők minden esetben kötelesek az
ellátottnak olyan formában nyújtani a segítést, mely a szociális munka
Etikai kódexének megfelel.
 Az ellátott köteles a szociális szakembereknek és segítőknek az őket
megillető tiszteletet megadni. Amennyiben ezt ismételten megsérti, az az
ellátás megszűnését vonja maga után.
MEGÁLLAPODÁS
Szociális étkeztetés igénybevételéről

I.

A megállapodást kötő felek

Jelen Megállapodás létrejött
egyfelől
1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: intézmény)
Tiszasas Község Önkormányzatának fenntartásában működő
Az intézmény neve: Alkony Gondozási Központ, Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona
Az intézmény címe: 5474 Tiszasas, Fő út 13.
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(Képviselőjének neve: Gyóiné Török Ildikó beosztása: intézményvezető)
másfelől
2.
2.1. Az ellátást igénybe vevő
Neve:………………………………………………………………………………...………….
Születési neve:……………………………………………………………………………..……
Állampolgársága:………………………………………………………………………….…….
Születési helye.………………………………. időpontja: ……………………….………..…...
Anyja neve:…………………………………………………………………………….………..
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………….………
Lakcíme:…………………………………………………………………………………….…..
Telefonszáma:……………………………………………………………………………….......
TAJ száma:………………………………………Nyugdíjas törzsszáma:……………...............
2.2 Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője:
Neve:…………………………………………..…………………………………..…………….
Rokonsági fok:………………………………………………………...………….……………..
Születési neve::…………………………………………………………………….……………
Anyja neve:……….…………………………………………………………………………......
Születési helye:……………………………………. időpontja:……..………………………….
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………………….
Lakcíme:………………………………………………………………………………………...
Telefonszáma:………….……………………Egyéb elérhetősége:….…………………….…...
2.3 Az ellátást igénybe vevő tartására kötelezett / tartását önként vállaló*:
Neve:…………………………………………..…………………………………..…………….
Rokonsági fok:………………………………………………………...………….……………..
Születési neve::…………………………………………………………………….……………
Anyja neve:……….…………………………………………………………………………......
Születési helye:……………………………………. időpontja:……..………………………….
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………………….
Lakcíme:………………………………………………………………………………………...
Telefonszáma:………….……………………Egyéb elérhetősége:….…………………….…...
II.

A szerződés tárgya

Tiszasas Község Önkormányzata, mint fenntartó működteti a Tiszasas Fő út 13. szám alatt
található Alkony Gondozási Központot. A szociális alapellátás keretében –étkeztetést biztosít az arra rászorulóknak.
Az Alkony Gondozási Központ a szociális étkeztetést
……… év …...……….......... hó ………….. napjától kezdődően
.…....… év …………………. hó …………. napjáig terjedő
a.) (határozott) időre, vagy
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b.) határozatlan időtartamra szólóan biztosítja.
(a megfelelő szövegrész aláhúzandó)

III.

Szolgáltatás

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk és egészségi állapotuk
miatt.
A lakosság szükségleteinek megfelelően az alábbi formában biztosítja:
-

helyben fogyasztással

-

elvitellel

-

lakásra szállítással
Az étkeztetés keretében főétkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosít. Ha az

étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja – a háziorvos javaslatára- diétás
étkezést is biztosít a számára. Az Intézmény vezetője akadályoztatása esetén a gondozó felel
az étkezés feltételeiért, illetve a napi pontos kiszolgálásért.
Az ételszállításhoz szükséges edényzetről, annak megfelelő higiéniájáról az ellátottnak
kell gondoskodni. Az ebéd házhozszállításakor az igénybevevő a másnapi ebédhez szükséges
üres edényt át kell, hogy adja a szociális segítőnek.
Az ebédszállítás 11 és 13 óra közötti időszakban zajlik.
Az ebéd helyben fogyasztása az Alkony Gondozási Központban (5474 Tiszasas, Fő út
13.) történik, 12 és 13 óra között.
Az ellátásért fizetendő térítési díj
A szociális étkeztetés ellenértékeként a fenntartó, Tiszasas Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete intézményi térítési díjat állapít meg.
Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a
tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az
intézményi térítési díjjal azonos összegű.
Az étkeztetést igénybe vevő által fizetendő térítési díjat (továbbiakban személyi
térítési díj) az intézményvezető állapítja meg, az ellátott által a Jövedelemnyilatkozatban
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megadatott adatok alapján, amelyről írásbeli tájékoztatót küld a megállapodás megkötésekor,
illetve a személyi térítési díj változása esetén.
Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi
személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. Az étel
kiszállítása esetén a személyi térítési díj a kiszállításra számított térítési díjnak és az adott
hónapban kiszállítással igénybe vett étkezési napok szorzatának összegével növekszik.
A személyi térítési díj azonban nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő
jövedelmének 30%-át, továbbá étkeztetés és házi segítségnyújtás egyidejű igénybevétele
esetén, a két szolgáltatásért fizetett térítési díj együttes összege nem haladhatja meg az ellátást
igénybe vevő jövedelmének 30%-át.
Az étkezésért fizetendő térítési díjat havonta, utólag kell megfizetni az intézmény
pénztárában.
Ha az ellátást igénybevevő a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz
eleget, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az
elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot
nyilvántartásba veszi, és értesíti a fenntartót.
A nyilvántartott díjhátralékról az Intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a
fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében. Az
intézményvezető a fenntartót – a jelzálogbejegyzés kezdeményezéséről való döntés érdekében
– évente értesíti a folyó évi hátralékról. A bejegyzett jelzálog hagyatéki teherként
érvényesíthető.
Ha a térítési díjat megfizető személy a térítési díj jogszerűségét vitatja, 8 napon belül a
Fenntartóhoz fordulhat.
A fizetendő személyi térítési díj összege évente – a fenntartó által – két alkalommal
vizsgálható felül és változtatható meg.

V. Befejező rendelkezés
Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy a vitás kérdéseiket
elsősorban tárgyalás útján rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a
szociális ellátásokra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései, valamint a
Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.
Ellátást igénybevevő kijelenti, hogy a megállapodás tartalmát az aláírást megelőzően
elolvasta vagy hozzátartozója, illetve más - nem az ellátó érdekkörébe tartozó – segítő útján
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megismerte, megértette és a szerződés egy példányát a házirenddel együtt, annak aláírását
követően átvette.
Ezen megállapodást, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag
aláírtuk.

Kelt.: Tiszasas, ……………………..

…………………………………

……………………………..

ellátást igénybe vevő

Gyóiné Török Ildikó
intézményvezető

…………………………………
Az ellátást igénybe vevő
törvényes képviselője

……………………………….
Az ellátást igénybe vevő
tartásra kötelezett /
tartását önként vállaló

Tanúk:
Név: ……………………………………..

…………………………………

Lakcím: …………………………………

…………………………………

Szem. ig szám: ………………………….

…………………………………

Aláírás: ………………………………….

…………………………………

A megállapodás 1 fénymásolt példányát a mai napon …………………………. átvettem.
……………………………
ellátást igénybe vevő

MEGÁLLAPODÁS
az időskorúak ápolást-gondozást nyújtó intézményeiben történő ellátáshoz

II.

A megállapodást kötő felek

Jelen Megállapodás létrejött
egyfelől
1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: intézmény)
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Tiszasas Község Önkormányzatának fenntartásában működő
Az intézmény neve: Alkony Gondozási Központ, Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona
Az intézmény címe: 5474 Tiszasas, Fő út 13.
(Képviselőjének neve: Gyóiné Török Ildikó beosztása: intézményvezető)
másfelől
2.
2.1. Az ellátást igénybe vevő
Neve:………………………………………………………………………………...………….
Születési neve:……………………………………………………………………………..……
Állampolgársága:………………………………………………………………………….…….
Születési helye.………………………………. időpontja: ……………………….………..…...
Anyja neve:…………………………………………………………………………….………..
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………….………
Lakcíme:…………………………………………………………………………………….…..
Telefonszáma:……………………………………………………………………………….......
TAJ száma:………………………………………Nyugdíjas törzsszáma:……………...............
2.2 Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője:
Neve:…………………………………………..…………………………………..…………….
Rokonsági fok:………………………………………………………...………….……………..
Születési neve::…………………………………………………………………….……………
Anyja neve:……….…………………………………………………………………………......
Születési helye:……………………………………. időpontja:……..………………………….
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………………….
Lakcíme:………………………………………………………………………………………...
Telefonszáma:………….……………………Egyéb elérhetősége:….…………………….…...

2.3 Az ellátást igénybe vevő tartására kötelezett / tartását önként vállaló*:
Neve:…………………………………………..…………………………………..…………….
Rokonsági fok:………………………………………………………...………….……………..
Születési neve::…………………………………………………………………….……………
Anyja neve:……….…………………………………………………………………………......
Születési helye:……………………………………. időpontja:……..………………………….
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………………….
Lakcíme:………………………………………………………………………………………...
Telefonszáma:………….……………………Egyéb elérhetősége:….…………………….…...
III.

A szerződés tárgya

Tiszasas Község Önkormányzat, mint fenntartó a Tiszasas, Fő út 13. szám alatt
személyes gondoskodás keretébe tartozó, szakosított ellátást - ápolását, gondozást nyújtó
intézményt - idősek otthonát működtet.
Az intézmény a vonatkozó jogszabályokban, és a jelen megállapodásban szabályozott
módon teljes körű ellátást nyújt.
Az intézmény a szociális ellátást
a.) ……… év ……...……….. hó ………… napjától kezdődően
…....… év ……………….. hó …..……. napjáig terjedő (határozott) időre, vagy
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b.) határozatlan időtartamra szólóan biztosítja.
(a megfelelő szövegrész aláhúzandó)

III.

Szolgáltatások

Az intézmény teljes körű ellátást nyújt az otthon lakóinak, amelynek értelmében biztosítja:
 a napi huszonnégy órás felügyeletet,
 a lakhatást, valamint a folyamatos fűtés- és melegvíz-szolgáltatást, világítást,
 a napi legalább háromszori étkeztetést, melyből legalább egy alkalommal meleg ételt,
 orvosi javaslatra, az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetőséget (pl. diéta,
gyakoribb étkezés), amennyiben azt az ellátást igénybe vevő egészségi állapota
indokolja,
 szükség esetén a ruházattal, illetve textíliával való ellátást, amennyiben az ellátást
igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, és
saját ruházatának pótlására nem rendelkezik megfelelő anyagi forrással. A teljes körű
ellátás részeként nyújtott ruházat és textília legalább három váltás fehérneműt és
hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és utcai
cipőt – szükség szerint más lábbelit – továbbá három váltás ágyneműt, a tisztálkodást
segítő három váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat,
eszközöket tartalmazza a házirendben szabályozott módon. (A személyes használatra
kiadott ruházat és textília az intézmény tulajdonát képezi.);
 a ruházat, illetve textília tisztítását és javítását a házirendben meghatározott módon;
 szükség szerint incontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket;
 az egészségügyi ellátást a házirendben meghatározott módon, melynek keretében
gondoskodik az ellátást igénybe vevő egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításról,
rendszeres orvosi ellátásáról, szükség szerinti alapápolásáról, valamint a szakorvosi
ellátásához és a kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról;
 térítésmentesen az intézmény orvosa által havonta összeállított alapgyógyszerkészlet
gyógyszereit. Az alapgyógyszerkészlet aktuális listájának egy példánya jelen
Megállapodás aláírásával egyidejűleg az ellátást igénybe vevő részére átadásra került.
Az intézmény az alapgyógyszerkészlet, valamint a rendszeres és eseti egyéni
gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek, továbbá a gyógyászati
segédeszközök közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve a
társadalombiztosítás által támogatott gyógyszert és gyógyászati segédeszközt
biztosítja, kivéve, ha az adott gyógyszercsoporton belül nincs közgyógyellátási
igazolványra felírható gyógyszer, vagy nincs olyan közgyógyellátási igazolványra
felírható gyógyszer amely az adott betegség kezeléséhez megfelelő;
 az ellátást igénybe vevő költségén az alapgyógyszerkészlet körébe tartozó
gyógyszereken túlmenően felmerülő rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet
beszerzését.
 a gyógyászati segédeszköz ellátás körében a testtávoli eszköznek az intézmény
költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátást igénybe vevő költségén történő
beszerzését.
 az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátását, melynek keretében biztosítják –
többek között:
 a személyre szabott bánásmódot,
 a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni és csoportos
megbeszéléseket,
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 a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
 szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást,
 a családi és társadalmi kapcsolatos kulturált és zavartalan fenntartásának személyi
és tárgyi feltételeit, így különösen erre a célra az intézményben megfelelő helyiség
biztosításával
 a hitélet gyakorlásának feltételeit.
A teljes körű ellátás részletes kifejtését az intézmény szakmai programja, illetve házirendje
tartalmazza.

IV.

Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása,
fizetésére vonatkozó szabályok

Intézményi térítési díj
A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért intézményi térítési
díjat (intézményi térítési díj) állapít meg, amely nem haladhatja meg a szolgáltatási
önköltséget.
A szolgáltatási önköltséget az előző év adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig kell
megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a
tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
Az intézményi térítési díjat az intézmény fenntartója az egy ellátottra jutó önköltség napi
összegének alapul vételével, de nem szükségszerűen azzal azonos mértékben, konkrét
összegben, forintra kerekítve állapítja meg, melynek módosítására évente két alkalommal
jogosult.
Az intézményi térítési díj jelen Megállapodás megkötése időpontjában:
………………….Ft/nap,

valamint …………………….. Ft/hó.

Személyi térítési díj
Az ellátást igénybe vevő (rendszeres havi jövedelméből, készpénzvagyonából illetve ingatlan
vagyonából), az igénybe vevő tartására jogszabály, szerződés vagy bírósági határozat
alapján köteles és képes személy az intézmény által nyújtott ellátásokért az igénybevétel
napjától havonként, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig térítési díjat (személyi
térítési díj) köteles fizetni az intézmény részére. A térítési díjfizetési kötelezettséget
készpénzben az intézmény pénztárában, vagy az intézmény elszámolási számlájára átutalva
kell teljesíteni.
A személyi térítési díj:
– nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét
– nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 80%- át,
amennyiben azt az ellátást igénybe vevő kizárólag a rendszeres havi jövedelméből fizeti meg,
– összegét úgy kell megállapítani, hogy az ellátást igénybe vevő részére legalább a tárgyév
január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-a, ingatlanvagyonra
történő terhelés esetén 30%, mint költőpénz, visszamaradjon,
– konkrét összegben, forintra kerekítve kell megállapítani,
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– havi összegét a napi személyi térítési díj és a gondozási napok száma alapján kell
meghatározni. (Ha azonban az ellátást igénybe vevő az intézményi ellátást egész hónapban
igénybe veszi, a havi térítési díjat az adott hónap naptári napjainak számától függetlenül kell
megállapítani)
Intézményi térítési díj teljes összegének megfizetése:
a. Az intézményi térítési díj teljes összegét az ellátást igénybe vevő tartását és
gondozását tartási vagy öröklési szerződésben vállaló személy köteles megfizetni.
b. Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a
mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.
Ebben az esetben az ellátást igénybe vevő/más személy kijelenti, hogy nem
kívánja a térítési díj megállapításához, valamint felülvizsgálatához szükséges
adatokat közölni, egyidejűleg jelen Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal
az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére.
Az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díj önként
vállalásának időtartama legfeljebb 3 év lehet, amely időtartam meghosszabbítható.
Az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére kötelezettséget vállaló személy:
1.
Neve:………………….………………. Születési neve:..…………………………………….
Anyja neve:……………………………………………………………………………………
Születési helye:………………………………………………………………………………..
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………………..
Lakcíme:………………………………………………………………………………………
2.
Neve:………………….………………. Születési neve:..…………………………………….
Anyja neve:……………………………………………………………………………………
Születési helye:………………………………………………………………………………..
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………………..
Lakcíme:………………………………………………………………………………………
A mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj önként megfizetésének
időtartama (max. 3 év):
……..év ……….…. hó…………..napjától
……..év ………….. hó…………..napjáig.
Személyi térítési díj számítása
A személyi térítési díjat – mely az intézményi térítési díjjal azonos vagy annál
kevesebb összegű – a szolgáltatás igénybevételét megelőzően az intézmény vezetője állapítja
meg, a kérelemhez kötelezően csatolt jövedelem-, és vagyonnyilatkozatban szereplő adatok
alapján.
Az igénylő felek felelnek a jövedelem- és vagyonnyilatkozatokban szereplő adatok
valóságtartalmáért, azonban kétség esetén az intézményvezetőnek módja van arra, hogy a
földhivatalnál betekinthessen az érintett ingatlan tulajdoni lapjába, így a nyilatkozatok
valóságtartalma szüksége esetén továbbra is ellenőrizhető marad.
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A személyi térítési díj megállapításakor figyelembe vehető az ellátott jelentős
pénzvagyona, illetve ingatlanvagyona. Emiatt az intézmény vezetője az intézményi ellátást
megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő:
 havi jövedelmét,
 jelentős pénzvagyonát
 és jelentős ingatlanvagyonát.
Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell
állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot, amely tartós bentlakás esetén
nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át.
 Ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét, akkor
a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.
 Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét,
o És az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, akkor a személyi térítési díj
az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad
és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell
fedezni
o És az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, akkor a személyi
térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a
jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal
megegyező összeg.
Jelentős pénzvagyon:
Az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege, betétszerződés vagy
takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összegének azon része,
amely az intézményi térítési díj egy évi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj
felülvizsgálatakor meghaladja.
Jelentős ingatlanvagyon:
Az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni
az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő, ellátott
tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni
értékű jogot, illetve az ellátás igénylését vagy a felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban
ingyenesen átruházott ingatlan, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös tulajdon
esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni.
Fentiek alapján az intézmény vezetője a fizetendő személyi térítési díjat
……………Ft/nap
(……….............Ft/30 nap)
összegben állapítja meg, melynek megfizetése az alábbiak szerint történik (a kívánt rész
kitöltendő, illetve aláhúzandó):
……………… Ft/nap (…………….Ft/hó) összegű személyi térítési díjból,
 …………………Ft/nap (……………. Ft/30 nap) összeget az ellátást igénybe vevő
fizet meg a rendszeres havi jövedelemből,
 ………………... Ft/nap (…………….. Ft/ 30 nap) összeget az ellátást igénybe
vevő tartására jogszabály, szerződés vagy bírósági határozat alapján köteles és
képes személy(ek) fizetnek meg az alábbiak szerint:
…………………. Ft/nap (…………...… Ft/30nap) összeget: ……………………….. (név)
A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének
időpontjáról az intézmény fenntartója rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj
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megfizetésére az ellátást igénybe vevő nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző
időszakra.
Az intézmény vezetője tartós bentlakásos intézmény esetén a térítési díj felülvizsgálatakor
megvizsgálja az ellátott:
- Havi jövedelmét és pénzvagyonát,
- Havi jövedelmét és ingatlanvagyonát, amennyiben pénzvagyonnal nem rendelkezik.

Távollét esetén fizetendő személyi térítési díj
Ha az ellátott a bentlakásos intézményi ellátást a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe,
a távolléti napok számát meg kell szorozni a csökkentett összegű napi személyi térítési díjjal,
a jelenléti napok számát pedig meg kell szorozni a teljes összegű napi személyi térítési díjjal.
A két szorzat összege az adott hónapra fizetendő térítési díj. A jelenléti napok számát – az
adott hónap naptári napjainak számától függetlenül – úgy kell meghatározni, hogy 30 napból
le kell vonni a távolléti napok számát, valamint azoknak a napoknak a számát, amelyeken az
intézményi jogviszony nem állt fenn. Távollétnek minősül az a gondozási nap, melyen az
ellátott nem tartózkodik az intézményben.
Csökkentett összegű napi térítési díj:
 Az ellátást igénybe vevő a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a távollét
minden napjára megállapított személyi térítési díj 20%-át köteles megfizetni. A távolléti
napok naptári éves szinten összesíthetők.
 Az ellátást igénybe vevő a két hónapot meghaladó távolléte idejére
a egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára, a távollét minden napjára a
megállapított személyi térítési díj 40%-át,
b Az a) pont alá nem tartozó esetben a távollét minden napjára a megállapított személyi
térítési díj 60%-át köteles megfizetni.
4. Jogorvoslat a személyi térítési díj megállapításával kapcsolatban
Ha az ellátást igénybe vevő vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díjnak
az intézmény vezetője által megállapított összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy
elengedését kéri, az annak felülvizsgálatáról és megváltoztatásáról szóló értesítés
kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat.
Ha az ellátást igénybe vevő vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díjnak
az intézmény fenntartója által megállapított összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a térítési díj
megállapítását. A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell
megfizetni.
5. A díjfizetés elmulasztása esetén követendő eljárás
Az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy térítési díj-fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, ha
- 6 hónapon át folyamatos térítési díj tartozás áll fenn, és az a 6. hónap
utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
- vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
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Ha 3 hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a
térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről és annak
kezdő időpontjáról.
Az intézményi jogviszony megszűnésekor a Felek elszámolnak egymással, mely kiterjed:
a) az esedékes térítési díjra, egyéni gyógyszerköltségre, illetve személyi térítési díjra
és egyéni gyógyszerköltségre, valamint ezek esetleges hátralékaira,
b) az intézmény tárgyi eszközeiben – szándékosan – okozott károkra, valamint az
elszámolási kötelezettséggel átvett eszközökre, ezek esetleges hiányaira,
c) továbbá minden olyan dologra, mely az intézményi jogviszony megszűnéséhez
okszerűen kapcsolódik.
A személyi térítési díj és a befolyt térítési díj különbözetét az intézmény vezetője
nyilvántartja és az ellátást igénybe vevő halála esetén hagyatéki teherként az eljáró
közjegyzőnek bejelenti.

V.

Befejező rendelkezések

Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy a vitás kérdéseiket
elsősorban tárgyalás útján rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a
szociális ellátásokra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései, valamint a
Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.
Ellátást igénybevevő kijelenti, hogy a megállapodás tartalmát az aláírást megelőzően
elolvasta vagy hozzátartozója, illetve más - nem az ellátó érdekkörébe tartozó – segítő útján
megismerte, megértette és a szerződés egy példányát a házirenddel együtt, annak aláírását
követően átvette.
A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.
Ezen megállapodást, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag
aláírtuk.

Kelt.: ………………………………………

…………………………………

……………………………..

ellátást igénybe vevő

Gyóiné Török Ildikó
intézményvezető
……………………………….
Az ellátást igénybe vevő
tartásra kötelezett /
tartását önként vállaló

…………………………………
Az ellátást igénybe vevő
törvényes képviselője

Tanú neve:

Tanú neve:

……………………………………………
Lakcíme: …………………………………
……………………………………………
Szem. ig. sz.: ……………………………

……..……………………………………
Lakcíme: …………………………...…..
…………………………….……………
Szem. ig. sz.: …………………………..
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…………………………………….
aláírás

…………………………………….
aláírás

A megállapodás 1 fénymásolt példányát a mai napon …………………………. átvettem.
……………………………
ellátást igénybe vevő

ME G ÁL L AP O DÁS
Idősek nappali ellátásának igénybevételéről
IV.

A megállapodást kötő felek

Jelen Megállapodás létrejött
egyfelől
1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: intézmény)
Tiszasas Község Önkormányzatának fenntartásában működő
Az intézmény neve: Alkony Gondozási Központ, Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona
Az intézmény címe: 5474 Tiszasas, Fő út 13.
(Képviselőjének neve: Gyóiné Török Ildikó beosztása: intézményvezető)
másfelől
2.
2.1. Az ellátást igénybe vevő
Neve:………………………………………………………………………………...………….
Születési neve:……………………………………………………………………………..……
Állampolgársága:………………………………………………………………………….…….
Születési helye.………………………………. időpontja: ……………………….………..…...
Anyja neve:…………………………………………………………………………….………..
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………….………
Lakcíme:…………………………………………………………………………………….…..
Telefonszáma:……………………………………………………………………………….......
TAJ száma:………………………………………Nyugdíjas törzsszáma:……………...............

2.2 Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője:
Neve:…………………………………………..…………………………………..…………….
Rokonsági fok:………………………………………………………...………….……………..
Születési neve::…………………………………………………………………….……………
Anyja neve:……….…………………………………………………………………………......
Születési helye:……………………………………. időpontja:……..………………………….
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………………….
Lakcíme:………………………………………………………………………………………...
Telefonszáma:………….……………………Egyéb elérhetősége:….…………………….…...
2.3 Az ellátást igénybe vevő tartására kötelezett / tartását önként vállaló személy*:
Neve:…………………………………………..…………………………………..………….
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Rokonsági fok:………………………………………………………...………….……………..
Születési neve::…………………………………………………………………….……………
Anyja neve:……….…………………………………………………………………………......
Születési helye:……………………………………. időpontja:……..………………………….
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………………….
Lakcíme:………………………………………………………………………………………...
Telefonszáma:………….……………………Egyéb elérhetősége:….…………………….…...

III.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Tiszasas Község Önkormányzata, mint fenntartó működteti a Tiszasas Fő út 13. szám alatt
található Alkony Gondozási Központot. A szociális alapellátás keretében idősek nappali
ellátását (továbbiakban Idősek Klubja) biztosít az arra rászorulóknak.
Az Alkony Gondozási Központ az időskorúak nappali ellátását
……… év …...……….......... hó ………….. napjától kezdődően
.…....… év …………………. hó …………. napjáig terjedő
b.) (határozott) időre, vagy
b.) határozatlan időtartamra szólóan biztosítja.
(a megfelelő szövegrész aláhúzandó)

IV.

S ZO L G Á L T A T Á S

A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális,
egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, valamint
a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, helyet biztosítva a közösségi
szervezésű programoknak, csoportoknak. A szolgáltatást nyitott formában, az ellátotti kör és a
lakosság által egyaránt elérhető módon biztosítja.
Idősek Klubjának szolgáltatásait elsősorban a saját otthonukban élő idős korúak vehetik
igénybe, aki önmaga ellátására részben képes és szociális, valamint mentális támogatásra szorul.
Továbbá felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára figyelemmel
szociális és mentális támogatásra szorul.
Az Idősek Klubja által nyújtott szolgáltatások:
- igény szerint meleg élelem biztosítása,
- szabadidős programok szervezése,
- szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való
hozzájutás segítése,
- hivatalos ügyek intézmények segítése,
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
- speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.
Szabadidős programok szervezésének minősül az is, ha az intézmény az ellátást igénybe
vevők részére sajtóterméket, könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs
eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez.
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Az Idősek Klubja által nyújtott egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító
előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása,
valamint a mentális gondozás.

AZ ELLÁTÁSÉRT FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ
A nappali ellátás térítésmentes.

VI.

BEFEJEZŐ RENDELKEZÉS

Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy a vitás kérdéseiket
elsősorban tárgyalás útján rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a
szociális ellátásokra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései, valamint a
Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.
Ellátást igénybevevő kijelenti, hogy a megállapodás tartalmát az aláírást megelőzően
elolvasta vagy hozzátartozója, illetve más - nem az ellátó érdekkörébe tartozó – segítő útján
megismerte, megértette és a szerződés egy példányát a házirenddel együtt, annak aláírását
követően átvette.
Ezen megállapodást, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag
aláírtuk.

Kelt.: …………………………………..

…………………………………

……………………………..

ellátást igénybe vevő

Gyóiné Török Ildikó
intézményvezető

…………………………………
Az ellátást igénybe vevő
törvényes képviselője

……………………………….
Az ellátást igénybe vevő
tartására kötelezett / tartását önként
vállaló személy*

Tanúk:
Név: ……………………………………..

…………………………………

Lakcím: …………………………………

…………………………………
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Szem. ig szám: ………………………….

…………………………………

Aláírás: ………………………………….

…………………………………

A megállapodás 1 fénymásolt példányát a mai napon …………………………. átvettem.
……………………………
ellátást igénybe vevő

MEGÁLLAPODÁS
a házi segítségnyújtás igénybevételéről

V.

A megállapodást kötő felek

Jelen Megállapodás létrejött
egyfelől
1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: intézmény)
Tiszasas Község Önkormányzatának fenntartásában működő
Az intézmény neve: Alkony Gondozási Központ, Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona
Az intézmény címe: 5474 Tiszasas, Fő út 13.
(Képviselőjének neve: Gyóiné Török Ildikó beosztása: intézményvezető)
másfelől
2.
2.1. Az ellátást igénybe vevő
Neve:………………………………………………………………………………...………….
Születési neve:……………………………………………………………………………..……
Állampolgársága:………………………………………………………………………….…….
Születési helye.………………………………. időpontja: ……………………….………..…...
Anyja neve:…………………………………………………………………………….………..
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………….………
Lakcíme:…………………………………………………………………………………….…..
Telefonszáma:……………………………………………………………………………….......
TAJ száma:………………………………………Nyugdíjas törzsszáma:……………...............
2.2 Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője:
Neve:…………………………………………..…………………………………..…………….
Rokonsági fok:………………………………………………………...………….……………..
Születési neve::…………………………………………………………………….……………
Anyja neve:……….…………………………………………………………………………......
Születési helye:……………………………………. időpontja:……..………………………….
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………………….
Lakcíme:………………………………………………………………………………………...
Telefonszáma:………….……………………Egyéb elérhetősége:….…………………….…...
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2.3 Az ellátást igénybe vevő tartására kötelezett / tartását önként vállaló*:
Neve:…………………………………………..…………………………………..…………….
Rokonsági fok:………………………………………………………...………….……………..
Születési neve::…………………………………………………………………….……………
Anyja neve:……….…………………………………………………………………………......
Születési helye:……………………………………. időpontja:……..………………………….
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………………….
Lakcíme:………………………………………………………………………………………...
Telefonszáma:………….……………………Egyéb elérhetősége:….…………………….…...
IV.

A szerződés tárgya

Tiszasas Község Önkormányzata, mint fenntartó működteti a Tiszasas Fő út 13. szám alatt
található Alkony Gondozási Központot. A szociális alapellátás keretében házi
segítségnyújtást biztosít az arra rászorulóknak.
Az Alkony Gondozási Központ a házi segítségnyújtást
……… év …...……….......... hó ………….. napjától kezdődően
.…....… év …………………. hó …………. napjáig terjedő
c.) (határozott) időre, vagy
b.) határozatlan időtartamra szólóan biztosítja.
(a megfelelő szövegrész aláhúzandó)

V.

Szo lgá lt atás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló
életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében
biztosítja.
A házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe
vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete a saját környezetében, életkorának,
élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával,
felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell
nyújtani az ellátottak számára.
A gondozási szükségletének felmérése alapján, Ön:
(megfelelő rész aláhúzandó)

a)
b)
jogosult.

szociális segítésre
személyi gondozásra

Szociális segítés keretében biztosítani kell:
 A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
 A háztartási tevékenységben való közreműködést,
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 A veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában történő segítségnyújtást,
 Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
Személyi gondozás keretében biztosítani kell
 Az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
 A gondozási és ápolási feladatok elvégzést,
 A szociális segítés körébe tartozó feladatokat.
Amennyiben a házi segítségnyújtás során
a) szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik
szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni,
b) szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző
személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.
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
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- 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 terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való
kompetencia határáig)
A házigondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik a háziorvosi szolgálattal, a
kórházi szociális nővérrel, valamint az egyéb egészségügyi ellátást nyújtó intézménnyel, az
Idősek Klubjával /nappali ellátás/ és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel.
A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát az intézményvezető határozza
meg az ellátást igénybe vevő egészségi állapota, szociális helyzete, valamint a háziorvos
javaslatának figyelembe vételével.
Rendszeres házi segítségnyújtás csak fertőzésmentes lakókörnyezetben rendelhető el.
Ha fertőző beteg gondozása szükséges, ki kell jelölni egy gondozót, aki a fertőző állapot
időtartama alatt kizárólag a fertőző beteget gondozza.

Az ellátásért fizetendő térítési díj
A házi segítségnyújtás ellenértékeként a fenntartó, Tiszasas Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete intézményi térítési díjat állapít meg.
Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a
tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az
intézményi térítési díjjal azonos összegű.
A házi segítségnyújtást igénybe vevő által fizetendő térítési díjat (továbbiakban
személyi térítési díj) az intézményvezető állapítja meg, az ellátott által a
Jövedelemnyilatkozatban megadatott adatok alapján, amelyről írásbeli tájékoztatót küld a
megállapodás megkötésekor, illetve a személyi térítési díj változása esetén.
A házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás térítési
díjából tevődik össze.
A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az
óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre
fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő jövedelmének
25%-át, továbbá étkeztetés és házi segítségnyújtás egyidejű igénybevétele esetén, a két
szolgáltatásért fizetett térítési díj együttes összege nem haladhatja meg az ellátást igénybe
vevő jövedelmének 30%-át.
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A térítési díjat mindig utólag kell megfizetni, a tárgyhót követő hó 10. napjáig az
intézmény pénztárában.
Ha az ellátást igénybevevő a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz
eleget, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az
elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot
nyilvántartásba veszi, és értesíti a fenntartót.
Ha a térítési díjat megfizető személy a térítési díj jogszerűségét vitatja, 8 napon belül a
Fenntartóhoz fordulhat.
A nyilvántartott díjhátralékról az Intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a
fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében. Az
intézményvezető a fenntartót – a jelzálogbejegyzés kezdeményezéséről való döntés érdekében
– évente értesíti a folyó évi hátralékról. A bejegyzett jelzálog hagyatéki teherként
érvényesíthető.

VII.

Befejező rendelkezés

Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy a vitás kérdéseiket
elsősorban tárgyalás útján rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a
szociális ellátásokra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései, valamint a
Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.
Ellátást igénybevevő kijelenti, hogy a megállapodás tartalmát az aláírást megelőzően
elolvasta vagy hozzátartozója, illetve más - nem az ellátó érdekkörébe tartozó – segítő útján
megismerte, megértette és a szerződés egy példányát a házirenddel együtt, annak aláírását
követően átvette.
Ezen megállapodást, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag
aláírtuk.

Kelt.: Tiszasas, …………………………..

…………………………………

……………………………..

ellátást igénybe vevő

Gyóiné Török Ildikó
intézményvezető

…………………………………
Az ellátást igénybe vevő
törvényes képviselője

……………………………….
Az ellátást igénybe vevő
tartásra kötelezett /
tartását önként vállaló
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Tanúk:
Név: ……………………………………..

…………………………………

Lakcím: …………………………………

…………………………………

Szem. ig szám: ………………………….

…………………………………

Aláírás: ………………………………….

…………………………………

A megállapodás 1 fénymásolt példányát a mai napon …………………………. átvettem.

……………………………
ellátást igénybe vevő

Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testületének
7/2016.(II. 12. ) határozata
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona házi segítségnyújtás
megállapodás kiegészítés elfogadása
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ Idősek
Klubja és Bentlakásos Otthona házi segítségnyújtás megállapodás kiegészítését elfogadja.
A megállapodás kiegészítés a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona vezetője
Irattár.

MEGÁLLAPODÁS
Kiegés zítés
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a házi segítségnyújtás igénybevételéről

A megállapodást kötő felek
Jelen Megállapodás létrejött
egyfelől
1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: intézmény)
Az intézmény neve: Alkony Gondozási Központ, Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona
Az intézmény címe: 5474 Tiszasas, Fő út 13.
(Képviselőjének neve: Gyóiné Török Ildikó beosztása: intézményvezető)
másfelől
2. Az ellátást igénybe vevő
Neve:………………………………………………………………………………...………….
Születési neve:……………………………………………………………………………..……
Állampolgársága:………………………………………………………………………….…….
Születési helye.………………………………. időpontja: ……………………….………..…...
Anyja neve:…………………………………………………………………………….………..
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………….………
Lakcíme:…………………………………………………………………………………….…..
Telefonszáma:……………………………………………………………………………….......
TAJ száma:………………………………………Nyugdíjas törzsszáma:……………...............

2.3 Az ellátást igénybe vevő tartására kötelezett / tartását önként vállaló
Neve:…………………………………………..…………………………………..…………….
Rokonsági fok:………………………………………………………...………….……………..
Születési neve::…………………………………………………………………….……………
Anyja neve:……….…………………………………………………………………………......
Születési helye:……………………………………. időpontja:……..………………………….
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………………….
Lakcíme:………………………………………………………………………………………...
Telefonszáma:………….……………………Egyéb elérhetősége:….…………………….…...

2.4. Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője:
Neve:…………………………………………..…………………………………..…………….
Rokonsági fok:………………………………………………………...………….……………..
Születési neve::…………………………………………………………………….……………
Anyja neve:……….…………………………………………………………………………......
Születési helye:……………………………………. időpontja:……..………………………….
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………………….
Lakcíme:………………………………………………………………………………………...
Telefonszáma:………….……………………Egyéb elérhetősége:….…………………….…...
A házi segítségnyújtást – mint szociális alapszolgáltatást – szabályozó jogszabályok
2016. január 1-el jelentősen módosultak. A jogszabályváltozások következtében szükséges
intézményünk kötelező szabályzatainak, a szakmai programnak és annak mellékletét képező
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megállapodásoknak a módosítása. Ezen módosításokat intézményünk fenntartójának, Tiszasas
Község Képviselő-testületének jóvá kell hagynia.
A Képviselő-testület jóváhagyásáig ezen megállapodás kiegészítés rögzíti a házi
segítségnyújtás megváltozott körülményeit.

I. Szo lgá lt atás
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell
nyújtani az ellátottak számára.
A gondozási szükségletének felmérése alapján, Ön:
(megfelelő rész aláhúzandó)

c)
d)
jogosult.

szociális segítésre
személyi gondozásra

Szociális segítés keretében biztosítani kell:
 A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
 A háztartási tevékenységben való közreműködést,
 A veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában történő segítségnyújtást,
 Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
Személyi gondozás keretében biztosítani kell
 Az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
 A gondozási és ápolási feladatok elvégzést,
 A szociális segítés körébe tartozó feladatokat.
Amennyiben a házi segítségnyújtás során
a) szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik
szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni,
b) szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző
személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

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
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- 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 terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való
kompetencia határáig)

I I . A z e l l á t á s é r t f i ze t e n d ő t é r í t é s i d í j
A házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás térítési
díjából tevődik össze.
A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az
óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre
fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani.
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III. Befejező rendelkezések
A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás
útján kívánják meg rendezni.
A felek kijelentik, hogy jelen megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a
valóságnak megfelel.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény, továbbá a
szociális ellátására vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá.
Ezen megállapodás kiegészíti a jelenleg hatályos, ……………………….. kötött
megállapodást.

Kelt.: Tiszasas, …………………………..

…………………………………
ellátást igénybe vevő

……………………………..
Gyóiné Török Ildikó
intézményvezető

…………………………………
Az ellátást igénybe vevő
törvényes képviselője

……………………………….
Az ellátást igénybe vevő
tartására kötelezett / tartását önként vállaló

Tanúk:
Név: ……………………………………..
Lakcím: …………………………………
Szem. ig szám: ………………………….
Aláírás: ………………………………….

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

A megállapodás 1 fénymásolt példányát a mai napon …………………………. átvettem.
……………………………
ellátást igénybe vevő
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Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testületének
8/2016.(II. 12. ) határozata
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona módosító okirat
elfogadása
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ Idősek
Klubja és Bentlakásos módosító okiratát elfogadja.
A módosító okirat a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona vezetője
Irattár.

Okirat száma:

Módosító okirat
Az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona Tiszasas Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. február 27. napján kiadott, 10/2012. ( II.27)
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a
kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok, és szakágaztok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. ( XII. 29.) NGM rendeletre figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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1.A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye
1.1.A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1.

székhelye: 5474 Tiszasas, Fő u. 13.

2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.A költségvetési szerv
alapításával összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:1992. 07. 01.
3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3. A költségvetési szerv irányítása
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2.

székhelye: 5474 Tiszasas Rákóczi út 32.

4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A költségvetési szerv ellátja a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. §-ában meghatározott étkeztetést, házi segítségnyújtást és
idősek nappali ellátását valamint a 67. § szerinti szakosított ellátást: ápolást, gondozást nyújtó intézmény.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

873000

Idősek fogyatékosok bentlakásos ellátása
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Idősek nappali ellátása
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

102024

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

102031

Idősek nappali ellátása

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Bentlakásos ellátás esetében: Magyarország területe
Alapellátás esetében (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása) :
Tiszasas község közigazgatási területe

5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
valamint annak végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat alapján, legfeljebb 5 évig
terjedő határozott időtartamra a Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi
ki és menti fel. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

114

115

1
2

Közalkalmazott

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

Munkavállaló

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2012. 02. 27. napján kelt, 10/2012. ( II. 27.) okiratszámú alapító okiratot
visszavonom.
7. Az alapító okirat 7-9. pontja elhagyásra kerül.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Tiszasas, 2016. február 12.

P.H.
Gyói Gábor

polgármester

Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testületének
9/2016.(II. 12. ) határozata
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona alapító okirat
elfogadása
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ Idősek
Klubja és Bentlakásos alapító okiratát elfogadja.
Az alapító okirat a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
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Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona vezetője
Irattár.
Okirat száma:

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Alkony Gondozási
Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona alapító okiratát a következők szerint
adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5474 Tiszasas, Fő u. 13.

2. A költségvetési szerv
alapításával összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:1992. 07. 01.

3. A költségvetési szerv irányítása
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 5474 Tiszasas Rákóczi út 32.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
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4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A költségvetési szerv ellátja a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. §-ában meghatározott étkeztetést, házi
segítségnyújtást és idősek nappali ellátását valamint a 67. § szerinti szakosított ellátást: ápolást,
gondozást nyújtó intézmény.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

873000

Idősek fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Idősek nappali ellátása
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

102024

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

102031

Idősek nappali ellátása

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Bentlakásos ellátás esetében: Magyarország területe
Alapellátás esetében (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali
ellátása) : Tiszasas község közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

117

118
Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
valamint annak végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat alapján, legfeljebb 5 évig
terjedő határozott időtartamra a Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
nevezi ki és menti fel. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Közalkalmazott

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

Munkavállaló

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2012. 02. 27. napján kelt, 10/2012. ( II. 27.) okiratszámú alapító okiratot
visszavonom.

Kelt: Tiszasas, 2016. február 12.
P.H.

Gyói Gábor
polgármester

III.Napirend
Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete alapító okiratának módosítása
Előadó: dr. Babák Zoltán jegyző
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
dr. Babák Zoltán
A TITESZ módosító és alapító okiratát az előző napirendhez hasonlóan javaslom elfogadásra,
az elhangzott indokok alapján.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testületének
10/2016.(II. 12. ) határozata
Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete módosító okirat elfogadása
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszasas Község Településellátó és
Szolgáltató Szervezete módosító okiratát elfogadja.
A módosító okirat a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
TITESZ vezetője
Irattár.

Okirat száma:

Módosító okirat
A Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezetének
a
Tiszasas Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. március 5. napján kiadott, 10/2013. ( III.
05) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok, és szakágaztok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013. ( XII. 29.) NGM rendeletre figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete
1.1.2. rövidített neve: TITESZ
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi út 32.

2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési szerv
alapításával összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 01. 01.
3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3. A költségvetési szerv irányítása
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 5474 Tiszasas Rákóczi út 32.

4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.
A költségvetési szerv közfeladata: Az önkormányzat gazdasági jellegű,
településüzemeltetési feladatainak ellátása, az önkormányzat és intézményei részére a
közétkeztetés biztosítása.
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841117

Kormányzati és Önkormányzati Intézmények kisegítő szolgálatai

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Tiszasas Község településüzemeltetési feladatainak ellátása
Közterületek, parkok gondozása
Kül- és belterületi csapadékvíz csatorna karbantartása
Lakás és nem lakáscélú ingatlan kezelése és karbantartása
Építőipari karbantartási munkák
Gyermekétkeztetési feladatok ellátása
Közfoglalkoztatási programok keretében mezőgazdasági tevékenység megvalósítása
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

032020

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236

Országos közfoglalkoztatási program

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

042220

Erdőgazdálkodás

045120

Út, autópálya építése

045130

Híd, alagút építése

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

045180

Közúti járművontatás

045220

Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)

045320

Vasút építése

061020

Lakóépület építése
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066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

083020

Könyvkiadás

083030

Egyéb kiadói tevékenység

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Magyarország közigazgatási
területe
5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint annak végrehajtási
rendelete szerint nyilvános pályázat alapján, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időtartamra
a Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Közalkalmazott

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

Munkavállaló

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6. Záró rendelkezés
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Jelen alapító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2013. március 05. napján kelt, 10/2013. ( III. 05.) okiratszámú alapító
okiratot visszavonom.
7. Az alapító okirat 7-9. pontja elhagyásra kerül

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Tiszasas, 2016. február 12.

P.H.

Gyói Gábor
polgármester

Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testületének
11/2016.(II. 12. ) határozata
Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete alapító okirat elfogadása
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszasas Község Településellátó és
Szolgáltató Szervezete alapító okiratát elfogadja.
A alapító okirat a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
TITESZ vezetője
Irattár.
Okirat száma:
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Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Tiszasas Község
Településellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okiratát a következők szerint adom
ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete
1.1.2. rövidített neve: TITESZ
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi út 32.

2. A költségvetési szerv
alapításával összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 01. 01.

3. A költségvetési szerv irányítása
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 5474 Tiszasas Rákóczi út 32.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az önkormányzat gazdasági jellegű , településüzemeltetési
feladatainak ellátása, az önkormányzat és intézményei részére a közétkeztetés biztosítása.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841117

Kormányzati és Önkormányzati Intézmények kisegítő szolgálatai

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
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Tiszasas Község településüzemeltetési feladatainak ellátása
Közterületek, parkok gondozása
Kül- és belterületi csapadékvíz csatorna karbantartása
Lakás és nem lakáscélú ingatlan kezelése és karbantartása
Építőipari karbantartási munkák
Gyermekétkeztetési feladatok ellátása
Közfoglalkoztatási programok keretében mezőgazdasági tevékenység megvalósítása
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

032020

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236

Országos közfoglalkoztatási program

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

042220

Erdőgazdálkodás

045120

Út, autópálya építése

045130

Híd, alagút építése

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

045180

Közúti járművontatás

045220

Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)

045320

Vasút építése

061020

Lakóépület építése

066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

125

126
081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

083020

Könyvkiadás

083030

Egyéb kiadói tevékenység

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Magyarország közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint annak végrehajtási
rendelete szerint nyilvános pályázat alapján, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időtartamra a
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Közalkalmazott

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

Munkavállaló

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2013. március 05. napján kelt, 10/2013. ( III. 05.) okiratszámú alapító
okiratot visszavonom.

Kelt: Tiszasas, 2016. február 12.
P.H.

Gyói Gábor
polgármester
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IV. Napirend
Tiszasas Község Önkormányzata 2016.évi költségvetésének beterjesztése
Előadó: Gyói Gábor polgármester
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Gyói Gábor
A törvény úgy rendelkezik, hogy 2015.február 15-ig be kell terjeszteni a képviselő-testület elé
a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet, az elfogadása március 15-ig kell, hogy
megtörténjen. Az írásos anyag már tartalmazza a sarokszámokat, ami döntően nem fog
változni, a képviselők tanulmányozzák és a következő testületi ülésen tárgyaljuk meg.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete

12/2016. (II.12.) számú határozata
Tiszasas Község Önkormányzata 2015.évi költségvetéséről
1. Tiszasas Község Önkormányzata jelen határozatában rögzíti, hogy a 2016.évi
költségvetés beterjesztése megtörtént a vonatkozó jogszabályban előírtak szerint.
2. A rendelet elfogadását a képviselő-testület elnapolja.
Értesítésért felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai – helyben –
Pénzügyi Gazdasági Iroda – helyben Irattár.

Vágner István képviselő az ülésre megérkezett.
V.Napirend
Egyebek
1.
Konyha dolgozói étkezési térítési díj ügye
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Gyói Gábor
A konyha dolgozói azzal a kéréssel fordultak a képviselő-testület felé, hogy a kötelező
étkezés fizetésétől tekintsen el a testület. Indokolásként leírták, hogy nem részesülnek
cafeteria juttatásban és sokat jelentene számukra a havi 6-7000,-Ft kifizetésének
megszüntetése.
Ha csak ezt az intézményt néznénk, még azt is mondhatnánk rá, hogy eltekintünk a
fizetéstől,de többek között bennem az merült fel, hogy akit oda teszünk közmunkásnak, tőle
meg elkérjük az étkezési díjat? Kötelező az étkezés az óvoda dolgozóinak, a gondozási
központban dolgozóknak, akkor velük ne tegyünk kivételt? De ha már mindenkinek
megengedjük, hogy ne fizessen, akkor az kb.30 adaggal fogja lecsökkenteni az egyébként sem
magas 130 fős adagszámot. Most dolgozói kedvezménnyel fizetik az étkezést. Én azon az
állásponton vagyok, ha adunk kedvezményt, akkor adjunk mindenkinek, ha nem adunk, akkor
senkinek se adjunk. Azt is tudni kell, hogy a konyha üzemeltetése veszteséges.
A képviselő-testület megtárgyalta a kérelmet.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2016.(II.12.) számú határozata
Konyha dolgozói étkezési térítési díj ügyében döntés
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a konyha
dolgozóinak étkezési térítési díj elengedésére irányuló kérelmét – nem támogatja.
Értesítésért felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai – helyben –
Titesz vezetője
Irattár.

2.
Tiszasasi Polgárőr Egyesület pályázata társadalmi szervezetek támogatására
Gyói Gábor
A Tiszasasi Polgárőr Egyesület, mint minden évben, az idén is benyújtotta a képviselő-testület
felé pályázatát, a társadalmi szervezetek támogatására.
Javaslom a kérelmet napoljuk el, hozzunk döntést a költségvetés elfogadása után.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.
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3.
Általános Iskola anyagi támogatás kérése
Gyói Gábor
Az általános Iskola, mint minden évben, az idén is megrendezi a március 15-i
szavalóversenyt. Oklevelek és jutalomkönyvek vásárlásához kérnének az önkormányzattól
30.000,-Ft anyagi támogatást. Minden évben támogatjuk anyagilag ezt a rendezvényt,
javaslom most is szavazzuk meg részükre a 30.000,-Ft támogatást.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2016.(II.12.) számú határozata
Iskolai szavalóverseny rendezvény anyagi támogatásáról
Tiszasas Község Képviselő-testülete az iskolai szavalóverseny rendezvény anyagi
támogatásáról az alábbi határozatot hozza:
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagilag támogatja az iskolai
szavalóverseny rendezvényt. A támogatás összegét 30.000 Ft-ban határozza meg, melyet a
rendezvény szervezője, Tiszasas Község Polgármesteri Hivatalának pénztárából vehet át.

Határidő:
azonnal
Felelős: Gyói Gábor polgármester

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Általános iskola – helyben Irattár.
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester a nyílt ülés bezárta, a
képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül.

4.
Gazos ingatlanok kérdése
Dr Babák Zoltán
A tavalyi év folyamán a hivatal részéről megtörtént a községben a gazos, elhanyagolt
ingatlanok feltérképezése, mely után a felszólításokat kiküldtük az érintett
ingatlantulajdonosoknak. Bírságolás ez idáig nem történt. Február hónapban kerülne sor az
utóellenőrzés során megállapított tények alapján a bírság kiszabására azon

129

130
ingatlantulajdonosoknál, akik a felszólítás ellenére nem tették rendbe az ingatlant és annak
környékét.
Gyói Gábor
Én kértem meg jegyző urat arra, hogy szigorúbb szankciókkal lépjünk fel azon ingatlan
tulajdonosoknál, akik egyáltalán nem tettek eleget évek óta a felszólításban foglaltaknak, úgy
gondolom, itt az ideje, hogy szigorúbban lépjünk fel ezen személyekkel szemben. Reméljük,
hogy ennek lesz egyfajta visszatartó ereje, reméljük, hogy ez kimegy a köztudatba.
Tényi Imre
Véleményem szerint, ha a felszólításnak nem tesz eleget 30 napon belül, a Titesz kitakarítaná
kb.60.000,-Ft-ért, amit természetesen ki kellene neki fizetni. Ebben az esetben a bírságtól
eltekintenék.
Gyói Gábor
A bírságtól semmiképpen nem tekinthetünk el. Nem fizetés esetén lehetőség van arra, hogy
az ingatlanra ráterheljük, vagy adók módjára behajtsuk.20-25 ingatlant a Titesz nem tud
felvállalni, hogy kitakarítja, mert nincs rá ember, meg idő se, a közmunkaprogramban kötött
dolgok vannak, hogy mit lehet elvégeztetni.
Most mindenképpen február hónapban elindítjuk a szankcionálást, és meglátjuk, hogy milyen
hatása lesz.
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester a nyílt ülés bezárta, a
képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül.

Kmf.

……………………………..
Gyói Gábor
polgármester

…………………………..
dr.Babák Zoltán
jegyző
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