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MEGHÍVÓ
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2015. március 24-én (kedden) 11.00 órai kezdettel tartja következő nyílt ülését.
Az ülésre a békéscsabai Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában – Békéscsaba, Szent István
tér 7. sz. – kerül sor.
Tervezett napirend:
1.) A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ, a Békéscsabai Kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, valamint a Békéscsabai Kistérségi Életfa
Idősek Otthona intézményekben az intézményi térítési díj megállapítása, a
szolgáltatási önköltség megállapítása.
2.) A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által
fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Szakmai
Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjeinek és a
Megállapodás tervezetek módosítása
3.) A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által
fenntartott Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Szakmai Programjainak azok mellékleteinek: Szervezeti és Működési
Szabályzatának, Házirendjeinek és a Megállapodás tervezetek módosítása
4.) A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által
fenntartott Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona Szakmai
Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjeinek és a
Megállapodás tervezetek módosítása
5.) A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa az általa fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
Csaba utcai Idősek Otthona, valamint a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali
Melegedőjének szakmai megvalósulási tervei
6.) A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a KÖZOP
3.2.0/C-08-11-2011-0028 azonosítószámú, „"Kerékpárral a munkába! Kerékpárút kiépítése Békéscsaba - Kondoros között" tárgyú projekt kivitelezése
során felmerült lőszer-mentesítési pótmunka elszámolása
7.) Tájékoztató az előző Társulási Tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról
8.) Egyéb ügyek, bejelentések
1. Tájékoztató, a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Tárulás által működtetett valamennyi gépjármű üzemben tartásával
kapcsolatos dokumentáltságának ellenőrzéséről.
2. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása
3. Tájékoztató a fenntartói ellenőrzésekről
4. Az eseti bizottságok létrehozása
A napirendi pontok dokumentumait elektronikus úton juttatjuk el a Tanács tagjaihoz.
Az ülés eredményessége érdekében megjelenésére feltétlenül számítunk!
Békéscsaba, 2015. március 17.
Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke
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Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. március hó 24. napján tartandó ülésére
az 1. számú napirendhez
1.) Tárgy: A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ, a Békéscsabai
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, valamint a Békéscsabai
Kistérségi Életfa Idősek Otthona intézményekben az intézményi térítési díj
megállapítása, a szolgáltatási önköltség megállapítása.
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Előkészítő: Dr. Haranginé Dr. Ádám Zsuzsanna jogász
Krattinger Linda intézményvezető
Polonkai Istvánné intézményvezető
Bátori Zsuzsanna intézményvezető
Pataki Erzsébet intézményvezető
Benyoda Beáta gazdasági vezető
Döntéshozatal módja: egyszerű többség
Tisztelt Társulási Tanács!
A Társulás 2015. február hó 25. napján tárgyalta a 7. napirend keretében a társulásban
résztvevő települések vonatkozásában ellátott kötelező és önként vállalt feladatokat, a
hatályos Társulási Megállapodásban részletezettek szerint. A társult települések a közös,
hatékonyabb feladatellátás miatt hozták létre a kistérségi tárulást, társulás keretében történő
feladatellátás esetén járó központi támogatás összege 2015. évben több mint 73 000 000 Ft,
amely jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a kötelezően ellátandó feladatok
esetében a fenntartó támogatása nem került tervezésre a költségvetésben. Jellemző, hogy
elsődlegesen azokat a természetbeni szociális ellátásokat támogatja magasabb összegű
kiegészítéssel a központi költségvetés, amelyek a települések lakosságszámára tekintet nélkül
kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok.
A társulási kiegészítő támogatás közös feladatellátás esetén illeti meg a fenntartót, az
éves központi költségvetési törvényben meghatározott szabályok szerint, azonban a
rendszer egyensúlyban tartása miatt az teljes összegben az intézmények
feladatellátására kerül átadásra, az elfogadott költségvetés szerint.
A kötelező feladatellátás mellett a Társulás önként vállalt feladatokat is lát el 2015.évben:
utcai szociális munka, támogató szolgáltatás, valamint 2 tanyagondnoki szolgálat is működik,
előbbiek 3 éves fenntartói pályázattal 2014.december hó 31. napjáig, amelyet egy évvel
jogszabályi kötelezettség alapján meghosszabbított a kormány.
Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról V. cím
tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának
feladat- és jogkörét.
A Társulás, mint fenntartó köteles biztosítani a szociális intézmény folyamatos működésének
feltételeit, amelyhez az állam szociális szakmai programok meghirdetésével segítséget nyújt.

A fenntartó feladatai a jelen npirend keretében:
- konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat
- tartós bentlakásos intézmény esetén meghatározza azokat a férőhelyeket,
amelyek belépési hozzájárulás megfizetése esetén tölthetők be, és konkrét
összegben megállapítja a belépési hozzájárulást.
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
pontosan rögzíti, hogy melyek a fenntartó feladatai ezen a területen:
- meghatározza az intézmény költségvetését, valamint az intézményi térítési díjat.
A fenntartó elvárása a szabályos és hatékony működés mára minden intézményben
megvalósult. Ezt igazolja, hogy a csökkenő központi és fenntartói támogatás ellenére
intézményi térítési díjat évek óta nem emeltünk, és 2015. évben is kizárólag térítési díj
csökkentésről kell döntenie a fenntartónak.
A feladatok finanszírozása átalakult, és ehhez a fenntartónak is át kellett alakítania az ellátás
egész rendszerét. Minden intézmény alulfinanszírozott volt, amikor a társulás fenntartásába
került, gyakorlatilag mára visszaállt az eredeti intézményi kép ( KESZK, Életfa IO, CsSSK).
A fenntartóváltás oka éppen az volt, hogy a kiegészítő támogatások lehívásával többletforrás
érkezzen, hiszen a működési költségek –szolgáltatási önköltségek- nőttek, az állami
támogatások jelentős mértékben csökkentek ( akár 40%-kal) és az ellátottak jövedelme nem
tette lehetővé a térítési díjak jelentős mértékű emelését, a társult települések forrása is
csökkent évről évre, így további támogatást nem tudnak biztosítani.
1./ Az Életfa Idősek Otthona 2008. évben került a társulás fenntartásába.
2015. évben a gondozási napok száma: 41 303, ebből demens 15 232.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése döntése szerint a megüresedő férőhelyek
átminősítése emelt szintű férőhelyről átlagos ellátást nyújtó férőhelyre megkezdődött 2008.
évben. Jelenleg 90 átlagos ápolás és 34 emelt szintű ellátást biztosító, a finanszírozási
rendszerbe befogadott férőhellyel rendelkezik az intézmény, a szolgáltatói nyilvántartás
szerint.
A központi támogatások radikális csökkentését – 80 %!- a társulási kiegészítő támogatás –
19.000.000 Ft összegben pótolta, mely utóbb megszűnt. Üres férőhely nincs, a várakozók
száma jelentős emelkedést mutat, általában közel 50 fő várja a beköltözést.
Az intézmény korábban megszüntetett szolgáltatásai az érdekképviseleti fórummal történő
egyeztetések alapján ismét működnek, így a betegszállítás, fizokotherápia, mozgásterápia,
kirándulások, közösségi programok más intézményekkel, régi módi vasárnapok helyben
készült ételekkel és a helyi konyha készíti a reggelit és vacsorát is. Az intézményi térítési
díjjal egyező mértékű személyi térítési díj megfizetését a lakók vagy hozzátartozók vállalják,
96% a teljes összeget fizetők aránya. Probléma volt a jelentős számú demens és
mozgásfogyatékos ellátott megjelenése az intézményben azért, mert annak tárgyi feltételeit
nem alakították ki a rendelkezésre álló forrás ellenére sem. 2014. évben a demens részleg
elkészülte ebben jelentős előrelépés.
Több ízben mutatkozott ellátotti igény arra, hogy az elhelyezés korábbi feltételei szerint
lehessen beköltözni – emelt szintű férőhelyre- egyszemélyes és kétszemélyes önálló
lakrészbe, mely szoba, konyhával, fürdőszobával és terasszal.
Az Életfa Idősek Otthonában ezért ismét javasoljuk az emelt szintű ellátás lehetővé
tételét, a mai ülésen elfogadásra kerülő szakmai program, házirend és megállapodás
tervezet ennek alapján készült. Az egyszeri hozzájárulás összegét előzetes vélemények
begyűjtése alapján javasoljuk, egyszemélyes lakrész esetében 3.250.000 Ft összegben,
míg kétszemélyes lakrész esetében két személy egyidejű költözése esetén 2.000.000 Ft
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összegben. A hozzájárulás időarányos részét vissza kell fizetni a jogosultnak,
amennyiben a jogviszony 5 éven belül megszűnik – kivéve elhalálozás esetén.
Szintén javasoljuk az átlagos ápolást, gondozást nyújtó valamennyi férőhelyre
vonatkozóan - 90 -500.000 Ft belépési hozzájárulás bevezetését, melyet az újonnan
belépő ellátottnak kell megfizetnie. A belépési hozzájárulás összege évente egy
alkalommal változtatható meg és azt a fenntartó köteles közzétenni. A belépési
hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló
személy fizeti meg. Ellátási kötelezettség esetén az ellátás nem tagadható meg, a belépési
hozzájárulás megfizetésére nem képes igénylőtől. Ha a gondozás az intézménybe történő
beköltözést követő három éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét a
jogosultnak vissza kell fizetni, vagyis az ellátottnak, vagy örökösének, vagy aki a
befizette. A belépési hozzájárulást a fenntartó kizárólag az intézmény működtetésére és
fejlesztésére fordíthatja.
Az Életfa Idősek Otthona működése kiváló, gazdálkodása stabil és kiszámítható, a tárgyi
és személyi feltételek hiánytalanul rendelkezésre állnak, a szakmai munka példaértékű,
amit utóbb a szakmai és felügyeleti szervek, ellátott-jogi képviselő is több ízben rögzített
ellenőrzése során. Saját működési bevételei jól kiszámíthatóak, tervezhetőek, további
felújításra adnak lehetőséget akár önerőként is, pl. energiahatékonyságot növelő
pályázati lehetőség esetén. A lakószobák felújítása megkezdődött, több lakóegység 4 éve
nem volt festve sem, így megszépült és tiszta környezet lesz a közös helyiségek mellett az
egyéni lakrészekben is hamarosan. Ahhoz azonban, hogy az intézményben a fejlesztések és
szolgáltatások színvonala növekedjen a változó igényekhez, további források bevonása
szükséges, az elvárható öngondoskodást nagyobb mértékben megvalósító források
bevonásával ez elérhetővé válik. Ezzel lényegesen gyorsabban és nagyobb mértékben
igazodhatnak a tárgyi és személyi feltételek az ellátottak valós igényeihez, a jobb
minőségű napi szintű ellátás végett. A források csak ezt a célt szolgálhatják.
Intézményi térítési díj emelését fentiekre tekintettel nem javasoljuk 2015- évben.
Az Életfa Idősek Otthonában a férőhelyek 15%-ig felvehető olyan személy, aki gondozási
szükséglettel nem rendelkezik, amennyiben az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető
más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj
megfizetését. A melléklet emiatt tartalmazza a szolgáltatási önköltséget is, az 2015. évben
a tervezett költségek alapján 5.434 Ft / ellátási nap és 163.020 Ft / hó, mindhárom ellátás
esetén – emelt szintű, átlagos ápolás és gondozás és demens ellátás, a javasolt intézményi
térítési díj 3170 Ft / nap, 95.100 Ft / hó.
2./ A Békéscsabai Kistérségi Szociális Központot.
A társulás fenntartásába került 2007. évben, 19 telephelyen nyújtotta szolgáltatásait, jelenleg
14 telephelyen alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat is nyújt.
Alapszolgáltatások:
Szociális étkeztetés : 90 714 adag / 361 ellátott
A szociális étkeztetés kötelező feladatellátása minden településnek, lakosságszámra tekintet
nélkül. A szociális konyha átadásának hiánya miatt a várt növekedés nem valósult meg,
ugyanakkor a napi 60 adag meleg étel kiosztása ingyenesen a hajléktalan személyek részére, a
leghátrányosabb réteg számára is elérhetővé teszi a napi egyszeri egy tál meleg ételt a krízis
időszakban. A vásárolt élelmezés és a befolyt térítési díj között – további költség nélkül is
– közel 5 millió forint a hiányzó összeg- az alacsony jövedelmek miatt éves szinten. A
szolgáltatási önköltség 751 Ft / adag/ nap. Az alacsony jövedelmek miatt azonban
mégsem javasoljuk az intézményi térítési díj emelését, a központi támogatás
átcsoportosítása lehetőségére tekintettel. Sajnos a központi támogatás évek óta nem nőtt,
az alap 55.360 Ft / fő / év, a társulási kiegészítő 10 %. Ez gyakorlatilag az általános
forgalmi adóra elég,térítésmentes vagy kedvezményes étkezés esetén pedig arra sem.
3

Javasoljuk azonban, hogy kiszállítás esetén külön díj kerüljön bevezetésre, mert több
ízben tapasztalható, hogy akár ellátott akár családtag a szállítást meg tudná oldani, de
amíg az ingyenes, nem ösztönzi erre őket.
A melléklet tartalmazza az egységes intézményi térítési díj megtartását és a kiszállítás
díját is, az változatlan mértékű marad, 425 Ft / adag/ nap +ÁFA, a kiszállítás díja: 160
Ft / család / nap.
Nappali ellátások
Idős nappali ellátás: 43 689 gondozási nap / 174 ellátott
A nappali ellátások igen népszerűek a lakosság életében, jól működő klubokban folyik a
közösségi élet. Igazi, baráti kapcsolatok alakulnak ki, a programokat egyre többen látogatják.
Nagyon népszerűek a közérzet javító masszázsok, az egészségmegőrzését szolgáló programok
és a magyar hagyományoknak megfelelő ünnepek, kiváló hangulattal.
A szolgáltatási önköltsége napi 760 Ft / fő volt, a központi támogatás 109.000 Ft / fő / év, a
társulási kiegészítő támogatása 50 % (168.500 Ft) a korábbi évekhez hasonlóan nem
javasoljuk intézményi térítési díj bevezetését, az 0 Ft.
Demens nappali ellátás: 18 003 gondozási nap / 72 ellátott
A demens nappali ellátást a szervezeti átalakítás kapcsán vezettük be, részben más ellátási
formából, részben új ellátottként kerültek ide ellátottjaink. Ezen feladatellátások központi
támogatása a nappali ellátás támogatásának közel négyszerese, jelenleg 500.000 Ft/ fő / év a
társulási kiegészítő 10 %.
Ennek hiányában biztosan állítható, hogy ma már finanszírozhatatlan lenne a rendszer,
hiszen ez évente mintegy 40 000 000 Ft többlettámogatást jelent az alapszolgáltatásban.
A demens ellátás hatékonyan működik, speciális foglalkozások vannak, azokhoz a tárgyi
feltételek egyre jobb minőségben rendelkezésre állnak. A szolgáltatási önköltség 2513 Ft /
fő / nap, a javasolt intézményi térítési díj étkezés nélküli ellátás esetén 0 Ft, étkezés
esetén 350 Ft / fő/ nap, a előző évivel egyező mértékű.
Fogyatékos nappali ellátás: 4250 gondozási nap / 17 ellátott
A fogyatékos nappali ellátás bevezetése 2012. évben történt, sajnos nem minden telephely
felel meg a tárgyi feltételeknek, ezért működési engedélyt ezekre kérni nem tudtunk.
Az ellátás sajátosságaihoz igazodva vannak programok, terápiás, a fogyatékosság jellegének
megfelelő fejlesztő foglalkozások. A támogató szolgáltatással jól együttműködve folyik az
ellátás, akár az ellátottak klubba történő szállítását is megoldva.
A fogyatékos nappali ellátás 9.350.000 Ft éves támogatása szintén jelentős forrása a
működésnek, mely alapot ad arra, hogy a szolgáltatási önköltség 1.902 Ft ellenére
étkezés nélkül az intézményi térítési díj 0 Ft legyen, étkezéssel pedig 350 Ft / Fő/ nap.
Szenvedélybetegek nappali ellátása: 6201 nap / 25 ellátott
Kiválóan működik az új telephelyen – Bartók Béla út- 20 férőhelyről 30 férőhelyre
bővítettük a létszámot, szinte teljes a kihasználtsága, minden nap nyitva van.
Az átalakítás megkezdésekor13 férőhely volt betöltve.
2015. február 11-én tartott helyszíni ellenőrzést az NRSZH, kiváló szakmai munkát
állapított meg. Jellemzően alkoholbetegek látogatják, a napi szintű kapcsolat számukra
nagyon fontos, igazi kapocs és kapaszkodó a következő időszakhoz.
Éves központi támogatása 372.000 Ft / fő, összesen 9.300.000 Ft. Ez megfelelő alapot ad
itt is ahhoz, hogy a napi 1245 Ft szolgáltatási önköltség ellenére az étkezés nélküli
intézményi térítési díjat 0 Ft összegben, míg az étkezéssel igénybe vett ellátást is
mindössze 200 Ft /fő / nap összegben határozzuk meg. Az elmúlt 2 évet vizsgáltunk meg a
személyi térítési díj vonatkozásában, mely alapján a korábbi 350 Ft / fő/ nap intézményi
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térítési díj 40%-os személyi térítési díj tényleges fizetést jelentette, ezért annak ilyen mértéke
nem indokolt az ellátottak jövedelme alacsony, annak megfizetésére képtelenek. A napi egy
tál meleg étel nekik biztonságot ad, és rendszeres megjelenésük biztosítja az ellátás célját is.
Házi segítségnyújtás: 96 016 gondozási nap/ 383 ellátott
2010. évben a házi segítségnyújtásban közel 50 főt láttak finanszírozás nélkül, ez több mint
11 304 000 Ft kiesés volt. A működési engedélyek szükséges módosítása 2011. évben
megtörtént, jelenleg 586 az engedélyezett férőhelyünk. A feladatellátás finanszírozása
jelentős mértékben csökkent, több mint 20%-kal, a növekvő költségek ellenére, jelenleg
az ellátás térítésmentes mindenki számára. Ennek felülvizsgálata indokolt 2015. évben.
A működési költségek nem finanszírozhatóak a központi támogatásból, működési
bevétel térítési díj hiányában nincsen, a hiányzó forrás mintegy 30 000 000 Ft
amennyiben az előző évi szintű marad a feladatellátás. Ezt az összeget a társult települések
által nyújtott támogatás, a térítési díj bevezetése biztosíthatja akár együttesen.
Jelenleg a 135 Ft / gondozási óra szolgáltatási önköltség ellenére a javasolt intézményi
térítési díj 0 Ft azzal, hogy azt a 2015. évben mutatkozó ellátási igények alapján felül kell
vizsgálni május hónapban.
Erre a feladatellátásra egyre növekvő az igény. A 2015. évi jogszabályváltozások
szigorítottak a feladatellátás tartalmán, sokkal magasabb ápolási igénnyel lehet
bekerülni a rendszerbe, a szakmai létszám további szigorítása pedig növeli a
költségeinket nyártól. A szolgáltatási önköltség számítása során ezeket majd számba kell
venni, megtalálva rá a forrást a felülvizsgálatkor.
Támogató szolgáltatás: 8780 feladategység, ebből 1345 személyi segítés és 7435
személyszállítás
Három éves finanszírozási szerződését egy éves időtartammal jogszabályváltozással
hosszabbította meg a kormány, így azt 2015. december 31. napjáig az előző időszak
finanszírozásával azonos feltételek szerint kell ellátni. A támogatás évek óta jelentős
mértékben csökken, több mint 30%-kal, jelenleg 12 980 000 Ft. Nem kötelező
feladatellátás, az igény nagy rá. ( A 2014. évi vállalt feladatmutató 6230 volt!)
Az üzemanyagár és személyi jellegű kiadások (kötelező béremelés) növekedése nehezíti a
finanszírozásból történő ellátást, a hatékonyabb működést a gépkocsik cseréje nagy
mértékben segítette elő. Tekintettel az ellátottak körére – fogyatékos személyek- 0 Ft
összegben javasoljuk az intézményi térítési díjat megállapítani. Szociálisan nem rászorult
személy esetében pedig a fizetendő térítési díj számításánál arra törekedtünk, hogy legalább a
költségeink jelentősebb része terüljön meg. A gépkocsik leterheltsége miatt, ilyen személyek
ellátására nem igazán van lehetőség.
2 tanyagondnoki szolgálat működik
Az egyik Békéscsabán, a másik Kétsoprony községben.
Mindkét szolgálat rendelkezésére áll gépkocsi, a támogatás 25%-kal nőtt, mely a
gépkocsik olcsóbb üzemeltetésűre való cseréjével biztosítja a feladatellátást, ami önként
vállalt feladat, térítésmentesen kell biztosítani azt.
A szakosított ellátás
2015. évben ellátottak száma: 66 787 gondozási nap, ebből 19 966 demens.
Fontos döntéseket kellett meghozni 2011. óta, tekintettel arra, hogy az Ady utcai Idősek
Otthona telephely kivételével a további hat telephely működési engedélye 2012. 12. 31.
napjával lejárt. Az engedélyek meghosszabbítása részben megtörtént, így a Csaba utcai Idősek
Otthona 2014. december hó 31. napjáig 37 férőhelyen működhetett, jelenleg ismét kértük. Az
Ady utcai Idősek Otthona férőhelyszám bővítése -42- jelentős mértékben hozzájárult ahhoz,
hogy a határozott idejű, rendkívül rossz tárgyi feltételekkel rendelkező telephelyekről az
ellátottak elhelyezése biztosított legyen. Az Ady utcai Idősek Otthona működési engedélye
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határozatlan idejű, jelenleg 129 tartós és 4 átmeneti, vagyis összesen 133 idős otthoni
férőhellyel működik. Tárgyi és személyi feltételei teljes körűen biztosítottak az ellátáshoz,
jelenleg százszázalékos kihasználtsággal működik, a korábbi 85-90 % helyett, amikor a
férőhelyek száma 91 volt. Jelenleg a 4 átmeneti férőhelyre nincs igény, ami azt mutatja,
hogy a gondozóházi férőhelyek megszüntetése időszerű döntés volt, azonban az kötelező
feladat, így legalább 4 férőhely megtartása kötelező és indokolt is.
A szolgáltatási önköltség 5.079 Ft / nap / ellátott (demens, átlagos ápolás, átmeneti), a
javasolt intézményi térítési díj 2.800 Ft / nap, havi 84.000 Ft, az előző évivel azonos,
minden telephelyen és ellátásban.
Javasoljuk az egyszemélyes és kétszemélyes lakószobákban történő elhelyezés ( 11+21
férőhely) esetén belépési hozzájárulás bevezetését, egyszemélyes lakószoba esetén az
360.000 Ft, kétszemélyes lakószoba esetén 240.000 Ft lesz, a már ismertetett szabályok
szerint. A személyi térítési díjat az intézményi térítési díjhoz képest jelenleg 77 %
ellátott képes megfizetni, az ellátottak 10 %-a fizet 80-90 %-ot, 10 %-a fizet 60-70%-ot,
5 ellátott fizet 30%-ot és 1 ellátott 20 %-ot. A magasabb összegű térítési díj
megfizetésére jellemzően az alacsony jövedelmek miatt nem képesek az ellátottak, és
nincs olyan személy sem, aki azt vállalná helyettük. Ennek ellenére a belépési díj
megfizetése mellett, a jobb elhelyezési körülményekre mutatkozik igény itt is.
3. A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
A Hajléktalanok Átmeneti Szállója és Nappali Melegedője
2014. évben gondozási napok száma a szállón: 7550, amely 21 ellátott.
2014. évben gondozási napok száma a melegedőben: 6594, amely 26 ellátott.
A szálló felújítása a biztonságos ellátás érdekében az intézmény saját forrásából megvalósult,
30 férőhelyen nyújt ellátást a szálló, és 20 férőhelyen a nappali melegedő is működik itt.
Itt van az utcai szociális munka központja is, melynek ellátását gépkocsi is biztosítja. Napi
egy tál meleg étel biztosított 2014. november 3. óta minden hajléktalan személy részére,
valamint napi hideg élelmiszer csomag, utóbbi pályázati forrásból, az utcai szociális munka
ellátására 2015. december hó 31. napjáig rendelkezik a fenntartó ellátási szerződéssel.
A nappali melegedő szolgáltatásait térítésmentesen kell biztosítani.
A szállón jelenleg élők között többen vannak, akik jelentős összegű jövedelemmel
rendelkeznek, 40.000-100.000 Ft összegig, ezért a napi szolgáltatási önköltséghez és a
jövedelemhez is próbáltuk igazítani az intézményi térítési díjat. A szolgáltatási önköltség
3 067 Ft / nap, az intézményi térítési díjat a megszerzett jövedelem arányában
határoztuk meg, mely valószínűleg arra ösztönzi az ellátottat, hogy munkát találva
minél előbb továbblépjen, visszailleszkedve a társadalmi környezetbe.
A javaslat:1 - 28.500,- Ft jövedelemig:
170,- Ft/fő/nap
5.100,- Ft/fő/hó
28.501 - 57.000,- Ft jövedelemig:
340,- Ft/fő/nap 10.200,- Ft/fő/hó
57.001 - 85.500,- Ft jövedelemig:
510,- Ft/fő/nap 15.300,- Ft/fő/hó
85.501,- Ft jövedelem felett:
680,- Ft/fő/nap 20.400,- Ft/fő/hó.
A Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona
2014. évben GyÁO 1 909 gondozási nap, amely 5 ellátott
2014. évben a CsÁO 5.012 gondozási nap, amely 14 ellátott.
Férőhely átcsoportosítást hajtottunk végre, a valós igények alapján a családok átmeneti
otthona férőhelyét 16 főről 22 főre növeltük, míg a gyerekek átmeneti otthonában a 12
férőhelyet 6 főre csökkentettük. Az engedélyhez minden hatóság és az NRSZH is
hozzájárult, azt befogadta, így az a napokban várhatóan megérkezik. Az ellátás jelenleg a
családok átmeneti otthonában 100% férőhelyen működik, egy gyermek lakik a gyermekek
átmeneti otthonában. Helyettes szülőnél nincs gyermek elhelyezve.
A Gyermekek Átmeneti Otthonában nem mutatkozik növekvő igény, a személyi térítési díj
megfizetése jellemzően nem okoz gondot, a szülő rendelkezik jövedelemmel. Erre tekintettel
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és a magas szolgáltatási önköltségre, mely 8 431 Ft / nap, a javasolt intézményi térítési díj
az előző évivel egyező mértékű napi 2000 Ft, havi 60.000 Ft.
A Családok Átmeneti Otthonában a szolgáltatási önköltség a magas kihasználtság miatt
2676 Ft / nap, ezért az ellátottak szerény mértékű jövedelméhez is igazodva azt
javasoljuk az előző évinél lényegesen alacsonyabb, 40%-os csökkentett mértékben, 590
Ft / napi és 17.700 Ft havi összegben elfogadni. A családok két éves jövedelmeit vizsgálva
a személyi térítési díj 9-15.000 Ft között mozgott, tehát a magasabb intézmény térítési
díj sem eredményezett többletbefizetést, mint az várható a csökkentés esetében.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgálat egyre több ügyben jár el, 2015. február hó 18.
napján a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala átfogó ellenőrzést
tartott, kiváló szakmai munkát állapított meg az intézményben minden egyes
munkaterületen. A szakmai munka teljes körűen biztosított, a személyi és tárgyi feltételek a
feladatok ellátásához rendelkezésre állnak. A Békéscsaba területén általuk nyújtott
adósságkezelési és krízis szolgáltatás ( 2014. évben adósságkezelésben 411 kapcsolattartás,
200 krízis kifizetés történt) jelentős többletterhet ró a szakmai dolgozókra, a helyszíni
ügyintézés órákba telik, leterheltségük nem fokozható, erre forrás jelenleg nem áll
rendelkezésre. Az intézménynek ezek nem kötelező feladatai.
Felül kell vizsgálni a Fövenyes utcai kihelyezett iroda működését, annak fenntartása
jelentős többletköltséget jelent, de az ügyintézés során elkerülhetetlen a Szabadság téri
központban az ügyintézés, így annak okszerűségét már vizsgálják az intézmény
munkatársai.
A hatékony munkavégzés minden területen átfogóan megvalósul, további jelentős
költségmegtakarítás nem érhető el, ezért meg kell vizsgálni a meglévő szolgáltatások
tartalmát, azok szükségességét a valós igényekhez, a jogszabályi tartalomhoz, valamint meg
kell vizsgálni a további működési bevételek lehetőségét is.
A fenntartó köteles a szolgáltatási önköltséget meghatározni április1-ig. Ennek során
számba kell venni a fentieket a jogszabályváltozások mellett. A központi támogatások
változása egyértelműen mutatja az állami szándékot, vagyis azt, hogy egyre inkább
előtérbe kerül az öngondoskodás és csak azt finanszírozza a központi költségvetés, amire
az egyénnek valós szükséglete alapján nincs saját forrása.
A jogszabályok módosítása elsősorban a meglévő ellátási formák működésének hatékonyabbá
tételét, a szolgáltatások fenntarthatóságát célozzák, hosszabb ideje fennálló, a fenntartók által
jelzett problémákat igyekeznek orvosolni a működési nehézségek csökkentése érdekében.
Az intézményi térítési díj szabályainak változása
A módosítás értelmében megszűnt az intézményi térítési díj számításának azon módja,
amely az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás
különbözeteként rendelte megállapítani. Az új szabály szerint az intézményi térítési díj
meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa. A
módosítás a fenntartók számára rugalmasabb térítési díj megállapítást tesz lehetővé, másrészt
hangsúlyosabbá teszi az öngondoskodás elvének érvényesülését azok esetében, akik
jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján erre képesek.
„115. § (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az
intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési
díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év
közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében
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is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös
költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.”
Belépési hozzájárulás bevezetése a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben
A szociális szolgáltatások hosszú távú fenntarthatósága szükségessé teszi, hogy a szolgáltatási
rendszer finanszírozási módjaiban ki kell alakítani az öngondoskodást nagyobb mértékben
megvalósító források bevonásának lehetőségét. Ennek egyik lépéseként bevezetésre került a
belépési hozzájárulás meghatározásának lehetősége a fenntartók számára. Belépési
hozzájárulás – a rehabilitációs intézmények, a hajléktalanok otthona és a rehabilitációs célú
lakóotthon kivételével – a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett tartós bentlakásos
ellátás esetében kérhető az igénylő beköltözését megelőzően. Az állami, önkormányzati,
nem állami és egyházi fenntartó egyaránt megállapíthatja konkrét összegben az általa
meghatározott egyes intézményi férőhelyekre.
A belépési hozzájárulás maximális összege nyolc millió forint lehet, melyet a fenntartó
évente egyszer változtathat meg, és amelyet az állampolgárok tájékoztatása érdekében
közzé kell tennie.
A kötendő megállapodásnak tartalmaznia kell a belépési hozzájárulás összegét, az azt
megfizető személy megjelölését, a belépési hozzájárulás megfizetésére és visszafizetésére
vonatkozó szabályokat.
Tekintettel arra, hogy az ellátásra szoruló személyek jelentős része nem rendelkezik
megfelelő rendszeres jövedelemmel, vagyonnal, hogy hozzájárulást tudjon fizetni, ezért az ő
ellátásuk érdekében a feladatellátásra kötelezett fenntartó nem tagadhatja meg az ellátást csak
azért, mert az igénylő a belépési hozzájárulást nem képes megfizetni.
Az ellátotti érdekekre tekintettel garanciális elem, hogy ha az ellátás az intézménybe történő
beköltözést követő 3 éven belül megszűnik – ideértve az ellátott elhalálozásának esetét is –, a
fenntartónak a hozzájárulás időarányos részét vissza kell fizetnie. Amennyiben az
intézményi jogviszony az ellátott halála miatt szűnik meg, a visszafizetendő összeg az
örökösnek, illetve a befizetőnek jár vissza.
A fenntartónak a belépési hozzájárulásból származó bevételi forrást az intézményei
működtetésére és fejlesztésére kell fordítania.
A megüresedett emelt szintű férőhelyek betöltése esetén a fenntartó választhatja a neki
kedvezőbb belépési hozzájárulás szabályainak alkalmazását, de ez a férőhely minősítését
nem érinti.
Térítési díj visszamenőleges megállapítása kivételes esetben
A szociális intézmények térítésmentes ellátást biztosítanak az olyan személyek számára, akik
az intézménybe történő felvételükkor nem rendelkeznek jövedelemmel, mivel rendszeres
pénzellátásuk – pl. rokkantsági járadék, fogyatékossági támogatás, stb. – megállapítása még
folyamatban van. Ugyanakkor később a rendszeres pénzellátás az ellátott számára akár több
hónapra visszamenőlegesen kerül megállapításra, a kérelem beadásának napjától, azonban az
intézmények a személyi térítési díjat eddig nem állapíthatták meg visszamenőlegesen, a
felülvizsgálatot megelőző időszakra. A módosítás biztosítja azt a lehetőséget, hogy ha az
ellátott részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra, a személyi
térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő
napja legyen.
„115. § (7) A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének
időpontjáról a fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem
kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot
megelőzően – jövedelem és vagyon hiányában – térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és
részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a
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személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való
jogosultság kezdő napja.”
Jelzálogjog bejegyzés szabályának pontosítása
Az Szt. szerint, ha a személyi térítési díjat nem fizetik meg, illetve ha a költőpénzt az
intézmény biztosítja, a követelést tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kötelezett
ingatlanvagyonán fennálló jelzálogjog biztosítja. A jelzálogjogot a folyó évi hátralék erejéig
lehetett bejegyezni. A módosítás kiküszöböli az értelmezési nehézségeket a „folyó évi”
meghatározás elhagyásával, így ez a jövőben nem jelent sem időbeli, sem összegbeli
korlátozást.
„119. § (3) A jelzálogjogot a külön jogszabály szerint nyilvántartott hátralék erejéig lehet
bejegyezni. A jelzálog bejegyzésének kezdeményezéséről a szociális hatóság a jogszabályi
feltételek fennállása esetén - a fenntartó kérelme alapján - határozatot hoz. A határozatot az
ingatlanügyi hatósággal közölni kell.”
A belépési hozzájárulás bevezetésével összefüggésben a fenntartók országos jelentési
rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettsége kibővült azoknál a szolgáltatásoknál, ahol
belépési hozzájárulás megállapítható, az alábbi adatokkal:
- a jelentési időpontban a belépési hozzájárulással betölthető és betöltött férőhelyek száma,
- a jelentési időpontban a belépési hozzájárulás megállapított összege, valamint
- a jelentési időpontig a belépési hozzájárulásból származó összes bevétel összege.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet módosításai
Az intézményi térítési díj megállapítására vonatkozó Szt.-beli szabály módosításával
összefüggésben a rugalmasabb térítési díj megállapítást célozza egyes részletszabályok
hatályon kívül helyezése. Ezek érintik az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, valamint a nappali ellátás térítési díjára
vonatkozó rendelkezéseket.
A belépési hozzájárulás bevezetésével a fenntartót közzétételi kötelezettség terheli a belépési
hozzájárulás összegének tekintetében.
Változott a 3. számú melléklet szerinti térítési díj nyilvántartási törzslapja azzal
összefüggésben, hogy a „folyó évi” meghatározást a törvényi szintű módosítás hatályon kívül
helyezte.
Hatályon kívül helyezésre került az 1. számú mellékletben meghatározott Gondozási napló a
házi segítségnyújtásban részesülőkről elnevezésű dokumentum. E helyett új gondozási napló
került bevezetésre, amelyet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. számú
melléklete tartalmaz. Az SzCsM rendelet hatálybalépéséig a korábbi gondozási napló
használandó, a hatálybalépést követően pedig az újat kell vezetni.
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008.
(VII. 30.) Korm. rendelet módosításai
Támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások esetén naponta be kell jelenteni az
igénybevevői nyilvántartásba, hogy az adott napon kik vették igénybe az ellátást. A
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párhuzamos finanszírozás és az ebből fakadó vitás kérdések kiküszöbölése érdekében
szabályozásra került, mely esetekben lehetséges e két szolgáltatás együttes finanszírozása más
szolgáltatásokkal.
A működési támogatás visszafizetésére vonatkozó szabályok módosításai biztosítják az
államháztartásról szóló törvénnyel és végrehajtási rendeletével való összhangot. A
módosítás szerint a fenntartónak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti ügyleti, illetve késedelmi kamatot kell
megfizetnie a visszafizetendő működési támogatás összege után. Pontosításra kerültek
továbbá a visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatos egyes eljárási szabályok is.
Fenti változások áttekintése mellett tehát megállapítható, hogy a fenntartói feladatok
ellátása során szem előtt kell tartani, hogy a társult településeknek sem áll rendelkezésre
várhatóan többletforrás a feladatok finanszírozására, így a szolgáltatási önköltség
meghatározása és a számított intézményi térítési díj felülvizsgálata szükséges lehet az év
későbbi szakaszában, arra a jogszabály lehetőséget ad.
A Társulás önként vállalt feladatot csak akkor vállaljon, ha arra igazolható módon a
forrás rendelkezésre áll, hiszen a kötelező feladatellátás is feszített és hatékony
gazdálkodást kíván a feladatot ellátó intézményektől. Az intézményi térítési díjakra a
javaslatok ennek számbavételével történtek, alacsony ellátotti jövedelmekkel kell
számolni az ellátottak jelentős számánál. Tovább szükséges vizsgálni a fenntartói körön
kívül bevonható forrásokat – működési bevételek növelése, térítési díj és egyéb
szolgáltatások bevezetése, amelyért díj kérhető, pályázati lehetőségek- melyek a
teljesebb körű és jó minőségű ellátást egyenlő keretek között biztosítják a települések
mindegyikén.
Mindezek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa a jelen előterjesztés 1. számú mellékletével szó szerint megegyező szöveggel
elfogadja a szolgáltatási önköltségeket és a megállapított intézményi térítési díjakat.
2. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális
Központ által ellátott házi segítségnyújtás szakmai feladattartalmát, a tényleges
ellátáshoz igazodó, eltérő mennyiségű és minőségű szolgáltatások térítési díj
bevezetésének lehetőségét felül kell vizsgálni, annak szakmai tartalmát ki kell
dolgozni.
Felelős: 1. pont: Szarvas Péter TT elnöke
2.pont: TT jogász
Bátori Zsuzsanna intézményvezető
Krattinger Linda intézményvezető
Benyoda Beáta gazdasági vezető
Határidő: 1. pont: 2015. április 01.
2. pont: 2015. május 31.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke
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1. számú melléklet
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központban (BKESZK) az ellátások és
szolgáltatások intézményi térítési díja (2015. évre)
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

I.

Szociális étkeztetés:
Szolgáltatási önköltség: 751 Ft/ adag / nap

- intézményi térítési díj:
étkeztetés:
kiszállítás:
étkeztetés kiszállítással:

II.

425 + áfa Ft / adag / nap (540 Ft/ adag / nap)
140 Ft / család / nap
680 Ft / nap

Házi segítségnyújtás:
Szolgáltatási önköltség: 135 Ft / gondozási óra

-intézményi térítési díj:

0,- Ft/ gondozási óra

III./1. Nappali ellátás idősek klubjában:
Szolgáltatási önköltség: 760 Ft / fő /nap
-intézményi térítési díj:

0,- Ft/ fő / nap

III./2.Demens személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel
Szolgáltatási önköltség: 2513 Ft / fő / nap
-intézményi térítési díj:

350,- Ft/ fő /nap

III./3.Demens személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül
Szolgáltatási önköltség: 2513 Ft / fő / nap
-intézményi térítési díj:0,- Ft/ fő /nap
III./4.Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel
Szolgáltatási önköltség 1.902 Ft /fő / nap
-intézményi térítési díj:

350,- Ft/ fő /nap

III./5.Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül
Szolgáltatási önköltség 1.902 Ft /fő / nap
- intézményi térítési díj:0,- Ft/ fő /nap

IV.Szenvedélybetegek nappali ellátása :
IV.1. Szenvedélybetegek nappali ellátása étkezés nélkül
Szolgáltatási önköltség: 1.245 Ft /fő / nap
- intézményi térítési díj: 0,- Ft/ fő /nap
IV.2. Szenvedélybetegek nappali ellátása étkezéssel
Szolgáltatási önköltség: 1.245 Ft /fő / nap
- intézményi térítési díj:

200,- Ft/ fő /nap

V.Támogató szolgáltatás:
Működési költség:
Személyi segítés
- intézményi térítési díj:
0,- Ft/óra
Szállítási kilométer díj – 1 személy esetén
- intézményi térítési díj:
0,- Ft/km

12.980.000,- Ft

Ha a szállítást egyidejűleg több jogosult veszi igénybe, a szállítási díjat személyenként
külön-külön kell megállapítani.

VI.Tanyagondnoki szolgálat:
- intézményi térítési díj:
0,- Ft/fő/nap
- térítésmentesen kell nyújtani az 1993. évi III. törvény 115/A. § (1) bek. alapján

SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
VII. Ápolást, gondozást igénylő ellátás
VII. 1. Ady Endre utcai Idősek otthona
- intézményi térítési díj:
átlagos ápolást, gondozást igénylők : 84.000,- Ft/hó 2.800,- Ft/nap
demens ellátást igénylők :
84.000,- Ft/ hó 2.800,- Ft/nap
átmenetielhelyezettek:
84.000,- Ft/hó 2.800,- Ft/nap
Belépési hozzájárulás:
egyszemélyes szobában: 11 férőhely 360.000 Ft / fő
kétszemélyes szobában: 42 férőhely 240.000 Ft / fő ( 2 fő együttes elhelyezése esetén)
VII. 2. Csaba Utcai Idősek Otthona
- intézményi térítési díj:
átlagos ápolást, gondozást igénylők: 84.000,- Ft/hó2.800,- Ft/nap
demens ellátást igénylők:
84.000,- Ft/hó 2.800,- Ft/nap

2. számú melléklet
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott
Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthonában (2015. évre) a szociális ellátások
intézményi térítési díja
SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
VIII. 1. Emelt szintű ellátást igénylők:
- intézményi térítési díj: 95.100,- Ft/hó

3.170,- Ft/nap

VIII. 2. Átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátást igénylők:
- intézményi térítési díj: 95.100,- Ft/hó
3.170,- Ft/nap
VIII. 3. Demens ellátást igénylők:
- intézményi térítési díj: 95.100,- Ft/hó

3.170,- Ft/nap

Belépési hozzájárulás:
90 átlagos ápolás, gondozást és demens ellátást nyújtó férőhelyeken: 500.000 Ft
Egyszeri belépési díj emelt szintű férőhely igénybevétele esetén:
34 emelt szintű ellátást nyújtó férőhelyen
egyszemélyes szobában történő elhelyezés esetén: 3.250.000 Ft
kétszemélyes szobában történő elhelyezés esetén: 2.000.000 Ft / két személy egyidejű
költözése vagy elhelyezése esetén /

3. számú melléklet
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott
Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (2015.év) ellátásaira
megállapított intézményi térítési díjak
IX. Hajléktalanok Átmeneti Szállása
- intézményi térítési díj:
1- 28.500 Ft jövedelemig:
28.501-57.000 Ft jövedelemig:
57.001-85.500 Ft jövedelemig:
85.501 Ft jövedelem felett:

170 Ft / fő/ nap
340 Ft/ fő / nap
510 Ft /fő / nap
680 Ft / fő /nap

5100 Ft / fő/ hó
10.200 Ft / fő /hó
15.300 Ft/ fő / hó
20.400 Ft /fő/ hó

X. Nappali Melegedő
- intézményi térítési díj:
0- Ft/ fő/ nap
A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0,- Ft, az 1993. évi III. tv. 115/A. §
(1) bekezdés f) pontja alapján térítésmentesen kell biztosítani.

4. számú melléklet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról
és a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A gyermekek átmeneti otthonában igénybe vett ellátásért fizetendő személyi térítési díj
megállapítására a Gyvt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni
Az intézményi térítési díjak:
szolgáltatási önköltség: 8.431 Ft / nap 252 930 Ft / hó
2.000,- Ft/ fő / nap
60.000,- Ft/ fő / hó

5. számú melléklet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról
és a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A családok átmeneti otthonában igénybe vett ellátásért fizetendő személyi térítési díj
megállapítására a Gyvt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az intézményi térítési díjak:
Szolgáltatási önköltség: 2.676 Ft / nap 80.280 Ft / hó
590 Ft/ fő / nap
17. 700 Ft/ fő / hó

6. számú melléklet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról
és a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A helyettes szülői ellátás igénybevételéért fizetendő személyi térítési díj megállapítására a
Gyvt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni
Az intézményi térítési díjak:
Helyettes szülői szolgáltatás
Helyettes szülői díj egy gyermekre vetítve 15.000 Ft / hó 180.000 Ft / év
Nevelési díj
34.200 Ft / hó 410.400 Ft / év
Ellátmány
8.550 Ft / hó 102.600 Ft / év
Összesen:
57.750 Ft/ hó 693.000 Ft = év

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. március 24-i ülésére
a 2. sz. napirendhez

Tárgy: A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által
fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Szakmai
Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjeinek és a
Megállapodás tervezetek módosítása
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Előterjesztés szöveges részét készítette: Dr. Haranginé Dr. Ádám Zsuzsanna jogász
Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Tisztelt Társulási Tanács!

Az 1/2000. (I.07.) SzCsM rendelet 5.§-a rendelkezik arról, hogy a szociális szolgáltatóra
vonatkozóan melyek az általános működési feltételei.
5. § (1) A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell
a) működési engedéllyel,
b) alapító okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv,
c) az egyszemélyes szolgálatot kivéve szervezeti és működési szabályzattal,
d) szakmai programmal,
e) a foglalkoztatottak munkaköri leírásával,
f) az 1. számú melléklet III.1. és III.3. pontjában meghatározott szabályzatokkal,
g) az egyszemélyes szolgálat kivételével az 1. számú melléklet I.1., II.3. és III.2.
pontjában meghatározott szabályzatokkal.
5/B. § A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza
a) az intézmény szervezeti felépítésének leírását,
b) a szervezeti ábrát,
c) több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő megszervezése
esetén a szervezeti formát,
d) a belső szervezeti tagozódást, a szervezeti egységek megnevezését és feladatkörét,
e) a szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítéseknek a
rendjét,
f) az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdéseket, ideértve a
munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét,
g) amennyiben a szociális szolgáltató, intézmény költségvetési szerv, a költségvetési
szervekre külön jogszabályban előírt tartalmi elemeket.

A 368/2011. (XII.28.) Kormányrendelet a költségvetési szervek vonatkozásában
további szabályokat állapít meg:
13. § (1) A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata tartalmazza
a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a
költségvetési szerv alapításáról jogszabály rendelkezett,
b) a költségvetési szerv alapító okiratának - ha azt az alapítás óta módosították, a
hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának - keltét, számát, az alapítás
időpontját,
c) az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek,
rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet
szabályozó jogszabályok megjelölését,
d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a
költségvetési szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol,
e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a
gazdasági szervezet - megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait, a költségvetési
szerv szervezeti ábráját,
f) azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv
képviselőjeként járhatnak el,
g) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és
hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez
kapcsolódó felelősségi szabályokat,
h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve
az átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét, és
i) az irányító szerv által a 10. § (1)-(3) bekezdése szerint a költségvetési szervhez rendelt
más költségvetési szervek felsorolását.
(5) A költségvetési szerv szervezeti egységei által ellátott feladatok
munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak feladat és hatáskörét, a helyettesítés rendjét, továbbá a szervezeti egység költségvetési szerven
belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait - ha azokról a
szervezeti és működési szabályzat vagy a költségvetési szerv más szabályzata nem
rendelkezik - a szervezeti egységek ügyrendje tartalmazza.

2015. január elsejétől a szociális ágazatot érintő jogszabályváltozások miatt szükséges
az intézmény szakmai programjának átdolgozása. A módosításokat a könnyebb
áttekinthetőség végett aláhúzással / piros színnel jelöltök meg. A szakmai program
ezen túl tartalmazza az újonnan bevezetésre kerülő belépési hozzájárulást, annak
összegét, a férőhelyek megjelölését, a befizetésre és visszafizetésre vonatkozó
szabályokat. Jelentős változás a jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályokban is
van, a személyi térítési díj megfizetésének elmulasztása bizonyos esetekben a
jogviszony felmondását eredményezheti, mind alap mind szakosított ellátás esetén.
Erről az ellátottat vagy a térítési díj megfizetésére köteles személyt tájékoztatni kell. A
jogszabályváltozások érintik a korábban vezetett dokumentációt is, így azok
felülvizsgálata az intézményekben már megtörtént, egyeztetve a szakhatóságokkal,
azokat jellemzően 2015. január 17. napjától kellett módosítani.
Mindezek alapján az intézményi dokumentumok felülvizsgálata megtörtént, kérem az
előterjesztés mellékletei szerint azt elfogadni. Kérem a Tanács elnökét intézkedjen a
Szakmai program és mellékletei véleményeztetéséről, ezért azokat a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal részére küldje meg.
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Határozati javaslat:
1. A Békéscsabai Kistérségi Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy a Békéscsabai Kistérségi
Egyesített Szociális Központ jelen előterjesztés 1. számú mellékletével szó szerint
megegyező szöveggel a Szakmai Programokat, a 2. számú mellékletével szó szerint
megegyező szöveggel a Szervezeti és Működési Szabályzatot – szervezeti ábrával
együtt – a 3. számú melléklettel szó szerint megegyező szöveggel a Házirendeket és a
4. számú melléklettel szó szerint megegyező szöveggel a Megállapodás tervezeteket
elfogadja.
2. Felkéri a Tanács Szarvas Péter TT elnökét, hogy a jelen határozattal elfogadott
Szakmai Programokat az összes melléklettel együtt véleményezésre a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal részére küldje meg.
Felelős: 1. pont Bátori Zsuzsanna intézményvezető
2. pont Szarvas Péter BKTT elnöke
Határidő: 2015. április hó 01.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke
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Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
5600 Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.
Telefon: 06 (66) 540-394
Fax: 06 (66) 540-399
E-mail: eszibcs@invitel.hu
www.bkeszi.hu

Az Ady Endre Utcai Idősek Otthona
Általános részlegének
Házirendje

Elfogadva Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulási Tanácsa
számú KTT. határozatával

Célja:
Meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztasson az alapvető szabályokról. E
szabályok ismerete és elfogadása szükséges ahhoz, hogy nyugodt, otthonos légkörben
élhessünk és dolgozhassunk. A házirend mindenki számára iránymutató, megköveteli a
közösségi lét általános szabályainak megtartását, az intézményi vagyon védelmét, az ellátást
igénybevevők és a személyzet egymás iránti kölcsönös megbecsülését. A dolgozók szakmai
munkájukat ennek szellemében, valamint az ellátást igénybevevők emberi és állampolgári
jogainak figyelembevételével kötelesek végezni. A házirend hatálya kiterjed valamennyi
ellátást igénybevevőre, az intézmény alkalmazottaira, az intézménynél munkát végző külső
szervek dolgozóira, az intézményben tartózkodó látogatókra és az intézményben tartózkodó
valamennyi személyre.
1. Általános tudnivalók
1.1 A bejárati ajtó este 1900 órától reggel 500 óráig zárva van. Ebben az időben csengetéssel
jelezzék a személyzetnek érkezésüket.
1.2 A tűzvédelmi és biztonsági szabályok miatt az épületben tilos a dohányzás. Dohányozni
csak az arra kijelölt helyen szabad.

2. Intézményi jogviszony létesítése
2.1 Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes
képviselője kérelmére történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet – az
érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselő
adja be a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központhoz. A korlátozottan
cselekvőképes személy a kérelmét a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha
a bíróság e tekintetben nem korlátozta cselekvőképességét – önállóan is beadhatja.
Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó
kérelméhez a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.
Az

2.2

intézményvezető

az

ellátás

igénybevételének

megkezdésekor

az

ellátást

igénybevevővel, illetve annak törvényes képviselőjével megállapodást köt, melyet
aláírásukkal

látnak

el,

és

azt

két

tanú

A megállapodás tartalmazza:
-

az ellátás időtartamát,

-

az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét,

-

az intézményi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,

-

a gyógyszertérítés szabályait.

2

hitelesíti.

2.3 A férőhely elfoglalására az erről rendelkező értesítés kézhezvételétől számított 8 napon
belül van lehetőség.
2.4 A férőhely elfoglalásakor az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:
-

érvényes személyigazolvány,

-

betegbiztosítási kártya (TAJ),

-

közgyógy igazolvány,

-

születési anyakönyvi kivonat.

2.5 A férőhely elfoglalásától számított 30 napon belül az intézmény szakmai feladatokat ellátó
munkatársai az ellátást igénybevevővel, illetve törvényes képviselőjével gondozási tervet
és készítenek, melyet az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője aláírásával
igazol.

3. Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak köre
3.1 Intézményünk lakói elhelyezési, raktározási nehézségek miatt csak korlátozott
mennyiségben hozhatnak magukkal személyes használati tárgyakat.
3.2 Az intézménybe korlátozás nélkül behozható személyes használati tárgyak:
-

alsó- és felsőruházat (lehetőség szerint legalább 2 váltás évszaknak megfelelő
felsőruházat, 4 váltás fehérnemű), törölköző, hálóruha, lábbeli (a szükségesnél
lényegesen nagyobb mennyiségű ruhanemű behozatala felesleges, megfelelő tárolás
nem megoldható),

-

tisztálkodó szerek,

-

személyes használatra szánt kisebb eszközök (pl. evőeszköz, pohár, tálca),

-

személyes használati tárgyak (óra, villanyborotva, hajszárító, rádió, fényképezőgép),

-

cserepes virágok,

-

lakószobák díszítésére szánt falikép, festmény, fénykép, kisebb dísztárgy.

3.3 Az intézménybe szükség szerint behozhatók gyógyászati segédeszközök vagy ápolástgondozást segítő eszközök.
3.4 Az intézménybe az intézmény-vezető ápolóval egyeztetve hozható csak be:
-

személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár,

-

nyugágy,

-

kerti szerszám,

-

szokásosnál nagyobb mennyiségű arany és/vagy ezüst ékszer.

3.5 Nem hozható be az intézménybe:
-

bútor,

-

televízió,

-

videó, DVD lejátszó.
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Ez alól kivételt képeznek az egy ágyas szobák, melyekbe televízió, videó és DVD lejátszó
is behozható.
3.6 Nem hozhatók be az intézménybe olyan tárgyak, melyek veszélyt jelentenek az
intézményben élők és dolgozók testi épségére:
-

robbanóanyagok, robbanóelegyek, pirotechnikai eszközök,

-

fegyverek,

-

a háztartásban használt szokásos méretűnél nagyobb méretű szúró- és/vagy
vágóeszköz.

Amennyiben valaki tudomást szerez arról, hogy az intézmény bármely lakója
veszélyeztető tárgyat tart magánál, azonnal köteles azt jelenteni az intézmény-vezető
ápolójának.
3.7 A személyes használati tárgyak, értékek megőrzésére, megóvására a személyzet fokozott
figyelmet fordít, de teljes felelősséget csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően
leadott tárgyakért, értékekért vállal. A személyes használati tárgyakért elsősorban
tulajdonosuk felel.

4. Tájékoztatási kötelezettség
4.1 Az intézménybe történő felvételkor az intézmény-vezető ápoló vagy az általa megbízott
személy a szolgáltatást igénybevevő és hozzátartozója részére tájékoztatást nyújt:
-

az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről,

-

az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,

-

az ellátást igénybevevő és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, látogatás, eltávozás és
visszaérkezés rendjéről,

-

a panaszjog gyakorlásának módjáról, az ellátásban részesülő jogait és érdekeit
képviselő ellátottjogi képviselő elérhetőségéről (lásd 1. számú melléklet),

-

az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről,

-

az intézmény házirendjéről,

-

a

fizetendő

térítési

díjról,

annak

teljesítési

feltételeiről

és

a

mulasztás

következményeiről.
4.2 Az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője/hozzátartozója az intézménybe való
felvételkor köteles:
-

adatokat szolgáltatni az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz,

-

nyilatkozni arról, ha a jogosultság feltételeiben és a jogosult vagy legközelebbi
hozzátartozója személyi azonosító adataiban változás állt be, azt haladéktalanul
közölni az intézmény-vezető ápolóval,
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-

leadni az ellátást igénybevevő okmányait (személyigazolvány, TAJ kártya, Közgyógy
igazolvány, születési anyakönyvi kivonat).

4.3 Az intézményvezető ápoló köteles értesíteni az ellátást igénybevevő által legközelebbi
hozzátartozónak megjelölt személyt
-

az egészségi állapotban bekövetkezett jelentős változásról,

-

egészségügyi intézménybe való beutalásról,

-

az intézményi ellátásban felmerülő akadályoztatásról,

-

az ellátást igénybevevő áthelyezésének kezdeményezéséről, illetve kérelmezéséről,

-

a

díjfizetési

hátralék

tényéről,

következményeiről,

a

behajtás

érdekében

kezdeményezett intézkedésekről.

5. Adatkezelés, adatvédelem
5.1 Az intézményi ellátást igénybevevőkről az intézmény nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
tartalmazza:
-

az alapvető személyazonosító adatokat,

-

az állampolgárságot,

-

a megnevezett hozzátartozó adatait,

-

a kegyeleti ellátáshoz szükséges adatokat (megváltott sírhely, temetésre félretett
összeg, temettető adatai stb.),

-

az utolsó lakó-, illetve tartózkodási helyet,

-

az intézményi ellátásra való jogosultság feltételeire vonatkozó adatokat,

-

az intézményi ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére
vonatkozó döntést,

-

az intézményi térítési díj megállapításához szükséges adatokat,

-

az intézményi ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját,

-

a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a behajtásra
vonatkozó adatokat,

-

az ellátást igénybevevő TAJ számát,

-

az ellátást igénybevevő egészségügyi dokumentációját.

5.2 Az ellátást igénybevevő egészségügyi adatai az ide vonatkozó jogszabályok értelmében
nem semmisíthetők meg.
5.3 A fenti nyilvántartásokból adat csak az adatigénylésre jogosult szerveknek szolgáltatható
ki. Az ellátást igénybevevőnek a személyére vonatkozó adatok tekintetében betekintési és
helyesbítési joga van, és kérheti a jogai gyakorlásához szükséges adatai közlését az
intézményvezetőjétől. Egyéb személy csak abban az esetben tekinthet bele az ellátást
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igénybevevő nyilvántartási adataiba, ha az ellátást

igénybevevőtől, törvényes

képviselőjétől arra írásos felhatalmazása van.

6. Az ellátást igénybevevők jogai
6.1 Az ellátást igénybevevőnek joga van szociális helyzetére, egészségi- és mentális
állapotára való tekintettel az intézmény által nyújtott teljes körű szolgáltatásra.
6.2 Tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból (neme, vallása, nemzeti-, etnikai-,
politikai hovatartozása, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága,
fogyatékossága, stb. miatt).
6.3 Jövedelmi helyzetét csak az ide vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetben lehet
vizsgálni.
6.4 Joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok
megismeréséhez. Erről az intézményvezető évente egy alkalommal lakógyűlés keretében
tájékoztatást ad.
6.5 Az intézmény a nyújtott szolgáltatásoknál figyelembe veszi az alkotmányos jogok
maradéktalan betartását.
6.6 Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme és a magánéletével
kapcsolatos titoktartás.
6.7 Az ellátást igénybevevő használhatja személyes tulajdonát képező tárgyait.
6.8 Ha az ellátást igénybevevő egészségi állapota miatt ápolásra, gyógykezelésre szorul, az
ide vonatkozó jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
6.9 Ha az ellátást igénybevevő veszélyeztető, illetve közvetlen veszélyeztető magatartást
tanúsít, a korlátozó intézkedések alkalmazásának szabályai szerint kell eljárni (lásd 2.
számú melléklet).

7. Az ellátást igénybevevők érdekvédelme
7.1 Az intézmény biztosítja az ellátást igénybevevők érdekvédelmét, gondoskodik az
intézményen belül az állampolgári jogok érvényesüléséről, az egyéni autonómiát
elfogadó, integrációt segítő, humanizált környezet kialakításáról.
7.2 Az érdekvédelem biztosításának módjai:
-

Az ellátásban részesülők, törvényes képviselőik, hozzátartozóik és az érdekeiket
képviselő társadalmi szervezetek az ellátásban jelentkező problémák vonatkozásában
panasszal elsősorban az intézmény-vezető ápolójához vagy az intézményvezetőjéhez
fordulhatnak. Az intézményvezető 15 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
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intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat
jogorvoslati kérelmével.
-

Amennyiben panaszuk megoldásával nem elégedettek, az ellátottjogi képviselőt is
felkereshetik.

-

Az intézményben Érdekképviseleti Fórum működik, melynek tagjait az idősek otthona
ellátottai, törvényes képviselőik/hozzátartozóik, az intézmény dolgozói és a fenntartó
képviselői közül választják. Az Érdekképviseleti Fórum működésének részletes
szabályait a 3. számú melléklet tartalmazza. Az Érdekképviseleti Fórumhoz
elsősorban a közösséget érintő panaszokkal lehet fordulni, ha az emberi jogok, vagy a
kapcsolattartás sérelme, az intézmény dolgozóinak szakmai-, titoktartási- vagy
vagyonvédelmi kötelezettségének megszegése merül fel.

7.3 A gondnokság alatt álló ellátást igénybevevő érdekeinek védelmében az intézményvezető
kezdeményezheti új gondnok kirendelését, ha a gondnok a gondnoki teendőket nem
megfelelően látja el, ha nem a gondnokolt érdekeinek figyelembevételével végzi
tevékenységét.

8. Az intézmény által biztosított alapszolgáltatások
8.1 Az intézmény a teljes körű ellátás keretében gondoskodik a napi háromszori étkezésről,
szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásról, a lakhatás feltételeiről, a napi
24 órás szolgálatról és a mentális gondozásról.
8.2 A fűtés, világítás, hideg és meleg víz szolgáltatás folyamatos. A fűtési szezon október 15től április 15-ig tart. Ha a hőmérséklet három egymást követő napon 15 oC alá süllyed, a
fűtést beindítjuk.
8.3 Közös érdek, hogy az intézményben tisztaság, higiénikus és rendezett környezet legyen.
Ebben

az

ellátást

igénybevevők

aktív

közreműködése

szükséges,

elsősorban

lakószobájuk rendben tartása terén. Az intézmény biztosítja a rendszeres takarítást az
intézmény egész területén.
1.1 A bejárati ajtó este 19.00 órától reggel 5.00 óráig zárva van. Ebben az időben
csengetéssel jelezzék a személyzetnek érkezésüket.
8.4 Az ellátást igénybevevők napi háromszori étkezésben részesülnek. Orvosi javaslatra
biztosítani tudjuk az egészségi állapotnak megfelelő diétát, illetve a gyakoribb étkezést.
Az ellátást igénybevevők élelmezését az intézményben megállapított napi élelmezési
norma figyelembe vételével a Gyermekélelmezési Intézmény tervezi. Az étkezéshez
szükséges edényzetet, evőeszközt az intézmény biztosítja, azokat az étkező helyiségből
elvinni, ételmaradékot összegyűjteni, a lakószobákban élelmiszert tárolni higiéniai okok
miatt tilos. Az élelmiszerek tárolására az étkező helyiségben elhelyezett hűtők és
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szekrények szolgálnak. Az ezekben tárolt élelmiszereket névvel kell ellátni és az
elhelyezés dátumát is fel kell azokon tüntetni. Az élelmiszerek tárolásának módját a
személyzet rendszeresen ellenőrzi, a nem megfelelően tárolt, fogyasztásra alkalmatlan
élelmiszerek megsemmisíthetők.
8.5 Ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, személyi higiéne
-

Az ellátást igénybevevők elsősorban saját ruházatukat használják, annak elhasználódása, elvesztése esetén az intézménnyel szemben igényt nem támaszthatnak.

-

Ha az ellátást igénybevevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem
rendelkezik, az intézmény biztosít neki 3 váltás fehérneműt és hálóruhát, az évszaknak
megfelelő 2 váltás felsőruházatot és lábbelit.

-

A személyi higiéniához szükséges alapvető tisztálkodási szereket (szappan, sampon,
WC papír) a tényleges szükségletnek megfelelően az intézmény biztosítja.

-

Az ellátást igénybevevők szükség szerint korlátozás nélkül vehetik igénybe a
fürdőhelységeket. A rendszeres – legalább heti 2 alkalommal történő - fürdés kötelező.

-

A segítséget igénylő ellátottak fürdetése, mosdatása a gondozó személyzet feladata.

8.6 Mosás, mosatás, ruházat javítása
Az ellátást igénybevevők személyes ruházatukat az intézményben az arra kijelölt helyen
leadhatják mosásba. Mosás az intézmény központi mosodájában történik. A mosott ruhát
minden ellátást igénybevevő névre szólóan, vasaltan kapja vissza. Az intézményben
vegytisztításra nincs lehetőség, a vegyileg tisztítandó ruhákat, az ellátást igénybevevők
saját költségükön tisztíttathatják. A mosásra leadott ruhaneműkben minden esetben
legyen

jelölve

az

ellátást

igénybevevő

neve.

Mosás: igényeknek megfelelően szükség szerint történik.
8.7 A ruházat varrógéppel történő javítására az intézményben nincs lehetőség.
8.8 Borotválás, hajvágás
Az intézménybe kérésre férfi-női fodrászt lehet hívni, a szolgáltatásért térítési díjat kell
fizetni. Férfiak részére a borotválás szükség szerint az ápoló, gondozó személyzet által
történik. A szolgáltatás térítésmentes.
8.9 Az egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik az ellátást igénybevevő
-

egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításáról,

-

rendszeres orvosi felügyeletéről (ennek keretében biztosítja az egészségi állapot
folyamatos ellenőrzését, tanácsadást, szűrést, az orvos által elrendelt vizsgálat
elvégzését és a gyógykezelést, ha az az intézmény keretein belül megoldható; az
ellátást igénybevevők az intézmény orvosa és saját háziorvosuk szolgáltatásait tudják
igénybe venni),

-

szükség szerinti ápolásáról,
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-

szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról,

-

kórházi kezeléshez való hozzájutásáról,

-

gyógyszerellátásáról


az intézmény orvosa és az intézmény-vezető ápoló által összeállított
alapgyógyszer listán szereplő gyógyszereket térítésmentesen biztosítjuk az
ellátást igénybevevők részére,



a fentiekben nem szereplő egyéni gyógyszerszükséglet költségét az ellátást
igénybevevő fedezi,



az intézmény viseli az ellátást igénybevevő rendszeres és eseti egyéni
gyógyszerszükségletének teljes költségét, ha az ellátást igénybevevőnek a
személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át, vagy az
ellátást igénybevevő részére a költőpénzt az intézmény biztosítja,



az intézmény biztosítja az ellátást igénybevevő rendszeres és eseti egyéni
gyógyszerszükségletének részleges költségét, ha az ellátást igénybevevőnek a
személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme meghaladja
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át, de ez a
jövedelem nem fedezi az ellátást igénybevevő egyéni gyógyszerszükségletének
költségét; ebben az esetben az intézmény az ellátást
jövedelmének

a

költőpénz

összegét

meghaladó

részét

igénybevevő
az

egyéni

gyógyszerszükséglet mértékéig kiegészíti,


az intézmény nem köteles az egyéni gyógyszerszükséglet költségének
viselésére, ha
a) az ellátást igénybevevő az ide vonatkozó jogszabály értelmében jelentős
készpénzvagyonnal rendelkezik
b) az ellátást igénybevevő olyan jelentős ingatlanvagyon tulajdonosa, amely
felett rendelkezési jogát más személynek az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett joga nem korlátozza
c) az ellátást igénybevevőnek tartásra képes és köteles hozzátartozója van
d) részleges költségtérítésnél az ellátást igénybevevő a gyógyszerköltség rá eső
részét nem fizeti meg,

-

gyógyászati segédeszköz ellátásról


az intézmény feladata a vényre felírt testtávoli eszköznek az intézmény
költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátott költségén történő biztosítása
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ha a testközeli segédeszköz költségeinek viselésére az ellátott jövedelmi
helyzete alapján nem képes, a költségviselés tekintetében a gyógyszerköltség
térítésénél leírtak szerint kell eljárni



az intézmény költségén biztosított testtávoli segédeszköz az intézmény
tulajdonát képezi

-

az intézményben fizioterápiás asszisztens tevékenykedik, az általa nyújtott szolgáltatás
igényét az intézmény-vezető ápolónak előzetesen jelezni szükséges; a szolgáltatás
térítésmentes.

8.10 A mentálhigiénés ellátás keretében az intézmény biztosítja
-

a személyre szabott bánásmódot,

-

a konfliktushelyzetek megelőzése, rendezése érdekében az egyéni és csoportos
megbeszélést,

-

a szabadidő kultúrált eltöltésének feltételeit (ehhez közösségi helységek állnak
rendelkezésre, ahol televízió, DVD lejátszó, CD lejátszó, lemezek, könyvek,
társasjátékok, kreatív foglalkozáshoz szükséges anyagok és eszközök találhatók),

-

az ellátást igénybevevők családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásához
szükséges feltételeket,

-

a hitélet gyakorlásának feltételeit.

Az intézmény személyzete segíti és támogatja az intézményen belüli kis közösségek,
társas kapcsolatok kialakulását és működését. A rendszeres tevékenység az egészséges
élet alapja, ezért közös érdek, hogy az ellátást igénybevevő az intézmény által nyújtott
lehetőségekkel élve részt vegyen
-

az aktivitás megőrzését, visszaszerzését segítő fizikai tevékenységekben (séta, sport,
levegőztetés, torna),

-

a szellemi és szórakoztató tevékenységekben (előadás, felolvasás, rádió hallgatás, TV
nézés, társasjáték, vetélkedők),

-

a kulturális tevékenységekben (rendezvények, kirándulások).

Az aktuális programokról folyamatos tájékoztatást kaphatnak a közösségi helyiségeiben
elhelyezett faliújságok tartalmából, valamint a foglalkoztatás szervező/mentálhigiénés
munkatárstól. A foglalkozásokon való részvétel önkéntes.

8.11 Pénz- és értékkezelés, megőrzés
Az ellátást igénybevevőknek az intézménybe érkezéskor, vagy a későbbiekben
lehetőségük van értékeik leadására megőrzés céljából. Csak szabályszerűen átadott, átvett
értékeik megőrzéséért tudunk felelősséget vállalni. A megőrzésre át nem adott pénzért,
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értéktárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget, azok elvesztése esetén az
intézménnyel szemben kárigény nem érvényesíthető.
A megőrzésre átadható értékek köre:
-

takarékbetétkönyv,

-

értékpapír,

-

készpénz,

-

ékszer,

-

értékes tárgy, pl. festmény, műtárgy, amennyiben eredetét a tulajdonos igazolni tudja.

Az átvétel és megőrzés módja:
-

a takarékbetétkönyvet, értékpapírt, készpénzt a letétkezelő bevételi bizonylaton
szabályszerűen átveszi, és annak egy példányát az ellátást igénybevevőnek vagy
törvényes képviselőjének átadja az átvétel megtörténtének igazolásául,

-

készpénz esetén az átvételt követően 4 munkanapon belül gondoskodunk az ellátást
igénybevevő kívánságának megfelelő pénzintézetben történő elhelyezésről, vagy az
intézmény számlavezető bankjánál letéti számlán történő elhelyezéséről,

-

a készpénzt pénzintézetben betét, vagy letéti számlán történő lekötés formájában kell
megőrizni,

-

a letéti számlán kezelt pénzösszegeket letéti szerződés ellenében veszi át a letétkezelő,

-

ékszer, értékes tárgy esetén a felsoroltakat átvételi elismervény ellenében átvesszük,
azt 2 tanú aláírásával hitelesítjük, és annak egy példányát az ellátást igénybevevőnek
vagy törvényes képviselőjének átadjuk,

-

az ékszert az ingónyilvántartásba felvezetjük és az intézmény páncélszekrényében
őrizzük.

Az átadott értékek, ill. vagyontárgyak meglétét az ellátást igénybevevő és/vagy törvényes
képviselője ellenőrizheti és kérésükre az intézmény-vezető ápoló köteles azokat kiadni.
Az érték kiadása tanúk jelenlétében történik. Az átvételt az átvételi bizonylaton
aláírásukkal igazolják. Azon ellátást igénybevevők részére, akik egészségi állapotuk miatt
pénzüket kezelni nem tudják, személyes szükségleteik kielégítésére az intézmény-vezető
ápoló – az ellátást igénybevevő és/vagy törvényes képviselője kérésére – személyes
nyilvántartású készpénz letét formájában kezeli pénzüket. Az átvétel igazolására a letétnél
meghatározottak az irányadók.
8.12 Az intézményben elhunyt ellátást igénybevevők kegyeleti ellátásával kapcsolatos
feladatok
Gondoskodunk:
- a törvényes képviselő és a legközelebbi hozzátartozó értesítéséről,
- az elhunyt elszállíttatásáról,
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- az ingóságok számbavételéről, hagyatéki eljárás lezárásáig megőrzéséről vagy a
legközelebbi hozzátartozónak történő átadásáról.
Az intézmény az ellátást igénybevevő eltemettetéséről abban az esetben gondoskodik, ha
az elhunyt halála előtt erre vonatkozóan rendelkezett és az e célt szolgáló takarékbetétje,
pénzbeli letétje elhelyezésekor kedvezményezettként az intézményt jelölte meg. Ilyen
rendelkezés hiányában az eltemettetésről az örökösök gondoskodnak. Ha nincs, vagy nem
lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, az intézményvezetője

a köztemetés

elrendelését kezdeményezi a települési önkormányzat jegyzőjénél.

9. Az együttélés szabályai
Szeszesital fogyasztás:
Az intézményben és az intézményen kívül a szeszesital fogyasztás korlátozott mértékben és
alkalomszerűen ajánlott. Az alkoholizmusból eredő problémák miatt alkalmazni kell a
korlátozásokat, amelyek azonban nem a fogyasztás tilalmán alapulnak, és egyéni
szabadságjogokat nem sérthetnek.
A szociális törvény egyértelműen rendelkezik arról, hogy amennyiben életkorából adódóan
intézményi férőhelyre jogosult, de szenvedélybetegnek tekinthető, ellátásáról más intézmény
keretében kell gondoskodni.
Az intézmény, területén kívül lerészegedett ellátottakat nem szállítja be, és az esetlegesen
bekövetkezett sérülésekért felelősséget nem vállal! Azon lakók részére, akik rendszeresen
fogyasztanak úgy alkoholt, hogy azzal megsértik más lakók nyugalmát, az intézmény
orvosának szakvéleménye alapján kérvényezzük más intézményben történő elhelyezését, ez a
magatartás a házirend súlyos megsértésének minősül és ez ellátási jogviszony megszüntetését
eredményezheti!

9.1 Az általános napirend az intézmény minden ellátottjára érvényes.
9.2 Az intézmény általános napirendje:
Reggeli felkelés, tisztálkodás:

530-730

Reggeli:

800-900

Ebéd:

1200-1400

Vacsora:

1630-1800

Napközbeni csendes pihenő:

1300-1430

Esti lepihenés:

2000-tól igény szerint.

A kávéfogyasztás lehetősége az intézményben található ital automaták igénybevételével
lehetséges. A látogatás nincs időhöz kötve, azonban az intézmény működésének
zavartalan biztosítása érdekében a látogatásaikat lehetőség szerint úgy időzítsék, hogy az
ne essen egybe az étkezési-, tisztálkodási-, valamint a pihenőidőkkel. Az ápolási és
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gondozási feladatok végzésekor a személyiségi jogok tiszteletben tartása miatt a
látogatók nem tartózkodhatnak a lakószobákban.
9.3 A televízió nézés és rádió hallgatás a nap bármely szakában megengedett. Az esti
lepihenés és a napközbeni pihenő alatt a lakószobákban a rádió működtetése csak a
lakótársak beleegyezésével történhet. A közös helységekben levő szórakoztató eszközök,
berendezések az esti lefekvés után is használhatók abban az esetben, ha azzal a többi
lakótárs nyugalmát nem zavarják. Az elektromos készülékek üzemzavarát haladéktalanul
jelenteni kell az intézmény valamely dolgozójának.
9.4 A lakószobák rendje:
Minden ellátást igénybevevőnek ügyelni kell a rendre, tisztaságra. Erejéhez mérten
kérjük, vegyen részt saját szobájában és környezetében a tisztaság fenntartásában.
Lakószobákban élelmiszert tárolni higiéniai okok miatt tilos. A lakószobában tilos a
dohányzás! Kérjük, hogy az intézmény területén csak az arra kijelölt helyen
dohányozzanak. Az ellátást igénybevevőknek az intézményben csak a mérsékelt
mennyiségű és kultúrált módon történő alkoholfogyasztás megengedett. Tartózkodni kell
az olyan mértékű alkoholfogyasztástól, mely az együttélés alapvető szabályait sérti, az
ellátást igénybevevők nyugalmát zavarja.
9.5 Az intézményvezető ápoló évente legalább 2 alkalommal lakógyűlést tart, melyen
tájékoztatja az ellátást igénybevevőket az őket érintő kérdésekről, az intézmény életéről,
eredményeiről és terveiről. A lakógyűlésen az ellátást igénybevevők elmondhatják
panaszaikat, véleményüket, javaslataikat. A lakógyűlésen elhangzottakról jegyzőkönyv
készül.
9.6 Az intézmény házirendjének súlyos megsértése az intézményi jogviszony megszűnését
vonhatja maga után. A házirend súlyos megsértésének minősül, ha az ellátást
igénybevevő
-

lakótársa nyugalmát tartósan zavarja,

-

ittas magatartásával lakótársait zavarja,

-

lakótársaival és/vagy az intézmény dolgozóival szemben durva, agresszív magatartást
tanúsít,

-

súlyosan megrongálja az intézmény és/vagy az ellátást igénybevevők érték- és
vagyontárgyait.

Az intézményvezető az ellátást igénybevevő jogviszonyának megszüntetését vagy
áthelyezését kezdeményezheti – az Érdekképviseleti Fórum hozzájárulásával – ha az
ellátást igénybevevő a házirendet 3 alkalommal súlyosan megsérti, és ezt a tényt
feljegyzések igazolják.
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10. Eltávozás
10.1 Minden ellátást igénybevevőnek joga van az intézményen belüli és intézményen kívüli
szabad mozgásra, figyelemmel a saját biztonságára. Az intézményből való távozást
minden esetben jelezni kell az intézmény valamely gondozó személyzete felé. Egy
napnál hosszabb időre történő távozásukat az intézmény-vezető ápolónak 2 munkanappal
előbb jelezzék az ellátási napok módosítása érdekében, írásban.
10.2 Egy ágyas szobában történő elhelyezés esetén, az ellátást igénybevevő 1 napnál hosszabb
időre történő távolléte esetén szobájának kulcsát köteles a szolgálatban levő gondozó
személyzet egy tagjának átadni. Az átvételről feljegyzés készül.
10.3 A távollét idejére szükséges gyógyszereket az intézmény az alapgyógyszer lista szerint
biztosítja.
10.4 Amennyiben korlátozó intézkedés elrendelésére van szükség, a korlátozó intézkedés
keretein belül az intézményi eltávozás megakadályozható. A korlátozó intézkedésekre
vonatkozó tudnivalókat a 2. melléklet tartalmazza.

10.5 Amennyiben a lakó előzetes bejelentés nélkül az intézmény területéről eltávozik és
tartózkodásának helyéről nem kap az intézmény tájékoztatást 48 órán belül, akkor az
intézményből történt eltávozástól eltelt 48 óra múlva az egység vezetője/távolléte esetén
az ügyeletben lévő köteles jelzéssel élni az intézményvezetője vagy az intézmény-vezető
ápoló és a rendőrség felé.

11.

Az

ellátást

igénybevevők

egymás

közötti

és

hozzátartozóikkal

történő

kapcsolattartása
11.11 Az intézmény gondoskodik az ellátást igénybevevők és hozzátartozóik személyes
kapcsolattartásának kultúrált és zavartalan körülményeiről.
11.2 Az ellátást igénybevevők szobájukban vagy a közösségi helységekben fogadhatják
látogatóikat. A lakószobában csak a lakótársak beleegyezésével történhet a látogatók
fogadása.
11.3 A látogatók érkezésüket minden esetben jelezzék a gondozó személyzet egy tagjának.
11.3 A látogatók a tájékozódáshoz segítségül kérhetik a személyzet bármely tagját.
11.4 Ha a látogató az intézményben élők és dolgozók nyugalmát zavarja (ittas, viselkedése
nem felel meg a normáknak vagy a lakószobában, alkalmatlan időben – ápolási,
gondozási tevékenység, egészségügyi ellátás végzése idején tartózkodik), a gondozó
személyzet kérheti a távozását.
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12. Térítési díj
Két hónapot meghaladó távollét idejére:
1.a) egészségügyi intézményben történő kezelések tartalmára a megállapított személyi
térítési díj 40%-át fizeti,
b) az a) pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 60-%-át fizeti.
Ha az ellátást igénybevevő a személyi térítési díj kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a
fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj hátralékának
behajtásáról, illetőleg az alábbiak szerint a jogviszony megszüntetéséről.

-

-

Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve
elengedését kéri kérésével a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátott, a törvényes
képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj-fizetési
kötelezettségnek nem tesz eleget, ha
a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap
utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi
térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az
intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az
intézményvezető a jövedelemvizsgálatot - ideértve az Szt. 68/B. § és a 117/B. §
szerinti esetet is - a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a
jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem
kéri a (2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b)
pontja alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes
képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a
felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben
foglaltakról.
A felmondás nem alkalmazható, ha jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett
ingatlanvagyonán.
A jövedelemvizsgálat (Szt. 119/C. §) során az intézményvezető megvizsgálja az
intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően az ellátást igénylő: havi
jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát ápolást, gondozást
nyújtó intézmény és ápoló-gondozó célú lakóotthon esetén. Illetve a térítési díj
felülvizsgálatakor megvizsgálja a havi jövedelmét és ingatlanvagyonát az Szt. 117. §
(5) bekezdése szerinti esetben.
Az ellátást igénybe vevő az ellátásért a fenntartó – Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa – mindenkor hatályos határozata, illetőleg
a helyi rendelet alapján személyi térítési díjat köteles fizetni. A személyi térítési díj
összege az ellátott jövedelmi, vagyoni, szociális helyzetére tekintettel csökkenthető. A
kedvezmény mértékét a helyi önkormányzati rendelet állapítja meg. A megállapított
személyi térítési díjat a megállapodásban rögzítettek szerint kell megfizetni.
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-

-

A személyi térítési díj összege – a fenntartó által – két alkalommal vizsgálható felül és
változtatható meg, kivéve a törvényben biztosított további eseteket. A térítési díj
felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról
a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a
jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve a
jogszabályban rögzített esetben. (Szt. 115.§ (7) bekezdése alapján a felülvizsgálat
során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó
rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a
felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot
megelőzően - jövedelem és vagyon hiányában - térítésmentesen vette igénybe az
ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez
utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres
pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.)
Az intézményvezető személyi térítési díjról szóló értesítésének kézhezvételétől
számított 8 napon belül az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díj
megfizetésére kötelezett személy a fenntartóhoz fordulhat, ha a személyi térítési díj
összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri. A fenntartó
határozattal dönt a kérelemről, mely ellen a kérelmező a bírósághoz fordulhat.

12.1 Az intézményi ellátásért a jogszabály előírása alapján intézményi térítési díjat kell
fizetni. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-ig állapítja meg. Az
intézményi térítési díj év közben 1 alkalommal korrigálható. A fizetendő térítési díjról az
ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője tájékoztatást kap írásban és szóban.
12.2 A személyi térítési díjat a hatályos jogszabályok szerint az intézmény fenntartója
állapítja meg.
12.3 A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente 2
alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátást igénybevevő
jövedelme
- olyan mértékben csökken, hogy a törvényben meghatározott térítési díj fizetési
kötelezettségének nem tud eleget tenni,
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben
növekedett.
A felülvizsgálathoz szükséges adatokat az ellátást igénybevevő vagy törvényes
képviselője,

hozzátartozója

köteles

az

intézmény

részére

megadni.

A szolgáltatási önköltség év közben 1 alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki
folyamatok indokolják.
12.4 A megállapított személyi térítési díjat a tárgy hónapot követő hónap 10. napjáig kell az
intézmény számlájára befizetni.
12.5 Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást
igénybevevő havi jövedelmének 80%-át.
12.6 A bejelentett távollét esetén az ellátásban részesülő a 2 hónapot meg nem haladó távollét
idejére a megállapított személyi térítési díj 20%-át fizeti.
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A 2 hónapot meghaladó

távollét esetén a személyi térítési díj 60%-a fizetendő, kivétel az egészségügyi
intézményben történő kezelések tartamát, amely alatt a személyi térítési díj 40%-át kell
téríteni.
Távollétnek minősül a rendszeres hétvégi távollét (péntek estétől hétfő reggelig).
12.7 Indokolatlan, nem engedélyezett távollét esetén a teljes összegű térítési díjat kell az
ellátást igénybevevőnek fizetnie.
12.8 A személyi térítési díjat
- az ellátást igénybevevő,
- a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadott gyermeke,
örökbefogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási
kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének két és félszeresét,
- a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
- a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy köteles megfizetni.
12.9 A térítési díj meg nem fizetése esetén az intézményvezetője 3 alkalommal írásban
szólítja fel a térítési díj fizetésére kötelezett személyt. Amennyiben a térítési díj fizetése a
felszólítások után sem történik meg, az az intézményi ellátás megszűnését vonja maga
után.
12.10 A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátást igénybevevőt, aki jövedelemmel
nem rendelkezik.
12.11 Az ellátást igénybevevő egyetértése és írásbeli nyilatkozata alapján a havi jövedelmet
az

intézmény

erre

meghatalmazott

dolgozója

is

felveheti,

és

ebből

a

személyi térítési díjat levonhatja. A fennmaradó összeg sorsáról az ellátást igénybevevő
szintén írásban rendelkezhet.
12.12 A szociális szolgáltatások hosszú távú fenntarthatósága szükségessé teszi, hogy ki kell
alakítani az öngondoskodást nagyobb mértékben megvalósító források bevonásának
lehetőségét. Ennek egyik lépése a belépési hozzájárulás, mely az igénylő beköltözését
megelőzően kérhető, melynek összege egy ágyas szobában történő elhelyezés esetén 360 000
Ft, két ágyas szobában történő elhelyezés esetén az egyszeri hozzájárulás összege 240 000 Ft.
Beköltözéskor javasoljuk a térítési díj fizetéséhez az átutalásos forma alkalmazását.

13. Kártérítés
13.1 Az ellátást igénybevevőnek használatra kiadott minden felszerelés az intézmény
tulajdonát képezi, melyet elidegeníteni, megrongálni, megsemmisíteni nem szabad. A
szándékosan okozott kárért az ellátást igénybevevő kártérítési felelősséggel tartozik.
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13.2 A kártérítést az intézményvezetője az ellátást igénybevevőnek a térítési díj befizetése
után visszamaradó jövedelme, készpénz vagyona, ill. költőpénze terhére állapítja meg.
13.3 Amennyiben az ellátást igénybevevő szobáját, annak berendezéseit, felszerelését nem
rendeltetésének megfelelően használja, a helyreállítás (festés, javítás stb.) költségeit
köteles megtéríteni.
13.4 Az ittasságból eredő mentőszolgálati igénybevétel és az ellátás egyéb költségei az
ellátást igénybevevőt terhelik.
14. Áthelyezés
Az intézetvezető az ellátott áthelyezését kezdeményezheti, ha a jogosult:

a) egészségi állapotának megváltozása miatt indokolt, vagy nem egészségi
állapotának megfelelő intézménybe került elhelyezésre,
b) az adott intézményben állapotára való tekintettel tovább nem rehabilitálható,
c) a házirendet többször súlyosan megsérti és emiatt az Érdekképviseleti Fórum a
jogosult áthelyezését javasolja.

Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozza meg az áthelyezésről a beutaló
Önkormányzat képviselőtestülete dönt.

14.1 Az intézményi jogviszony tartama alatt az ellátást igénybevevő más intézménybe, ill. a
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ más telephelyére történő áthelye-zését
kezdeményezheti
- az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője,
- az intézményvezetője.
14.2 Az intézményvezetője az áthelyezést akkor kezdeményezheti, ha az ellátást igénybevevő
- egészségi állapotának változása indokolja,
- a házirendet többször, súlyosan megsérti és emiatt az Érdekképviseleti Fórum az ellátást
igénybevevő áthelyezését javasolta.
14.3 Súlyos vagy középsúlyos dementia kórkép fennállása esetén az intézményvezetője az
ellátást igénybevevő áthelyezését kezdeményezheti az intézmény Ady Endre utcai Idősek
Otthona Dementáltak Otthona részlegére.
14.4 Szakorvos által igazolt szenvedélybetegség fennállása esetén az intézményvezetője az
ellátást igénybevevő áthelyezését kezdeményezheti a Szenvedélybetegek Otthonába.
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15. Az intézményi jogviszony megszűnése
15.1 Az intézményi jogviszony megszűnik
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
- az ellátást igénybevevő más intézménybe való áthelyezésével,
- az ellátást igénybevevő halálával,
- az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselőjének a jogviszony megszűnésére
vonatkozó bejelentést követően legalább 15 nap elteltével.
- ha az ellátott térítési díjfizetési kötelezettségének annak ellenére nem tesz eleget, hogy
azt jövedelmi, vagyoni viszonyai egyébként lehetővé tennék, ebben az esetben, ha 6
hónapon át folyamatosan térítési díj tartozása áll fenn, és ennek összege a 2 havi
személyi térítési összegét meghaladja
15.2 Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézményvezetője értesíti az ellátást
igénybevevőt, ill. törvényes képviselőjét
- a személyi használati tárgyak és megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének
határidejéről és feltételeiről,
- az esedékes, ill. hátralékos térítési díj befizetésének kötelezettségéről,
- az ellátást igénybevevővel szembeni követelésről, kárigényről, azok rendezési módjáról.
15.3 A jogviszony megszűnésekor
- az eltávozást megelőzően az ellátást igénybevevő köteles az intézményi és saját leltár
elkészítésében közreműködni,
- ha az intézményi jogviszony az ellátást igénybevevő halálával szűnik meg, a
szolgálatban levő gondozó személyzet köteles a záró leltárt haladéktalanul elkészíteni.

16. Az intézmény alkalmazottaira vonatkozó szabályok
16.1

Az

intézményvezetője

gondoskodik

a

dolgozók

foglalkozásbeli

titoktartási

kötelezettségének érvényesüléséről, és az ellátást igénybevevők személyi jogainak
tiszteletben tartásáról.
16.2 Az intézmény alkalmazottja nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az intézmény
érdekeit sérti, jó hírét veszélyezteti. A dolgozó is köteles a házirendet betartani.
16.3 Az intézmény dolgozóinak titoktartási kötelezettsége van. Az intézményi ellátást
igénybevevőkről szerzett bármilyen információt illetéktelen személyeknek átadni tilos.
Az intézmény ellátást igénybevevőivel, azok hozzátartozóival udvariasan és előzékenyen
kell viselkedni.
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16.4 A dolgozónak munkája elvégzéséért pénzt vagy bármilyen más vagyoni előnyt kérni és
elfogadni nem szabad.
16.5 Az intézmény alkalmazottja, annak közeli hozzátartozója az ellátásban részesülő
személlyel tartási-, életjáradéki- és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt – ill.
annak megszűnésétől számított 1 évig - nem köthet; az ellátás igénybevevőjétől,
törvényes képviselőjétől, hozzátartozójától kölcsönt nem kérhet, valamint ezen
személyekkel üzleti kapcsolatban nem állhat.
16.6 Az intézmény alkalmazottja az intézmény területén üzleti tevékenységet az ellátást
igénybevevőkkel és azok hozzátartozóival nem folytathat.
16.7 Az intézmény alkalmazottja köteles óvni és védelmezni az intézmény vagyonát, azért
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
16.8 Az intézmény dolgozója sem munkaidőben, sem munkaidőn túl az intézmény területén
szeszesitalt nem fogyaszthat. Alkoholos befolyásoltság alatt történő munkavégzés
fegyelmi eljárás kezdeményezését vonja maga után.

E házirend 2015. április lép hatályba
Békéscsaba, 2015. március 19.

Bátori
Intézményvezető
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Zsuzsanna

Ide vonatkozó jogszabályok:
-

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

-

1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

-

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről

-

62/1997 (VI. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezelésének egyes kérdéseiről

-

29/1993 (II. 17.) Korm. rendelt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról
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17. Mellékletek

1. számú melléklet

Hőhn Ildikó Békés megyei ellátottjogi képviselő

Elérhetősége:
Levélben: : 5600 Békéscsaba, Degré u. 59.
E-mailben: hohn.ildiko@obdk.hu
Telefonon:6-20/489-9581
Fogadónap: minden hónap első keddjén 1400 és 1600 között a Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központban (Békéscsaba, Degré u. 59.)

2. számú melléklet

Korlátozó és kényszerintézkedések protokollja
I. Cél
Veszélyeztető állapot esetén alkalmazandó kényszerintézkedés.
II. Alkalmazási terület
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ minden bentlakásos telephelye.
III. Meghatározások
Korlátozás:
Olyan esetben alkalmazandó, amikor az ellátott állapotából kifolyólag képtelen kontrollálni
viselkedését, nem képes objektíven felfogni a körülötte zajló történéseket, nem ura
cselekedeteinek, saját maga helyzetét és egészségi állapotát tévesen ítéli meg. Az ellátott
veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít.
Veszélyeztető magatartás:
Az ellátott – pszichés állapotának zavara következtében – saját vagy mások életére, testi
épségére, egészségére jelentős veszélyt jelenthet, és állapota jellegére tekintettel a sürgős
intézeti gyógykezelés nem indokolt.
Közvetlen veszélyeztető magatartás:
Az ellátott – pszichés állapotának akut zavara következtében – saját vagy mások életére, testi
épségére, egészségére közvetlen és súlyos veszélyt jelent.
Célkitűzés, vezérelv:


Az ápoló, gondozó munka során a hangsúly a veszélyeztető, illetve közvetlen
veszélyeztető állapotok prevenciójára, illetve a hirtelen fellépő esetekben a probléma
megoldására és a kényszerítő intézkedések minimalizálására helyeződik.



A szakemberek problémamegoldó stratégiájának bővítése.



A korlátozás csak addig tartható, illetve olyan mértékű és jellegű lehet, amely a
veszély elhárításához feltétlenül szükséges.

Kompetenciák, kötelezettségek:
A veszélyeztető állapot felmérése az orvos feladata a szakápoló, a gondozó folyamatos jelzése
alapján. A korlátozó módszerek vagy eljárások alkalmazását az orvos írásban rendeli el
megjelölve annak indítékát, módját, alkalmazásának időpontját. Állandó orvosi felügyelete
hiányában ha a legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkező ápoló rendeli el a korlátozást,
haladéktalanul értesíteni kell az ellátott kezelőorvosát, aki a korlátozó intézkedést 2 órán belül
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jóváhagyja. A kezelőorvosnak a jóváhagyást 24 órán belül dokumentálnia kell. A korlátozó
intézkedés elrendeléséről haladéktalanul tájékoztatni kell az intézmény-vezető ápolóját.
A korlátozás lehetséges eszközei:


pszichés nyugtatás,



farmakoterápia,



intézményen belüli elkülönítés (pl. nővérszoba, betegszoba, vagy a saját szobája, ha a
lakótársakat más helyen el tudjuk helyezni),



mozgásban való korlátozás (intézmény elhagyásának megakadályozása, szükség
esetén lakószoba bezárása, heveder alkalmazása),



a fentiek komplex alkalmazása,



kórházi elhelyezés.

Mindig az ellátott kezelőorvosa dönti el, mely korlátozást tartja szükségesnek. Az ápoló az
eszközrendszerek közül a következőket alkalmazhatja:


pszichés
-

nyugtatás:
szituációból

-

kiemelni,
beszélgetés,

ventiláció

biztosítása,

- gondolat elterelés


farmakoterápia keretében a szükség esetén járó gyógyszert, ami fel van tüntetve az
egyéni gyógyszernyilvántartó lapon



intézményen belüli elkülönítés



mozgásában való korlátozások közül az intézet területének az elhagyását
korlátozhatja.

IV. Az eljárás leírása
A kritikus, előre nem látható helyzetben a gondozó alábbi egyénre szabott és szituációfüggő
intézkedéseket teheti, ha az ellátott önmagát vagy mások egészségét, testi épségét
veszélyeztető magatartást tanúsít:


segítséget kér munkatársaitól, azonnal megkezdi az intézkedést, nyugodtan, határozottan viselkedik,



jelzi a veszélyeztető helyzetet az orvosnak,



az ellátottat tájékoztatja azokról az intézkedésekről, amelyek ebben a szituációban
történni fognak vele,



az ellátottal kapcsolatos közvetlen intézkedések közül veszélyeztető állapot fennállása
esetén az első, hogy az ellátott együttműködését megnyerjük és megtartsuk,
meggyőzzük a szükségesnek ítélt terápiás változtatás elfogadásáról,
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fontos az ellátott megnyugtatásához, hogy ismerjük azon eszközöket, tevékenységeket,
amelyek az ő számára hangsúlyosak, melyekben könnyebben együttműködik,



ha az ellátott nem működik együtt, akkor léphet életbe a korlátozó intézkedés, mely a
veszélyeztető állapot megszüntetését szolgálja, és az ellátott biztonságos helyzetének
visszaállásáig áll csak fenn,



előzzük meg, hogy sérülést okozó tárgyhoz hozzájusson az ellátott, amennyiben mégis
van veszélyt okozó eszköz a birtokában, azt a dolgozó elkérheti, annak átadására
határozottan utasíthat, elvétele érdekében fizikai erőt alkalmazhat (az ellátottat
lefoghatja, mozgásában átmenetileg akadályozhatja), szükség esetén akár rendőri
segítséget is kérhet,



megakadályozza az ellátottnak az intézményből való távozását, ha az veszélyt jelent
önmagára vagy másokra,



ha az agresszió megnyilvánulásának kezelése feszültséget jelent a környezetre, külön
helységben kell folytatni a veszélyeztető helyzet elhárítását,



a bentlakásos intézményben a személyzet elsődleges feladatai közétartozik, hogy az
ellátottak biztonságát megteremtse,



amennyiben az ellátásban részesülő részéről fizikai támadás veszélye áll fenn, a
dolgozó mindent köteles megtenni ennek elkerülése érdekében,



tudatosítani kell a lakóban cselekedete helytelenségét,



az ellátott megközelítése csak nyugodt, biztos modorban történhet,



orvosi jelenlét hiányában a legmagasabb végzettséggel rendelkező ápoló, gondozó
irányításával történik a korlátozó intézkedés végrehajtása,



ha az ellátott megfékezéséről döntés született a személyzet legalább 4 tagjának meg
kell őt közelíteni lassan és óvatosan, miután a többi ellátottat eltávolították a területről,



az ellátottnak meg kell mondani jól érthetően, hogy nem kontrollált viselkedése miatt
elkülönítik és korlátozzák; lehetővé kell tenni a válaszadást; ha nem reagál, a
személyzet tagjainak meg kell őt fogni a végtagjainál fogva és végre kell hajtani az
orvos utasításait,



ha az ellátott továbbra sem jelzi együttműködési szándékát, illetve a veszélyhelyzet
nem szűnik meg, ágyhoz történő rögzítéssel (maximum 16 óra) gondoskodik a
személyzet a biztonságról (a rögzítésen – állapottól függően – 2 óra múlva mindenképpen lazítani kell)



rögzítés esetén is biztosítanunk kell az ellátott kényelmét



veszélyeztető állapot esetén a korlátozó intézkedés mindig felügyelettel párosul, az
ellátott nem hagyható folyamatos felügyelet nélkül.
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A fizikai korlátozás alkalmazásának módjai:


8-10 cm széles belül párnázott bőr vagy hevederövvel lehet lekötni az ellátottat



a rögzítés erőssége csak a szükséges mértékű lehet, a végtag megfelelő keringését
biztosítani kell (minimalizáció elve)



csak a végtagot lehet lekötni, az ízületek mozgását nem lehet akadályozni



rögzítés alatt folyamatos felügyeletet kell biztosítani



fontos az ellátottal való folyamatos kommunikáció, az állandó tájékoztatás



lehetőleg más ellátott jelenléte nélkül történjen (lelki sérülést ne okozzon)



pszichiátriai betegeknél 16 órán keresztül lehet alkalmazni, majd felül kell vizsgálni



az ellátottjogi képviselőt 72 óra lejártával tájékoztatni kell.

Az ápoló személyzet további feladatai:


igyekezzen veszélyhelyzetben is nyugodt maradni, ne keltsen pánikot



szakszerűen kérjen segítséget, ezzel is segítve a gyors beavatkozást



végezzen verbális pszichés nyugtatást



pótolja a folyadékot



a tevékenységek alatt beszélgessen az ellátottal



az elrendelt gyógyszereket pontosan adagolja



pontos és egyértelmű dokumentáció.

Ellenőrzés során megfogalmazott további lépések:


A kényszerintézkedések az ellátottakban, személyzetben feszültséget, szorongást
kelthet. Fontos ezeknek az utólagos megbeszélése ellátottak esetén nagycsoportban,
személyzet esetén esetmegbeszélő csoportban.



Veszélyeztető állapot lezajlása után az ellátottal meg kell beszélni a történteket, együtt
kell meghatározni a korai figyelmeztető tüneteket és a szükséges teendőket.

Szükséges dokumentáció:


Adatlap az ellátás során történt kényszerintézkedés, korlátozás dokumentálásához



Ápolási, gondozási dokumentáció

Folyamatszabályozás felülvizsgálata:


A kényszerintézkedés megszűnését követő 5-10 napon belül kell történjen



A felülvizsgáló team tagjai: intézmény-vezető ápoló,a

korlátozásban aktuálisan

résztvevő személyzet.
Korlátozó intézkedés jogi szabályozása:


1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 94/G. §



60/2004. (VII. 6.) SzCsM rendelet a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és
ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól



1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 10. §

26



1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 101/A. §

Személyes szabadságában bármely módon csak a veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető
magatartású személy korlátozható.
Cél: a kényszerintézkedések szabályozása védje az ellátott személy jogait és szabályozza a
dolgozó tevékenységét.
Az ellátottak jogai:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybevevő ellátottnak joga
van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által
biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete, vagy állapota
alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybe vételére.
Az ellátottak általános jogai:


az élethez és az emberi méltósághoz,



a testi épséghez,



a testi-lelki egészséghez,



a tulajdonhoz,



a kapcsolattartáshoz,



a fizikai vagy másfajta erőszak és megalázó bánásmód elleni védelemhez,



a tájékoztatáshoz,



az önrendelkezéshez való jog.

Az ellátottak speciális jogai:
Meghatározott ellátotti csoportokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak.
Csoportok:


pszichiátriai- és demens betegek



szenvedélybetegek



fogyatékos személyek.

Korlátozó intézkedés alkalmazhatóságának körülményei:
A pszichiátriai/demens ellátottak személyiségi jogait az egészségügyi ellátás és az ápoló,
gondozó munka során helyzetére való tekintettel fokozott védelemben kell részesíteni. Akkor
korlátozhatóak a betegjogok, amikor a kliens az állapotából kifolyólag képtelen kontrollálni
viselkedését, nem képes objektíven felfogni a körülötte zajló történéseket, nem ura
cselekedetének, saját maga helyzetét és egészségügyi állapotát tévesen ítéli meg,
veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít.
Veszélyeztető magatartás: a beteg – pszichés állapotának zavara következtében – saját vagy
mások életére, testi épségére, egészségére jelentős veszélyt jelenthet, és a megbetegedés
jellegére tekintettel sürgős intézeti gyógykezelés nem indokolt.
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Közvetlen veszélyeztető magatartás: a beteg – pszichés állapotának akut zavara
következtében – saját vagy mások életére, testi épségére, egészségére közvetlen és súlyos
veszélyt jelent.
Sürgősségi állapot:


pszichológiai



környezetet veszélyeztető állapot



gyógyszerek használata



pszichoszomatikus krízisállapot



pszichoszociális eredetű neurotikus állapotok



érzelmileg sérülékeny egyének konfliktusos állapota.

Pszichiátriai sürgősségi állapotok:


zavartság



agresszió



negativizmus



stupor



agitáltság.

A megelőzés eszközei:
Az emberi méltósághoz való jog ezekben az esetekben sem korlátozható. A tájékoztatást ilyen
esetekben is meg kell kísérelni. Az ápoló, gondozó munka során a hangsúly a veszélyeztető,
illetve közvetlen veszélyeztető állapotok prevenciójára, illetve a hirtelen fellépő esetekben a
problémamegoldásra és a kényszerítő intézkedések minimalizálására, és e tevékenységek
dokumentálására helyeződik.
A prevenció komplex (bio-pszicho-szociális) megelőzés. Sikeres működésének lépései:


egyéni gondozási terv



szabadidős foglalkozás: segíti az ellátottak minőségi életvitelét, a tartalmas időtöltést,
visszaszorítja az „üres napok” következményeként megjelenő gyakoribb konfliktushelyzeteket, feszültségeket



profiltisztítás: diagnózis szerint elhatárolt részlegek kialakítása



kényelmes, barátságos, egyénre szabott lakótér (élettér szélesítése, családi és baráti
kapcsolatok megőrzése)



gyógyszerelés: korszerű, időnként felülvizsgált



személyzeti esetmegbeszélés: problémamegoldó stratégiák bővítése



házirend megismertetése



állandó, könnyen áttekinthető napirend



változások észlelése
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az ellátott rendszeres és szükségszerű tájékoztatása a körülötte folyó és őt érintő
eseményekről



az ellátott bizalmának megnyerése



az ellátott megnyugtatása



a személyzet tartsa tiszteletben az ellátott emberi és állampolgári jogait, legyen
tisztelettel személyes érzékenységére, viselkedésével kerülje az agresszív reakciók
kiváltását.

A várható veszélyhelyzet korai felismerése:


az ellátott állapotának folyamatos nyomon követése



fáradtság vagy növekvő feszültség esetén csökkentsük az ellátottat ért ingereket



adjunk pozitív visszajelzést, ha az egyén képes uralkodni önmagán



kerüljük a vitákat, a személyzet viselkedésével kerülje a konfliktust, ne szolgáljon az
esetleges paranoid gondolkodás alapjául



minden, az ellátottal kapcsolatos rendkívüli eseményt dokumentálni kell



kóros tendenciák esetén orvosi ellátást és fokozott felügyeletet kell biztosítani



a váratlan veszélyhelyzetekre mindig legyünk felkészülve.

Az intézményben élők nyugalmát kiegyensúlyozottságát csak úgy tudjuk biztosítani, ha a
konfliktusokat, problémákat kellő határozottsággal, de következetesen, kellő tisztelettel és
indulatok nélkül kezeljük.
Ehhez szükség van:


az intézményben dolgozó munkatársak szemléletváltására,



probléma megoldási módok, stratégiák kidolgozására.

Depresszió magatartási jeleinek megfigyelése:


szorongás, sírás, bátortalanság



indokolatlan félelem



fel-alá járkálás, kéztördelés, haj vagy ruházat húzogatása vagy dörzsölése



meglassult beszéd, érzelmi sivárság



társadalmi elszigetelődés



öngyilkossági gondolatok



érdeklődés elvesztése stb.

A megfigyelés szabályai:
A kényszerintézkedések a személyi szabadságot és az egyén méltóságát nagymértékben
csorbítják, ezért azokat csak a legszükségesebb esetekben, a lehető legrövidebb ideig lehet
alkalmazni. A korlátozás csak addig tartható, ill. olyan mértékű és jellegű lehet, amely a
veszély elhárításához feltétlenül szükséges.
Ennek első lépése, hogy felmérjük az erőszak veszélyének kockázatát:
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erőszakos cselekmények az anamnézisben



képtelenség a harag ellenőrzés alatt tartására



impulzív magatartás az anamnézisben



paranoid képzetek vagy nyílt pszichosis



utasító hallucinációk pszichotikus páciensnél



kinyilvánított vagy , hogy megsebesítsen vagy megjelöljön másokat



antiszociális személyiségzavar, Borderline személyiségzavar



dementia, delírium vagy alkohol-, gyógyszerintoxikáció jelenléte.

Meg kell határozni:


az agresszív viselkedések gyakoriságát, természetét



azokat a tényezőket, amelyek valószínűbbé, ill. kevésbé valószínűvé teszik az
agresszív viselkedést



az elfogadható és elfogadhatatlan viselkedés közötti határt.

A korlátozó intézkedéseket csak akkor lehet alkalmazni, ha a hirtelen nyugtalanná váló
ellátott önmagára vagy környezetére veszélyt jelent. Az ellátott korlátozása nem lehet
büntető jellegű!
Az elrendelés szabályai:
A korlátozó módszerek, eljárások alkalmazását az ellátott kezelőorvosa írásban rendeli el
megjelölve azok indítékát és alkalmazásuk időtartamát. Ha szakápoló rendeli el,
haladéktalanul értesíteni kell az orvost, akinek 2 órán belül jóvá kell hagynia az intézkedést.
Állandó orvosi felügyelet hiányában, szakápoló által elrendelt korlátozás esetében is
haladéktalanul értesíteni kell a kezelőorvost, akinek az intézkedést 16 órán belül jóvá kell
hagynia. Az ellátottak ápolása során törekedjünk az erőszakos cselekedetek megelőzésére.
Ennek az első lépése, hogy felmérjük az erőszak veszélyének kockázatát. Veszélyeztető
állapot esetén korlátozó intézkedésre mindig csak 2 fő felügyelete mellett kerülhet sor.
Jelentési kötelezettség az ellátottjogi képviselő felé:
A korlátozás alkalmazásáról az ellátottjogi képviselőt 48 órán belül tájékoztatni kell a
korlátozó intézkedés dokumentációjának másolatát az ellátottjogi képviselőnek 72 órán belül
át kell adni.
Készült: 2015. február 26.

Bátori Zsuzsanna
Intézményvezető
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3. számú melléklet

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. A közösségi együttélés normáinak elfogadását, folyamatos biztosítását célzó
tájékoztatási kötelezettség

1. A szociális igazgatásról és szociális eljárásokról szóló többször módosított 1993. évi III.
törvény 95. §-a értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről
a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. Az ellátás megkezdésének
legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti.
A bentlakásos intézményi ellátás esetén az értesítés, illetőleg tájékoztatás tartalmazza:
- az igénybevétel megkezdésére fenntartott legalább 8 napos határidőt, továbbá az annak
elmulasztása esetén követendő eljárást
- 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.
Amennyiben a jogosult a bentlakásos intézménybe az igénybevételre biztosított
időtartamon belül nem költözik be, és ennek okáról az intézmény vezetőjét nem értesíti, az
intézmény vezetője megkeresi a jogosult lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes
jegyzőt.
A jegyző a megkeresésre tájékoztatást ad
- a jogosult tartózkodási helyéről,
- a beköltözés elmaradásának indokairól,
- az intézményi ellátás igénybevételének várható időpontjáról.
Amennyiben a jegyző tájékoztatása szerint a jogosult az intézményi ellátást neki fel nem
róható okból nem tudta megkezdeni, az intézményvezető az akadályoztatásra okot adó
körülmény megszűnését követő 30 napon belül lehetőség szerint gondoskodik az érintett
elhelyezéséről. Egyéb esetben kezdeményezi a beutalás megszüntetését.
Az 1993.évi III. törvény 96. §-a értelmében 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 és a visszaérés 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 az intézménybe való felvételkor köteles
- nyilatkozni a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról,
- adatokat szolgáltatni az intézményben e törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz,
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-

nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult,
továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokat
haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével.

Az 1993.évi III. évi törvény106. §-a értelmében a bentlakásos szociális
vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat és az általa
hozzátartozóját
- a jogosult állapotáról, annak lényeges változásáról,
- az egészségügyi intézménybe való beutalásáról,
- az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás
szüneteltetéséről,
- az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről,
- a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás
kezdeményezett intézkedéséről.

intézmény
megjelölt

ideiglenes

érdekében

2. A személyzet, tevékenységét csak az ellátást igénybevevők személyes jogainak
figyelembevételével végezheti.
Az 1993.évi III.törvény 94./G §-a értelmében korlátozó intézkedés alkalmazására csak az
ellátott pszichés megnyugtatásának megkísérlését követően kerülhet sor. A korlátozó
intézkedés, eljárás – a szabad mozgásban történő korlátozás, illetve farmakoterápia, az
intézményen belüli elkülönítés, vagy ezen eszközök komplex alkalmazása – nem lehet
büntető jellegű, és csak addig tarthat, illetve az adott helyzethez igazodóan csak olyan
mértékű és jellegű lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül szükséges.
A korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazásának elrendelésére az intézmény orvosa, az
orvos elérhetőségének hiányában a vezető ápoló jogosult. Az intézkedés csak addig
maradhat fenn, amíg a veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető állapot tart.
Az intézményvezető negyvennyolc órán belül köteles tájékoztatni az ellátottjogi
képviselőt a korlátozó intézkedés, eljárás tényéről. A mennyiben az ellátást igénybevevő
cselekvőképtelen, intézménybe történő felvételkor az intézményvezető írásos formában
tájékoztatja az ellátást igénybevevőt, illetve törvényes képviselőjét a korlátozó intézkedés
esetén az ellátottjogi képviselő megkeresésének szükségességéről.
3. A házirend jól látható és mindenki számára elérhető helyen és módon történő
elhelyezéséről, az intézményvezetője intézkedik.

II. A panaszjog gyakorlásának módjai

1. Az ellátást igénybevevő, az őt ért sérelem, méltánytalanság orvoslása céljából közvetlenül
fordulhat az intézmény telephelyén dolgozó személyzet bármely tagjához, az
intézményvezetőjéhez, valamint az Érdekképviseleti Fórum bármely tagjához.
Munkakörének megfelelően minden munkatárs köteles a tudomására jutott panaszos
ügyben a szükséges intézkedést megtenni.
2. Az ellátást igénybevevő, illetve hozzátartozója, sérelme ügyében, az őt ért
méltánytalanság rendezése céljából az Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhat:
- az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak,
kapcsolattartási sérelme, továbbá
- az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettsége
megszegése esetén,
- az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.
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3. Az intézmény, a házirendet megsértő ellátást igénybevevő ügyében, az Érdekképviseleti
Fórumhoz fordulhat az intézményi jogviszony megszüntetése érdekében.
4. Az ellátást igénybevevők részére jól látható helyen ki kell függeszteni az
érdekvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, az Állampolgári Jogok Biztosának, illetve
az intézmény fenntartójának és a szakmai felügyeletre jogosult hatóság nevét és címét.
5. Az 1993. évi III. törvény 94./E § (14) értelmében 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 nyolc napon belül a
fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.
6. Az 1993. évi III. törvény 94./J §-a értelmében gondnokság alatt álló jogosult érdekeinek
védelmében az intézményvezető köteles kezdeményezni új gondnok kirendelését, ha a
gondnok a gondnoki teendőket nem megfelelően látja el, különösen, ha nem a gondnokolt
érdekeinek figyelembevételével végzi ezen feladatokat.

III. Az Érdekképviseleti Fórum működésének szabályai

1. Az Érdekképviseleti Fórum az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak
jogainak, érdekeinek érvényesítését elősegíteni hivatott szerv, mely meghatározott
feltételek és eljárás szerint működik.
Az Érdekképviseleti Fórum tagjai:



választás alapján az intézményi ellátást igénybevevők közül 2 fő,
választás alapján az ellátást igénybevevők hozzátartozói, illetve törvényes képviselői
közül 1 fő,
 választás alapján az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő,
 kijelölés alapján az intézményt fenntartó szervezet képviseletében 1 fő.
Nem választható az Érdekképviseleti Fórum tagjának olyan személy, aki
cselekvőképességet korlátozó vagy –kizáró gondnokság alatt áll, illetve olyan személy, aki
belátási képességét nagymértékben befolyásoló betegséggel él (pl. demencia).
2. Az Érdekképviseleti Fórum működésének és választásának részletes szabályait a Házirend
tartalmazza.
3. Az intézményt fenntartó szervezet képviselőjét a települési önkormányzatok a
szakbizottságainak javaslata alapján a fenntartó jelöli ki.
4. Az Érdekképviseleti Fórumban való tagság megszűnik:
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
- az intézményi jogviszony megszűnésével,
- az intézményi foglalkoztatási jogviszony megszűnésével,
- lemondással,
- visszahívással.
5. A visszahívásra a választás eljárási szabályait kell megfelelően alkalmazni.
6. Az Érdekképviseleti Fórumban való tagság megszűnése esetén 30 napon belül
gondoskodni kell az új tag megválasztásáról.
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7. Az Érdekképviseleti Fórum tagjai maguk közül elnököt választanak. A Fórumot az elnök
hívja össze olyan időpontban, hogy a panasztevőt a panasz benyújtásától számított 15
napon belül értesíteni lehessen a panasz kivizsgálásának eredményéről.
8. Az Érdekképviseleti Fórum akkor határozatképes, ha a tagjainak több mint fele jelen van.
A határozathozatalhoz a jelenlévő tagok több mint felének igen szavazata szükséges.
9. A panasztevő a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért, ha
a.) az Érdekképviseleti Fórum határidőben nem intézkedik,
b.) intézkedésével nem ért egyet.
10. A jogorvoslati határidő a 9. bekezdés a.) pontjában foglalt esetben a határidő elteltétől
számított, a 9. bekezdés b.) pontjában foglalt esetben az intézkedés közlésétől számított 8
nap.
11. Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak névsorát az intézményekben mindenki számára
könnyen hozzáférhető helyen ki kell függeszteni.
A tagok címe és elérhetősége a telephely vezetőjénél az Érdekképviseleti Fórumhoz
fordulók számára hozzáférhető.
Az Érdekképviseleti Fórum feladatai:


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 készülő tájékoztatókat,
 megtárgyalja az intézményben élők panaszait – ide nem értve a jogviszony
keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat -, és
intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé,
 tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az
ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban,
 intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes
hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos
jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.
Az ellátást igénybevevő, illetve hozzátartozója/törvényes képviselője az Érdekképviseleti
Fórumhoz fordulhat:
 Az intézményi jogviszony megsértése (különösen személyiségi jogainak,
kapcsolattartási jogának megsértése),
 az intézmény dolgozóinak szakmai-, titoktartási- és vagyonvédelmi kötelezettsége
megszegése,
 az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása ügyében.
A panasztétel szóban vagy írásban történhet. Szóbeli panasztétel esetén a panasz írásba
foglalásáról
az
Érdekképviseleti
Fórum
gondoskodik.
Az intézmény a házirendet többször súlyosan megsértő ellátott ügyében az
Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhat az intézményi jogviszony megszüntetésének
kezdeményezése ügyében.
Az Érdekképviseleti Fórum működése:



Az Érdekképviseleti Fórum tagjait 1 évre választják meg.
A Fórum ülésrendjét maga választja meg; üléseit a szakosított ellátást nyújtó
intézményekben 3 havonta, illetve szükség szerint, az alapszolgáltatást nyújtó
intézményekben
6
havonta,
illetve
szükség
szerint
tartja.

34

















Az Érdekképviseleti Fórum tagjait az intézmény vezetője által összehívott
lakógyűlésen, munkaértekezleten választják meg egyszerű szavazati többséggel. A
lakógyűlésre az ellátottak hozzátartozói/törvényes képviselői is meghívást kapnak.
Az ellátást igénybevevők és a hozzátartozók/törvényes képviselők közül kikerülő
tagok megválasztásához az ellátást igénybevevők több mint felének részvétele, és a
jelenlevők több mint felének szavazata szükséges.
A dolgozók képviselőit az intézményvezetője által összehívott munkaértekezleten
választják
meg,
melyre
meghívást
kap
a
fenntartó
képviselője.
A dolgozók képviselőjének megválasztásához a telephelyen dolgozók több mint
felének részvétele, és a jelenlevők több mint felének szavazata szükséges.
A megválasztottak írásban nyilatkoznak tisztségük elfogadásáról.
A lakógyűlésen és a munkaértekezleten jegyzőkönyv készül.
Az Érdekképviseleti Fórum tagjai egymás közül választják meg a Fórum elnökét. Az
elnöki tisztet csak ellátást igénybevevő vagy a hozzátartozók/gondnokok képviselője
töltheti be.
Érdekképviseleti Fórum döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Azonos számú
szavazatok esetén az elnök dönt.
Az Érdekképviseleti Fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek 1-1
példányát az érintetteknek, a tagoknak és az intézmény vezetőjének el kell juttatni. A
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az eljáró szerv megnevezését, a készítés helyét és
idejét, a meghallgatottak adatait, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat és
nyilatkozatokat, valamint a jelenlévők és a jegyzőkönyvvezető aláírását.
Az Érdekképviseleti Fórum a telephely lakógyűlése előtt évente 1 alkalommal
beszámol tevékenységéről.
Az Érdekképviseleti Fórum elnökének feladata:
o napirend összeállítása és tagok részére történő kiosztása,
o az Érdekképviseleti Fórum üléseinek levezetése,
o gondoskodik az Érdekképviseleti Fórum ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről,
o az Érdekképviseleti Fórum képviselete az előzetesen kapott felhatalmazás
alapján,
o a tagok munkájának segítése.
Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak feladata:
o a Fórum ülésein való aktív részvétel,
o az érintettek panaszainak összegyűjtése és szükség szerinti előadása.
Az Érdekképviseleti Fórum tagja lemondását írásban továbbíthatja a Fórum
elnökének. A tag visszahívása - a megválasztásra vonatkozó eljárás szabályai szerint indoklással, egyszerű szavazati többséggel történik.
A tagság megszűnése esetén az Érdekképviseleti Fórum elnöke 30 napon belül
gondoskodik új tag megválasztásáról. Amennyiben az elnöki tisztet betöltő tagság
szűnik meg, úgy az intézmény vezetője kezdeményezi az eljárás lefolytatását a
választás szabályai szerint.

Békéscsaba, 2015. február 26.
Bátori Zsuzsanna
Intézményvezető
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Telephely neve, címe:
________________________________________________________________
Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak névsora és elérhetősége:
1. _______________________________________ellátást/szolgáltatást

igénybevevő

_______________________________________

2. _______________________________________ ellátást/szolgáltatást igénybevevő
_______________________________________

3. _______________________________________ hozzátartozó/törvényes képviselő
______________________________________

4. _______________________________________intézmény

dolgozója

_______________________________________

5. _______________________________________ fenntartó szervezet képviselője
_______________________________________

Kelt:____________________

Dátum:__________________________

A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ fenntartója:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel./Fax: 66/445-853
Szakmai felügyeletre jogosult hatóság:
Dél-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala
5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.
Tel: 66/441-594 Fax:66/441-529 e-mail: gyam@bekes.b-m.hu
Állampolgári Jogok Biztosa:
Országgyűlési Biztosok Hivatala
1387 Budapest Pf. 40
Tel: 1-475-71-00

Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
5600 Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.
Telefon: 06 (66) 540-394
Fax: 06 (66) 540-399
E-mail: eszibcs@invitel.hu
www.bkeszi.hu

Az Ady Endre utcai Idősek Otthona
Dementáltak Otthona részlegének
Házirendje

Elfogadva Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulási Tanácsa
számú KTT. Határozatával

Célja:
Meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztasson az alapvető szabályokról. E
szabályok ismerete és elfogadása szükséges ahhoz, hogy nyugodt, otthonos légkörben
élhessünk és dolgozhassunk. A házirend mindenki számára iránymutató, megköveteli a
közösségi lét általános szabályainak megtartását, az intézményi vagyon védelmét, az ellátást
igénybevevők és a személyzet egymás iránti kölcsönös megbecsülését. A dolgozók szakmai
munkájukat ennek szellemében, valamint az ellátást igénybevevők emberi és állampolgári
jogainak figyelembevételével kötelesek végezni. A házirend hatálya kiterjed valamennyi
ellátást igénybevevőre, az intézmény alkalmazottaira, az intézménynél munkát végző külső
szervek dolgozóira, az intézményben tartózkodó látogatókra és az intézményben tartózkodó
valamennyi személyre.
1. Általános tudnivalók
1.1 A bejárati ajtó este 1900 órától reggel 500 óráig zárva van. Ebben az időben csengetéssel
jelezzék a személyzetnek érkezésüket.
1.2 A tűzvédelmi és biztonsági szabályok miatt az épületben tilos a dohányzás. Dohányozni
csak az arra kijelölt helyen szabad.

2. Intézményi jogviszony létesítése
2.1 Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes
képviselője kérelmére történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet – az
érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselő
adja be a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központhoz. A korlátozottan
cselekvőképes személy a kérelmét a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha
a bíróság e tekintetben nem korlátozta cselekvőképességét – önállóan is beadhatja.
Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó
kérelméhez a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.
Az

2.2

intézményvezető

az

ellátás

igénybevételének

megkezdésekor

az

ellátást

igénybevevővel, illetve annak törvényes képviselőjével megállapodást köt, melyet
aláírásukkal

látnak

el,

és

azt

két

tanú

A megállapodás tartalmazza:
-

az ellátás időtartamát,

-

az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét,

-

az intézményi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,

-

a gyógyszertérítés szabályait.
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hitelesíti.

2.3 A férőhely elfoglalására az erről rendelkező értesítés kézhezvételétől számított 8 napon
belül van lehetőség.
2.4 A férőhely elfoglalásakor az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:
-

érvényes személyigazolvány,

-

betegbiztosítási kártya (TAJ),

-

közgyógy igazolvány,

-

születési anyakönyvi kivonat.

2.5 A férőhely elfoglalásától számított 30 napon belül az intézmény szakmai feladatokat ellátó
munkatársai az ellátást igénybevevővel, illetve törvényes képviselőjével gondozási tervet
készítenek, melyet az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője aláírásával igazol.

3. Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak köre
3.1 Intézményünk lakói elhelyezési, raktározási nehézségek miatt csak korlátozott
mennyiségben hozhatnak magukkal személyes használati tárgyakat.
3.2 Az intézménybe korlátozás nélkül behozható személyes használati tárgyak:
-

alsó- és felsőruházat (lehetőség szerint legalább 2 váltás évszaknak megfelelő
felsőruházat, 4 váltás fehérnemű), törölköző, hálóruha, lábbeli (a szükségesnél
lényegesen nagyobb mennyiségű ruhanemű behozatala felesleges, megfelelő tárolás
nem megoldható),

-

tisztálkodó szerek,

-

személyes használatra szánt kisebb eszközök (pl. evőeszköz, pohár, tálca),

-

személyes használati tárgyak (óra, villanyborotva, hajszárító, rádió, fényképezőgép),

-

cserepes virágok,

-

lakószobák díszítésére szánt falikép, festmény, fénykép, kisebb dísztárgy.

3.3 Az intézménybe szükség szerint behozhatók gyógyászati segédeszközök vagy ápolástgondozást segítő eszközök.
3.4 Az intézménybe az intézmény-vezető ápolóval egyeztetve hozható csak be:
-

személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár,

-

nyugágy,

-

kerti szerszám,

-

szokásosnál nagyobb mennyiségű arany és/vagy ezüst ékszer.

3.5 Nem hozható be az intézménybe:
-

bútor,

-

televízió,

-

videó, DVD lejátszó.
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Ez alól kivételt képeznek az egy ágyas szobák, melyekbe televízió, videó és DVD lejátszó
is behozható.
3.6 Nem hozhatók be az intézménybe olyan tárgyak, melyek veszélyt jelentenek az
intézményben élők és dolgozók testi épségére:
-

robbanóanyagok, robbanóelegyek, pirotechnikai eszközök,

-

fegyverek,

-

a háztartásban használt szokásos méretűnél nagyobb méretű szúró- és/vagy
vágóeszköz.

Amennyiben valaki tudomást szerez arról, hogy az intézmény bármely lakója
veszélyeztető tárgyat tart magánál, azonnal köteles azt jelenteni az intézmény-vezető
ápolójának.
3.7 A személyes használati tárgyak, értékek megőrzésére, megóvására a személyzet fokozott
figyelmet fordít, de teljes felelősséget csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően
leadott tárgyakért, értékekért vállal. A személyes használati tárgyakért elsősorban
tulajdonosuk felel.

4. Tájékoztatási kötelezettség
4.1 Az intézménybe történő felvételkor az intézmény-vezető ápoló vagy az általa megbízott
személy a szolgáltatást igénybevevő és hozzátartozója részére tájékoztatást nyújt:
-

az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről,

-

az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,

-

az ellátást igénybevevő és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, látogatás, eltávozás és
visszaérkezés rendjéről,

-

a panaszjog gyakorlásának módjáról, az ellátásban részesülő jogait és érdekeit
képviselő ellátottjogi képviselő elérhetőségéről (lásd 1. számú melléklet),

-

az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről,

-

az intézmény házirendjéről,

-

a

fizetendő

térítési

díjról,

annak

teljesítési

feltételeiről

és

a

mulasztás

következményeiről.
4.2 Az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője/hozzátartozója az intézménybe való
felvételkor köteles:
-

adatokat szolgáltatni az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz,

-

nyilatkozni arról, ha a jogosultság feltételeiben és a jogosult vagy legközelebbi
hozzátartozója személyi azonosító adataiban változás állt be, azt haladéktalanul
közölni az intézmény-vezető ápolóval,
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-

leadni az ellátást igénybevevő okmányait (személyigazolvány, TAJ kártya, Közgyógy
igazolvány, születési anyakönyvi kivonat).

4.3 Az intézményvezető ápoló köteles értesíteni az ellátást igénybevevő által megnevezett
személyt
-

az egészségi állapotban bekövetkezett jelentős változásról,

-

egészségügyi intézménybe való beutalásról,

-

az intézményi ellátásban felmerülő akadályoztatásról,

-

az ellátást igénybevevő áthelyezésének kezdeményezéséről, illetve kérelmezéséről,

-

a

díjfizetési

hátralék

tényéről,

következményeiről,

a

behajtás

érdekében

kezdeményezett intézkedésekről.

5. Adatkezelés, adatvédelem
5.1 Az intézményi ellátást igénybevevőkről az intézmény nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
tartalmazza:
-

az alapvető személyazonosító adatokat,

-

az állampolgárságot,

-

a legközelebbi hozzátartozó adatait,

-

a kegyeleti ellátáshoz szükséges adatokat (megváltott sírhely, temetésre félretett
összeg, temettető adatai stb.),

-

az utolsó lakó-, illetve tartózkodási helyet,

-

az intézményi ellátásra való jogosultság feltételeire vonatkozó adatokat,

-

az intézményi ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére
vonatkozó döntést,

-

az intézményi térítési díj megállapításához szükséges adatokat,

-

az intézményi ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját,

-

a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a behajtásra
vonatkozó adatokat,

-

az ellátást igénybevevő TAJ számát,

-

az ellátást igénybevevő egészségügyi dokumentációját.

5.2 Az ellátást igénybevevő egészségügyi adatai az ide vonatkozó jogszabályok értelmében
nem semmisíthetők meg.
5.3 A fenti nyilvántartásokból adat csak az adatigénylésre jogosult szerveknek szolgáltatható
ki. Az ellátást igénybevevőnek a személyére vonatkozó adatok tekintetében betekintési és
helyesbítési joga van, és kérheti a jogai gyakorlásához szükséges adatai közlését az
intézményvezetőjétől. Egyéb személy csak abban az esetben tekinthet bele az ellátást
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igénybevevő nyilvántartási adataiba, ha az ellátást

igénybevevőtől, törvényes

képviselőjétől arra írásos felhatalmazása van.

6. Az ellátást igénybevevők jogai
6.1 Az ellátást igénybevevőnek joga van szociális helyzetére, egészségi- és mentális
állapotára való tekintettel az intézmény által nyújtott teljes körű szolgáltatásra.
6.2 Tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból (neme, vallása, nemzeti-, etnikai-,
politikai hovatartozása, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága,
fogyatékossága, stb. miatt).
6.3 Jövedelmi helyzetét csak az ide vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetben lehet
vizsgálni.
6.4 Joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok
megismeréséhez. Erről az intézményvezető évente egy alkalommal lakógyűlés keretében
tájékoztatást ad.
6.5 Az intézmény a nyújtott szolgáltatásoknál figyelembe veszi az alkotmányos jogok
maradéktalan betartását.
6.6 Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme és a magánéletével
kapcsolatos titoktartás.
6.7 Az ellátást igénybevevő használhatja személyes tulajdonát képező tárgyait.
6.8 Ha az ellátást igénybevevő egészségi állapota miatt ápolásra, gyógykezelésre szorul, az
ide vonatkozó jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
6.9 Ha az ellátást igénybevevő veszélyeztető, illetve közvetlen veszélyeztető magatartást
tanúsít, a korlátozó intézkedések alkalmazásának szabályai szerint kell eljárni (lásd 2.
számú melléklet).

7. Az ellátást igénybevevők érdekvédelme
7.1 Az intézmény biztosítja az ellátást igénybevevők érdekvédelmét, gondoskodik az
intézményen belül az állampolgári jogok érvényesüléséről, az egyéni autonómiát
elfogadó, integrációt segítő, humanizált környezet kialakításáról.
7.2 Az érdekvédelem biztosításának módjai:
-

Az ellátásban részesülők, törvényes képviselőik, hozzátartozóik és az érdekeiket
képviselő társadalmi szervezetek az ellátásban jelentkező problémák vonatkozásában
panasszal elsősorban az intézmény-vezető ápolójához vagy az intézményvezetőjéhez
fordulhatnak. Az intézményvezető 15 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
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intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat
jogorvoslati kérelmével.
-

Amennyiben panaszuk megoldásával nem elégedettek, az ellátottjogi képviselőt is
felkereshetik.

-

Az intézményben Érdekképviseleti Fórum működik, melynek tagjait az idősek otthona
ellátottai, törvényes képviselőik/hozzátartozóik, az intézmény dolgozói és a fenntartó
képviselői közül választják. Az Érdekképviseleti Fórum működésének részletes
szabályait a 3. számú melléklet tartalmazza. Az Érdekképviseleti Fórumhoz
elsősorban a közösséget érintő panaszokkal lehet fordulni, ha az emberi jogok, vagy a
kapcsolattartás sérelme, az intézmény dolgozóinak szakmai-, titoktartási- vagy
vagyonvédelmi kötelezettségének megszegése merül fel.

7.3 A gondnokság alatt álló ellátást igénybevevő érdekeinek védelmében az intézményvezető
kezdeményezheti új gondnok kirendelését, ha a gondnok a gondnoki teendőket nem
megfelelően látja el, ha nem a gondnokolt érdekeinek figyelembevételével végzi
tevékenységét.

8. Az intézmény által biztosított alapszolgáltatások
8.1 Az intézmény a teljes körű ellátás keretében gondoskodik a napi háromszori étkezésről,
szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásról, a lakhatás feltételeiről, a napi
24 órás szolgálatról és a mentális gondozásról.
8.2 A fűtés, világítás, hideg és meleg víz szolgáltatás folyamatos. A fűtési szezon október 15től április 15-ig tart. Ha a hőmérséklet három egymást követő napon 15 oC alá süllyed, a
fűtést beindítjuk.
8.3 Közös érdek, hogy az intézményben tisztaság, higiénikus és rendezett környezet legyen.
Ebben

az

ellátást

igénybevevők

aktív

közreműködése

szükséges,

elsősorban

lakószobájuk rendben tartása terén. Az intézmény biztosítja a rendszeres takarítást az
intézmény egész területén.
1.1 A bejárati ajtó este 19.00 órától reggel 5.00 óráig zárva van. Ebben az időben
csengetéssel jelezzék a személyzetnek érkezésüket.
8.4 Az ellátást igénybevevők napi háromszori étkezésben részesülnek. Orvosi javaslatra
biztosítani tudjuk az egészségi állapotnak megfelelő diétát, illetve a gyakoribb étkezést.
Az ellátást igénybevevők élelmezését az intézményben megállapított napi élelmezési
norma figyelembe vételével a Gyermekélelmezési Intézmény tervezi. Az étkezéshez
szükséges edényzetet, evőeszközt az intézmény biztosítja, azokat az étkező helyiségből
elvinni, ételmaradékot összegyűjteni, a lakószobákban élelmiszert tárolni higiéniai okok
miatt tilos. Az élelmiszerek tárolására az étkező helyiségben elhelyezett hűtők és
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szekrények szolgálnak. Az ezekben tárolt élelmiszereket névvel kell ellátni és az
elhelyezés dátumát is fel kell azokon tüntetni. Az élelmiszerek tárolásának módját a
személyzet rendszeresen ellenőrzi, a nem megfelelően tárolt, fogyasztásra alkalmatlan
élelmiszerek megsemmisíthetők.
8.5 Ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, személyi higiéne
-

Az ellátást igénybevevők elsősorban saját ruházatukat használják, annak elhasználódása, elvesztése esetén az intézménnyel szemben igényt nem támaszthatnak.

-

Ha az ellátást igénybevevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem
rendelkezik, az intézmény biztosít neki 3 váltás fehérneműt és hálóruhát, az évszaknak
megfelelő 2 váltás felsőruházatot és lábbelit.

-

A személyi higiéniához szükséges alapvető tisztálkodási szereket (szappan, sampon,
WC papír) a tényleges szükségletnek megfelelően az intézmény biztosítja.

-

Az ellátást igénybevevők szükség szerint korlátozás nélkül vehetik igénybe a
fürdőhelységeket. A rendszeres – legalább heti 2 alkalommal történő - fürdés kötelező.

-

A segítséget igénylő ellátottak fürdetése, mosdatása a gondozó személyzet feladata.

8.6 Mosás, mosatás, ruházat javítása
Az ellátást igénybevevők személyes ruházatukat az intézményben az arra kijelölt helyen
leadhatják mosásba. Mosás az intézmény központi mosodájában történik. A mosott ruhát
minden ellátást igénybevevő névre szólóan, vasaltan kapja vissza. Az intézményben
vegytisztításra nincs lehetőség, a vegyileg tisztítandó ruhákat, az ellátást igénybevevők
saját költségükön tisztíttathatják. A mosásra leadott ruhaneműkben minden esetben
legyen

jelölve

az

ellátást

igénybevevő

neve.

Mosás: igényeknek megfelelően szükség szerint történik.
8.7 A ruházat varrógéppel történő javítására az intézményben nincs lehetőség.
8.8 Borotválás, hajvágás
Az intézménybe kérésre férfi-női fodrászt lehet hívni, a szolgáltatásért térítési díjat kell
fizetni. Férfiak részére a borotválás szükség szerint az ápoló, gondozó személyzet által
történik. A szolgáltatás térítésmentes.
8.9 Az egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik az ellátást igénybevevő
-

egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításáról,

-

rendszeres orvosi felügyeletéről (ennek keretében biztosítja az egészségi állapot
folyamatos ellenőrzését, tanácsadást, szűrést, az orvos által elrendelt vizsgálat
elvégzését és a gyógykezelést, ha az az intézmény keretein belül megoldható; az
ellátást igénybevevők az intézmény orvosa és saját háziorvosuk szolgáltatásait tudják
igénybe venni),

-

szükség szerinti ápolásáról,
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-

szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról,

-

kórházi kezeléshez való hozzájutásáról,

-

gyógyszerellátásáról


az intézmény orvosa és az intézmény-vezető ápoló által összeállított
alapgyógyszer listán szereplő gyógyszereket térítésmentesen biztosítjuk az
ellátást igénybevevők részére,



a fentiekben nem szereplő egyéni gyógyszerszükséglet költségét az ellátást
igénybevevő fedezi,



az intézmény viseli az ellátást igénybevevő rendszeres és eseti egyéni
gyógyszerszükségletének teljes költségét, ha az ellátást igénybevevőnek a
személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át, vagy az
ellátást igénybevevő részére a költőpénzt az intézmény biztosítja,



az intézmény biztosítja az ellátást igénybevevő rendszeres és eseti egyéni
gyógyszerszükségletének részleges költségét, ha az ellátást igénybevevőnek a
személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme meghaladja
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át, de ez a
jövedelem nem fedezi az ellátást igénybevevő egyéni gyógyszerszükségletének
költségét; ebben az esetben az intézmény az ellátást
jövedelmének

a

költőpénz

összegét

meghaladó

részét

igénybevevő
az

egyéni

gyógyszerszükséglet mértékéig kiegészíti,


az intézmény nem köteles az egyéni gyógyszerszükséglet költségének
viselésére, ha
a) az ellátást igénybevevő az ide vonatkozó jogszabály értelmében jelentős
készpénzvagyonnal rendelkezik
b) az ellátást igénybevevő olyan jelentős ingatlanvagyon tulajdonosa, amely
felett rendelkezési jogát más személynek az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett joga nem korlátozza
c) az ellátást igénybevevőnek tartásra képes és köteles hozzátartozója van
d) részleges költségtérítésnél az ellátást igénybevevő a gyógyszerköltség rá eső
részét nem fizeti meg,

-

gyógyászati segédeszköz ellátásról


az intézmény feladata a vényre felírt testtávoli eszköznek az intézmény
költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátott költségén történő biztosítása
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ha a testközeli segédeszköz költségeinek viselésére az ellátott jövedelmi
helyzete alapján nem képes, a költségviselés tekintetében a gyógyszerköltség
térítésénél leírtak szerint kell eljárni



az intézmény költségén biztosított testtávoli segédeszköz az intézmény
tulajdonát képezi

-

az intézményben fizioterápiás asszisztens tevékenykedik, az általa nyújtott szolgáltatás
igényét az intézmény-vezető ápolónak előzetesen jelezni szükséges; a szolgáltatás
térítésmentes.

8.10 A mentálhigiénés ellátás keretében az intézmény biztosítja
-

a személyre szabott bánásmódot,

-

a konfliktushelyzetek megelőzése, rendezése érdekében az egyéni és csoportos
megbeszélést,

-

a szabadidő kultúrált eltöltésének feltételeit (ehhez közösségi helységek állnak
rendelkezésre, ahol televízió, DVD lejátszó, CD lejátszó, lemezek, könyvek,
társasjátékok, kreatív foglalkozáshoz szükséges anyagok és eszközök találhatók),

-

az ellátást igénybevevők családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásához
szükséges feltételeket,

-

a hitélet gyakorlásának feltételeit.

Az intézmény személyzete segíti és támogatja az intézményen belüli kis közösségek,
társas kapcsolatok kialakulását és működését. A rendszeres tevékenység az egészséges
élet alapja, ezért közös érdek, hogy az ellátást igénybevevő az intézmény által nyújtott
lehetőségekkel élve részt vegyen
-

az aktivitás megőrzését, visszaszerzését segítő fizikai tevékenységekben (séta, sport,
levegőztetés, torna),

-

a szellemi és szórakoztató tevékenységekben (előadás, felolvasás, rádió hallgatás, TV
nézés, társasjáték, vetélkedők),

-

a kulturális tevékenységekben (rendezvények, kirándulások).

Az aktuális programokról folyamatos tájékoztatást kaphatnak a közösségi helyiségeiben
elhelyezett faliújságok tartalmából, valamint a foglalkoztatás szervező/mentálhigiénés
munkatárstól. A foglalkozásokon való részvétel önkéntes.

8.11 Pénz- és értékkezelés, megőrzés
Az ellátást igénybevevőknek az intézménybe érkezéskor, vagy a későbbiekben
lehetőségük van értékeik leadására megőrzés céljából. Csak szabályszerűen átadott, átvett
értékeik megőrzéséért tudunk felelősséget vállalni. A megőrzésre át nem adott pénzért,
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értéktárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget, azok elvesztése esetén az
intézménnyel szemben kárigény nem érvényesíthető.
A megőrzésre átadható értékek köre:
-

takarékbetétkönyv,

-

értékpapír,

-

készpénz,

-

ékszer,

-

értékes tárgy, pl. festmény, műtárgy, amennyiben eredetét a tulajdonos igazolni tudja.

Az átvétel és megőrzés módja:
-

a takarékbetétkönyvet, értékpapírt, készpénzt a letétkezelő bevételi bizonylaton
szabályszerűen átveszi, és annak egy példányát az ellátást igénybevevőnek vagy
törvényes képviselőjének átadja az átvétel megtörténtének igazolásául,

-

készpénz esetén az átvételt követően 4 munkanapon belül gondoskodunk az ellátást
igénybevevő kívánságának megfelelő pénzintézetben történő elhelyezésről, vagy az
intézmény számlavezető bankjánál letéti számlán történő elhelyezéséről,

-

a készpénzt pénzintézetben betét, vagy letéti számlán történő lekötés formájában kell
megőrizni,

-

a letéti számlán kezelt pénzösszegeket letéti szerződés ellenében veszi át a letétkezelő,

-

ékszer, értékes tárgy esetén a felsoroltakat átvételi elismervény ellenében átvesszük,
azt 2 tanú aláírásával hitelesítjük, és annak egy példányát az ellátást igénybevevőnek
vagy törvényes képviselőjének átadjuk,

-

az ékszert az ingónyilvántartásba felvezetjük és az intézmény páncélszekrényében
őrizzük.

Az átadott értékek, ill. vagyontárgyak meglétét az ellátást igénybevevő és/vagy törvényes
képviselője ellenőrizheti és kérésükre az intézmény-vezető ápoló köteles azokat kiadni.
Az érték kiadása tanúk jelenlétében történik. Az átvételt az átvételi bizonylaton
aláírásukkal igazolják. Azon ellátást igénybevevők részére, akik egészségi állapotuk miatt
pénzüket kezelni nem tudják, személyes szükségleteik kielégítésére az intézmény-vezető
ápoló – az ellátást igénybevevő és/vagy törvényes képviselője kérésére – személyes
nyilvántartású készpénz letét formájában kezeli pénzüket. Az átvétel igazolására a letétnél
meghatározottak az irányadók.
8.12 Az intézményben elhunyt ellátást igénybevevők kegyeleti ellátásával kapcsolatos
feladatok
Gondoskodunk:
- a törvényes képviselő és a legközelebbi hozzátartozó értesítéséről,
- az elhunyt elszállíttatásáról,
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- az ingóságok számbavételéről, hagyatéki eljárás lezárásáig megőrzéséről vagy a
legközelebbi hozzátartozónak történő átadásáról.
Az intézmény az ellátást igénybevevő eltemettetéséről abban az esetben gondoskodik, ha
az elhunyt halála előtt erre vonatkozóan rendelkezett és az e célt szolgáló takarékbetétje,
pénzbeli letétje elhelyezésekor kedvezményezettként az intézményt jelölte meg. Ilyen
rendelkezés hiányában az eltemettetésről az örökösök gondoskodnak. Ha nincs, vagy nem
lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, az intézményvezetője

a köztemetés

elrendelését kezdeményezi a települési önkormányzat jegyzőjénél.

9. Az együttélés szabályai
Szeszesital fogyasztás:
Az intézményben és az intézményen kívül a szeszesital fogyasztás korlátozott mértékben és
alkalomszerűen ajánlott. Az alkoholizmusból eredő problémák miatt alkalmazni kell a
korlátozásokat, amelyek azonban nem a fogyasztás tilalmán alapulnak, és egyéni
szabadságjogokat nem sérthetnek.
A szociális törvény egyértelműen rendelkezik arról, hogy amennyiben életkorából adódóan
intézményi férőhelyre jogosult, de szenvedélybetegnek tekinthető, ellátásáról más intézmény
keretében kell gondoskodni.
Az intézmény, területén kívül lerészegedett ellátottakat nem szállítja be, és az esetlegesen
bekövetkezett sérülésekért felelősséget nem vállal! Azon lakók részére, akik rendszeresen
fogyasztanak úgy alkoholt, hogy azzal megsértik más lakók nyugalmát, az intézmény
orvosának szakvéleménye alapján kérvényezzük más intézményben történő elhelyezését, ez a
magatartás a házirend súlyos megsértésének minősül és ez ellátási jogviszony megszüntetését
eredményezheti!

9.1 Az általános napirend az intézmény minden ellátottjára érvényes.
9.2 Az intézmény általános napirendje:
Reggeli felkelés, tisztálkodás:

530-730

Reggeli:

800-900

Ebéd:

1200-1400

Vacsora:

1630-1800

Napközbeni csendes pihenő:

1300-1430

Esti lepihenés:

2000-tól igény szerint.

A kávéfogyasztás lehetősége az intézményben található ital automaták igénybevételével
lehetséges. A látogatás nincs időhöz kötve, azonban az intézmény működésének
zavartalan biztosítása érdekében a látogatásaikat lehetőség szerint úgy időzítsék, hogy az
ne essen egybe az étkezési-, tisztálkodási-, valamint a pihenőidőkkel. Az ápolási és
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gondozási feladatok végzésekor a személyiségi jogok tiszteletben tartása miatt a
látogatók nem tartózkodhatnak a lakószobákban.
9.3 A televízió nézés és rádió hallgatás a nap bármely szakában megengedett. Az esti
lepihenés és a napközbeni pihenő alatt a lakószobákban a rádió működtetése csak a
lakótársak beleegyezésével történhet. A közös helységekben levő szórakoztató eszközök,
berendezések az esti lefekvés után is használhatók abban az esetben, ha azzal a többi
lakótárs nyugalmát nem zavarják. Az elektromos készülékek üzemzavarát haladéktalanul
jelenteni kell az intézmény valamely dolgozójának.
9.4 A lakószobák rendje:
Minden ellátást igénybevevőnek ügyelni kell a rendre, tisztaságra. Erejéhez mérten
kérjük, vegyen részt saját szobájában és környezetében a tisztaság fenntartásában.
Lakószobákban élelmiszert tárolni higiéniai okok miatt tilos. A lakószobában tilos a
dohányzás! Kérjük, hogy az intézmény területén csak az arra kijelölt helyen
dohányozzanak. Az ellátást igénybevevőknek az intézményben csak a mérsékelt
mennyiségű és kultúrált módon történő alkoholfogyasztás megengedett. Tartózkodni kell
az olyan mértékű alkoholfogyasztástól, mely az együttélés alapvető szabályait sérti, az
ellátást igénybevevők nyugalmát zavarja.
9.5 Az intézményvezető ápoló évente legalább 2 alkalommal lakógyűlést tart, melyen
tájékoztatja az ellátást igénybevevőket az őket érintő kérdésekről, az intézmény életéről,
eredményeiről és terveiről. A lakógyűlésen az ellátást igénybevevők elmondhatják
panaszaikat, véleményüket, javaslataikat. A lakógyűlésen elhangzottakról jegyzőkönyv
készül.
9.6 Az intézmény házirendjének súlyos megsértése az intézményi jogviszony megszűnését
vonhatja maga után. A házirend súlyos megsértésének minősül, ha az ellátást
igénybevevő
-

lakótársa nyugalmát tartósan zavarja,

-

ittas magatartásával lakótársait zavarja,

-

lakótársaival és/vagy az intézmény dolgozóival szemben durva, agresszív magatartást
tanúsít,

-

súlyosan megrongálja az intézmény és/vagy az ellátást igénybevevők érték- és
vagyontárgyait.

Az intézményvezető az ellátást igénybevevő jogviszonyának megszüntetését vagy
áthelyezését kezdeményezheti – az Érdekképviseleti Fórum hozzájárulásával – ha az
ellátást igénybevevő a házirendet 3 alkalommal súlyosan megsérti, és ezt a tényt
feljegyzések igazolják.
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10. Eltávozás
10.1 Minden ellátást igénybevevőnek joga van az intézményen belüli és intézményen kívüli
szabad mozgásra, figyelemmel a saját biztonságára. Az intézményből való távozást
minden esetben jelezni kell az intézmény valamely gondozó személyzete felé. Egy
napnál hosszabb időre történő távozásukat az intézmény-vezető ápolónak 2 munkanappal
előbb jelezzék az ellátási napok módosítása érdekében, írásban.
10.2 Egy ágyas szobában történő elhelyezés esetén, az ellátást igénybevevő 1 napnál hosszabb
időre történő távolléte esetén szobájának kulcsát köteles a szolgálatban levő gondozó
személyzet egy tagjának átadni. Az átvételről feljegyzés készül.
10.3 A távollét idejére szükséges gyógyszereket az intézmény az alapgyógyszer lista szerint
biztosítja.
10.4 Amennyiben korlátozó intézkedés elrendelésére van szükség, a korlátozó intézkedés
keretein belül az intézményi eltávozás megakadályozható. A korlátozó intézkedésekre
vonatkozó tudnivalókat a 2. melléklet tartalmazza.

10.5 Amennyiben a lakó előzetes bejelentés nélkül az intézmény területéről eltávozik és
tartózkodásának helyéről nem kap az intézmény tájékoztatást 48 órán belül, akkor az
intézményből történt eltávozástól eltelt 48 óra múlva az egység vezetője/távolléte esetén
az ügyeletben lévő köteles jelzéssel élni az intézményvezetője vagy az intézmény-vezető
ápoló és a rendőrség felé.

11.

Az

ellátást

igénybevevők

egymás

közötti

és

hozzátartozóikkal

történő

kapcsolattartása
11.11 Az intézmény gondoskodik az ellátást igénybevevők és hozzátartozóik személyes
kapcsolattartásának kultúrált és zavartalan körülményeiről.
11.2 Az ellátást igénybevevők szobájukban vagy a közösségi helységekben fogadhatják
látogatóikat. A lakószobában csak a lakótársak beleegyezésével történhet a látogatók
fogadása.
11.3 A látogatók érkezésüket minden esetben jelezzék a gondozó személyzet egy tagjának.
11.3 A látogatók a tájékozódáshoz segítségül kérhetik a személyzet bármely tagját.
11.4 Ha a látogató az intézményben élők és dolgozók nyugalmát zavarja (ittas, viselkedése
nem felel meg a normáknak vagy a lakószobában, alkalmatlan időben – ápolási,
gondozási tevékenység, egészségügyi ellátás végzése idején tartózkodik), a gondozó
személyzet kérheti a távozását.
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12. Térítési díj
Két hónapot meghaladó távollét idejére:
1.a) egészségügyi intézményben történő kezelések tartalmára a megállapított személyi
térítési díj 40%-át fizeti,
b) az a) pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 60-%-át fizeti.
Ha az ellátást igénybevevő a személyi térítési díj kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a
fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj hátralékának
behajtásáról, illetőleg az alábbiak szerint a jogviszony megszüntetéséről.

-

-

Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve
elengedését kéri kérésével a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátott, a törvényes
képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj-fizetési
kötelezettségnek nem tesz eleget, ha
a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap
utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi
térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az
intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az
intézményvezető a jövedelemvizsgálatot - ideértve az Szt. 68/B. § és a 117/B. §
szerinti esetet is - a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a
jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem
kéri a (2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b)
pontja alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes
képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a
felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben
foglaltakról.
A felmondás nem alkalmazható, ha jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett
ingatlanvagyonán.
A jövedelemvizsgálat (Szt. 119/C. §) során az intézményvezető megvizsgálja az
intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően az ellátást igénylő: havi
jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát ápolást, gondozást
nyújtó intézmény és ápoló-gondozó célú lakóotthon esetén. Illetve a térítési díj
felülvizsgálatakor megvizsgálja a havi jövedelmét és ingatlanvagyonát az Szt. 117. §
(5) bekezdése szerinti esetben.
Az ellátást igénybe vevő az ellátásért a fenntartó – Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa – mindenkor hatályos határozata, illetőleg
a helyi rendelet alapján személyi térítési díjat köteles fizetni. A személyi térítési díj
összege az ellátott jövedelmi, vagyoni, szociális helyzetére tekintettel csökkenthető. A
kedvezmény mértékét a helyi önkormányzati rendelet állapítja meg. A megállapított
személyi térítési díjat a megállapodásban rögzítettek szerint kell megfizetni.
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-

-

A személyi térítési díj összege – a fenntartó által – két alkalommal vizsgálható felül és
változtatható meg, kivéve a törvényben biztosított további eseteket. A térítési díj
felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról
a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a
jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve a
jogszabályban rögzített esetben. (Szt. 115.§ (7) bekezdése alapján a felülvizsgálat
során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó
rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a
felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot
megelőzően - jövedelem és vagyon hiányában - térítésmentesen vette igénybe az
ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez
utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres
pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.)
Az intézményvezető személyi térítési díjról szóló értesítésének kézhezvételétől
számított 8 napon belül az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díj
megfizetésére kötelezett személy a fenntartóhoz fordulhat, ha a személyi térítési díj
összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri. A fenntartó
határozattal dönt a kérelemről, mely ellen a kérelmező a bírósághoz fordulhat.

12.1 Az intézményi ellátásért a jogszabály előírása alapján intézményi térítési díjat kell
fizetni. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-ig állapítja meg. Az
intézményi térítési díj év közben 1 alkalommal korrigálható. A fizetendő térítési díjról az
ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője tájékoztatást kap írásban és szóban.
12.2 A személyi térítési díjat a hatályos jogszabályok szerint az intézmény fenntartója
állapítja meg.

12.3 A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente 2
alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátást igénybevevő
jövedelme
- olyan mértékben csökken, hogy a törvényben meghatározott térítési díj fizetési
kötelezettségének nem tud eleget tenni,
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben
növekedett.
A felülvizsgálathoz szükséges adatokat az ellátást igénybevevő vagy törvényes
képviselője,

hozzátartozója

köteles

az

intézmény

részére

megadni.

A szolgáltatási önköltség év közben 1 alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki
folyamatok indokolják.
12.4 A megállapított személyi térítési díjat a tárgy hónapot követő hónap 10. napjáig kell az
intézmény számlájára befizetni.
12.5 Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást
igénybevevő havi jövedelmének 80%-át.
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12.6 A bejelentett távollét esetén az ellátásban részesülő a 2 hónapot meg nem haladó távollét
idejére a megállapított személyi térítési díj 20%-át fizeti.

A 2 hónapot meghaladó

távollét esetén a személyi térítési díj 60%-a fizetendő, kivétel az egészségügyi
intézményben történő kezelések tartamát, amely alatt a személyi térítési díj 40%-át kell
téríteni.
Nem minősül távollétnek a rendszeres hétvégi távollét (péntek estétől hétfő reggelig).
12.7 Indokolatlan, nem engedélyezett távollét esetén a teljes összegű térítési díjat kell az
ellátást igénybevevőnek fizetnie.
12.8 A személyi térítési díjat
- az ellátást igénybevevő,
- a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadott gyermeke,
örökbefogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási
kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének két és félszeresét,
- a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
- a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy köteles megfizetni.
12.9 A térítési díj meg nem fizetése esetén az intézményvezetője 3 alkalommal írásban
szólítja fel a térítési díj fizetésére kötelezett személyt. Amennyiben a térítési díj fizetése a
felszólítások után sem történik meg, az az intézményi ellátás megszűnését vonja maga
után.
12.10 A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátást igénybevevőt, aki jövedelemmel
nem rendelkezik.
12.11 Az ellátást igénybevevő egyetértése és írásbeli nyilatkozata alapján a havi jövedelmet
az

intézmény

erre

meghatalmazott

dolgozója

is

felveheti,

és

ebből

a

személyi térítési díjat levonhatja. A fennmaradó összeg sorsáról az ellátást igénybevevő
szintén írásban rendelkezhet.
12.12 A szociális szolgáltatások hosszú távú fenntarthatósága szükségessé teszi, hogy ki kell
alakítani az öngondoskodást nagyobb mértékben megvalósító források bevonásának
lehetőségét. Ennek egyik lépése a belépési hozzájárulás, mely az igénylő beköltözését
megelőzően kérhető, melynek összege egy ágyas szobában történő elhelyezés esetén 360 000
Ft, két ágyas szobában történő elhelyezés esetén az egyszeri hozzájárulás összege 240 000 Ft.
Beköltözéskor javasoljuk a térítési díj fizetéséhez az átutalásos forma alkalmazását.
13. Kártérítés
13.1 Az ellátást igénybevevőnek használatra kiadott minden felszerelés az intézmény
tulajdonát képezi, melyet elidegeníteni, megrongálni, megsemmisíteni nem szabad. A
szándékosan okozott kárért az ellátást igénybevevő kártérítési felelősséggel tartozik.
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13.2 A kártérítést az intézményvezetője az ellátást igénybevevőnek a térítési díj befizetése
után visszamaradó jövedelme, készpénz vagyona, ill. költőpénze terhére állapítja meg.
13.3 Amennyiben az ellátást igénybevevő szobáját, annak berendezéseit, felszerelését nem
rendeltetésének megfelelően használja, a helyreállítás (festés, javítás stb.) költségeit
köteles megtéríteni.
13.4 Az ittasságból eredő mentőszolgálati igénybevétel és az ellátás egyéb költségei az
ellátást igénybevevőt terhelik.
14. Áthelyezés
Az intézetvezető az ellátott áthelyezését kezdeményezheti, ha a jogosult:

a) egészségi állapotának megváltozása miatt indokolt, vagy nem egészségi
állapotának megfelelő intézménybe került elhelyezésre,
b) az adott intézményben állapotára való tekintettel tovább nem rehabilitálható,
c) a házirendet többször súlyosan megsérti és emiatt az Érdekképviseleti Fórum a
jogosult áthelyezését javasolja.

Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozza meg az áthelyezésről a beutaló
Önkormányzat képviselőtestülete dönt.
14.1 Az intézményi jogviszony tartama alatt az ellátást igénybevevő más intézménybe, ill. a
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ más telephelyére történő áthelye-zését
kezdeményezheti
- az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője,
- az intézményvezetője.
14.2 Az intézményvezetője az áthelyezést akkor kezdeményezheti, ha az ellátást igénybevevő
- egészségi állapotának változása indokolja,
- a házirendet többször, súlyosan megsérti és emiatt az Érdekképviseleti Fórum az ellátást
igénybevevő áthelyezését javasolta.
14.3 Súlyos vagy középsúlyos dementia kórkép fennállása esetén az intézményvezetője az
ellátást igénybevevő áthelyezését kezdeményezheti az intézmény Ady Endre utcai Idősek
Otthona Dementáltak Otthona részlegére.
14.4 Szakorvos által igazolt szenvedélybetegség fennállása esetén az intézményvezetője az
ellátást igénybevevő áthelyezését kezdeményezheti a Szenvedélybetegek Otthonába.
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15. Az intézményi jogviszony megszűnése
15.1 Az intézményi jogviszony megszűnik
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
- az ellátást igénybevevő más intézménybe való áthelyezésével,
- az ellátást igénybevevő halálával,
- az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselőjének a jogviszony megszűnésére
vonatkozó bejelentést követően legalább 15 nap elteltével.
- ha az ellátott térítési díjfizetési kötelezettségének annak ellenére nem tesz eleget, hogy
azt jövedelmi, vagyoni viszonyai egyébként lehetővé tennék, ebben az esetben, ha 6
hónapon át folyamatosan térítési díj tartozása áll fenn, és ennek összege a 2 havi
személyi térítési összegét meghaladja
15.2 Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézményvezetője értesíti az ellátást
igénybevevőt, ill. törvényes képviselőjét
- a személyi használati tárgyak és megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének
határidejéről és feltételeiről,
- az esedékes, ill. hátralékos térítési díj befizetésének kötelezettségéről,
- az ellátást igénybevevővel szembeni követelésről, kárigényről, azok rendezési módjáról.
15.3 A jogviszony megszűnésekor
- az eltávozást megelőzően az ellátást igénybevevő köteles az intézményi és saját leltár
elkészítésében közreműködni,
- ha az intézményi jogviszony az ellátást igénybevevő halálával szűnik meg, a
szolgálatban levő gondozó személyzet köteles a záró leltárt haladéktalanul elkészíteni.

16. Az intézmény alkalmazottaira vonatkozó szabályok
16.1

Az

intézményvezetője

gondoskodik

a

dolgozók

foglalkozásbeli

titoktartási

kötelezettségének érvényesüléséről, és az ellátást igénybevevők személyi jogainak
tiszteletben tartásáról.
16.2 Az intézmény alkalmazottja nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az intézmény
érdekeit sérti, jó hírét veszélyezteti. A dolgozó is köteles a házirendet betartani.
16.3 Az intézmény dolgozóinak titoktartási kötelezettsége van. Az intézményi ellátást
igénybevevőkről szerzett bármilyen információt illetéktelen személyeknek átadni tilos.
Az intézmény ellátást igénybevevőivel, azok hozzátartozóival udvariasan és előzékenyen
kell viselkedni.
16.4 A dolgozónak munkája elvégzéséért pénzt vagy bármilyen más vagyoni előnyt kérni és
elfogadni nem szabad.
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16.5 Az intézmény alkalmazottja, annak közeli hozzátartozója az ellátásban részesülő
személlyel tartási-, életjáradéki- és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt – ill.
annak megszűnésétől számított 1 évig - nem köthet; az ellátás igénybevevőjétől,
törvényes képviselőjétől, hozzátartozójától kölcsönt nem kérhet, valamint ezen
személyekkel üzleti kapcsolatban nem állhat.
16.6 Az intézmény alkalmazottja az intézmény területén üzleti tevékenységet az ellátást
igénybevevőkkel és azok hozzátartozóival nem folytathat.
16.7 Az intézmény alkalmazottja köteles óvni és védelmezni az intézmény vagyonát, azért
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
16.8 Az intézmény dolgozója sem munkaidőben, sem munkaidőn túl az intézmény területén
szeszesitalt nem fogyaszthat. Alkoholos befolyásoltság alatt történő munkavégzés
fegyelmi eljárás kezdeményezését vonja maga után.

E házirend 2015. április lép hatályba
Békéscsaba, 2015. március

Bátori
Intézményvezető
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Zsuzsanna

Ide vonatkozó jogszabályok:
-

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

-

1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

-

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről

-

62/1997 (VI. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezelésének egyes kérdéseiről

-

29/1993 (II. 17.) Korm. rendelt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról
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17. Mellékletek

1. számú melléklet

Hőhn Ildikó Békés megyei ellátottjogi képviselő

Elérhetősége:
Levélben: : 5600 Békéscsaba, Degré u. 59.
E-mailben: hohn.ildiko@obdk.hu
Telefonon:6-20/489-9581
Fogadónap: minden hónap első keddjén 1400 és 1600 között a Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központban (Békéscsaba, Degré u. 59.)

2. számú melléklet

Korlátozó és kényszerintézkedések protokollja
I. Cél
Veszélyeztető állapot esetén alkalmazandó kényszerintézkedés.
II. Alkalmazási terület
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ minden bentlakásos telephelye.
III. Meghatározások
Korlátozás:
Olyan esetben alkalmazandó, amikor az ellátott állapotából kifolyólag képtelen kontrollálni
viselkedését, nem képes objektíven felfogni a körülötte zajló történéseket, nem ura
cselekedeteinek, saját maga helyzetét és egészségi állapotát tévesen ítéli meg. Az ellátott
veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít.
Veszélyeztető magatartás:
Az ellátott – pszichés állapotának zavara következtében – saját vagy mások életére, testi
épségére, egészségére jelentős veszélyt jelenthet, és állapota jellegére tekintettel a sürgős
intézeti gyógykezelés nem indokolt.
Közvetlen veszélyeztető magatartás:
Az ellátott – pszichés állapotának akut zavara következtében – saját vagy mások életére, testi
épségére, egészségére közvetlen és súlyos veszélyt jelent.
Célkitűzés, vezérelv:


Az ápoló, gondozó munka során a hangsúly a veszélyeztető, illetve közvetlen
veszélyeztető állapotok prevenciójára, illetve a hirtelen fellépő esetekben a probléma
megoldására és a kényszerítő intézkedések minimalizálására helyeződik.



A szakemberek problémamegoldó stratégiájának bővítése.



A korlátozás csak addig tartható, illetve olyan mértékű és jellegű lehet, amely a
veszély elhárításához feltétlenül szükséges.

Kompetenciák, kötelezettségek:
A veszélyeztető állapot felmérése az orvos feladata a szakápoló, a gondozó folyamatos jelzése
alapján. A korlátozó módszerek vagy eljárások alkalmazását az orvos írásban rendeli el
megjelölve annak indítékát, módját, alkalmazásának időpontját. Állandó orvosi felügyelete
hiányában ha a legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkező ápoló rendeli el a korlátozást,
haladéktalanul értesíteni kell az ellátott kezelőorvosát, aki a korlátozó intézkedést 2 órán belül
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jóváhagyja. A kezelőorvosnak a jóváhagyást 24 órán belül dokumentálnia kell. A korlátozó
intézkedés elrendeléséről haladéktalanul tájékoztatni kell az intézmény-vezető ápolóját.
A korlátozás lehetséges eszközei:


pszichés nyugtatás,



farmakoterápia,



intézményen belüli elkülönítés (pl. nővérszoba, betegszoba, vagy a saját szobája, ha a
lakótársakat más helyen el tudjuk helyezni),



mozgásban való korlátozás (intézmény elhagyásának megakadályozása, szükség
esetén lakószoba bezárása, heveder alkalmazása),



a fentiek komplex alkalmazása,



kórházi elhelyezés.

Mindig az ellátott kezelőorvosa dönti el, mely korlátozást tartja szükségesnek. Az ápoló az
eszközrendszerek közül a következőket alkalmazhatja:


pszichés
-

nyugtatás:
szituációból

-

kiemelni,
beszélgetés,

ventiláció

biztosítása,

- gondolat elterelés


farmakoterápia keretében a szükség esetén járó gyógyszert, ami fel van tüntetve az
egyéni gyógyszernyilvántartó lapon



intézményen belüli elkülönítés



mozgásában való korlátozások közül az intézet területének az elhagyását
korlátozhatja.

IV. Az eljárás leírása
A kritikus, előre nem látható helyzetben a gondozó alábbi egyénre szabott és szituációfüggő
intézkedéseket teheti, ha az ellátott önmagát vagy mások egészségét, testi épségét
veszélyeztető magatartást tanúsít:


segítséget kér munkatársaitól, azonnal megkezdi az intézkedést, nyugodtan, határozottan viselkedik,



jelzi a veszélyeztető helyzetet az orvosnak,



az ellátottat tájékoztatja azokról az intézkedésekről, amelyek ebben a szituációban
történni fognak vele,



az ellátottal kapcsolatos közvetlen intézkedések közül veszélyeztető állapot fennállása
esetén az első, hogy az ellátott együttműködését megnyerjük és megtartsuk,
meggyőzzük a szükségesnek ítélt terápiás változtatás elfogadásáról,
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fontos az ellátott megnyugtatásához, hogy ismerjük azon eszközöket, tevékenységeket,
amelyek az ő számára hangsúlyosak, melyekben könnyebben együttműködik,



ha az ellátott nem működik együtt, akkor léphet életbe a korlátozó intézkedés, mely a
veszélyeztető állapot megszüntetését szolgálja, és az ellátott biztonságos helyzetének
visszaállásáig áll csak fenn,



előzzük meg, hogy sérülést okozó tárgyhoz hozzájusson az ellátott, amennyiben mégis
van veszélyt okozó eszköz a birtokában, azt a dolgozó elkérheti, annak átadására
határozottan utasíthat, elvétele érdekében fizikai erőt alkalmazhat (az ellátottat
lefoghatja, mozgásában átmenetileg akadályozhatja), szükség esetén akár rendőri
segítséget is kérhet,



megakadályozza az ellátottnak az intézményből való távozását, ha az veszélyt jelent
önmagára vagy másokra,



ha az agresszió megnyilvánulásának kezelése feszültséget jelent a környezetre, külön
helységben kell folytatni a veszélyeztető helyzet elhárítását,



a bentlakásos intézményben a személyzet elsődleges feladatai közétartozik, hogy az
ellátottak biztonságát megteremtse,



amennyiben az ellátásban részesülő részéről fizikai támadás veszélye áll fenn, a
dolgozó mindent köteles megtenni ennek elkerülése érdekében,



tudatosítani kell a lakóban cselekedete helytelenségét,



az ellátott megközelítése csak nyugodt, biztos modorban történhet,



orvosi jelenlét hiányában a legmagasabb végzettséggel rendelkező ápoló, gondozó
irányításával történik a korlátozó intézkedés végrehajtása,



ha az ellátott megfékezéséről döntés született a személyzet legalább 4 tagjának meg
kell őt közelíteni lassan és óvatosan, miután a többi ellátottat eltávolították a területről,



az ellátottnak meg kell mondani jól érthetően, hogy nem kontrollált viselkedése miatt
elkülönítik és korlátozzák; lehetővé kell tenni a válaszadást; ha nem reagál, a
személyzet tagjainak meg kell őt fogni a végtagjainál fogva és végre kell hajtani az
orvos utasításait,



ha az ellátott továbbra sem jelzi együttműködési szándékát, illetve a veszélyhelyzet
nem szűnik meg, ágyhoz történő rögzítéssel (maximum 16 óra) gondoskodik a
személyzet a biztonságról (a rögzítésen – állapottól függően – 2 óra múlva mindenképpen lazítani kell)



rögzítés esetén is biztosítanunk kell az ellátott kényelmét



veszélyeztető állapot esetén a korlátozó intézkedés mindig felügyelettel párosul, az
ellátott nem hagyható folyamatos felügyelet nélkül.
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A fizikai korlátozás alkalmazásának módjai:


8-10 cm széles belül párnázott bőr vagy hevederövvel lehet lekötni az ellátottat



a rögzítés erőssége csak a szükséges mértékű lehet, a végtag megfelelő keringését
biztosítani kell (minimalizáció elve)



csak a végtagot lehet lekötni, az ízületek mozgását nem lehet akadályozni



rögzítés alatt folyamatos felügyeletet kell biztosítani



fontos az ellátottal való folyamatos kommunikáció, az állandó tájékoztatás



lehetőleg más ellátott jelenléte nélkül történjen (lelki sérülést ne okozzon)



pszichiátriai betegeknél 16 órán keresztül lehet alkalmazni, majd felül kell vizsgálni



az ellátottjogi képviselőt 72 óra lejártával tájékoztatni kell.

Az ápoló személyzet további feladatai:


igyekezzen veszélyhelyzetben is nyugodt maradni, ne keltsen pánikot



szakszerűen kérjen segítséget, ezzel is segítve a gyors beavatkozást



végezzen verbális pszichés nyugtatást



pótolja a folyadékot



a tevékenységek alatt beszélgessen az ellátottal



az elrendelt gyógyszereket pontosan adagolja



pontos és egyértelmű dokumentáció.

Ellenőrzés során megfogalmazott további lépések:


A kényszerintézkedések az ellátottakban, személyzetben feszültséget, szorongást
kelthet. Fontos ezeknek az utólagos megbeszélése ellátottak esetén nagycsoportban,
személyzet esetén esetmegbeszélő csoportban.



Veszélyeztető állapot lezajlása után az ellátottal meg kell beszélni a történteket, együtt
kell meghatározni a korai figyelmeztető tüneteket és a szükséges teendőket.

Szükséges dokumentáció:


Adatlap az ellátás során történt kényszerintézkedés, korlátozás dokumentálásához



Ápolási, gondozási dokumentáció

Folyamatszabályozás felülvizsgálata:


A kényszerintézkedés megszűnését követő 5-10 napon belül kell történjen



A felülvizsgáló team tagjai: intézmény-vezető ápoló,a

korlátozásban aktuálisan

résztvevő személyzet.
Korlátozó intézkedés jogi szabályozása:


1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 94/G. §



60/2004. (VII. 6.) SzCsM rendelet a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és
ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól



1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 10. §
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1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 101/A. §

Személyes szabadságában bármely módon csak a veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető
magatartású személy korlátozható.
Cél: a kényszerintézkedések szabályozása védje az ellátott személy jogait és szabályozza a
dolgozó tevékenységét.
Az ellátottak jogai:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybevevő ellátottnak joga
van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által
biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete, vagy állapota
alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybe vételére.
Az ellátottak általános jogai:


az élethez és az emberi méltósághoz,



a testi épséghez,



a testi-lelki egészséghez,



a tulajdonhoz,



a kapcsolattartáshoz,



a fizikai vagy másfajta erőszak és megalázó bánásmód elleni védelemhez,



a tájékoztatáshoz,



az önrendelkezéshez való jog.

Az ellátottak speciális jogai:
Meghatározott ellátotti csoportokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak.
Csoportok:


pszichiátriai- és demens betegek



szenvedélybetegek



fogyatékos személyek.

Korlátozó intézkedés alkalmazhatóságának körülményei:
A pszichiátriai/demens ellátottak személyiségi jogait az egészségügyi ellátás és az ápoló,
gondozó munka során helyzetére való tekintettel fokozott védelemben kell részesíteni. Akkor
korlátozhatóak a betegjogok, amikor a kliens az állapotából kifolyólag képtelen kontrollálni
viselkedését, nem képes objektíven felfogni a körülötte zajló történéseket, nem ura
cselekedetének, saját maga helyzetét és egészségügyi állapotát tévesen ítéli meg,
veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít.
Veszélyeztető magatartás: a beteg – pszichés állapotának zavara következtében – saját vagy
mások életére, testi épségére, egészségére jelentős veszélyt jelenthet, és a megbetegedés
jellegére tekintettel sürgős intézeti gyógykezelés nem indokolt.
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Közvetlen veszélyeztető magatartás: a beteg – pszichés állapotának akut zavara
következtében – saját vagy mások életére, testi épségére, egészségére közvetlen és súlyos
veszélyt jelent.
Sürgősségi állapot:


pszichológiai



környezetet veszélyeztető állapot



gyógyszerek használata



pszichoszomatikus krízisállapot



pszichoszociális eredetű neurotikus állapotok



érzelmileg sérülékeny egyének konfliktusos állapota.

Pszichiátriai sürgősségi állapotok:


zavartság



agresszió



negativizmus



stupor



agitáltság.

A megelőzés eszközei:
Az emberi méltósághoz való jog ezekben az esetekben sem korlátozható. A tájékoztatást ilyen
esetekben is meg kell kísérelni. Az ápoló, gondozó munka során a hangsúly a veszélyeztető,
illetve közvetlen veszélyeztető állapotok prevenciójára, illetve a hirtelen fellépő esetekben a
problémamegoldásra és a kényszerítő intézkedések minimalizálására, és e tevékenységek
dokumentálására helyeződik.
A prevenció komplex (bio-pszicho-szociális) megelőzés. Sikeres működésének lépései:


egyéni gondozási terv



szabadidős foglalkozás: segíti az ellátottak minőségi életvitelét, a tartalmas időtöltést,
visszaszorítja az „üres napok” következményeként megjelenő gyakoribb konfliktushelyzeteket, feszültségeket



profiltisztítás: diagnózis szerint elhatárolt részlegek kialakítása



kényelmes, barátságos, egyénre szabott lakótér (élettér szélesítése, családi és baráti
kapcsolatok megőrzése)



gyógyszerelés: korszerű, időnként felülvizsgált



személyzeti esetmegbeszélés: problémamegoldó stratégiák bővítése



házirend megismertetése



állandó, könnyen áttekinthető napirend



változások észlelése
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az ellátott rendszeres és szükségszerű tájékoztatása a körülötte folyó és őt érintő
eseményekről



az ellátott bizalmának megnyerése



az ellátott megnyugtatása



a személyzet tartsa tiszteletben az ellátott emberi és állampolgári jogait, legyen
tisztelettel személyes érzékenységére, viselkedésével kerülje az agresszív reakciók
kiváltását.

A várható veszélyhelyzet korai felismerése:


az ellátott állapotának folyamatos nyomon követése



fáradtság vagy növekvő feszültség esetén csökkentsük az ellátottat ért ingereket



adjunk pozitív visszajelzést, ha az egyén képes uralkodni önmagán



kerüljük a vitákat, a személyzet viselkedésével kerülje a konfliktust, ne szolgáljon az
esetleges paranoid gondolkodás alapjául



minden, az ellátottal kapcsolatos rendkívüli eseményt dokumentálni kell



kóros tendenciák esetén orvosi ellátást és fokozott felügyeletet kell biztosítani



a váratlan veszélyhelyzetekre mindig legyünk felkészülve.

Az intézményben élők nyugalmát kiegyensúlyozottságát csak úgy tudjuk biztosítani, ha a
konfliktusokat, problémákat kellő határozottsággal, de következetesen, kellő tisztelettel és
indulatok nélkül kezeljük.
Ehhez szükség van:


az intézményben dolgozó munkatársak szemléletváltására,



probléma megoldási módok, stratégiák kidolgozására.

Depresszió magatartási jeleinek megfigyelése:


szorongás, sírás, bátortalanság



indokolatlan félelem



fel-alá járkálás, kéztördelés, haj vagy ruházat húzogatása vagy dörzsölése



meglassult beszéd, érzelmi sivárság



társadalmi elszigetelődés



öngyilkossági gondolatok



érdeklődés elvesztése stb.

A megfigyelés szabályai:
A kényszerintézkedések a személyi szabadságot és az egyén méltóságát nagymértékben
csorbítják, ezért azokat csak a legszükségesebb esetekben, a lehető legrövidebb ideig lehet
alkalmazni. A korlátozás csak addig tartható, ill. olyan mértékű és jellegű lehet, amely a
veszély elhárításához feltétlenül szükséges.
Ennek első lépése, hogy felmérjük az erőszak veszélyének kockázatát:
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erőszakos cselekmények az anamnézisben



képtelenség a harag ellenőrzés alatt tartására



impulzív magatartás az anamnézisben



paranoid képzetek vagy nyílt pszichosis



utasító hallucinációk pszichotikus páciensnél



kinyilvánított vagy , hogy megsebesítsen vagy megjelöljön másokat



antiszociális személyiségzavar, Borderline személyiségzavar



dementia, delírium vagy alkohol-, gyógyszerintoxikáció jelenléte.

Meg kell határozni:


az agresszív viselkedések gyakoriságát, természetét



azokat a tényezőket, amelyek valószínűbbé, ill. kevésbé valószínűvé teszik az
agresszív viselkedést



az elfogadható és elfogadhatatlan viselkedés közötti határt.

A korlátozó intézkedéseket csak akkor lehet alkalmazni, ha a hirtelen nyugtalanná váló
ellátott önmagára vagy környezetére veszélyt jelent. Az ellátott korlátozása nem lehet
büntető jellegű!
Az elrendelés szabályai:
A korlátozó módszerek, eljárások alkalmazását az ellátott kezelőorvosa írásban rendeli el
megjelölve azok indítékát és alkalmazásuk időtartamát. Ha szakápoló rendeli el,
haladéktalanul értesíteni kell az orvost, akinek 2 órán belül jóvá kell hagynia az intézkedést.
Állandó orvosi felügyelet hiányában, szakápoló által elrendelt korlátozás esetében is
haladéktalanul értesíteni kell a kezelőorvost, akinek az intézkedést 16 órán belül jóvá kell
hagynia. Az ellátottak ápolása során törekedjünk az erőszakos cselekedetek megelőzésére.
Ennek az első lépése, hogy felmérjük az erőszak veszélyének kockázatát. Veszélyeztető
állapot esetén korlátozó intézkedésre mindig csak 2 fő felügyelete mellett kerülhet sor.
Jelentési kötelezettség az ellátottjogi képviselő felé:
A korlátozás alkalmazásáról az ellátottjogi képviselőt 48 órán belül tájékoztatni kell a
korlátozó intézkedés dokumentációjának másolatát az ellátottjogi képviselőnek 72 órán belül
át kell adni.
Készült: 2015. február 26.

Bátori Zsuzsanna
Intézményvezető
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3. számú melléklet

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. A közösségi együttélés normáinak elfogadását, folyamatos biztosítását célzó
tájékoztatási kötelezettség

1. A szociális igazgatásról és szociális eljárásokról szóló többször módosított 1993. évi III.
törvény 95. §-a értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről
a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. Az ellátás megkezdésének
legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti.
A bentlakásos intézményi ellátás esetén az értesítés, illetőleg tájékoztatás tartalmazza:
- az igénybevétel megkezdésére fenntartott legalább 8 napos határidőt, továbbá az annak
elmulasztása esetén követendő eljárást
- 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.
Amennyiben a jogosult a bentlakásos intézménybe az igénybevételre biztosított
időtartamon belül nem költözik be, és ennek okáról az intézmény vezetőjét nem értesíti, az
intézmény vezetője megkeresi a jogosult lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes
jegyzőt.
A jegyző a megkeresésre tájékoztatást ad
- a jogosult tartózkodási helyéről,
- a beköltözés elmaradásának indokairól,
- az intézményi ellátás igénybevételének várható időpontjáról.
Amennyiben a jegyző tájékoztatása szerint a jogosult az intézményi ellátást neki fel nem
róható okból nem tudta megkezdeni, az intézményvezető az akadályoztatásra okot adó
körülmény megszűnését követő 30 napon belül lehetőség szerint gondoskodik az érintett
elhelyezéséről. Egyéb esetben kezdeményezi a beutalás megszüntetését.
Az 1993.évi III. törvény 96. §-a értelmében 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 és a visszaérés 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 az intézménybe való felvételkor köteles
- nyilatkozni a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról,
- adatokat szolgáltatni az intézményben e törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz,
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-

nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult,
továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokat
haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével.

Az 1993.évi III. évi törvény106. §-a értelmében a bentlakásos szociális
vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat és az általa
hozzátartozóját
- a jogosult állapotáról, annak lényeges változásáról,
- az egészségügyi intézménybe való beutalásáról,
- az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás
szüneteltetéséről,
- az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről,
- a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás
kezdeményezett intézkedéséről.

intézmény
megjelölt

ideiglenes

érdekében

2. A személyzet, tevékenységét csak az ellátást igénybevevők személyes jogainak
figyelembevételével végezheti.
Az 1993.évi III.törvény 94./G §-a értelmében korlátozó intézkedés alkalmazására csak az
ellátott pszichés megnyugtatásának megkísérlését követően kerülhet sor. A korlátozó
intézkedés, eljárás – a szabad mozgásban történő korlátozás, illetve farmakoterápia, az
intézményen belüli elkülönítés, vagy ezen eszközök komplex alkalmazása – nem lehet
büntető jellegű, és csak addig tarthat, illetve az adott helyzethez igazodóan csak olyan
mértékű és jellegű lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül szükséges.
A korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazásának elrendelésére az intézmény orvosa, az
orvos elérhetőségének hiányában a vezető ápoló jogosult. Az intézkedés csak addig
maradhat fenn, amíg a veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető állapot tart.
Az intézményvezető negyvennyolc órán belül köteles tájékoztatni az ellátottjogi
képviselőt a korlátozó intézkedés, eljárás tényéről. A mennyiben az ellátást igénybevevő
cselekvőképtelen, intézménybe történő felvételkor az intézményvezető írásos formában
tájékoztatja az ellátást igénybevevőt, illetve törvényes képviselőjét a korlátozó intézkedés
esetén az ellátottjogi képviselő megkeresésének szükségességéről.
3. A házirend jól látható és mindenki számára elérhető helyen és módon történő
elhelyezéséről, az intézményvezetője intézkedik.

II. A panaszjog gyakorlásának módjai

1. Az ellátást igénybevevő, az őt ért sérelem, méltánytalanság orvoslása céljából közvetlenül
fordulhat az intézmény telephelyén dolgozó személyzet bármely tagjához, az
intézményvezetőjéhez, valamint az Érdekképviseleti Fórum bármely tagjához.
Munkakörének megfelelően minden munkatárs köteles a tudomására jutott panaszos
ügyben a szükséges intézkedést megtenni.
2. Az ellátást igénybevevő, illetve hozzátartozója, sérelme ügyében, az őt ért
méltánytalanság rendezése céljából az Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhat:
- az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak,
kapcsolattartási sérelme, továbbá
- az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettsége
megszegése esetén,
- az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.
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3. Az intézmény, a házirendet megsértő ellátást igénybevevő ügyében, az Érdekképviseleti
Fórumhoz fordulhat az intézményi jogviszony megszüntetése érdekében.
4. Az ellátást igénybevevők részére jól látható helyen ki kell függeszteni az
érdekvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, az Állampolgári Jogok Biztosának, illetve
az intézmény fenntartójának és a szakmai felügyeletre jogosult hatóság nevét és címét.
5. Az 1993. évi III. törvény 94./E § (14) értelmében 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 nyolc napon belül a
fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.
6. Az 1993. évi III. törvény 94./J §-a értelmében gondnokság alatt álló jogosult érdekeinek
védelmében az intézményvezető köteles kezdeményezni új gondnok kirendelését, ha a
gondnok a gondnoki teendőket nem megfelelően látja el, különösen, ha nem a gondnokolt
érdekeinek figyelembevételével végzi ezen feladatokat.

III. Az Érdekképviseleti Fórum működésének szabályai

1. Az Érdekképviseleti Fórum az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak
jogainak, érdekeinek érvényesítését elősegíteni hivatott szerv, mely meghatározott
feltételek és eljárás szerint működik.
Az Érdekképviseleti Fórum tagjai:



választás alapján az intézményi ellátást igénybevevők közül 2 fő,
választás alapján az ellátást igénybevevők hozzátartozói, illetve törvényes képviselői
közül 1 fő,
 választás alapján az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő,
 kijelölés alapján az intézményt fenntartó szervezet képviseletében 1 fő.
Nem választható az Érdekképviseleti Fórum tagjának olyan személy, aki
cselekvőképességet korlátozó vagy –kizáró gondnokság alatt áll, illetve olyan személy, aki
belátási képességét nagymértékben befolyásoló betegséggel él (pl. demencia).
2. Az Érdekképviseleti Fórum működésének és választásának részletes szabályait a Házirend
tartalmazza.
3. Az intézményt fenntartó szervezet képviselőjét a települési önkormányzatok a
szakbizottságainak javaslata alapján a fenntartó jelöli ki.
4. Az Érdekképviseleti Fórumban való tagság megszűnik:
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
- az intézményi jogviszony megszűnésével,
- az intézményi foglalkoztatási jogviszony megszűnésével,
- lemondással,
- visszahívással.
5. A visszahívásra a választás eljárási szabályait kell megfelelően alkalmazni.
6. Az Érdekképviseleti Fórumban való tagság megszűnése esetén 30 napon belül
gondoskodni kell az új tag megválasztásáról.
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7. Az Érdekképviseleti Fórum tagjai maguk közül elnököt választanak. A Fórumot az elnök
hívja össze olyan időpontban, hogy a panasztevőt a panasz benyújtásától számított 15
napon belül értesíteni lehessen a panasz kivizsgálásának eredményéről.
8. Az Érdekképviseleti Fórum akkor határozatképes, ha a tagjainak több mint fele jelen van.
A határozathozatalhoz a jelenlévő tagok több mint felének igen szavazata szükséges.
9. A panasztevő a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért, ha
a.) az Érdekképviseleti Fórum határidőben nem intézkedik,
b.) intézkedésével nem ért egyet.
10. A jogorvoslati határidő a 9. bekezdés a.) pontjában foglalt esetben a határidő elteltétől
számított, a 9. bekezdés b.) pontjában foglalt esetben az intézkedés közlésétől számított 8
nap.
11. Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak névsorát az intézményekben mindenki számára
könnyen hozzáférhető helyen ki kell függeszteni.
A tagok címe és elérhetősége a telephely vezetőjénél az Érdekképviseleti Fórumhoz
fordulók számára hozzáférhető.
Az Érdekképviseleti Fórum feladatai:


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 készülő tájékoztatókat,
 megtárgyalja az intézményben élők panaszait – ide nem értve a jogviszony
keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat -, és
intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé,
 tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az
ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban,
 intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes
hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos
jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.
Az ellátást igénybevevő, illetve hozzátartozója/törvényes képviselője az Érdekképviseleti
Fórumhoz fordulhat:
 Az intézményi jogviszony megsértése (különösen személyiségi jogainak,
kapcsolattartási jogának megsértése),
 az intézmény dolgozóinak szakmai-, titoktartási- és vagyonvédelmi kötelezettsége
megszegése,
 az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása ügyében.
A panasztétel szóban vagy írásban történhet. Szóbeli panasztétel esetén a panasz írásba
foglalásáról
az
Érdekképviseleti
Fórum
gondoskodik.
Az intézmény a házirendet többször súlyosan megsértő ellátott ügyében az
Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhat az intézményi jogviszony megszüntetésének
kezdeményezése ügyében.
Az Érdekképviseleti Fórum működése:



Az Érdekképviseleti Fórum tagjait 1 évre választják meg.
A Fórum ülésrendjét maga választja meg; üléseit a szakosított ellátást nyújtó
intézményekben 3 havonta, illetve szükség szerint, az alapszolgáltatást nyújtó
intézményekben
6
havonta,
illetve
szükség
szerint
tartja.
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Az Érdekképviseleti Fórum tagjait az intézmény vezetője által összehívott
lakógyűlésen, munkaértekezleten választják meg egyszerű szavazati többséggel. A
lakógyűlésre az ellátottak hozzátartozói/törvényes képviselői is meghívást kapnak.
Az ellátást igénybevevők és a hozzátartozók/törvényes képviselők közül kikerülő
tagok megválasztásához az ellátást igénybevevők több mint felének részvétele, és a
jelenlevők több mint felének szavazata szükséges.
A dolgozók képviselőit az intézményvezetője által összehívott munkaértekezleten
választják
meg,
melyre
meghívást
kap
a
fenntartó
képviselője.
A dolgozók képviselőjének megválasztásához a telephelyen dolgozók több mint
felének részvétele, és a jelenlevők több mint felének szavazata szükséges.
A megválasztottak írásban nyilatkoznak tisztségük elfogadásáról.
A lakógyűlésen és a munkaértekezleten jegyzőkönyv készül.
Az Érdekképviseleti Fórum tagjai egymás közül választják meg a Fórum elnökét. Az
elnöki tisztet csak ellátást igénybevevő vagy a hozzátartozók/gondnokok képviselője
töltheti be.
Érdekképviseleti Fórum döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Azonos számú
szavazatok esetén az elnök dönt.
Az Érdekképviseleti Fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek 1-1
példányát az érintetteknek, a tagoknak és az intézmény vezetőjének el kell juttatni. A
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az eljáró szerv megnevezését, a készítés helyét és
idejét, a meghallgatottak adatait, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat és
nyilatkozatokat, valamint a jelenlévők és a jegyzőkönyvvezető aláírását.
Az Érdekképviseleti Fórum a telephely lakógyűlése előtt évente 1 alkalommal
beszámol tevékenységéről.
Az Érdekképviseleti Fórum elnökének feladata:
1. napirend összeállítása és tagok részére történő kiosztása,
2. az Érdekképviseleti Fórum üléseinek levezetése,
3. gondoskodik az Érdekképviseleti Fórum ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről,
4. az Érdekképviseleti Fórum képviselete az előzetesen kapott felhatalmazás
alapján,
5. a tagok munkájának segítése.
Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak feladata:
1. a Fórum ülésein való aktív részvétel,
2. az érintettek panaszainak összegyűjtése és szükség szerinti előadása.
Az Érdekképviseleti Fórum tagja lemondását írásban továbbíthatja a Fórum
elnökének. A tag visszahívása - a megválasztásra vonatkozó eljárás szabályai szerint indoklással, egyszerű szavazati többséggel történik.
A tagság megszűnése esetén az Érdekképviseleti Fórum elnöke 30 napon belül
gondoskodik új tag megválasztásáról. Amennyiben az elnöki tisztet betöltő tagság
szűnik meg, úgy az intézmény vezetője kezdeményezi az eljárás lefolytatását a
választás szabályai szerint.

Békéscsaba, 2015. február 26.
Bátori Zsuzsanna
Intézményvezető
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Telephely neve, címe:
________________________________________________________________
Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak névsora és elérhetősége:
1. _______________________________________ellátást/szolgáltatást

igénybevevő

_______________________________________

2. _______________________________________ ellátást/szolgáltatást igénybevevő
_______________________________________

3. _______________________________________ hozzátartozó/törvényes képviselő
______________________________________

4. _______________________________________intézmény

dolgozója

_______________________________________

5. _______________________________________ fenntartó szervezet képviselője
_______________________________________

Kelt:____________________

Dátum:__________________________

A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ fenntartója:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel./Fax: 66/445-853
Szakmai felügyeletre jogosult hatóság:
Dél-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala
5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.
Tel: 66/441-594 Fax:66/441-529 e-mail: gyam@bekes.b-m.hu
Állampolgári Jogok Biztosa:
Országgyűlési Biztosok Hivatala
1387 Budapest Pf. 40
Tel: 1-475-71-00

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ

Intézményvezető

Alapszolgáltatás vezető

Karbantartás

Ügyvitel

Szakosított ellátás
Intézményvezető ápoló

Csoportvezetők
mosoda
Sarkantyú Utcai Idősek Klubja
Orosházi Úti Idősek Klubja
Kazinczy Utcai Idősek Klubja
Fövenyes Utcai Idősek Klubja
Deák Utcai Idősek Klubja
Mokry Utcai Idősek Klubja
Szenvedélybetegek nappali ellátása
Tanyagondnoki szolgáltatás
Támogató szolgáltatás

Jázmin Utcai Idősek Klubja
Kossuth Utcai Idősek Klubja
Csabaszabadi Idősek Klubja
Telekgerendási Idősek Klubja
Kétsopronyi Idősek Klubja, Tanyagondnoki szolgáltatás
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Szociális Ügyintéző

Ady Endre Utcai Idősek Otthona
Csaba Utcai Idősek Otthona
Bartók Béla Úti Idősek Otthona

takarítás

Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
5600 Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.
Telefon: 06 (66) 540-394
Fax: 06 (66) 540-399
E-mail: eszibcs@invitel.hu, bkeszi@bkeszi.hu
www.bkeszi.hu

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ

Szervezeti és Működési Szabályzata

Elfogadva Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati
Kistérségi Társulási Tanácsa
……… számú KTT. határozatával

I. Általános rendelkezések
I./1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja
I./2. Az intézmény jogszabályi meghatározása
II. Az intézmény adatai
II./1. Az intézmény neve, székhelye
II./2. Telephelyek
II./3. Alaptevékenysége
II./4. Alapító szerv neve
II./5. Alapító okirat száma
II./6. Működési területe
II./7. Az intézmény fenntartója
II./8. Az intézmény felügyeleti szerve
II./9. Az intézmény jogállása
II./10. Gazdálkodási jogköre
II./11. Az intézmény bélyegzői
II./12. Az intézmény igazgatójának jogállása
II./13. Az intézmény gazdasági vezetőjének jogállása
II./14. Az intézmény dolgozóinak jogállása
II./15. Az intézmény szakmai és törvényességi felügyeleti szervei
II./16. Az intézmény képviseletére jogosult személy
III. Az intézmény feladatai
IV. Az intézmény szervezeti felépítése
IV./1. Az intézmény szervezeti felépítése
IV./2. A munkaköri leírás készítésének szempontjai,
a munkaköri leírás szerkezete
IV./3. Vezetői feladatok, vezetési módszerek
IV./4. Középvezetői feladatok
IV./5. Az intézményben folyó munkát segítő szakmai fórumok
IV./6 Az intézmény munkáját segítő testületek, szervek, közösségek
V. Az intézmény működésének főbb szabályai
Munkavégzéssel kapcsolatos szabályok
V./1. Munkaviszony létrejötte
V./2. Munkaviszony teljesítése, munkaköri kötelezettségek,
intézményi titkok megőrzése
V./3. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére
V./4. Az intézmény működési rendje
V./5. Az intézmény dolgozóinak munkarendje
V./6. Szabadság
V./7. Kártérítési kötelezettség
V./8. Az intézmény munkatársainak felelőssége
V./9. Anyagi felelősség
V./10. A Szakmai program
V./11. Az intézmény ügyiratkezelése
V./12. Az intézmény gazdálkodásának rendje
V./13. A helyettesítés rendje
VI. Záró rendelkezések
A Szervezeti Működési Szabályzat hatálybalépése
Mellékletek:
1. A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ szervezeti felépítése
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I.
FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I./1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:
A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az
intézményi működés belső rendjét, a külső és belső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat
és mindazon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más intézmény vagy hatóság
feladat és hatáskörébe.
A Szervezeti és Működési Szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységek,
munkacsoportok és folyamatok összehangolt működését és hatékony kapcsolati rendszerét
tartalmazza.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak betartása az intézmény valamennyi
dolgozójára nézve kötelező.
I./2. Az intézmény jogszabályi meghatározása
a. / a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formák biztosítása,
b. / a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási formák működtetése
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ feladatait a szociális igazgatásáról és a
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
valamint az intézmény működését, tevékenységét érintő hatályos jogszabályok határozzák
meg.
Az intézmény működtetését a hatályos jogszabályok szerint kell megszervezni és
folyamatosan karbantartani.

II.
FEJEZET
AZ INTÉZMÉNY ADATAI

II/1 Az intézmény neve, székhelye /pontos cím/:
BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS KÖZPONT
(továbbiakban: intézmény)
5600 Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.
Telefon: 66/540-394, 540-396, 540-415
Fax: 66/540-399
E-mail: eszibcs@invitel.hu
Bankszámlaszám: OTP 11733003-15625294
Adószám: 15825294-2-04
KSH jelzőszám: 15345266.8531.322.04
II/2 Telephelyek megnevezése, működési engedélyek érvényessége:
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ integrált szervezeti formában
működik. Az intézmény 14 telephelyen látja el szolgáltatásait. Kihasználva az épületek
adottságait, földrajzi elhelyezkedésüket és a területen jelentkező lakossági szükségletet, egyegy telephely többféle szolgáltatást is nyújt.
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Telephely megnevezése
Ady Endre Utcai Idősek Otthona
Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.
Csaba Utcai Idősek Otthona
Békéscsaba, Csaba u. 3.
Bartók Béla Úti Idősek Otthona
Szenvedélybetegek nappali ellátása
Békéscsaba, Bartók B. út 12.
Orosházi Úti Idősek Klubja
Békéscsaba, Orosházi út 94-96.
Deák Utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Deák u. 3.
Sarkantyú Utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Sarkantyú u. 2.
Kossuth Utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Kossuth u. 2.
Kazinczy Utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Kazinczy u. 2/1.
Mokry Utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Mokry u. 14.
Jázmin Utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Jázmin u. 1.
Fövenyes Utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Fövenyes u. 1/a.
Csabaszabadi Telephely
Csabaszabadi, Apácai u. 2.
Telekgerendási Idősek Klubja
Telekgerendás,Dózsa György u.11.
Kétsopronyi Idősek Klubja
Kétsoprony, Ady Endre u. 5.

Telefonszáma
540-380
322-770

Helyrajzi
száma
Békéscsaba
1245.
Békéscsaba
3813.
Békéscsaba
2898., 2899.

449-621

Békéscsaba
10308.
Békéscsaba
220.
Békéscsaba
4303/A/1.
Békéscsaba
11531.
Békéscsaba
3226.
Békéscsaba
5101.
Békéscsaba
18001.
Békéscsaba
1731.
Csabaszabadi
098/9.
Telekgerendás
23/5
Kétsoprony
27.

441-188
325-428
325-153
431-285
328-401
323-461
433-270
459-344
248-049
482-385
246-387

Működési engedélyének
érvényessége
határozatlan idejű

határozatlan idejű
határozatlan idejű
határozatlan idejű
határozatlan idejű
határozatlan idejű
határozatlan idejű
határozatlan idejű
határozatlan idejű
határozatlan idejű
határozatlan idejű
határozatlan idejű
határozatlan idejű

Falugondnoki szolgáltatás: határozatlan időre
Támogató szolgálat: 2015. december 31-ig
II/3 Alaptevékenysége:
a./ a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formák biztosítása:
- falu- és tanyagondnoki szolgáltatás
 étkeztetés
 házi segítségnyújtás
 támogató szolgáltatás
 nappali ellátás
- idősek nappali ellátása, demens ellátással
- szenvedélybetegek nappali ellátása
- fogyatékos személyek nappali ellátása
b./ a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási formák működtetése:
 ápolást, gondozást nyújtó intézmények:
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 idősek otthonai
 átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények:
 időskorúak gondozóháza
II/4 Alapító szerv neve:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
II/5 Alapító okirat száma:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa
56/2013.(XII.12.)sz.KTT.határozatával 2014. január 01-i hatálybalépéssel jóváhagyva.
II/6 Működési területe:
- Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe
- Csabaszabadi Község közigazgatási területe
- Kétsoprony Község közigazgatási területe
- Telekgerendás Község közigazgatási területe
- Szabadkígyós Község közigazgatási területe
- Újkígyós Város közigazgatási területe
II/7 Az intézmény fenntartója:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
II/8 Az intézmény felügyeleti szerve:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
II/9 Az intézmény jogállása
Önálló jogi személy
II/10 Gazdálkodási jogköre:
Önálló költségvetési szerv.
Önállóan működő és gazdálkodó, teljes jogkörű, az előirányzatok felett teljes jogkörrel
rendelkező, maradványérdekeltségű költségvetési szerv. A költségvetési szerv az
államháztartási és költségvetési szervekre vonatkozó számviteli előirányzat alapján
tervezi meg naptári évenként a költségvetését és számol be a gazdasági eseményekről.

072410
095020
101142
101222
102021
102022
102030
107051
107052
107055

Kormányzati funkció:
Otthoni (egészségügyi) szakápolás
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Szenvedélybetegek nappali ellátása
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
Idősek, demens betegek nappali ellátása
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás
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II/11 Az intézmény bélyegzői
Kör és hosszú bélyegző.
A körbélyegző tartalmazza a fenntartó és az intézmény nevét, székhelyét.
A hosszú bélyegző az intézmény nevén és a székhelyén kívül tartalmazza az
intézmény bankszámlaszámát és adószámát.
II/12 Az intézményvezető jogállása
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ vezetőjét Békéscsaba és
Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa határozott időre bízza
meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. szerint. Felette az
egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.
II/13 Az intézmény gazdasági ügyeinek elvégzése
Az intézmény gazdasági feladatait az Intézményellátó Központ látja el.
II/14 Az intézmény dolgozóinak jogállása
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ dolgozói felett a munkáltatói
jogokat az intézményvezető gyakorolja.
Az intézményben foglalkoztatottak egyrészt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, 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 közalkalmazotti jogviszony, a 2012. évi
I. törvény a munka törvénykönyvéről alapján munkaviszony, a Polgári Törvénykönyvről
szóló törvény vonatkozó rendelkezései alapján megbízási és vállalkozási jogviszonyban
látják el feladataikat.

II/15 Az intézmény szakmai és törvényességi felügyeleti szervei
 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
 Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
 Magyar Államkincstár
 Békéscsabai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociálpolitikai Osztálya
II/16 Az intézmény képviseletére jogosult személy
Az intézményvezető, illetve az általa meghatalmazott személy okiratban foglalt
meghatalmazással.

III. FEJEZET
AZ INTÉZMÉNY FELADATAI
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ idősek és szociálisan rászorulók alapés szakosított ellátását végzi. A feladatokat jelen SZMSZ-ben, az Szt.-ben és annak
módosításaiban előírtak szerint szervezi meg.
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Falu– és tanyagondnoki szolgáltatás feladata a külterületi és a tanyasi lakott helyek
intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való
hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni és közösségi szintű szükségletek teljesítésének
segítése.
Étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. Ha az
étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára, az ellátást
igénybevevő részére diétás étkezést kell biztosítani.
Házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének
fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő
fizikai, mentális, szociális szükséglete saját, környezetében, életkorának, élethelyzetének és
egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával,
fejlesztésével biztosított legyen.
A házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alapés szakellátást nyújtó intézményekkel.
Támogató szolgáltatás feladata- különösen a személyi segítő szolgálat – segítséget nyújtani a
fogyatékos ember személyi szükségleteinek kielégítéséhez, a társadalmi életben való
részvételhez, az önálló munkavégzéshez, szolgáltatások igénybevételéhez, az alapvető
szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutásához.
Nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális,
egészségügyi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.
A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, biztosítja, hogy a szolgáltatás
nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.
Szenvedélybetegek nappali ellátása célja: a szenvedélybetegek társadalmi, közösségi
integrációja, ill. reintegrációja, ártalomcsökkentés, prevenció.
A szolgáltatás olyan hosszú távú egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely
nagymértékben épít a szolgáltatást igénybe vevő aktív és felelős részvételére, valamint a
természetes erőforrásokra, őket is oktatva és támogatva.
Demens betegek nappali ellátása A Pszichiátriai Neurológiai Szakkollégium által
befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével
rendelkező személyeket látjuk el, aki számára napi rendszerességgel csoportos
foglalkozásokat szervezünk. A mentálhigiénés munkatársak állapotfelmérése alapján
gondozási tervet készítenek, folyamatos gondozói felügyeletet biztosítunk.
Fogyatékos személyek nappali ellátása Feladata: személyes gondoskodás keretében az
igénylő egészségi, pszichés és mentális állapotának megfelelő komplex, személyre szóló
speciális ellátás biztosítása.
A fogyatékos ellátás területén alapszolgáltatás tekintetében egyéni igényeken alapuló ellátást
biztosít, mely biztonságot nyújt a szolgáltatást igénybe vevők számára, gondozásuk révén a
fogyatékkal élő személyek és hozzátartozóik életminősége javítható.
Kiemelt cél a lakosság körében a befogadó-elfogadó attitűd, a tolerancia és segítségnyújtási
képesség erősítése, ezáltal is elősegítve speciális bánásmódot igénylő fogyatékosok a
társadalmi esélyegyenlőségét.
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Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásra legfeljebb egy évig kerülhet sor. Ha az
ellátást igénybevevő családi környezetébe nem helyezhető vissza, az intézmény vezetője az
ellátás időtartamát további egy évvel meghosszabbíthatja.
Biztosítani kell az intézmény működéséhez elengedhetetlen tárgyi feltételeket, az általános
működési feltételeket, az általános személyi feltételeket, az általános szakmai feltételeket.
A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását
igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget kell
érteni, amelynek során az igénybevevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő
egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő
testi, szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor.
Speciális ellátást a demens betegek otthona részleg biztosít az arra rászorulók részére.

IV. FEJEZET
AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
IV./1. Az intézmény szervezeti felépítése
Az intézmény szervezeti ábráját az 1. Számú melléklet tartalmazza. Az intézmény által
nyújtott alapszolgáltatás és a szakosított ellátás külön szakmai irányítás alá esik, a két ellátási
formának külön felelős vezetője van.
Az alapszolgáltatás vezető irányítja az alapszolgáltatást nyújtó intézményhálózat működését,
segíti a nappali ellátást nyújtó klubok, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, támogató
szolgáltatásban, falu- és tanyagondnoki szolgáltatásban dolgozók munkáját, szakmai
iránymutatást ad, ellenőrzi az elvégzett feladatok minőségét, szakszerűségét. Felettese az
intézményvezető, akinek rendszeresen beszámol tapasztalatairól.
A szakellátás - átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézmények – irányítását az
intézményvezető ápoló végzi. Az intézményvezető ápoló irányítja az ápolási-gondozási
munkát, a különböző telephelyeken működő ápolást-gondozást nyújtó egységek
tevékenységeit összehangolja és ellenőrzi. Felettese az intézményvezető, akinek rendszeresen
beszámol tapasztalatairól.
Az intézményben az idősek otthoni elhelyezések kérelmezőinek ügyfélfogadását, részükre
információnyújtást, a kérelmek nyilvántartását, a kérelmezők előgondozását szociális- és
mentálhigiénés munkatárs látja el.
A térítési díj szedését, az ezzel kapcsolatos feladatokat a szociális ügyintéző munkatárs végzi.
Az intézményvezető végzi a működési engedélyek ügyintézését, jogszabályok naprakész
követését, elhelyezésekkel és ellátással kapcsolatos jogi ügyintézést, az intézmény
működéséhez kapcsolódó napi ügyintézést, az intézmény szabályzatainak elkészítését,
melyben munkáját jogi tanácsadó segíti.
A munkaköri leírások készítéséért az alárendelt területen az intézményvezető ápoló, az
alapszolgáltatás vezető a felelős. Az intézményvezető ápoló és alapszolgáltatás vezető
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munkaköri leírását az intézményvezető készíti el. A munkaköri leírásokat az intézményvezető
hagyja jóvá.
IV./2. A, Munkaköri leírás készítésének szempontjai
1. Munkakör és hatáskör meghatározása
2. Munkakörhöz tartozó feladatok és felelősség meghatározása
3. Munkaköri feladatok változásának lehetősége
4. Változó munkahelyen történő alkalmazás szükségessége
B , Munkaköri leírás szerkezete
- szervezeti egység megnevezése,
- munkakör megnevezése,
- munkakör betöltőjének neve,
- a munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség,
- a munkakört betöltő közvetlen felettese,
- munkaköri feladatok,
- munkakörrel kapcsolatos helyettesítési kötelezettségek,
- anyagi felelősség,
- titoktartási kötelesség,
- a munkakörrel nem összefüggő feladatok meghatározása,
- a munkavállaló tudomásulvételének igazolása
- aláírások
IV./3. Vezetői feladatok, vezetési módszerek
Intézményvezető:
- Irányítja és szervezi az intézmény Alapító Okiratában rögzített szakmai
tevékenységeket, ellátja az intézmény képviseletét.
- Közvetlenül ellenőrzi a szakmai egységek munkáját.
- Irányítja a Szervezeti és Működési Szabályzatban és a Szakmai Programokban
meghatározott intézményi munkát.
- Gazdálkodik a humán erőforrással, dönt a foglalkoztatásról.
- Kinevezi az intézményvezető helyettest, aki távollétében helyettesként jogosult
eljárni, gyakorolja felette a munkáltatói jogkört.
- Kinevezi az önálló szervezeti egységek vezetőit, felettük gyakorolja a munkáltatói
jogkört.
- Gondoskodik az intézmény eredményes működéséhez szükséges feltételekről, a
jogszabályokban meghatározottak szerinti feltételek megteremtéséről és azok
folyamatos fenntartásáról.
- Rendszeresen ellenőrzi a vezetők és a munkatársak tevékenységének
jogszerűségét, a hatályos jogszabályok betartását. Meghatározza a vezetői
ellenőrzés szabályait, rendszeresen figyelemmel kíséri az intézmény szervezeti
egységein belül kialakított munkamegosztás elveit és annak gyakorlati
megvalósítását, a munka szervezettségét, a munkafegyelem megtartását, a
szociális munka etikai szabályainak érvényesülését.
- Közvetlenül irányítja az alap- és szakosított ellátás munkáját. Meghatározza az
intézmény minden egysége Szakmai Programjának alapelveit,a végrehajtás
módját, formáját és feltételeit.
- Munkáltatói, valamint fegyelmi jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott
keretek között az intézmény dolgozóira vonatkozóan
- jogviszony létesítése
- jogviszony megszüntetése
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- illetmény megállapítása
- jutalmazás
- fegyelmi eljárás indítása, fegyelmi büntetés kiszabása.
Részt vesz az intézmény költségvetésének elkészítésében. Felel az intézmény
számára megállapított költségvetés szakszerű felhasználásáért. Biztosítja az
intézmény tevékenysége során a pénzügyi, gazdálkodási, bérgazdálkodási
fegyelmet.
Meghatározza a dolgozók munkarendjét, munkaidejét.
Felel a bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos intézkedések megtételéért.
Értékeli az intézmény tevékenységét, szükség esetén javaslatokat tesz a
szolgáltatások és egyéb tevékenységek fejlesztésére, változtatására, minőségének
javítására.
Jóváhagyja az intézmény munkatervét.
Gyakorolja a kiadmányozási és utalványozási jogkört.
Jóváhagyja az éves leltárutasításokat.
Gondoskodik a munkatársak továbbképzéséről és képzéséről.
Gondoskodik a fenntartó által kért beszámolók, kimutatások, jelentések
határidőben történő elkészítéséről.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a munkatársakat
tájékoztatja e körben.
Együttműködik civil szervezetekkel, önszerveződő csoportokkal, érdekképviseleti
szervekkel.
Az intézmény Alapító Okirata szerinti tevékenységeknek a megszervezése és a
feladatok folyamatos és jogszerű, az ellátottak érdekei szerinti végrehajtása.
A vagyonkezelés területén, a használatba vagy vagyonkezelésbe adott vagyon
rendeltetésszerű igénybevétele, használata és megőrzése a mindenkor hatályos
jogszabályok, valamint a felek között létrejött megállapodások rendelkezéseinek
maradéktalan betartása mellett.
Az intézmény gazdálkodásában a szakmai eredményesség és gazdaságosság
követelményeinek érvényesítése.
Az intézményben működő szervezeti egységekben a gazdálkodás fenti
szabályainak betartása és betartatása a vezetők közreműködésével.
Az intézmény mindenkor hatályos jogszabályok szerinti működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
Az intézmény működését szabályozó jogszabályok és szabályzatok betartása és
betartatása, mind a dolgozók, mind a feladatellátásban résztvevő ellátottak
tekintetében.
Az intézmény személyügyi feladatainak irányítása.
A gazdasági feladatokat ellátó Intézményellátó Központ gazdasági vezetőjével
együttműködik a szabályos és hatékony működés érdekében.
A fenntartó Társulási Tanács elnökének előzetes írásbeli véleménye alapján dönt
az általános intézményvezető helyettes jogviszonyának létesítéséről és
megszüntetéséről.
A szervezett információ és adatszükségleti rendszer kialakítása, működtetése, A
tervezési-, beszámoltatási és információszolgáltatási kötelezettség teljesítése és az
adatszolgáltatás hitelességének biztosítása.
A gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjának megteremtése.
A belső ellenőrzés megszervezése és irányítása.
Az intézmény szabályzatainak kiadása és naprakészen tartása.
Jelentés készítése az intézmény működéséről a felügyeleti szervek és a fenntartó
részére, továbbá a jogszabályok szerinti ilyen irányú kötelezettségének teljesítése.
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A munkavédelmi és tűzvédelmi feladatokkal kapcsolatos intézkedések kiadása.
Az intézmény feladatellátását szolgáló fizetési, vagy egyéb teljesítési kötelezettség
vállalása, vagy követelés előírása.
Az intézmény adminisztrációs rendjének betartása

IV./4. Középvezetői feladatok
Alapszolgáltatás vezető:
- A hatályos jogszabályokat szem előtt tartva irányítja az alapszolgáltatást nyújtó
intézményhálózat működését:
- falu- és tanyagondnoki szolgáltatás
- étkeztetés
- nappali ellátás – idős -szenvedélybeteg –demens -fogyatékos
- házi segítségnyújtás
- támogató szolgálat.
- Segíti a nappali ellátást nyújtó csoportfelelősök munkáját, ellenőrzi az általuk
elvégzett feladatok minőségét, szakszerűségét.
- Ellenőrzi az alapszolgáltatásban végzett tevékenységek során a higiéniai és az
etikai szabályok betartását.
- Segítséget nyújt protokollok kidolgozásához, szakmai továbbképzéseket szervez a
nappali ellátást nyújtó személyzet számára.
- Rendszeresen beszámol a nappali ellátást nyújtó intézményekben végzett szakmai
munkájáról az igazgatónak.
- Közreműködik az igazgató személyzeti feladatainak ellátásában, ellátja az ebben a
körben rábízott feladatokat.
- Pályázatok figyelésében, elkészítésében tevékenyen részt vesz.
- Az igazgató utasításának megfelelően elkészíti az éves munkaprogramot.
- Szakmai kapcsolatot tart fenn a háziorvosokkal, társintézményekkel, civil
szervezetekkel.
Intézményvezető ápoló:
- A hatályos jogszabályokat szem előtt tartva szervezi, irányítja és ellenőrzi az
intézményi szakellátást, – átmeneti és tartós bentlakást nyújtó telephelyek – az
igazgatóval együttműködve.
- Közvetlenül irányítja az ápolási-gondozási munkát, a különböző telephelyeken
működő ápolást-gondozást nyújtó egységek tevékenységeit összehangolja, és
ellenőrzi.
- Segítséget ad az ápolási-gondozási munka megszervezéséhez, protokollok
kidolgozásához, szakmai továbbképzéseket szervez az ápoló személyzet számára.
- Ellenőrzi az intézmény gyógyszer – és gyógyászati segédeszköz felhasználását.
- Kapcsolatot tart az intézményben dolgozó orvosokkal.
- Rendszeresen beszámol az átmeneti és tartós bentlakást nyújtó telephelyeken
végzett szakmai munkájáról az igazgatónak.
- Szakmai kapcsolatot tart fenn a háziorvosokkal, társintézményekkel, civil
szervezetekkel.
- Pályázatok figyelésében, elkészítésében tevékenyen részt vesz,
- közreműködik az igazgató személyzeti feladatainak ellátásában, ellátja az ebben a
körben rábízott feladatokat.
- Az igazgató utasításának megfelelően elkészíti az éves munkaprogramot.
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Csoportvezető:
- Munkáját az alapszolgáltatás vezető közvetlen irányításával végzi.
- Feladata a telephely vonzáskörzetébe tartozó területen az alap- és nappali ellátás
biztosításának megszervezése, ellenőrzése, valamint a felmerülő új szükségletek
feltárása és jelzése.
- Felelős az ellátottak és fizikai, egészségügyi és pszichés ellátásáért, személyi,
környezeti és élelmezési higiénéjének biztosításáért.
- Feladata az alap- és nappali ellátást igénybevevők felvétele, és azzal kapcsolatos
adminisztráció vezetése.
- Kapcsolatot tart a többi alap és nappali ellátást nyújtó telephellyel, valamint a
feladatainak ellátását elősegítő gazdasági, társadalmi és civil szervezetekkel.
- Kapcsolatot tart a területileg illetékes háziorvosi szolgálatokkal.
- Feladata munka- és tűzvédelmi szabályok betartása és betartatása.
- Leltári felelősséggel tartozik a rábízott intézményi vagyonért.
IV./5. Az intézményben folyó munkát segítő szakmai fórumok
- vezetői értekezlet
- munkaértekezlet
- mentálhigiénés és foglalkoztató munkatársak csoportértekezlete
- dolgozói érdekképviseleti szervezetek (Szociális Területen
Szakszervezete)
- Érdekképviseleti Fórum
- lakógyűlés

Dolgozók

Vezetői értekezlet:
Az intézményvezető évente legalább négy alkalommal hívja össze, melyen kötelezően
részt vesz az:
- intézményvezető
- intézményellátó központ
- alapszolgáltatás vezető
- intézményvezető ápoló
- jogi képviselő
- jegyzőkönyvvezető.
A vezetői értekezlet feladata:
- szakmai információ csere a belső szervezeti egységek munkájáról
- az intézmény, valamint a belső szervezeti egységek aktuális és konkrét
feladatainak meghatározása, felmerülő problémák közös megbeszélése.
Csoportfelelősök értekezlete:
A csoportfelelősök értekezletét az alapellátás vezető hívja össze szükség szerint, de
legalább 3 havonta.
Az értekezleten részt vesz:
- intézményvezető
- alapszolgáltatás vezető
- csoportvezetők
- támogató szolgáltatás,falu-, tanyagondnoki szolgáltatás koordinátora
- jogi képviselő
Az értekezlet feladata:
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-

az alapellátási munkával kapcsolatos feladatok konkrét meghatározása, az eltelt
időszak alatt végzett munkák értékelése,
tapasztalt hiányosságok feltárása, és azok megszüntetésére intézkedések
megfogalmazása,
felmerülő problémák közös megbeszélése,
a működéssel kapcsolatos információ csere.

Szakosított ellátás értekezlete:
Az értekezletet az intézményvezető ápoló hívja össze szükség szerint, de legalább évente
négyszer.
Az értekezleten részt vesz:
- intézményvezető
- intézményvezető ápoló
- szociális ügyintéző
- szükség szerint gyógyszeres nővér, mozgásterapeuta, mosodai dolgozók.
Az értekezlet feladata:
- az ápolási-gondozási munkával kapcsolatos feladatok konkrét meghatározása, az
eltelt időszak alatt végzett munkák értékelése,
- tapasztalt hiányosságok feltárása, és azok megszüntetésére intézkedések
megfogalmazása,
- felmerülő problémák közös megbeszélése,
- a működéssel kapcsolatos információk cseréje.
Szociális- és mentálhigiénés munkatársak csoportértekezlete:
A mentálhigiénés és foglalkoztató munkatársak csoportértekezletét az intézményvezető
hívja össze szükség szerint, de legalább három havonta egy alkalommal.
A mentálhigiénés és foglalkoztató munkatársak csoportértekezletén részt vesz:
- intézményvezető
- intézményvezető ápoló
- alapszolgáltatás vezető
- szociális- és mentálhigiénés munkatársak
A mentálhigiénés munkaértekezlet feladata:
-

-

az intézményben a szolgáltatást igénybevevők mentálhigiénés ellátásának és
foglalkoztatásának átfogó szintű tervezése, szervezése, az eltelt időszak alatt
végzett munkák értékelése,
tapasztalt hiányosságok feltárása, és azok megszüntetésére intézkedések
megfogalmazása,
felmerülő problémák közös megbeszélése,
a dolgozók mentális védelme érdekében szakmai programok kidolgozása,
a működéssel kapcsolatos információk cseréje.

Dolgozói értekezlet
A dolgozói értekezletek ¼ évben egy alkalommal, illetve szükség szerint kerülnek
megszervezésre.
Az értekezleten részt vesz a csoportvezető, és/vagy az alapszolgáltatás vezető,
intézményvezető ápoló, részt vesznek a munkaterületen alkalmazott fő- és
részfoglalkozású dolgozók, szükség szerint az intézményvezető.
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A csoportfelelős az értekezleten:
- beszámol az eltelt időszak alatt végzett munkáról,
- értékeli a munkaterv teljesítését,
- ismerteti a következő időszak feladatait.
Dolgozói érdekképviseleti szervezetek értekezletei
Az intézmény igazgatója együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan
törvényes szervezetével - Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete- amelynek célja a
dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. Az intézmény működését segítő testületek,
szervek és közösségek üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia
kell:
- az ülés helyét, időpontját,
- a megjelentek nevét,
- a tárgyalt napirendi pontokat,
- a hozott döntéseket,
- a feladat – végrehajtás felelősét, határidejét.
IV./6. Az intézmény munkáját segítő testületek, szervek, közösségek
- Idősek Ellátását Segítő Közalapítvány,
- Naplemente 2006 Alapítvány,
- Béthel Alapítvány-Gadara Ház,
- Aut-Pont Alapítvány,
- Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete,
- Mentálhigiénés Egyesület,
- Mi-Értünk Egyesület,
- Réthy Pál Kórház és Rendelőintézet,
- Magyar Vöröskereszt Békéscsabai Szervezete,
- Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona
- Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
- Magyar Államkincstár
- Békés Megyei Kormányhivatal
- Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
- Türr István Képző és Kutató Intézet Békéscsabai Igazgatósága
- Gyermekélelmezési Intézmény,
- Szentgyörgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola,
- Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet
- Megyei-, regionális-, országos hatáskörű, szakirányú munkát végző, szociális
oktatási feladatokat ellátó intézmények, szervezetek,
- Egyházak.
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V.

FEJEZET

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI
Munkavégzéssel kapcsolatos szabályok
V./1. A munkaviszony létrejötte
A munkaviszony létrejöhet határozott vagy határozatlan időre. A határozott idejű
munkaviszony létrejöhet munkaszerződéssel vagy kinevezéssel, a határozatlan idejű
munkaviszony kinevezéssel. A munkaszerződés és kinevezés a hatályos jogszabályokat szem
előtt tartva meghatározza az alkalmazás módját, a munkakört, a munkaidőt, a munkavégzés
helyét, az alapbért, valamint a pótlékokat.
V./2. A munkaviszony teljesítése, munkaköri kötelezettségek, intézményi titkok
megőrzése
A munkavégzés teljesítése a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban, valamint a
munkaköri leírásban leírtak szerint történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát
szakértelemmel és pontosan végezni, az intézményi titkot megtartani. Az intézményi titok
megsértése fegyelmi vétségnek minősül.
V./3. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére
Az intézményt érintő kérdésekben nyilatkozattételre az intézményvezető vagy az általa
megbízott személy jogosult. A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell
lenni az intézményi titoktartásra vonatkozó szabályokra, valamint az intézmény jó hírnevére,
és érdekeire.
V./4. Az intézmény működési rendje
Az intézményben működő egységek házirendjükben meghatározott munkanapokon tartanak
nyitva.
Munkanapokon 8.00 - 16.00 óráig, 9-15 óráig, 8-14 óráig meghatározott módon tartanak
nyitva
- az idősek klubjai
- szenvedélybetegek nappali intézménye
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 10.00 – 14.00 óráig tart nyitva: a Kazinczy Utcai
Idősek Klubja, Sarkantyú Utcai Idősek Klubja, Deák Utcai Idősek Klubja
10-16 óráig a Szenvedélybeteg nappali intézménye
Folyamatosan működnek:
- az időskorúak átmeneti ellátása
- az idősek otthonai.
V./5. Az intézmény dolgozóinak munkarendje
A munkavállalók havi munkabeosztás szerint dolgoznak. A főállású dolgozók heti
munkaideje 40 óra. A részfoglalkozású dolgozók munkaidejét, az intézmény működését
szem előtt tartva, megállapodás alapján munkaszerződésben szükséges rögzíteni.
Az önkéntes segítők munkaviszonyt nem létesíthetnek az intézménnyel. A velük kötött
megállapodás értelmében látja el a rábízott feladatokat.
Az intézményben dolgozó munkatársak munkaidejébe 20 perc munkaközi szünet került
beépítésre, mely nem része a munkaidőnek.
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Az intézmény szakértőket is alkalmazhat a ténylegesen felmerülő igényeknek, a konkrét
feladat megoldásának megfelelően.
V./6. Szabadság
Az éves rendes és rendkívüli szabadság előzetes írásbeli és szóbeli igazgatói engedély
alapján vehető ki. A szabadság kivételéhez a munkahelyi vezetőkkel egyeztetett tervet kell
készíteni.
Rendkívüli és fizetés nélküli szabadságot minden esetben csak az intézményvezető
engedélyezhet.
Tanulmányi szabadság előzetes megállapodás és egyeztetés alapján vehető ki, melyről
külön nyilvántartást kell vezetni.
V./7. Kártérítési kötelezettség
A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével
okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni.
V./8. Az intézmény munkatársainak felelőssége
- A munkavégzés során a hatályos jogszabályok, a Szervezeti és Működési
Szabályzat, a Szakmai Program, a Házirend, valamint az intézményben érvényben
lévő belső szabályzatainak, utasításainak betartásáért.
- Az intézmény működési rendjének és a munkaköri leírás előírásainak betartásáért.
- A Szociális Munka Etikai Kódexe előírásainak betartásáért.
- A rendelkezésre bocsátott felszerelések, munkaeszközök megőrzéséért.
- A vagyon-, baleset- és tűzvédelmi előírások, munkavédelmi szabályok
betartásáért.
- A szolgálati titok megőrzéséért.
V./9. Anyagi felelősség
Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak
rendeltetésszerű használatáért, azok megóvásáért. A munkaruhákat, védőruhákat a
munkavédelmi szabályoknak megfelelően kell alkalmazni és használni.
V./10. Szakmai program
Az intézmény vezetője az intézmény feladatainak végrehajtására Szakmai Programot
készít. A Szakmai Program összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kell kérni az
intézmény szakmai vezetőitől, valamint a vezetést segítő szakmai fórumoktól.
A Szakmai Programnak tartalmaznia kell:
- a szolgáltatás célját, feladatát, így különösen
- a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a
nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását,
- a más intézményekkel történő együttműködés módját
- az ellátandó célcsoport jellemzőit
- a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit,
körét, rendszerességét, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és
fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát
- az ellátás igénybevételének módját
- a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját
- az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével
kapcsolatos szabályokat.
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A Szakmai Programhoz csatolni kell:
- megállapodások tervezetét
- házirendet
- a Szervezeti és Működési Szabályzatot vagy annak tervezetét
A Szakmai Programot az intézmény dolgozóival ismertetni kell.
Az intézmény igazgatója a Szakmai Program végrehajtását folyamatosan értékeli.
Az intézmény igazgatója a fenntartó Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítetten, az
elfogadott Szakmai Program alapján köteles beszámolni a Szakmai Program végrehajtásáról.
V./11. Az intézmény ügyiratkezelése
Az intézményben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. Az
ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény igazgatója felelős. Az
ügyiratkezelést az Iratkezelési Szabályzat-ban foglalt előírások alapján kell végezni.
V./12. Az intézmény gazdálkodásának rendje
Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével,
végrehajtásával, az intézmény kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok,
hatáskörök szabályozása - a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével
- az intézményvezető feladata.
A gazdálkodási feladatokat a külön Ügyrend-ben meghatározott módon kell végezni, melyet
az Intézményellátó központ végez.
a) A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok:
- Számlarend
- Számviteli politika
- Pénzkezelési szabályzat
- Ellátottak vagyonkezelési szabályzata
- Bizonylati szabályzat
- Belső ellenőrzési szabályzat
- Ügyrend
- Eszközök és Források leltározási és Leltárkészítési szabályzata
- Eszközök és Források értékelési szabályzata
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
- Gépjármű használati szabályzat

b) Bankszámlák feletti rendelkezés
A banknál bevezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat az intézményvezető jelöli ki.
Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni az érintett pénzintézetekhez. Az aláírás- bejelentési
kartonok egy másolati példányát az Intézményellátó Központ köteles őrizni.
c) Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje
A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az intézménynél az
intézményvezető határozza meg. Ennek részletes szabályait az Ügyrend- ben kell
meghatározni.
V./13. A helyettesítés rendje
Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja.
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A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása, az intézmény
igazgatójának, illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetőjének feladata.
A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri
leírásokban kell rögzíteni.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
VI. 1. A Szervezeti Működési Szabályzat hatálybalépése
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási Tanács …………..
KTT. sz. határozatával, …………….. hatálybalépéssel jóváhagyja.

VI. 2. Az SZMSZ és mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az intézmény vezetője
gondoskodik.
Békéscsaba, 2015.

Bátori Zsuzsanna
intézményvezető
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Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
5600 Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.
Telefon: 06 (66) 540-394
Fax: 06 (66) 540-399
E-mail: eszibcs@invitel.hu
www.bkeszi.hu

A Csaba Utcai Idősek Otthona
Házirendje

Elfogadva Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulási Tanácsa
számú KTT. határozatával

Célja:
Meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztasson az alapvető szabályokról. E
szabályok ismerete és elfogadása szükséges ahhoz, hogy nyugodt, otthonos légkörben
élhessünk és dolgozhassunk. A házirend mindenki számára iránymutató, megköveteli a
közösségi lét általános szabályainak megtartását, az intézményi vagyon védelmét, az ellátást
igénybevevők és a személyzet egymás iránti kölcsönös megbecsülését. A dolgozók szakmai
munkájukat ennek szellemében, valamint az ellátást igénybevevők emberi és állampolgári
jogainak figyelembevételével kötelesek végezni. A házirend hatálya kiterjed valamennyi
ellátást igénybevevőre, az intézmény alkalmazottaira, az intézménynél munkát végző külső
szervek dolgozóira, az intézményben tartózkodó látogatókra és az intézményben tartózkodó
valamennyi személyre.
1. Általános tudnivalók
1.1 A bejárati ajtó este 1900 órától reggel 500 óráig zárva van. Ebben az időben csengetéssel
jelezzék a személyzetnek érkezésüket.
1.2 A tűzvédelmi és biztonsági szabályok miatt az épületben tilos a dohányzás. Dohányozni
csak az arra kijelölt helyen szabad.

2. Intézményi jogviszony létesítése
2.1 Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes
képviselője kérelmére történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet – az
érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselő
adja be a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központhoz. A korlátozottan
cselekvőképes személy a kérelmét a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha
a bíróság e tekintetben nem korlátozta cselekvőképességét – önállóan is beadhatja.
Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó
kérelméhez a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.
Az

2.2

intézményvezető

az

ellátás

igénybevételének

megkezdésekor

az

ellátást

igénybevevővel, illetve annak törvényes képviselőjével megállapodást köt, melyet
aláírásukkal

látnak

el,

és

azt

két

tanú

hitelesíti.

A megállapodás tartalmazza:
-

az ellátás időtartamát,

-

az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét,

-

az intézményi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,

-

a gyógyszertérítés szabályait.

2.3 A férőhely elfoglalására az erről rendelkező értesítés kézhezvételétől számított 10 napon
belül van lehetőség.
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2.4 A férőhely elfoglalásakor az alábbi dokumentumok leadása szükséges:
-

érvényes személyigazolvány,

-

betegbiztosítási kártya (TAJ),

-

közgyógy igazolvány,

-

születési anyakönyvi kivonat.

2.5 A férőhely elfoglalásától számított 30 napon belül az intézmény szakmai feladatokat ellátó
munkatársai az ellátást igénybevevővel, illetve törvényes képviselőjével gondozási tervet
készítenek, melyet az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője aláírásával igazol.

3. Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak köre
3.1 Intézményünk lakói elhelyezési, raktározási nehézségek miatt csak korlátozott
mennyiségben hozhatnak magukkal személyes használati tárgyakat.
3.2 Az intézménybe korlátozás nélkül behozható személyes használati tárgyak:
-

alsó- és felsőruházat (lehetőség szerint legalább 2 váltás évszaknak megfelelő
felsőruházat, 4 váltás fehérnemű), törölköző, hálóruha, lábbeli (a szükségesnél
lényegesen nagyobb mennyiségű ruhanemű behozatala felesleges, megfelelő tárolás
nem megoldható),

-

tisztálkodó szerek,

-

személyes használatra szánt kisebb eszközök (pl. evőeszköz, pohár, tálca),

-

személyes használati tárgyak (óra, villanyborotva, hajszárító, rádió, fényképezőgép),

-

cserepes virágok,

-

lakószobák díszítésére szánt falikép, festmény, fénykép, kisebb dísztárgy.

3.3 Az intézménybe szükség szerint behozhatók gyógyászati segédeszközök vagy ápolástgondozást segítő eszközök.
3.4 Az intézménybe az intézmény-vezető ápolóval egyeztetve hozható csak be:
-

személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár,

-

nyugágy,

-

kerti szerszám,

-

szokásosnál nagyobb mennyiségű arany és/vagy ezüst ékszer.

3.5 Nem hozható be az intézménybe:
-

bútor,

-

televízió,

-

videó, DVD lejátszó.

Ez alól kivételt képeznek az egy ágyas szobák, melyekbe televízió, videó és DVD lejátszó
is behozható.
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3.6 Nem hozhatók be az intézménybe olyan tárgyak, melyek veszélyt jelentenek az
intézményben élők és dolgozók testi épségére:
-

robbanóanyagok, robbanóelegyek, pirotechnikai eszközök,

-

fegyverek,

-

a háztartásban használt szokásos méretűnél nagyobb méretű szúró- és/vagy
vágóeszköz.

Amennyiben valaki tudomást szerez arról, hogy az intézmény bármely lakója
veszélyeztető tárgyat tart magánál, azonnal köteles azt jelenteni az intézmény-vezető
ápolójának.
3.7 A személyes használati tárgyak, értékek megőrzésére, megóvására a személyzet fokozott
figyelmet fordít, de teljes felelősséget csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően
leadott tárgyakért, értékekért vállal. A személyes használati tárgyakért elsősorban
tulajdonosuk felel.

4. Tájékoztatási kötelezettség
4.1 Az intézménybe történő felvételkor az intézmény-vezető ápoló vagy az általa megbízott
személy a szolgáltatást igénybevevő és hozzátartozója részére tájékoztatást nyújt:
-

az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről,

-

az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,

-

az ellátást igénybevevő és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, látogatás, eltávozás és
visszaérkezés rendjéről,

-

a panaszjog gyakorlásának módjáról, az ellátásban részesülő jogait és érdekeit
képviselő ellátottjogi képviselő elérhetőségéről (lásd 1. számú melléklet),

-

az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről,

-

az intézmény házirendjéről,

-

a

fizetendő

térítési

díjról,

annak

teljesítési

feltételeiről

és

a

mulasztás

következményeiről.
4.2 Az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője/hozzátartozója az intézménybe való
felvételkor köteles:
-

adatokat szolgáltatni az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz,

-

nyilatkozni arról, ha a jogosultság feltételeiben és a jogosult vagy legközelebbi
hozzátartozója személyi azonosító adataiban változás állt be, azt haladéktalanul
közölni az intézmény-vezető ápolóval,

-

leadni az ellátást igénybevevő okmányait (személyigazolvány, TAJ kártya, Közgyógy
igazolvány, születési anyakönyvi kivonat).
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4.3 Az intézményvezető ápoló köteles értesíteni az ellátást igénybevevő által legközelebbi
hozzátartozónak megjelölt személyt
-

az egészségi állapotban bekövetkezett jelentős változásról,

-

egészségügyi intézménybe való beutalásról,

-

az intézményi ellátásban felmerülő akadályoztatásról,

-

az ellátást igénybevevő áthelyezésének kezdeményezéséről, illetve kérelmezéséről,

-

a

díjfizetési

hátralék

tényéről,

következményeiről,

a

behajtás

érdekében

kezdeményezett intézkedésekről.

5. Adatkezelés, adatvédelem
5.1 Az intézményi ellátást igénybevevőkről az intézmény nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
tartalmazza:
-

az alapvető személyazonosító adatokat,

-

az állampolgárságot,

-

a legközelebbi hozzátartozó adatait,

-

a kegyeleti ellátáshoz szükséges adatokat (megváltott sírhely, temetésre félretett
összeg, temettető adatai stb.),

-

az utolsó lakó-, illetve tartózkodási helyet,

-

az intézményi ellátásra való jogosultság feltételeire vonatkozó adatokat,

-

az intézményi ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére
vonatkozó döntést,

-

az intézményi térítési díj megállapításához szükséges adatokat,

-

az intézményi ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját,

-

a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a behajtásra
vonatkozó adatokat,

-

az ellátást igénybevevő TAJ számát,

-

az ellátást igénybevevő egészségügyi dokumentációját.

5.2 Az ellátást igénybevevő egészségügyi adatai az ide vonatkozó jogszabályok értelmében
nem semmisíthetők meg.
5.3 A fenti nyilvántartásokból adat csak az adatigénylésre jogosult szerveknek szolgáltatható
ki. Az ellátást igénybevevőnek a személyére vonatkozó adatok tekintetében betekintési és
helyesbítési joga van, és kérheti a jogai gyakorlásához szükséges adatai közlését az
intézményvezetőjétől. Egyéb személy csak abban az esetben tekinthet bele az ellátást
igénybevevő nyilvántartási adataiba, ha az ellátást
képviselőjétől arra írásos felhatalmazása van.
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igénybevevőtől, törvényes

6. Az ellátást igénybevevők jogai
6.1 Az ellátást igénybevevőnek joga van szociális helyzetére, egészségi- és mentális
állapotára való tekintettel az intézmény által nyújtott teljes körű szolgáltatásra.
6.2 Tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból (neme, vallása, nemzeti-, etnikai-,
politikai hovatartozása, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága,
fogyatékossága, stb. miatt).
6.3 Jövedelmi helyzetét csak az ide vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetben lehet
vizsgálni.
6.4 Joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok
megismeréséhez. Erről az intézményvezető évente egy alkalommal lakógyűlés keretében
tájékoztatást ad.
6.5 Az intézmény a nyújtott szolgáltatásoknál figyelembe veszi az alkotmányos jogok
maradéktalan betartását.
6.6 Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme és a magánéletével
kapcsolatos titoktartás.
6.7 Az ellátást igénybevevő használhatja személyes tulajdonát képező tárgyait.
6.8 Ha az ellátást igénybevevő egészségi állapota miatt ápolásra, gyógykezelésre szorul, az
ide vonatkozó jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
6.9 Ha az ellátást igénybevevő veszélyeztető, illetve közvetlen veszélyeztető magatartást
tanúsít, a korlátozó intézkedések alkalmazásának szabályai szerint kell eljárni (lásd 2.
számú melléklet).

7. Az ellátást igénybevevők érdekvédelme
7.1 Az intézmény biztosítja az ellátást igénybevevők érdekvédelmét, gondoskodik az
intézményen belül az állampolgári jogok érvényesüléséről, az egyéni autonómiát
elfogadó, integrációt segítő, humanizált környezet kialakításáról.
7.2 Az érdekvédelem biztosításának módjai:
-

Az ellátásban részesülők, törvényes képviselőik, hozzátartozóik és az érdekeiket
képviselő társadalmi szervezetek az ellátásban jelentkező problémák vonatkozásában
panasszal elsősorban az intézmény-vezető ápolójához vagy az intézményvezetőjéhez
fordulhatnak. Az intézményvezető 15 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
jogorvoslati kérelmével.
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-

Amennyiben panaszuk megoldásával nem elégedettek, az ellátottjogi képviselőt is
felkereshetik.

-

Az intézményben Érdekképviseleti Fórum működik, melynek tagjait az idősek otthona
ellátottai, törvényes képviselőik/hozzátartozóik, az intézmény dolgozói és a fenntartó
képviselői közül választják. Az Érdekképviseleti Fórum működésének részletes
szabályait a 3. számú melléklet tartalmazza. Az Érdekképviseleti Fórumhoz
elsősorban a közösséget érintő panaszokkal lehet fordulni, ha az emberi jogok, vagy a
kapcsolattartás sérelme, az intézmény dolgozóinak szakmai-, titoktartási- vagy
vagyonvédelmi kötelezettségének megszegése merül fel.

7.3 A gondnokság alatt álló ellátást igénybevevő érdekeinek védelmében az intézményvezető
kezdeményezheti új gondnok kirendelését, ha a gondnok a gondnoki teendőket nem
megfelelően látja el, ha nem a gondnokolt érdekeinek figyelembevételével végzi
tevékenységét.

8. Az intézmény által biztosított alapszolgáltatások
8.1 Az intézmény a teljes körű ellátás keretében gondoskodik a napi háromszori étkezésről,
szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásról, a lakhatás feltételeiről, a napi
24 órás szolgálatról és a mentális gondozásról.
8.2 A fűtés, világítás, hideg és meleg víz szolgáltatás folyamatos. A fűtési szezon október 15től április 15-ig tart. Ha a hőmérséklet három egymást követő napon 15 oC alá süllyed, a
fűtést beindítjuk.
8.3 Közös érdek, hogy az intézményben tisztaság, higiénikus és rendezett környezet legyen.
Ebben

az

ellátást

igénybevevők

aktív

közreműködése

szükséges,

elsősorban

lakószobájuk rendben tartása terén. Az intézmény biztosítja a rendszeres takarítást az
intézmény egész területén.
1.1 A bejárati ajtó este 19.00 órától reggel 5.00 óráig zárva van. Ebben az időben
csengetéssel jelezzék a személyzetnek érkezésüket.
8.4 Az ellátást igénybevevők napi háromszori étkezésben részesülnek. Orvosi javaslatra
biztosítani tudjuk az egészségi állapotnak megfelelő diétát, illetve a gyakoribb étkezést.
Az ellátást igénybevevők élelmezését az intézményben megállapított napi élelmezési
norma figyelembe vételével a Gyermekélelmezési Intézmény tervezi. Az étkezéshez
szükséges edényzetet, evőeszközt az intézmény biztosítja, azokat az étkező helyiségből
elvinni, ételmaradékot összegyűjteni, a lakószobákban élelmiszert tárolni higiéniai okok
miatt tilos. Az élelmiszerek tárolására az étkező helyiségben elhelyezett hűtők és
szekrények szolgálnak. Az ezekben tárolt élelmiszereket névvel kell ellátni és az
elhelyezés dátumát is fel kell azokon tüntetni. Az élelmiszerek tárolásának módját a
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személyzet rendszeresen ellenőrzi, a nem megfelelően tárolt, fogyasztásra alkalmatlan
élelmiszerek megsemmisíthetők.
8.5 Ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, személyi higiéne
-

Az ellátást igénybevevők elsősorban saját ruházatukat használják, annak elhasználódása, elvesztése esetén az intézménnyel szemben igényt nem támaszthatnak.

-

Ha az ellátást igénybevevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem
rendelkezik, az intézmény biztosít neki 3 váltás fehérneműt és hálóruhát, az évszaknak
megfelelő 2 váltás felsőruházatot és lábbelit.

-

A személyi higiéniához szükséges alapvető tisztálkodási szereket (szappan, sampon,
WC papír) a tényleges szükségletnek megfelelően az intézmény biztosítja.

-

Az ellátást igénybevevők szükség szerint korlátozás nélkül vehetik igénybe a
fürdőhelységeket. A rendszeres – legalább heti 2 alkalommal történő - fürdés kötelező.

-

A segítséget igénylő ellátottak fürdetése, mosdatása a gondozó személyzet feladata.

8.6 Mosás, mosatás, ruházat javítása
Az ellátást igénybevevők személyes ruházatukat az intézményben az arra kijelölt helyen
leadhatják mosásba. Mosás az intézmény központi mosodájában történik. A mosott ruhát
minden ellátást igénybevevő névre szólóan, vasaltan kapja vissza. Az intézményben
vegytisztításra nincs lehetőség, a vegyileg tisztítandó ruhákat, az ellátást igénybevevők
saját költségükön tisztíttathatják. A mosásra leadott ruhaneműkben minden esetben
legyen

jelölve

az

ellátást

igénybevevő

neve.

Mosás: igényeknek megfelelően szükség szerint történik.
8.7 A ruházat varrógéppel történő javítására az intézményben nincs lehetőség.
8.8 Borotválás, hajvágás
Az intézménybe kérésre férfi-női fodrászt lehet hívni, a szolgáltatásért térítési díjat kell
fizetni. Férfiak részére a borotválás szükség szerint az ápoló, gondozó személyzet által
történik. A szolgáltatás térítésmentes.
8.9 Az egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik az ellátást igénybevevő
-

egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításáról,

-

rendszeres orvosi felügyeletéről (ennek keretében biztosítja az egészségi állapot
folyamatos ellenőrzését, tanácsadást, szűrést, az orvos által elrendelt vizsgálat
elvégzését és a gyógykezelést, ha az az intézmény keretein belül megoldható; az
ellátást igénybevevők az intézmény orvosa és saját háziorvosuk szolgáltatásait tudják
igénybe venni),

-

szükség szerinti ápolásáról,

-

szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról,

-

kórházi kezeléshez való hozzájutásáról,
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-

gyógyszerellátásáról


az intézmény orvosa és az intézmény-vezető ápoló által összeállított
alapgyógyszer listán szereplő gyógyszereket térítésmentesen biztosítjuk az
ellátást igénybevevők részére,



a fentiekben nem szereplő egyéni gyógyszerszükséglet költségét az ellátást
igénybevevő fedezi,



az intézmény viseli az ellátást igénybevevő rendszeres és eseti egyéni
gyógyszerszükségletének teljes költségét, ha az ellátást igénybevevőnek a
személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át, vagy az
ellátást igénybevevő részére a költőpénzt az intézmény biztosítja,



az intézmény biztosítja az ellátást igénybevevő rendszeres és eseti egyéni
gyógyszerszükségletének részleges költségét, ha az ellátást igénybevevőnek a
személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme meghaladja
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át, de ez a
jövedelem nem fedezi az ellátást igénybevevő egyéni gyógyszerszükségletének
költségét; ebben az esetben az intézmény az ellátást
jövedelmének

a

költőpénz

összegét

meghaladó

részét

igénybevevő
az

egyéni

gyógyszerszükséglet mértékéig kiegészíti,


az intézmény nem köteles az egyéni gyógyszerszükséglet költségének
viselésére, ha
a) az ellátást igénybevevő az ide vonatkozó jogszabály értelmében jelentős
készpénzvagyonnal rendelkezik
b) az ellátást igénybevevő olyan jelentős ingatlanvagyon tulajdonosa, amely
felett rendelkezési jogát más személynek az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett joga nem korlátozza
c) az ellátást igénybevevőnek tartásra képes és köteles hozzátartozója van
d) részleges költségtérítésnél az ellátást igénybevevő a gyógyszerköltség rá eső
részét nem fizeti meg,

-

gyógyászati segédeszköz ellátásról


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, a költségviselés tekintetében a gyógyszerköltség
térítésénél leírtak szerint kell eljárni
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az intézmény költségén biztosított testtávoli segédeszköz az intézmény
tulajdonát képezi

-

az intézményben orvos utasítása alapján fizioterápiás asszisztens tevékenykedik, az
általa nyújtott szolgáltatás igényét az intézmény-vezető ápolónak előzetesen jelezni
szükséges; a szolgáltatás térítésmentes.

8.10 A mentálhigiénés ellátás keretében az intézmény biztosítja
-

a személyre szabott bánásmódot,

-

a konfliktushelyzetek megelőzése, rendezése érdekében az egyéni és csoportos
megbeszélést,

-

a szabadidő kultúrált eltöltésének feltételeit (ehhez közösségi helységek állnak
rendelkezésre, ahol televízió, DVD lejátszó, CD lejátszó, lemezek, könyvek,
társasjátékok, kreatív foglalkozáshoz szükséges anyagok és eszközök találhatók),

-

az ellátást igénybevevők családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásához
szükséges feltételeket,

-

a hitélet gyakorlásának feltételeit.

Az intézmény személyzete segíti és támogatja az intézményen belüli kis közösségek,
társas kapcsolatok kialakulását és működését. A rendszeres tevékenység az egészséges
élet alapja, ezért közös érdek, hogy az ellátást igénybevevő az intézmény által nyújtott
lehetőségekkel élve részt vegyen
-

az aktivitás megőrzését, visszaszerzését segítő fizikai tevékenységekben (séta, sport,
levegőztetés, torna),

-

a szellemi és szórakoztató tevékenységekben (előadás, felolvasás, rádió hallgatás, TV
nézés, társasjáték, vetélkedők),

-

a kulturális tevékenységekben (rendezvények, kirándulások).

Az aktuális programokról folyamatos tájékoztatást kaphatnak a közösségi helyiségeiben
elhelyezett faliújságok tartalmából, valamint a foglalkoztatás szervező/mentálhigiénés
munkatárstól. A foglalkozásokon való részvétel önkéntes.

8.11 Pénz- és értékkezelés, megőrzés
Az ellátást igénybevevőknek az intézménybe érkezéskor, vagy a későbbiekben
lehetőségük van értékeik leadására megőrzés céljából. Csak szabályszerűen átadott, átvett
értékeik megőrzéséért tudunk felelősséget vállalni. A megőrzésre át nem adott pénzért,
értéktárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget, azok elvesztése esetén az
intézménnyel szemben kárigény nem érvényesíthető.
A megőrzésre átadható értékek köre:
-

takarékbetétkönyv,
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-

értékpapír,

-

készpénz,

-

ékszer,

-

értékes tárgy, pl. festmény, műtárgy, amennyiben eredetét a tulajdonos igazolni tudja.

Az átvétel és megőrzés módja:
-

a takarékbetétkönyvet, értékpapírt, készpénzt a letétkezelő bevételi bizonylaton
szabályszerűen átveszi, és annak egy példányát az ellátást igénybevevőnek vagy
törvényes képviselőjének átadja az átvétel megtörténtének igazolásául,

-

készpénz esetén az átvételt követően 4 munkanapon belül gondoskodunk az ellátást
igénybevevő kívánságának megfelelő pénzintézetben történő elhelyezésről, vagy az
intézmény számlavezető bankjánál letéti számlán történő elhelyezéséről,

-

a készpénzt pénzintézetben betét, vagy letéti számlán történő lekötés formájában kell
megőrizni,

-

a letéti számlán kezelt pénzösszegeket letéti szerződés ellenében veszi át a letétkezelő,

-

ékszer, értékes tárgy esetén a felsoroltakat átvételi elismervény ellenében átvesszük,
azt 2 tanú aláírásával hitelesítjük, és annak egy példányát az ellátást igénybevevőnek
vagy törvényes képviselőjének átadjuk,

-

az ékszert az ingónyilvántartásba felvezetjük és az intézmény páncélszekrényében
őrizzük.

Az átadott értékek, ill. vagyontárgyak meglétét az ellátást igénybevevő és/vagy törvényes
képviselője ellenőrizheti és kérésükre az intézmény-vezető ápoló köteles azokat kiadni.
Az érték kiadása tanúk jelenlétében történik. Az átvételt az átvételi bizonylaton
aláírásukkal igazolják. Azon ellátást igénybevevők részére, akik egészségi állapotuk miatt
pénzüket kezelni nem tudják, személyes szükségleteik kielégítésére az intézmény-vezető
ápoló – az ellátást igénybevevő és/vagy törvényes képviselője kérésére – személyes
nyilvántartású készpénz letét formájában kezeli pénzüket. Az átvétel igazolására a letétnél
meghatározottak az irányadók.
8.12 Az intézményben elhunyt ellátást igénybevevők kegyeleti ellátásával kapcsolatos
feladatok
Gondoskodunk:
- a törvényes képviselő és a legközelebbi hozzátartozó értesítéséről,
- az elhunyt elszállíttatásáról,
- az ingóságok számbavételéről, hagyatéki eljárás lezárásáig megőrzéséről vagy a
legközelebbi hozzátartozónak történő átadásáról.
Az intézmény az ellátást igénybevevő eltemettetéséről abban az esetben gondoskodik, ha
az elhunyt halála előtt erre vonatkozóan rendelkezett és az e célt szolgáló takarékbetétje,
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pénzbeli letétje elhelyezésekor kedvezményezettként az intézményt jelölte meg. Ilyen
rendelkezés hiányában az eltemettetésről az örökösök gondoskodnak. Ha nincs, vagy nem
lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, az intézményvezetője

a köztemetés

elrendelését kezdeményezi a települési önkormányzat jegyzőjénél.

9. Az együttélés szabályai
Szeszesital fogyasztás:
Az intézményben és az intézményen kívül a szeszesital fogyasztás korlátozott mértékben és
alkalomszerűen ajánlott. Az alkoholizmusból eredő problémák miatt alkalmazni kell a
korlátozásokat, amelyek azonban nem a fogyasztás tilalmán alapulnak, és egyéni
szabadságjogokat nem sérthetnek.
A szociális törvény egyértelműen rendelkezik arról, hogy amennyiben életkorából adódóan
intézményi férőhelyre jogosult, de szenvedélybetegnek tekinthető, ellátásáról más intézmény
keretében kell gondoskodni.
Az intézmény, területén kívül lerészegedett ellátottakat nem szállítja be, és az esetlegesen
bekövetkezett sérülésekért felelősséget nem vállal! Azon lakók részére, akik rendszeresen
fogyasztanak úgy alkoholt, hogy azzal megsértik más lakók nyugalmát, az intézmény
orvosának szakvéleménye alapján kérvényezzük más intézményben történő elhelyezését, ez a
magatartás a házirend súlyos megsértésének minősül és ez ellátási jogviszony megszüntetését
eredményezheti!

9.1 Az általános napirend az intézmény minden ellátottjára érvényes.
9.2 Az intézmény általános napirendje:
Reggeli felkelés, tisztálkodás:

530-730

Reggeli:

800-900

Ebéd:

1200-1400

Vacsora:

1630-1800

Napközbeni csendes pihenő:

1300-1430

Esti lepihenés:

2000-tól igény szerint.

A kávéfogyasztás lehetősége az intézményben található ital automaták igénybevételével
lehetséges. A látogatás nincs időhöz kötve, azonban az intézmény működésének
zavartalan biztosítása érdekében a látogatásaikat lehetőség szerint úgy időzítsék, hogy az
ne essen egybe az étkezési-, tisztálkodási-, valamint a pihenőidőkkel. Az ápolási és
gondozási feladatok végzésekor a személyiségi jogok tiszteletben tartása miatt a
látogatók nem tartózkodhatnak a lakószobákban.
9.3 A televízió nézés és rádió hallgatás a nap bármely szakában megengedett. Az esti
lepihenés és a napközbeni pihenő alatt a lakószobákban a rádió működtetése csak a
lakótársak beleegyezésével történhet. A közös helységekben levő szórakoztató eszközök,
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berendezések az esti lefekvés után is használhatók abban az esetben, ha azzal a többi
lakótárs nyugalmát nem zavarják. Az elektromos készülékek üzemzavarát haladéktalanul
jelenteni kell az intézmény valamely dolgozójának.
9.4 A lakószobák rendje:
Minden ellátást igénybevevőnek ügyelni kell a rendre, tisztaságra. Erejéhez mérten
kérjük, vegyen részt saját szobájában és környezetében a tisztaság fenntartásában.
Lakószobákban élelmiszert tárolni higiéniai okok miatt tilos. A lakószobában tilos a
dohányzás! Kérjük, hogy az intézmény területén csak az arra kijelölt helyen
dohányozzanak. Az ellátást igénybevevőknek az intézményben csak a mérsékelt
mennyiségű és kultúrált módon történő alkoholfogyasztás megengedett. Tartózkodni kell
az olyan mértékű alkoholfogyasztástól, mely az együttélés alapvető szabályait sérti, az
ellátást igénybevevők nyugalmát zavarja.
9.5 Az intézményvezető ápoló évente legalább 2 alkalommal lakógyűlést tart, melyen
tájékoztatja az ellátást igénybevevőket az őket érintő kérdésekről, az intézmény életéről,
eredményeiről és terveiről. A lakógyűlésen az ellátást igénybevevők elmondhatják
panaszaikat, véleményüket, javaslataikat. A lakógyűlésen elhangzottakról jegyzőkönyv
készül.
9.6 Az intézmény házirendjének súlyos megsértése az intézményi jogviszony megszűnését
vonhatja maga után. A házirend súlyos megsértésének minősül, ha az ellátást
igénybevevő
-

lakótársa nyugalmát tartósan zavarja,

-

ittas magatartásával lakótársait zavarja,

-

lakótársaival és/vagy az intézmény dolgozóival szemben durva, agresszív magatartást
tanúsít,

-

súlyosan megrongálja az intézmény és/vagy az ellátást igénybevevők érték- és
vagyontárgyait.

Az intézményvezető az ellátást igénybevevő jogviszonyának megszüntetését vagy
áthelyezését kezdeményezheti – az Érdekképviseleti Fórum hozzájárulásával – ha az
ellátást igénybevevő a házirendet 3 alkalommal súlyosan megsérti, és ezt a tényt
feljegyzések igazolják.

10. Eltávozás
10.1 Minden ellátást igénybevevőnek joga van az intézményen belüli és intézményen kívüli
szabad mozgásra, figyelemmel a saját biztonságára. Az intézményből való távozást
minden esetben jelezni kell az intézmény valamely gondozó személyzete felé. Egy
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napnál hosszabb időre történő távozásukat az intézmény-vezető ápolónak 2 munkanappal
előbb jelezzék az ellátási napok módosítása érdekében.
10.2 Egy ágyas szobában történő elhelyezés esetén, az ellátást igénybevevő 1 napnál hosszabb
időre történő távolléte esetén szobájának kulcsát köteles a szolgálatban levő gondozó
személyzet egy tagjának átadni. Az átvételről feljegyzés készül.
10.3 A távollét idejére szükséges gyógyszereket az intézmény az alapgyógyszer lista szerint
biztosítja.
10.4 Amennyiben korlátozó intézkedés elrendelésére van szükség, a korlátozó intézkedés
keretein belül az intézményi eltávozás megakadályozható. A korlátozó intézkedésekre
vonatkozó tudnivalókat a 2. melléklet tartalmazza.

10.5 Amennyiben a lakó előzetes bejelentés nélkül az intézmény területéről eltávozik és
tartózkodásának helyéről nem kap az intézmény tájékoztatást 48 órán belül, akkor az
intézményből történt eltávozástól eltelt 48 óra múlva az egység vezetője/távolléte esetén
az ügyeletben lévő köteles jelzéssel élni az intézményvezetője vagy az intézmény-vezető
ápoló és a rendőrség felé.

11.

Az

ellátást

igénybevevők

egymás

közötti

és

hozzátartozóikkal

történő

kapcsolattartása
11.11 Az intézmény gondoskodik az ellátást igénybevevők és hozzátartozóik személyes
kapcsolattartásának kultúrált és zavartalan körülményeiről.
11.2 Az ellátást igénybevevők szobájukban vagy a közösségi helységekben fogadhatják
látogatóikat. A lakószobában csak a lakótársak beleegyezésével történhet a látogatók
fogadása.
11.3 A látogatók érkezésüket minden esetben jelezzék a gondozó személyzet egy tagjának.
11.3 A látogatók a tájékozódáshoz segítségül kérhetik a személyzet bármely tagját.
11.4 Ha a látogató az intézményben élők és dolgozók nyugalmát zavarja (ittas, viselkedése
nem felel meg a normáknak vagy a lakószobában, alkalmatlan időben – ápolási,
gondozási tevékenység, egészségügyi ellátás végzése idején tartózkodik), a gondozó
személyzet kérheti a távozását.

12. Térítési díj
Két hónapot meghaladó távollét idejére:
1.a) egészségügyi intézményben történő kezelések tartalmára a megállapított személyi
térítési díj 40%-át fizeti,
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b) az a) pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 60-%-át fizeti.
Ha az ellátást igénybevevő a személyi térítési díj kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a
fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj hátralékának
behajtásáról, illetőleg az alábbiak szerint a jogviszony megszüntetéséről.

-

-

-

Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve
elengedését kéri kérésével a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátott, a törvényes
képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj-fizetési
kötelezettségnek nem tesz eleget, ha
a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap
utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi
térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az
intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az
intézményvezető a jövedelemvizsgálatot - ideértve az Szt. 68/B. § és a 117/B. §
szerinti esetet is - a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a
jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem
kéri a (2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b)
pontja alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes
képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a
felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben
foglaltakról.
A felmondás nem alkalmazható, ha jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett
ingatlanvagyonán.
A jövedelemvizsgálat (Szt. 119/C. §) során az intézményvezető megvizsgálja az
intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően az ellátást igénylő: havi
jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát ápolást, gondozást
nyújtó intézmény és ápoló-gondozó célú lakóotthon esetén. Illetve a térítési díj
felülvizsgálatakor megvizsgálja a havi jövedelmét és ingatlanvagyonát az Szt. 117. §
(5) bekezdése szerinti esetben.
Az ellátást igénybe vevő az ellátásért a fenntartó – Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa – mindenkor hatályos határozata, illetőleg
a helyi rendelet alapján személyi térítési díjat köteles fizetni. A személyi térítési díj
összege az ellátott jövedelmi, vagyoni, szociális helyzetére tekintettel csökkenthető. A
kedvezmény mértékét a helyi önkormányzati rendelet állapítja meg. A megállapított
személyi térítési díjat a megállapodásban rögzítettek szerint kell megfizetni.
A személyi térítési díj összege – a fenntartó által – két alkalommal vizsgálható felül és
változtatható meg, kivéve a törvényben biztosított további eseteket. A térítési díj
felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról
a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a
jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve a
jogszabályban rögzített esetben. (Szt. 115.§ (7) bekezdése alapján a felülvizsgálat
során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó
rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a
felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot
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-

megelőzően - jövedelem és vagyon hiányában - térítésmentesen vette igénybe az
ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez
utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres
pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.)
Az intézményvezető személyi térítési díjról szóló értesítésének kézhezvételétől
számított 8 napon belül az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díj
megfizetésére kötelezett személy a fenntartóhoz fordulhat, ha a személyi térítési díj
összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri. A fenntartó
határozattal dönt a kérelemről, mely ellen a kérelmező a bírósághoz fordulhat.

12.1 Az intézményi ellátásért a jogszabály előírása alapján intézményi térítési díjat kell
fizetni. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-ig állapítja meg. Az
intézményi térítési díj év közben 1 alkalommal korrigálható. A fizetendő térítési díjról az
ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője tájékoztatást kap írásban és szóban.
12.2 A személyi térítési díjat a hatályos jogszabályok szerint az intézmény fenntartója
állapítja meg.
12.3 A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente 2
alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátást igénybevevő
jövedelme
- olyan mértékben csökken, hogy a törvényben meghatározott térítési díj fizetési
kötelezettségének nem tud eleget tenni,
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben
növekedett.
A felülvizsgálathoz szükséges adatokat az ellátást igénybevevő vagy törvényes
képviselője,

hozzátartozója

köteles

az

intézmény

részére

megadni.

A szolgáltatási önköltség év közben 1 alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki
folyamatok indokolják.
12.4 A megállapított személyi térítési díjat a tárgy hónapot követő hónap 10. napjáig kell az
intézmény számlájára befizetni.
12.5 Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást
igénybevevő havi jövedelmének 80%-át.
12.6 A bejelentett távollét esetén az ellátásban részesülő a 2 hónapot meg nem haladó távollét
idejére a megállapított személyi térítési díj 20%-át fizeti.

A 2 hónapot meghaladó

távollét esetén a személyi térítési díj 60%-a fizetendő, kivétel az egészségügyi
intézményben történő kezelések tartamát, amely alatt a személyi térítési díj 40%-át kell
téríteni.
Nem minősül távollétnek a rendszeres hétvégi távollét (péntek estétől hétfő reggelig).
12.7 Indokolatlan, nem engedélyezett távollét esetén a teljes összegű térítési díjat kell az
ellátást igénybevevőnek fizetnie.
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12.8 A személyi térítési díjat
- az ellátást igénybevevő,
- a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadott gyermeke,
örökbefogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási
kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének két és félszeresét,
- a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
- a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy köteles megfizetni.
12.9 A térítési díj meg nem fizetése esetén az intézményvezetője 3 alkalommal írásban
szólítja fel a térítési díj fizetésére kötelezett személyt. Amennyiben a térítési díj fizetése a
felszólítások után sem történik meg, az az intézményi ellátás megszűnését vonja maga
után.
12.10 A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátást igénybevevőt, aki jövedelemmel
nem rendelkezik.
12.11 Az ellátást igénybevevő egyetértése és írásbeli nyilatkozata alapján a havi jövedelmet
az

intézmény

erre

meghatalmazott

dolgozója

is

felveheti,

és

ebből

a

személyi térítési díjat levonhatja. A fennmaradó összeg sorsáról az ellátást igénybevevő
szintén írásban rendelkezhet.
12.12 A szociális szolgáltatások hosszú távú fenntarthatósága szükségessé teszi, hogy ki kell
alakítani az öngondoskodást nagyobb mértékben megvalósító források bevonásának
lehetőségét. Ennek egyik lépése a belépési hozzájárulás, mely az igénylő beköltözését
megelőzően kérhető, melynek összege egy ágyas szobában történő elhelyezés esetén 360 000
Ft, két ágyas szobában történő elhelyezés esetén az egyszeri hozzájárulás összege 240 000 Ft.

13. Kártérítés
13.1 Az ellátást igénybevevőnek használatra kiadott minden felszerelés az intézmény
tulajdonát képezi, melyet elidegeníteni, megrongálni, megsemmisíteni nem szabad. A
szándékosan okozott kárért az ellátást igénybevevő kártérítési felelősséggel tartozik.
13.2 A kártérítést az intézményvezetője az ellátást igénybevevőnek a térítési díj befizetése
után visszamaradó jövedelme, készpénz vagyona, ill. költőpénze terhére állapítja meg.
13.3 Amennyiben az ellátást igénybevevő szobáját, annak berendezéseit, felszerelését nem
rendeltetésének megfelelően használja, a helyreállítás (festés, javítás stb.) költségeit
köteles megtéríteni.
13.4 Az ittasságból eredő mentőszolgálati igénybevétel és az ellátás egyéb költségei az
ellátást igénybevevőt terhelik.
14. Áthelyezés
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Az intézetvezető az ellátott áthelyezését kezdeményezheti, ha a jogosult:

a) egészségi állapotának megváltozása miatt indokolt, vagy nem egészségi
állapotának megfelelő intézménybe került elhelyezésre,
b) az adott intézményben állapotára való tekintettel tovább nem rehabilitálható,
c) a házirendet többször súlyosan megsérti és emiatt az Érdekképviseleti Fórum a
jogosult áthelyezését javasolja.

Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozza meg az áthelyezésről a beutaló
Önkormányzat képviselőtestülete dönt.
14.1 Az intézményi jogviszony tartama alatt az ellátást igénybevevő más intézménybe, ill. a
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ más telephelyére történő áthelye-zését
kezdeményezheti
- az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője,
- az intézményvezetője.
14.2 Az intézményvezetője az áthelyezést akkor kezdeményezheti, ha az ellátást igénybevevő
- egészségi állapotának változása indokolja,
- a házirendet többször, súlyosan megsérti és emiatt az Érdekképviseleti Fórum az ellátást
igénybevevő áthelyezését javasolta.
14.3 Súlyos vagy középsúlyos dementia kórkép fennállása esetén az intézményvezetője az
ellátást igénybevevő áthelyezését kezdeményezheti az intézmény Ady Endre utcai Idősek
Otthona Dementáltak Otthona részlegére.
14.4 Szakorvos által igazolt szenvedélybetegség fennállása esetén az intézményvezetője az
ellátást igénybevevő áthelyezését kezdeményezheti a Szenvedélybetegek Otthonába.

15. Az intézményi jogviszony megszűnése
15.1 Az intézményi jogviszony megszűnik
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
- az ellátást igénybevevő más intézménybe való áthelyezésével,
- az ellátást igénybevevő halálával,
- az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselőjének a jogviszony megszűnésére
vonatkozó bejelentést követően legalább 15 nap elteltével.
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- ha az ellátott térítési díjfizetési kötelezettségének annak ellenére nem tesz eleget, hogy
azt jövedelmi, vagyoni viszonyai egyébként lehetővé tennék, ebben az esetben, ha 6
hónapon át folyamatosan térítési díj tartozása áll fenn, és ennek összege a 2 havi
személyi térítési összegét meghaladja
15.2 Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézményvezetője értesíti az ellátást
igénybevevőt, ill. törvényes képviselőjét
- a személyi használati tárgyak és megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének
határidejéről és feltételeiről,
- az esedékes, ill. hátralékos térítési díj befizetésének kötelezettségéről,
- az ellátást igénybevevővel szembeni követelésről, kárigényről, azok rendezési módjáról.
15.3 A jogviszony megszűnésekor
- az eltávozást megelőzően az ellátást igénybevevő köteles az intézményi és saját leltár
elkészítésében közreműködni,
- ha az intézményi jogviszony az ellátást igénybevevő halálával szűnik meg, a
szolgálatban levő gondozó személyzet köteles a záró leltárt haladéktalanul elkészíteni.

16. Az intézmény alkalmazottaira vonatkozó szabályok
16.1

Az

intézményvezetője

gondoskodik

a

dolgozók

foglalkozásbeli

titoktartási

kötelezettségének érvényesüléséről, és az ellátást igénybevevők személyi jogainak
tiszteletben tartásáról.
16.2 Az intézmény alkalmazottja nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az intézmény
érdekeit sérti, jó hírét veszélyezteti. A dolgozó is köteles a házirendet betartani.
16.3 Az intézmény dolgozóinak titoktartási kötelezettsége van. Az intézményi ellátást
igénybevevőkről szerzett bármilyen információt illetéktelen személyeknek átadni tilos.
Az intézmény ellátást igénybevevőivel, azok hozzátartozóival udvariasan és előzékenyen
kell viselkedni.
16.4 A dolgozónak munkája elvégzéséért pénzt vagy bármilyen más vagyoni előnyt kérni és
elfogadni nem szabad.
16.5 Az intézmény alkalmazottja, annak közeli hozzátartozója az ellátásban részesülő
személlyel tartási-, életjáradéki- és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt – ill.
annak megszűnésétől számított 1 évig - nem köthet; az ellátás igénybevevőjétől,
törvényes képviselőjétől, hozzátartozójától kölcsönt nem kérhet, valamint ezen
személyekkel üzleti kapcsolatban nem állhat.
16.6 Az intézmény alkalmazottja az intézmény területén üzleti tevékenységet az ellátást
igénybevevőkkel és azok hozzátartozóival nem folytathat.
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16.7 Az intézmény alkalmazottja köteles óvni és védelmezni az intézmény vagyonát, azért
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
16.8 Az intézmény dolgozója sem munkaidőben, sem munkaidőn túl az intézmény területén
szeszesitalt nem fogyaszthat. Alkoholos befolyásoltság alatt történő munkavégzés
fegyelmi eljárás kezdeményezését vonja maga után.

E házirend 2015. február 26 lép hatályba
Békéscsaba, 2015. 02.26

Bátori
Intézményvezető
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Zsuzsanna

Ide vonatkozó jogszabályok:
-

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

-

1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

-

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről

-

62/1997 (VI. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezelésének egyes kérdéseiről

-

29/1993 (II. 17.) Korm. rendelt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról
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17. Mellékletek

1. számú melléklet

Hőhn Ildikó Békés megyei ellátottjogi képviselő

Elérhetősége:
Levélben: : 5600 Békéscsaba, Degré u. 59.
E-mailben: hohn.ildiko@obdk.hu
Telefonon:6-20/489-9581
Fogadónap: minden hónap első keddjén 1400 és 1600 között a Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központban (Békéscsaba, Degré u. 59.)

2. számú melléklet

Korlátozó és kényszerintézkedések protokollja
I. Cél
Veszélyeztető állapot esetén alkalmazandó kényszerintézkedés.
II. Alkalmazási terület
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ minden bentlakásos telephelye.
III. Meghatározások
Korlátozás:
Olyan esetben alkalmazandó, amikor az ellátott állapotából kifolyólag képtelen kontrollálni
viselkedését, nem képes objektíven felfogni a körülötte zajló történéseket, nem ura
cselekedeteinek, saját maga helyzetét és egészségi állapotát tévesen ítéli meg. Az ellátott
veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít.
Veszélyeztető magatartás:
Az ellátott – pszichés állapotának zavara következtében – saját vagy mások életére, testi
épségére, egészségére jelentős veszélyt jelenthet, és állapota jellegére tekintettel a sürgős
intézeti gyógykezelés nem indokolt.
Közvetlen veszélyeztető magatartás:
Az ellátott – pszichés állapotának akut zavara következtében – saját vagy mások életére, testi
épségére, egészségére közvetlen és súlyos veszélyt jelent.
Célkitűzés, vezérelv:


Az ápoló, gondozó munka során a hangsúly a veszélyeztető, illetve közvetlen
veszélyeztető állapotok prevenciójára, illetve a hirtelen fellépő esetekben a probléma
megoldására és a kényszerítő intézkedések minimalizálására helyeződik.



A szakemberek problémamegoldó stratégiájának bővítése.



A korlátozás csak addig tartható, illetve olyan mértékű és jellegű lehet, amely a
veszély elhárításához feltétlenül szükséges.

Kompetenciák, kötelezettségek:
A veszélyeztető állapot felmérése az orvos feladata a szakápoló, a gondozó folyamatos jelzése
alapján. A korlátozó módszerek vagy eljárások alkalmazását az orvos írásban rendeli el
megjelölve annak indítékát, módját, alkalmazásának időpontját. Állandó orvosi felügyelete
hiányában ha a legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkező ápoló rendeli el a korlátozást,
haladéktalanul értesíteni kell az ellátott kezelőorvosát, aki a korlátozó intézkedést 2 órán belül
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jóváhagyja. A kezelőorvosnak a jóváhagyást 24 órán belül dokumentálnia kell. A korlátozó
intézkedés elrendeléséről haladéktalanul tájékoztatni kell az intézmény-vezető ápolóját.
A korlátozás lehetséges eszközei:


pszichés nyugtatás,



farmakoterápia,



intézményen belüli elkülönítés (pl. nővérszoba, betegszoba, vagy a saját szobája, ha a
lakótársakat más helyen el tudjuk helyezni),



mozgásban való korlátozás (intézmény elhagyásának megakadályozása, szükség
esetén lakószoba bezárása, heveder alkalmazása),



a fentiek komplex alkalmazása,



kórházi elhelyezés.

Mindig az ellátott kezelőorvosa dönti el, mely korlátozást tartja szükségesnek. Az ápoló az
eszközrendszerek közül a következőket alkalmazhatja:


pszichés
-

nyugtatás:
szituációból

-

kiemelni,
beszélgetés,

ventiláció

biztosítása,

- gondolat elterelés


farmakoterápia keretében a szükség esetén járó gyógyszert, ami fel van tüntetve az
egyéni gyógyszernyilvántartó lapon



intézményen belüli elkülönítés



mozgásában való korlátozások közül az intézet területének az elhagyását
korlátozhatja.

IV. Az eljárás leírása
A kritikus, előre nem látható helyzetben a gondozó alábbi egyénre szabott és szituációfüggő
intézkedéseket teheti, ha az ellátott önmagát vagy mások egészségét, testi épségét
veszélyeztető magatartást tanúsít:


segítséget kér munkatársaitól, azonnal megkezdi az intézkedést, nyugodtan, határozottan viselkedik,



jelzi a veszélyeztető helyzetet az orvosnak,



az ellátottat tájékoztatja azokról az intézkedésekről, amelyek ebben a szituációban
történni fognak vele,



az ellátottal kapcsolatos közvetlen intézkedések közül veszélyeztető állapot fennállása
esetén az első, hogy az ellátott együttműködését megnyerjük és megtartsuk,
meggyőzzük a szükségesnek ítélt terápiás változtatás elfogadásáról,
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fontos az ellátott megnyugtatásához, hogy ismerjük azon eszközöket, tevékenységeket,
amelyek az ő számára hangsúlyosak, melyekben könnyebben együttműködik,



ha az ellátott nem működik együtt, akkor léphet életbe a korlátozó intézkedés, mely a
veszélyeztető állapot megszüntetését szolgálja, és az ellátott biztonságos helyzetének
visszaállásáig áll csak fenn,



előzzük meg, hogy sérülést okozó tárgyhoz hozzájusson az ellátott, amennyiben mégis
van veszélyt okozó eszköz a birtokában, azt a dolgozó elkérheti, annak átadására
határozottan utasíthat, elvétele érdekében fizikai erőt alkalmazhat (az ellátottat
lefoghatja, mozgásában átmenetileg akadályozhatja), szükség esetén akár rendőri
segítséget is kérhet,



megakadályozza az ellátottnak az intézményből való távozását, ha az veszélyt jelent
önmagára vagy másokra,



ha az agresszió megnyilvánulásának kezelése feszültséget jelent a környezetre, külön
helységben kell folytatni a veszélyeztető helyzet elhárítását,



a bentlakásos intézményben a személyzet elsődleges feladatai közétartozik, hogy az
ellátottak biztonságát megteremtse,



amennyiben az ellátásban részesülő részéről fizikai támadás veszélye áll fenn, a
dolgozó mindent köteles megtenni ennek elkerülése érdekében,



tudatosítani kell a lakóban cselekedete helytelenségét,



az ellátott megközelítése csak nyugodt, biztos modorban történhet,



orvosi jelenlét hiányában a legmagasabb végzettséggel rendelkező ápoló, gondozó
irányításával történik a korlátozó intézkedés végrehajtása,



ha az ellátott megfékezéséről döntés született a személyzet legalább 4 tagjának meg
kell őt közelíteni lassan és óvatosan, miután a többi ellátottat eltávolították a területről,



az ellátottnak meg kell mondani jól érthetően, hogy nem kontrollált viselkedése miatt
elkülönítik és korlátozzák; lehetővé kell tenni a válaszadást; ha nem reagál, a
személyzet tagjainak meg kell őt fogni a végtagjainál fogva és végre kell hajtani az
orvos utasításait,



ha az ellátott továbbra sem jelzi együttműködési szándékát, illetve a veszélyhelyzet
nem szűnik meg, ágyhoz történő rögzítéssel (maximum 16 óra) gondoskodik a
személyzet a biztonságról (a rögzítésen – állapottól függően – 2 óra múlva mindenképpen lazítani kell)



rögzítés esetén is biztosítanunk kell az ellátott kényelmét



veszélyeztető állapot esetén a korlátozó intézkedés mindig felügyelettel párosul, az
ellátott nem hagyható folyamatos felügyelet nélkül.
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A fizikai korlátozás alkalmazásának módjai:


8-10 cm széles belül párnázott bőr vagy hevederövvel lehet lekötni az ellátottat



a rögzítés erőssége csak a szükséges mértékű lehet, a végtag megfelelő keringését
biztosítani kell (minimalizáció elve)



csak a végtagot lehet lekötni, az ízületek mozgását nem lehet akadályozni



rögzítés alatt folyamatos felügyeletet kell biztosítani



fontos az ellátottal való folyamatos kommunikáció, az állandó tájékoztatás



lehetőleg más ellátott jelenléte nélkül történjen (lelki sérülést ne okozzon)



pszichiátriai betegeknél 16 órán keresztül lehet alkalmazni, majd felül kell vizsgálni



az ellátottjogi képviselőt 72 óra lejártával tájékoztatni kell.

Az ápoló személyzet további feladatai:


igyekezzen veszélyhelyzetben is nyugodt maradni, ne keltsen pánikot



szakszerűen kérjen segítséget, ezzel is segítve a gyors beavatkozást



végezzen verbális pszichés nyugtatást



pótolja a folyadékot



a tevékenységek alatt beszélgessen az ellátottal



az elrendelt gyógyszereket pontosan adagolja



pontos és egyértelmű dokumentáció.

Ellenőrzés során megfogalmazott további lépések:


A kényszerintézkedések az ellátottakban, személyzetben feszültséget, szorongást
kelthet. Fontos ezeknek az utólagos megbeszélése ellátottak esetén nagycsoportban,
személyzet esetén esetmegbeszélő csoportban.



Veszélyeztető állapot lezajlása után az ellátottal meg kell beszélni a történteket, együtt
kell meghatározni a korai figyelmeztető tüneteket és a szükséges teendőket.

Szükséges dokumentáció:


Adatlap az ellátás során történt kényszerintézkedés, korlátozás dokumentálásához



Ápolási, gondozási dokumentáció

Folyamatszabályozás felülvizsgálata:


A kényszerintézkedés megszűnését követő 5-10 napon belül kell történjen



A felülvizsgáló team tagjai: intézmény-vezető ápoló,a

korlátozásban aktuálisan

résztvevő személyzet.
Korlátozó intézkedés jogi szabályozása:


1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 94/G. §



60/2004. (VII. 6.) SzCsM rendelet a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és
ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól



1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 10. §
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1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 101/A. §

Személyes szabadságában bármely módon csak a veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető
magatartású személy korlátozható.
Cél: a kényszerintézkedések szabályozása védje az ellátott személy jogait és szabályozza a
dolgozó tevékenységét.
Az ellátottak jogai:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybevevő ellátottnak joga
van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által
biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete, vagy állapota
alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybe vételére.
Az ellátottak általános jogai:


az élethez és az emberi méltósághoz,



a testi épséghez,



a testi-lelki egészséghez,



a tulajdonhoz,



a kapcsolattartáshoz,



a fizikai vagy másfajta erőszak és megalázó bánásmód elleni védelemhez,



a tájékoztatáshoz,



az önrendelkezéshez való jog.

Az ellátottak speciális jogai:
Meghatározott ellátotti csoportokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak.
Csoportok:


pszichiátriai- és demens betegek



szenvedélybetegek



fogyatékos személyek.

Korlátozó intézkedés alkalmazhatóságának körülményei:
A pszichiátriai/demens ellátottak személyiségi jogait az egészségügyi ellátás és az ápoló,
gondozó munka során helyzetére való tekintettel fokozott védelemben kell részesíteni. Akkor
korlátozhatóak a betegjogok, amikor a kliens az állapotából kifolyólag képtelen kontrollálni
viselkedését, nem képes objektíven felfogni a körülötte zajló történéseket, nem ura
cselekedetének, saját maga helyzetét és egészségügyi állapotát tévesen ítéli meg,
veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít.
Veszélyeztető magatartás: a beteg – pszichés állapotának zavara következtében – saját vagy
mások életére, testi épségére, egészségére jelentős veszélyt jelenthet, és a megbetegedés
jellegére tekintettel sürgős intézeti gyógykezelés nem indokolt.
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Közvetlen veszélyeztető magatartás: a beteg – pszichés állapotának akut zavara
következtében – saját vagy mások életére, testi épségére, egészségére közvetlen és súlyos
veszélyt jelent.
Sürgősségi állapot:


pszichológiai



környezetet veszélyeztető állapot



gyógyszerek használata



pszichoszomatikus krízisállapot



pszichoszociális eredetű neurotikus állapotok



érzelmileg sérülékeny egyének konfliktusos állapota.

Pszichiátriai sürgősségi állapotok:


zavartság



agresszió



negativizmus



stupor



agitáltság.

A megelőzés eszközei:
Az emberi méltósághoz való jog ezekben az esetekben sem korlátozható. A tájékoztatást ilyen
esetekben is meg kell kísérelni. Az ápoló, gondozó munka során a hangsúly a veszélyeztető,
illetve közvetlen veszélyeztető állapotok prevenciójára, illetve a hirtelen fellépő esetekben a
problémamegoldásra és a kényszerítő intézkedések minimalizálására, és e tevékenységek
dokumentálására helyeződik.
A prevenció komplex (bio-pszicho-szociális) megelőzés. Sikeres működésének lépései:


egyéni gondozási terv



szabadidős foglalkozás: segíti az ellátottak minőségi életvitelét, a tartalmas időtöltést,
visszaszorítja az „üres napok” következményeként megjelenő gyakoribb konfliktushelyzeteket, feszültségeket



profiltisztítás: diagnózis szerint elhatárolt részlegek kialakítása



kényelmes, barátságos, egyénre szabott lakótér (élettér szélesítése, családi és baráti
kapcsolatok megőrzése)



gyógyszerelés: korszerű, időnként felülvizsgált



személyzeti esetmegbeszélés: problémamegoldó stratégiák bővítése



házirend megismertetése



állandó, könnyen áttekinthető napirend



változások észlelése
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az ellátott rendszeres és szükségszerű tájékoztatása a körülötte folyó és őt érintő
eseményekről



az ellátott bizalmának megnyerése



az ellátott megnyugtatása



a személyzet tartsa tiszteletben az ellátott emberi és állampolgári jogait, legyen
tisztelettel személyes érzékenységére, viselkedésével kerülje az agresszív reakciók
kiváltását.

A várható veszélyhelyzet korai felismerése:


az ellátott állapotának folyamatos nyomon követése



fáradtság vagy növekvő feszültség esetén csökkentsük az ellátottat ért ingereket



adjunk pozitív visszajelzést, ha az egyén képes uralkodni önmagán



kerüljük a vitákat, a személyzet viselkedésével kerülje a konfliktust, ne szolgáljon az
esetleges paranoid gondolkodás alapjául



minden, az ellátottal kapcsolatos rendkívüli eseményt dokumentálni kell



kóros tendenciák esetén orvosi ellátást és fokozott felügyeletet kell biztosítani



a váratlan veszélyhelyzetekre mindig legyünk felkészülve.

Az intézményben élők nyugalmát kiegyensúlyozottságát csak úgy tudjuk biztosítani, ha a
konfliktusokat, problémákat kellő határozottsággal, de következetesen, kellő tisztelettel és
indulatok nélkül kezeljük.
Ehhez szükség van:


az intézményben dolgozó munkatársak szemléletváltására,



probléma megoldási módok, stratégiák kidolgozására.

Depresszió magatartási jeleinek megfigyelése:


szorongás, sírás, bátortalanság



indokolatlan félelem



fel-alá járkálás, kéztördelés, haj vagy ruházat húzogatása vagy dörzsölése



meglassult beszéd, érzelmi sivárság



társadalmi elszigetelődés



öngyilkossági gondolatok



érdeklődés elvesztése stb.

A megfigyelés szabályai:
A kényszerintézkedések a személyi szabadságot és az egyén méltóságát nagymértékben
csorbítják, ezért azokat csak a legszükségesebb esetekben, a lehető legrövidebb ideig lehet
alkalmazni. A korlátozás csak addig tartható, ill. olyan mértékű és jellegű lehet, amely a
veszély elhárításához feltétlenül szükséges.
Ennek első lépése, hogy felmérjük az erőszak veszélyének kockázatát:
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erőszakos cselekmények az anamnézisben



képtelenség a harag ellenőrzés alatt tartására



impulzív magatartás az anamnézisben



paranoid képzetek vagy nyílt pszichosis



utasító hallucinációk pszichotikus páciensnél



kinyilvánított vagy , hogy megsebesítsen vagy megjelöljön másokat



antiszociális személyiségzavar, Borderline személyiségzavar



dementia, delírium vagy alkohol-, gyógyszerintoxikáció jelenléte.

Meg kell határozni:


az agresszív viselkedések gyakoriságát, természetét



azokat a tényezőket, amelyek valószínűbbé, ill. kevésbé valószínűvé teszik az
agresszív viselkedést



az elfogadható és elfogadhatatlan viselkedés közötti határt.

A korlátozó intézkedéseket csak akkor lehet alkalmazni, ha a hirtelen nyugtalanná váló
ellátott önmagára vagy környezetére veszélyt jelent. Az ellátott korlátozása nem lehet
büntető jellegű!
Az elrendelés szabályai:
A korlátozó módszerek, eljárások alkalmazását az ellátott kezelőorvosa írásban rendeli el
megjelölve azok indítékát és alkalmazásuk időtartamát. Ha szakápoló rendeli el,
haladéktalanul értesíteni kell az orvost, akinek 2 órán belül jóvá kell hagynia az intézkedést.
Állandó orvosi felügyelet hiányában, szakápoló által elrendelt korlátozás esetében is
haladéktalanul értesíteni kell a kezelőorvost, akinek az intézkedést 16 órán belül jóvá kell
hagynia. Az ellátottak ápolása során törekedjünk az erőszakos cselekedetek megelőzésére.
Ennek az első lépése, hogy felmérjük az erőszak veszélyének kockázatát. Veszélyeztető
állapot esetén korlátozó intézkedésre mindig csak 2 fő felügyelete mellett kerülhet sor.
Jelentési kötelezettség az ellátottjogi képviselő felé:
A korlátozás alkalmazásáról az ellátottjogi képviselőt 48 órán belül tájékoztatni kell a
korlátozó intézkedés dokumentációjának másolatát az ellátottjogi képviselőnek 72 órán belül
át kell adni.
Készült: 2015. február 26.

Bátori Zsuzsanna
Intézményvezető

30

3. számú melléklet

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. A közösségi együttélés normáinak elfogadását, folyamatos biztosítását célzó
tájékoztatási kötelezettség

1. A szociális igazgatásról és szociális eljárásokról szóló többször módosított 1993. évi III.
törvény 95. §-a értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről
a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. Az ellátás megkezdésének
legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti.
A bentlakásos intézményi ellátás esetén az értesítés, illetőleg tájékoztatás tartalmazza:
- az igénybevétel megkezdésére fenntartott legalább 8 napos határidőt, továbbá az annak
elmulasztása esetén követendő eljárást
- 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.
Amennyiben a jogosult a bentlakásos intézménybe az igénybevételre biztosított
időtartamon belül nem költözik be, és ennek okáról az intézmény vezetőjét nem értesíti, az
intézmény vezetője megkeresi a jogosult lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes
jegyzőt.
A jegyző a megkeresésre tájékoztatást ad
- a jogosult tartózkodási helyéről,
- a beköltözés elmaradásának indokairól,
- az intézményi ellátás igénybevételének várható időpontjáról.
Amennyiben a jegyző tájékoztatása szerint a jogosult az intézményi ellátást neki fel nem
róható okból nem tudta megkezdeni, az intézményvezető az akadályoztatásra okot adó
körülmény megszűnését követő 30 napon belül lehetőség szerint gondoskodik az érintett
elhelyezéséről. Egyéb esetben kezdeményezi a beutalás megszüntetését.
Az 1993.évi III. törvény 96. §-a értelmében 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 és a visszaérés 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 az intézménybe való felvételkor köteles
- nyilatkozni a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról,
- adatokat szolgáltatni az intézményben e törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz,
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-

nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult,
továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokat
haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével.

Az 1993.évi III. évi törvény106. §-a értelmében a bentlakásos szociális
vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat és az általa
hozzátartozóját
- a jogosult állapotáról, annak lényeges változásáról,
- az egészségügyi intézménybe való beutalásáról,
- az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás
szüneteltetéséről,
- az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről,
- a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás
kezdeményezett intézkedéséről.

intézmény
megjelölt

ideiglenes

érdekében

2. A személyzet, tevékenységét csak az ellátást igénybevevők személyes jogainak
figyelembevételével végezheti.
Az 1993.évi III.törvény 94./G §-a értelmében korlátozó intézkedés alkalmazására csak az
ellátott pszichés megnyugtatásának megkísérlését követően kerülhet sor. A korlátozó
intézkedés, eljárás – a szabad mozgásban történő korlátozás, illetve farmakoterápia, az
intézményen belüli elkülönítés, vagy ezen eszközök komplex alkalmazása – nem lehet
büntető jellegű, és csak addig tarthat, illetve az adott helyzethez igazodóan csak olyan
mértékű és jellegű lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül szükséges.
A korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazásának elrendelésére az intézmény orvosa, az
orvos elérhetőségének hiányában a vezető ápoló jogosult. Az intézkedés csak addig
maradhat fenn, amíg a veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető állapot tart.
Az intézményvezető negyvennyolc órán belül köteles tájékoztatni az ellátottjogi
képviselőt a korlátozó intézkedés, eljárás tényéről. A mennyiben az ellátást igénybevevő
cselekvőképtelen, intézménybe történő felvételkor az intézményvezető írásos formában
tájékoztatja az ellátást igénybevevőt, illetve törvényes képviselőjét a korlátozó intézkedés
esetén az ellátottjogi képviselő megkeresésének szükségességéről.
3. A házirend jól látható és mindenki számára elérhető helyen és módon történő
elhelyezéséről, az intézményvezetője intézkedik.

II. A panaszjog gyakorlásának módjai

1. Az ellátást igénybevevő, az őt ért sérelem, méltánytalanság orvoslása céljából közvetlenül
fordulhat az intézmény telephelyén dolgozó személyzet bármely tagjához, az
intézményvezetőjéhez, valamint az Érdekképviseleti Fórum bármely tagjához.
Munkakörének megfelelően minden munkatárs köteles a tudomására jutott panaszos
ügyben a szükséges intézkedést megtenni.
2. Az ellátást igénybevevő, illetve hozzátartozója, sérelme ügyében, az őt ért
méltánytalanság rendezése céljából az Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhat:
- az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak,
kapcsolattartási sérelme, továbbá
- az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettsége
megszegése esetén,
- az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.
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3. Az intézmény, a házirendet megsértő ellátást igénybevevő ügyében, az Érdekképviseleti
Fórumhoz fordulhat az intézményi jogviszony megszüntetése érdekében.
4. Az ellátást igénybevevők részére jól látható helyen ki kell függeszteni az
érdekvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, az Állampolgári Jogok Biztosának, illetve
az intézmény fenntartójának és a szakmai felügyeletre jogosult hatóság nevét és címét.
5. Az 1993. évi III. törvény 94./E § (14) értelmében 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 nyolc napon belül a
fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.
6. Az 1993. évi III. törvény 94./J §-a értelmében gondnokság alatt álló jogosult érdekeinek
védelmében az intézményvezető köteles kezdeményezni új gondnok kirendelését, ha a
gondnok a gondnoki teendőket nem megfelelően látja el, különösen, ha nem a gondnokolt
érdekeinek figyelembevételével végzi ezen feladatokat.

III. Az Érdekképviseleti Fórum működésének szabályai

1. Az Érdekképviseleti Fórum az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak
jogainak, érdekeinek érvényesítését elősegíteni hivatott szerv, mely meghatározott
feltételek és eljárás szerint működik.
Az Érdekképviseleti Fórum tagjai:



választás alapján az intézményi ellátást igénybevevők közül 2 fő,
választás alapján az ellátást igénybevevők hozzátartozói, illetve törvényes képviselői
közül 1 fő,
 választás alapján az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő,
 kijelölés alapján az intézményt fenntartó szervezet képviseletében 1 fő.
Nem választható az Érdekképviseleti Fórum tagjának olyan személy, aki
cselekvőképességet korlátozó vagy –kizáró gondnokság alatt áll, illetve olyan személy, aki
belátási képességét nagymértékben befolyásoló betegséggel él (pl. demencia).
2. Az Érdekképviseleti Fórum működésének és választásának részletes szabályait a Házirend
tartalmazza.
3. Az intézményt fenntartó szervezet képviselőjét a települési önkormányzatok a
szakbizottságainak javaslata alapján a fenntartó jelöli ki.
4. Az Érdekképviseleti Fórumban való tagság megszűnik:
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
- az intézményi jogviszony megszűnésével,
- az intézményi foglalkoztatási jogviszony megszűnésével,
- lemondással,
- visszahívással.
5. A visszahívásra a választás eljárási szabályait kell megfelelően alkalmazni.
6. Az Érdekképviseleti Fórumban való tagság megszűnése esetén 30 napon belül
gondoskodni kell az új tag megválasztásáról.
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7. Az Érdekképviseleti Fórum tagjai maguk közül elnököt választanak. A Fórumot az elnök
hívja össze olyan időpontban, hogy a panasztevőt a panasz benyújtásától számított 15
napon belül értesíteni lehessen a panasz kivizsgálásának eredményéről.
8. Az Érdekképviseleti Fórum akkor határozatképes, ha a tagjainak több mint fele jelen van.
A határozathozatalhoz a jelenlévő tagok több mint felének igen szavazata szükséges.
9. A panasztevő a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért, ha
a.) az Érdekképviseleti Fórum határidőben nem intézkedik,
b.) intézkedésével nem ért egyet.
10. A jogorvoslati határidő a 9. bekezdés a.) pontjában foglalt esetben a határidő elteltétől
számított, a 9. bekezdés b.) pontjában foglalt esetben az intézkedés közlésétől számított 8
nap.
11. Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak névsorát az intézményekben mindenki számára
könnyen hozzáférhető helyen ki kell függeszteni.
A tagok címe és elérhetősége a telephely vezetőjénél az Érdekképviseleti Fórumhoz
fordulók számára hozzáférhető.
Az Érdekképviseleti Fórum feladatai:


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 készülő tájékoztatókat,
 megtárgyalja az intézményben élők panaszait – ide nem értve a jogviszony
keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat -, és
intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé,
 tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az
ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban,
 intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes
hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos
jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.
Az ellátást igénybevevő, illetve hozzátartozója/törvényes képviselője az Érdekképviseleti
Fórumhoz fordulhat:
 Az intézményi jogviszony megsértése (különösen személyiségi jogainak,
kapcsolattartási jogának megsértése),
 az intézmény dolgozóinak szakmai-, titoktartási- és vagyonvédelmi kötelezettsége
megszegése,
 az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása ügyében.
A panasztétel szóban vagy írásban történhet. Szóbeli panasztétel esetén a panasz írásba
foglalásáról
az
Érdekképviseleti
Fórum
gondoskodik.
Az intézmény a házirendet többször súlyosan megsértő ellátott ügyében az
Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhat az intézményi jogviszony megszüntetésének
kezdeményezése ügyében.
Az Érdekképviseleti Fórum működése:



Az Érdekképviseleti Fórum tagjait 1 évre választják meg.
A Fórum ülésrendjét maga választja meg; üléseit a szakosított ellátást nyújtó
intézményekben 3 havonta, illetve szükség szerint, az alapszolgáltatást nyújtó
intézményekben
6
havonta,
illetve
szükség
szerint
tartja.
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Az Érdekképviseleti Fórum tagjait az intézmény vezetője által összehívott
lakógyűlésen, munkaértekezleten választják meg egyszerű szavazati többséggel. A
lakógyűlésre az ellátottak hozzátartozói/törvényes képviselői is meghívást kapnak.
Az ellátást igénybevevők és a hozzátartozók/törvényes képviselők közül kikerülő
tagok megválasztásához az ellátást igénybevevők több mint felének részvétele, és a
jelenlevők több mint felének szavazata szükséges.
A dolgozók képviselőit az intézményvezetője által összehívott munkaértekezleten
választják
meg,
melyre
meghívást
kap
a
fenntartó
képviselője.
A dolgozók képviselőjének megválasztásához a telephelyen dolgozók több mint
felének részvétele, és a jelenlevők több mint felének szavazata szükséges.
A megválasztottak írásban nyilatkoznak tisztségük elfogadásáról.
A lakógyűlésen és a munkaértekezleten jegyzőkönyv készül.
Az Érdekképviseleti Fórum tagjai egymás közül választják meg a Fórum elnökét. Az
elnöki tisztet csak ellátást igénybevevő vagy a hozzátartozók/gondnokok képviselője
töltheti be.
Érdekképviseleti Fórum döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Azonos számú
szavazatok esetén az elnök dönt.
Az Érdekképviseleti Fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek 1-1
példányát az érintetteknek, a tagoknak és az intézmény vezetőjének el kell juttatni. A
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az eljáró szerv megnevezését, a készítés helyét és
idejét, a meghallgatottak adatait, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat és
nyilatkozatokat, valamint a jelenlévők és a jegyzőkönyvvezető aláírását.
Az Érdekképviseleti Fórum a telephely lakógyűlése előtt évente 1 alkalommal
beszámol tevékenységéről.
Az Érdekképviseleti Fórum elnökének feladata:
1. napirend összeállítása és tagok részére történő kiosztása,
2. az Érdekképviseleti Fórum üléseinek levezetése,
3. gondoskodik az Érdekképviseleti Fórum ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről,
4. az Érdekképviseleti Fórum képviselete az előzetesen kapott felhatalmazás
alapján,
5. a tagok munkájának segítése.
Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak feladata:
1. a Fórum ülésein való aktív részvétel,
2. az érintettek panaszainak összegyűjtése és szükség szerinti előadása.
Az Érdekképviseleti Fórum tagja lemondását írásban továbbíthatja a Fórum
elnökének. A tag visszahívása - a megválasztásra vonatkozó eljárás szabályai szerint indoklással, egyszerű szavazati többséggel történik.
A tagság megszűnése esetén az Érdekképviseleti Fórum elnöke 30 napon belül
gondoskodik új tag megválasztásáról. Amennyiben az elnöki tisztet betöltő tagság
szűnik meg, úgy az intézmény vezetője kezdeményezi az eljárás lefolytatását a
választás szabályai szerint.

Békéscsaba, 2015. február 26.
Bátori Zsuzsanna
Intézményvezető
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Telephely neve, címe:
________________________________________________________________
Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak névsora és elérhetősége:
1. _______________________________________ellátást/szolgáltatást

igénybevevő

_______________________________________

2. _______________________________________ ellátást/szolgáltatást igénybevevő
_______________________________________

3. _______________________________________ hozzátartozó/törvényes képviselő
______________________________________

4. _______________________________________intézmény

dolgozója

_______________________________________

5. _______________________________________ fenntartó szervezet képviselője
_______________________________________

Kelt:____________________

Dátum:__________________________

A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ fenntartója:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel./Fax: 66/445-853
Szakmai felügyeletre jogosult hatóság:
Dél-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala
5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.
Tel: 66/441-594 Fax:66/441-529 e-mail: gyam@bekes.b-m.hu
Állampolgári Jogok Biztosa:
Országgyűlési Biztosok Hivatala
1387 Budapest Pf. 40
Tel: 1-475-71-00

Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
5600 Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.
Telefon: 06 (66) 540-394
Fax: 06 (66) 540-399
E-mail: eszibcs@invitel.hu
www.bkeszi.hu

MEGÁLLAPODÁS
demens személyek nappali ellátása
szolgáltatásáról
mely
létrejött
egyrészről
a
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ(székhely:Békéscsaba, Ady E. u.30-34.)________________________Nappali
ellátás (Cím:_______________________________) mint szolgáltatást nyújtó intézmény
telephelye, másrészről:
a) mint a szolgáltatást igénybe vevő
Név (leánykori is):
Anyja neve:
Születési helye, időpontja:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Állampolgársága:
Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:
Telefonszáma: ____/____________
TAJ száma: ____ - ____ - ____

b) ha a szolgáltatást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő
Név (leánykori is): ________________________________________________________
Anyja neve: ____________________________________________________________
Születési helye, időpontja: _________________________________________________
Lakóhelye: _____________________________________________________________
Telefonszáma: ____/_______________

között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:
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I. A szerződés tárgya

1.

2.

A
______________________Nappali
ellátása
(Cím:____________________________) a Békéscsabai Kistérségi Egyesített
Szociális Központ keretein belül működik, mint személyes gondoskodást nyújtó,
nappali ellátást biztosító intézmény. A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális
Központ fenntartója Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás.
Az intézmény a választott szociális szolgáltatást ______. _____________ hó ____.
napjától kezdődően:
határozott időtartamra szólóan, ______. év _______________ hó ___. napjáig
terjedő időtartamra, vagy
határozatlan időtartamra szólóan biztosítja (a megfelelő aláhúzandó).
II. Szolgáltatások és a fizetési kötelezettség
3.

A felek tájékoztatási kötelezettsége

3.1.

Az ellátás igénybevételét megelőzően az intézmény vezetője tájékoztatja az ellátást
igénybe vevőt (és hozzátartozóját):
az intézmény által biztosított ellátások tartalmáról és feltételeiről,
az intézményben vezetett nyilvántartásokról
az országos elektronikai rendszerbe naponta történő jelentési kötelezettségről
az intézmény házirendjéről (mely tartalmazza az intézmény belső rendjét és az
együttélés szabályait). A szolgáltatást igénybe vevő a szerződés aláírásakor
nyilatkozik arról, hogy a házirendet megismerte, és azt magára nézve
kötelezőnek elismeri
az ellátás igénybevételéhez, a jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokról, és
más, jogszabályban meghatározott feltételekről
panaszjoguk gyakorlásának módjáról.

3.2.

A jogosult és hozzátartozója az ellátás megállapítását követően köteles nyilatkozni:
a tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételéről,
arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a jogosult,
továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott
változásokról haladéktalanul tájékoztatni fogja az intézmény vezetőjét,
minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához
szükséges,
arról, hogy nem szenved közösségre veszélyes fertőző betegségben,és
alkalmazkodik a közösségi életvitelhez.

3.3.

Az intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat és az általa
megjelölt hozzátartozóját:
a) az ellátás biztosításában felmerült akadályozásról, az ellátás ideiglenes
megszüntetéséről,
b) az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről.
c) A díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében
kezdeményezett intézkedésekről.
4.

4.1.

A demens személyek nappali ellátása
által nyújtott szolgáltatások

A nyitva tartás idejére biztosítja a napközbeni tartózkodást, pihenést, a napi legalább
egyszeri meleg ételt (ebéd), a tisztálkodási szükségletek kielégítését, a személyes
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4.2.
4.3.

ruházat tisztítását, szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezését, a
szakellátásokhoz való hozzájutás segítését, szabadidős programok szervezését,
foglalkoztatást, a hivatalos ügyek intézését, életvitelre vonatkozó tanácsadást, az
életvezetés segítését, az önszerveződő csoportok támogatását, működésének
szervezéséhez segítséget.
Gondoskodik a szolgáltatást igénybe vevő pszichés gondozásáról.
Ha az étkeztetés ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe
venni, a távolmaradást a telephely vezetőjének legalább két munkanappal a
távolmaradást megelőzően írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a
kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől
számított harmadik munkanaptól mentesül (29/1993.(II.17.) Korm. Rend.)
5.

A szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj

5.1.

A szolgáltatást igénybe vevő (kötelezett) az ellátásért a BMJV Önkormányzati
rendeletében meghatározottak alapján fizeti a személyi térítési díjat. A szolgáltatást
igénybe vevőnek abban az esetben kell térítési díjat fizetnie, amennyiben az étkezést
igénybe veszi.

5.2.

A személyi térítési díj összege évente – a fenntartó által – két alkalommal vizsgálható
felül és változtatható meg.
A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének
időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj
megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakrakivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően – jövedelem és vagyon hiányában
- térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen
rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez esetben a személyi térítési díj
megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő
napja.

5.3

102. § (1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
a térítési díj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha
a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap
utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
(2) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi
térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az
intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az
intézményvezető a jövedelemvizsgálatot - ideértve a 68/B. § és a 117/B. § szerinti
esetet is - a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a
jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.
(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
nem kéri a (2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b)
pontja alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
(4) Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes
képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a
felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben
foglaltakról.
(5) A 101. § (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119. § (2)
bekezdése szerint jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.
A jövedelem vizsgálat (Szt. 119/C. §) során az intézményvezető megvizsgálja az
intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően az ellátást igénylő: havi
jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

-
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esetén, havi jövedelmét és jelentős pénzvagyonát rehabilitációs intézmény és
rehabilitációs célú lakóotthon esetén, havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és
jelentős ingatlanvagyonát ápolást, gondozást nyújtó intézmény és ápoló-gondozó
célú lakóotthon esetén. Illetve a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott
havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
esetén, havi jövedelmét és pénzvagyonát tartós bentlakásos intézmény esetén, havi
jövedelmét és ingatlanvagyonát a 117. § (5) bekezdése szerinti esetben.
-

-

A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a

fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult
nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve a jogszabályban
rögzített esetben. (Szt. 115.§ (7) bekezdése alapján a felülvizsgálat során megállapított
új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik. Az új
térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző
időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően - jövedelem és vagyon
hiányában - térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen
rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi térítési díj
megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő
napja.)
Az intézményvezető személyi térítési díjról szóló értesítésének kézhezvételétől
számított 8 napon belül az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díj
megfizetésére kötelezett személy a fenntartóhoz fordulhat, ha a személyi térítési díj
összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri. A fenntartó
határozattal dönt a kérelemről, mely ellen a kérelmező a bírósághoz fordulhat.
6. A jogviszony megszűnése

6.1.

Az ellátásra jogosult jogviszonya megszűnik:
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a határozott idejű megállapodásban megjelölt időtartam lejártával,
c) a jogosultnak, illetve hozzátartozójának a jogviszony megszűnésére vonatkozó
bejelentését követően,
d) a jogosult halálával,
e) akkor, ha az ellátás feltételei már nem állnak fenn, vagy a jogosultat másik
intézménybe kell áthelyezni, vagy
f) az intézmény vezetője, vagy az intézményt fenntartó megszüntetheti az
intézményi jogviszonyt akkor is, ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti,
és/vagy nem tesz eleget a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének.

Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat,
illetve törvényes képviselőjét írásban, igazolható módon.
Az intézményi jogviszony megszüntetésére 15 napos felmondási idő figyelembe vételével
kerülhet sor.
6.2

A jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet kiterjed:
a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira,
az intézmény tárgyi eszközeiben – szándékosan – okozott károkra, vagy
elszámolási kötelezettséggel átvett eszközök hiányaira.
7.

Az intézmény, tekintettel arra, hogy terhére a szerződés hosszú és emberileg belátható időre
szóló kötelezettségeket tartalmaz – kijelenti, hogy előre nem látható, rendkívüli helyzetekben
is minden elvárhatót megtesz, hogy az e szerződésből következő kötelezettségeit a lehető
legjobban teljesítse.
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A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján
kívánják rendezni.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény, továbbá az
idősek ellátására vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

_____________________, ________ év ____________ hó ____ nap

Az intézményvezető megbízásából:

_______________________________
A szolgáltatást igénybe vevő és/ vagy
törvényes képviselője

_____________________________
a szolgáltatást nyújtó intézmény
koordinátora

Tanú:
1.Név:_________________________
Lakcím:_______________________

2.Név:_____________________
Lakcím:____________________

Erről értesül:
1. _____________________________________
Cím: ___________________________________
2. ___________________________Idősek Klubja
Címe: ___________________________________
3. Irattár
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Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
5600 Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.
Telefon: 06 (66) 540-394
Fax: 06 (66) 540-399
E-mail: eszibcs@invitel.hu
www.bkeszi.hu

MEGÁLLAPODÁS
étkeztetés szolgáltatás biztosításáról
mely létrejött egyrészt Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ (Békéscsaba, Ady
Endre u. 30-34.) mint ellátást nyújtó intézmény,___________________________telephelye
másrészről:
a)

mint a szolgáltatást igénybe vevő

Név (leánykori is):
Anyja neve:
Születési helye, időpontja:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Állampolgársága:
Bevándorolt, vagy menekült jogállása:________________________________________
Telefonszáma:
TAJ száma:
b)
ha a szolgáltatást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő
Név (leánykori is): ______________________________________________________
Anyja neve: ___________________________________________________________
Születési helye, időpontja: ________________________________________________
Lakóhelye: ____________________________________________________________
Tartózkodási helye:______________________________________________________
Telefonszáma: ____/_______________
TAJ száma: ____ - ____ - ____ ,
között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:
I. A szerződés tárgya
1.

2.

A
__________________________________
Idősek
Klubja
(Cím:_______________________________________) a Békéscsabai Kistérségi
Egyesített Szociális Központ keretein belül működik, mint személyes gondoskodást
nyújtó, nappali ellátást biztosító intézmény. Helyiségeiben helyet ad az
alapszolgáltatási formák közül az étkeztetésnek. A Békéscsabai Kistérségi Egyesített
Szociális Központ fenntartója Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás.
A _______________________________ Idősek Klubjából biztosított étkeztetés, a
vonatkozó jogszabályokban és jelen megállapodásban szabályozott módon történik.
Az intézmény a szociális ellátást
év.
hó
napjától kezdődően:
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határozott időtartamra szólóan, ______. év _______________ hó ___. napjáig
terjedő időtartamra, vagy
határozatlan időtartamra szólóan
biztosítja.
3.Az étkeztetés a békéscsabai és a Csabaszabadi telephelyeken a Békéscsabai
Gyermekélelmezési Intézmény, Telekgerendáson a Kuke Kft. főkonyhájáról, Kétsoprony
térségben a Rákóczi Étteremből biztosított.
4. Orvos előírása alapján diétás étkeztetés biztosított.
5. Az étkeztetés keretében főétkezésként, igény szerint egyszeri meleg étel biztosítása
□ az ebéd helyben történő fogyasztásával
□ elvitellel
□ szükség esetén lakásra szállítás lehetőségével történik
6. Helyben fogyasztás esetén az ebéd elfogyasztása az ételszállító gépkocsi érkezésétől
függően 12-14 óra között lehetséges.
7. A lakásra szállított és az igénybe vevő által szállított étel kiszolgálásához két darab (diéta
esetén három) ételhordót kell biztosítani az igénybevevőnek. Az ételhordóba történő
kiadagolás csak tisztántartott ételhordóban lehetséges.
8. Az ebéd elvitelére az ételszállító gépkocsi érkezésétől függően 12-14 óra
között van mód. Az étel házhoz szállítása szükség esetén 12 – 14. óra között történik.
9. Étkezés típusa:
□ Normál
□ Diéta, fajtája:……………………………….
10. Ha az étkeztetés szolgáltatást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe
venni, a távolmaradást a telephely vezetőjének legalább két munkanappal a távolmaradást
megelőzően, írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj
megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított harmadik
munkanaptól mentesül (29/1993.(II.17.) Korm. Rend.).
II. Szolgáltatások és a fizetési kötelezettség
3.

A felek tájékoztatási kötelezettsége

3.1.

Az ellátás igénybevételét megelőzően a klubvezető tájékoztatja az ellátást igénybe
vevőt (és hozzátartozóját):
- az étkeztetés tartalmáról és feltételeiről,
- a felek megállapodnak abban, hogy a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.
törvény 95.§, 96.§ -ban előírt kötelezettségüknek eleget tesznek
- a vezetett nyilvántartásokról,
- az országos elektronikai rendszerbe naponta történő jelentési kötelezettségről
- a telephely házirendjéről (mely tartalmazza az intézmény belső rendjét és az
együttélés szabályait); a szolgáltatást igénybe vevő a szerződés aláírásakor
nyilatkozik arról, hogy a házirendet megismerte, és azt magára nézve
kötelezőnek elismeri,
- a szolgáltatás igénybevételéhez, a jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokról,
és más, jogszabályban meghatározott feltételekről,
panaszjoguk gyakorlásának módjáról.

3.2.

A jogosult és hozzátartozója az ellátás megállapítását követően köteles nyilatkozni:
- a tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételéről,
- arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a jogosult,
továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott
változásokról haladéktalanul tájékoztatni fogja a telephely vezetőjét,
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3.3.

minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához
szükséges,

A klub vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat és az általa
megjelölt hozzátartozóját:
a) az ellátás biztosításában felmerült akadályozásról, az ellátás ideiglenes
megszüntetéséről,
b) az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről,
c) a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében
kezdeményezett intézkedésről, mely az alábbi: amennyiben a térítési díj fizetésére
kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézmény vezetője 15 napos határidő
megjelölésével a befizetésre kötelezett személyt írásban felszólítja az elmaradt
térítési díj befizetésére. Ha a megjelölt határidőre nem történik meg a befizetés
teljesítése, ismételt írásban történő felszólítás
kerül kiküldésre. Amennyiben ezek után is eredménytelen a felhívás, az intézmény
vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba
veszi,majd negyedévenként tájékoztatja erről a fenntartót.

4.
Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj
4.1. Az ellátást igénybe vevő (kötelezett) az ellátásért a 169/1999. (XI.24.) Korm. rendelet és
a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, mint
fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló mindenkori hatályos határozata alapján személyi térítési díjat köteles
fizetni. A megállapított személyi térítési díjat utólag kell az intézmény számlájára befizetni.
Havi díjfizetés esetén tárgyhónap 10. napjáig kell a térítési díjat befizetni. A megállapított
személyi térítési díj fizetése nyugta illetve számla ellenében történik, Az intézmény által
meghatározott napokon.
4.2. 102. § (1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a
térítési díj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha
a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap
utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
(2) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi
térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az
intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az
intézményvezető a jövedelemvizsgálatot - ideértve a 68/B. § és a 117/B. § szerinti
esetet is - a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a
jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.
(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
nem kéri a (2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b)
pontja alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
(4) Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes
képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a
felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben
foglaltakról.
(5) A 101. § (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119. § (2)
bekezdése szerint jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.
A jövedelem vizsgálat (Szt. 119/C. §) során az intézményvezető megvizsgálja az
intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően az ellátást igénylő: havi
jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
esetén, havi jövedelmét és jelentős pénzvagyonát rehabilitációs intézmény és
rehabilitációs célú lakóotthon esetén, havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és
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jelentős ingatlanvagyonát ápolást, gondozást nyújtó intézmény és ápoló-gondozó
célú lakóotthon esetén. Illetve a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott
havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
esetén, havi jövedelmét és pénzvagyonát tartós bentlakásos intézmény esetén, havi
jövedelmét és ingatlanvagyonát a 117. § (5) bekezdése szerinti esetben.
A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének
időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj
megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra,
kivéve a jogszabályban rögzített esetben. (Szt. 115.§ (7) bekezdése alapján a
felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a
fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a
felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot
megelőzően - jövedelem és vagyon hiányában - térítésmentesen vette igénybe az
ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez
utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres
pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.)
Az intézményvezető személyi térítési díjról szóló értesítésének kézhezvételétől
számított 8 napon belül az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díj
megfizetésére kötelezett személy a fenntartóhoz fordulhat, ha a személyi térítési díj
összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri. A fenntartó
határozattal dönt a kérelemről, mely ellen a kérelmező a bírósághoz fordulhat.
A személyi térítési díj összege évente – a fenntartó által – két alkalommal vizsgálható felül és
változtatható meg.

5.

A jogviszony megszűnése

5.1Az ellátásra jogosult jogviszonya megszűnik:
a) A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ jogutód nélküli
megszűnésével
b) a határozott idejű megállapodásban megjelölt időtartam lejártával,
c) a jogosultnak, illetve hozzátartozójának a jogviszony megszűnésére vonatkozó
bejelentését követően,
d) a jogosult halálával,
e) akkor, ha az ellátás feltételei már nem állnak fenn, vagy a jogosultat másik
intézménybe/ellátásba kell áthelyezni, vagy
f) az intézmény vezetője, vagy az intézményt fenntartó megszüntetheti az
intézményi jogviszonyt akkor is, ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti,
és/vagy nem tesz eleget a személyi térítési díj-fizetési kötelezettségének.
Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat,
illetve törvényes képviselőjét.
Az intézményi jogviszony megszüntetésére 15 napos felmondási idő figyelembe vételével
kerülhet sor.
5.2A jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet kiterjed:
a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira,
az intézmény tárgyi eszközeiben – szándékosan – okozott károkra, vagy
elszámolási kötelezettséggel átvett eszközök hiányaira.
6.
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ, tekintettel arra, hogy terhére a
szerződés hosszú és emberileg belátható időre szóló kötelezettségeket tartalmaz – kijelenti,
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hogy előre nem látható, rendkívüli helyzetekben is minden elvárhatót megtesz, hogy az e
szerződésből következő kötelezettségeit a lehető legjobban teljesítse.
A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján
kívánják rendezni.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény, továbbá az idősek
ellátására vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

…………………………….,……………………….

Az intézményvezető megbízásából:

_______________________________
A szolgáltatást igénybe vevő és/ vagy
törvényes képviselője

1.Tanú:
Név:
Lakcím:

_____________________________
a BKESZK munkatársa

2. Tanú:
Név:
Lakcím:

Erről értesül:
1. __________________________
2. __________________________ Idősek Klubja
3. Irattár
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Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
5600 Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.
Telefon: 06 (66) 540-394
Fax: 06 (66) 540-399
E-mail: eszibcs@invitel.hu
www.bkeszi.hu

MEGÁLLAPODÁS
időskorúak nappali ellátása szolgáltatás biztosításáról
mely létrejött egyrészről a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
(székhely:Békéscsaba, Ady E. u.30-34.)________________________Időskorúak nappali
ellátása (Cím:_______________________________) mint szolgáltatást nyújtó intézmény
telephelye, másrészről:

a)

mint a szolgáltatást igénybe vevő

Név (leánykori is): ______________________________________________________
Anyja neve: ____________________________________________________________
Születési hely, idő: _______________________________________________________
Lakóhelye: _____________________________________________________________
Tartózkodási helye:_______________________________________________________
Állampolgársága:_________________________________________________________
Bevándorolt, vagy menekült jogállása:________________________________________
Telefonszáma: ____/_______________
TAJ száma: ___-___-___
b)
ha a szolgáltatást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő
Név (leánykori is): ______________________________________________________
Anyja neve: ___________________________________________________________
Születési helye, időpontja: _______________________________________________
Lakóhelye: ____________________________________________________________
Telefonszáma: ____/_______________
között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:
I.
1.

A szerződés tárgya

A
________________________________Időskorúak
nappali
ellátása
(Cím:__________________)
a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ keretein belül működik, mint
személyes gondoskodást nyújtó, nappali ellátást biztosító intézmény. A Békéscsabai
Kistérségi Egyesített Szociális Központ fenntartója Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás.
A _______________________ Időskorúak nappali ellátása a vonatkozó
jogszabályokban és jelen megállapodásban szabályozott módon nappali ellátást
térítésmentesen biztosít.
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2.

Az intézmény a választott szociális ellátást ______. év _________ hó ____ napjától
kezdődően:
határozott időtartamra szólóan, ______. év _______________ hó ___. napjáig
terjedő időtartamra, vagy
határozatlan időtartamra szólóan
biztosítja.
II. Szolgáltatások és a fizetési kötelezettség
3.

A felek tájékoztatási kötelezettsége

3.1.

A szolgáltatás igénybevételekor a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője tájékoztatja
a szolgáltatást igénybe vevőt (és hozzátartozóját):
- Az intézmény által biztosított ellátások tartalmáról és feltételeiről,
- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
- az országos elektronikai rendszerbe naponta történő jelentési kötelezettségéről
- az intézmény házirendjéről (mely tartalmazza az intézmény belső rendjét és az
együttélés szabályait). A szolgáltatást igénybe vevő a szerződés aláírásakor
nyilatkozik arról, hogy a házirendet megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek
elismeri,
- az ellátás igénybevételéhez, a jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokról, és
más, jogszabályban meghatározott feltételekről,
- panaszjoguk gyakorlásának módjáról

3.2.

A jogosult és hozzátartozója az ellátás megállapítását követően köteles nyilatkozni:
- a tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételéről,
- arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a jogosult,
továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokról
haladéktalanul tájékoztatni fogja a klub vezetőjét,
- minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához
szükséges,
- arról, hogy nem szenved közösségre veszélyes fertőző vagy pszichiátriai
betegségben, és alkalmazkodik a közösségi életvitelhez.

3.3.

Az intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat és az általa
megjelölt hozzátartozóját:
a) az ellátás biztosításában felmerült akadályozásról, az ellátás ideiglenes
megszüntetéséről,
b) az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről,
c) a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében
kezdeményezett intézkedésről.
4. A nappali ellátást nyújtó intézmény által nyújtott szolgáltatások

4.1.

4.2.
4.3.

A nyitva tartás idejére biztosítja a napközbeni tartózkodást-pihenést, a tisztálkodási
szükségletek kielégítését, a személyes ruházat tisztítását, szükség szerint az
egészségügyi alapellátás megszervezését, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítését,
szabadidős programok szervezését, foglalkoztatást, a hivatalos ügyek intézésének
segítését, érdekvédelmet, igény esetén a munkavégzés lehetőségének megszervezését,
életvitelre vonatkozó tanácsadást, az életvezetés segítését, az önszerveződő csoportok
támogatását, működésének szervezéséhez segítséget.
Gondoskodik a szolgáltatást igénybe vevő pszichés gondozásáról.
A többször módosított a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
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értelmében 2010. január 1-től az étkezés biztosítása nem tartozik az idősek nappali
ellátásának szolgáltatásai közé.
5.

Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj

5.1.

Az ellátást igénybe vevő (kötelezett) a nappali ellátásért a 13/2011.(04.29.) sz. KTT
határozat alapján személyi térítési díjat nem fizet.

5.2.

A személyi térítési díj összege évente – a fenntartó által – két alkalommal vizsgálható
felül és változtatható meg.
A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének
időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj
megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakrakivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően – jövedelem és vagyon hiányában térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres
pénzellátás került megállapításra. Ez esetben a személyi térítési díj megfizetésének
kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.
102. § (1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
a térítési díj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha
a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap
utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
(2) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi
térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az
intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az
intézményvezető a jövedelemvizsgálatot - ideértve a 68/B. § és a 117/B. § szerinti
esetet is - a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a
jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.
(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
nem kéri a (2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b)
pontja alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
(4) Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes
képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a
felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben
foglaltakról.
(5) A 101. § (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119. § (2)
bekezdése szerint jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.
A jövedelem vizsgálat (Szt. 119/C. §) során az intézményvezető megvizsgálja az
intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően az ellátást igénylő: havi
jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
esetén, havi jövedelmét és jelentős pénzvagyonát rehabilitációs intézmény és
rehabilitációs célú lakóotthon esetén, havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és
jelentős ingatlanvagyonát ápolást, gondozást nyújtó intézmény és ápoló-gondozó
célú lakóotthon esetén. Illetve a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott
havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
esetén, havi jövedelmét és pénzvagyonát tartós bentlakásos intézmény esetén, havi
jövedelmét és ingatlanvagyonát a 117. § (5) bekezdése szerinti esetben.
A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének
időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj
megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra,
kivéve a jogszabályban rögzített esetben. (Szt. 115.§ (7) bekezdése alapján a
felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a

5.3

-

-
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fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a
felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot
megelőzően - jövedelem és vagyon hiányában - térítésmentesen vette igénybe az
ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez
utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres
pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.)
Az intézményvezető személyi térítési díjról szóló értesítésének kézhezvételétől
számított 8 napon belül az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díj
megfizetésére kötelezett személy a fenntartóhoz fordulhat, ha a személyi térítési díj
összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri. A fenntartó
határozattal dönt a kérelemről, mely ellen a kérelmező a bírósághoz fordulhat.

-

6.
6.1.

A jogviszony megszűnése

Az ellátásra jogosult jogviszonya megszűnik:
a) Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
b) a határozott idejű megállapodásban megjelölt időtartam lejártával,
c) a jogosultnak, illetve hozzátartozójának a jogviszony megszűnésére vonatkozó
bejelentését követően,
d) a jogosult halálával,
e) akkor, ha az ellátás feltételei már nem állnak fenn, vagy a jogosultat másik
intézménybe kell áthelyezni, vagy
f) az intézmény vezetője, vagy az intézményt fenntartó megszüntetheti az
intézményi jogviszonyt akkor is, ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti,
és/vagy nem tesz eleget a személyi térítési díj-fizetési kötelezettségének.

Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat,
illetve törvényes képviselőjét írásban, igazolható módon.
Az intézményi jogviszony megszüntetésére 15 napos felmondási idő figyelembe vételével
kerülhet sor.
6.2
-

A jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet kiterjed:
a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira,
a klub tárgyi eszközeiben – szándékosan – okozott károkra, vagy elszámolási
kötelezettséggel átvett eszközök hiányaira.
7.

A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ, tekintettel arra, hogy terhére a
szerződés hosszú és emberileg belátható időre szóló kötelezettségeket tartalmaz – kijelenti,
hogy előre nem látható, rendkívüli helyzetekben is minden elvárhatót megtesz, hogy az e
szerződésből következő kötelezettségeit a lehető legjobban teljesítse.
A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján
kívánják rendezni.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény, továbbá az idősek
ellátására vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
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_______________________,______év__________________hó___nap

Az intézményvezető megbízásából:

_______________________________
A szolgáltatást igénybe vevő és/vagy
törvényes képviselője

Tanú:
1.Név:_________________________
Lakcím:_______________________

_____________________________
a szolgáltatást nyújtó intézmény
koordinátora

2.Név____________________________
Lakcím_____________________ ____

Erről értesül:
1.______________________________________
2 .__________________________ Idősek Klubja
3.Irattár
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Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
5600 Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.
Telefon: 06 (66) 540-394
Fax: 06 (66) 540-399
E-mail: eszibcs@invitel.hu, bkeszi@bkeszi.hu
www.bkeszi.hu

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ

IDŐSEK OTTHONA
SZAKMAI PROGRAM

Elfogadva Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati
Kistérségi Társulási Tanácsa
……… számú KTT. határozatával

IDŐSEK OTTHONA
A tartós bentlakásos elhelyezés biztosítása Békéscsaba és Térsége Önkormányzati Kistérségi
Társulás települései lakosságának részére a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális
Központ keretein belül az idősek otthonaiban történik.
Telephelyeink, ellátási terület, engedélyezett férőhelyszám:
Ellátási terület: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
településeinek közigazgatási területe.
Telephelyek
Ady Endre Utcai Idősek Otthona
(Békéscsaba, Ady Endre utca 30-34.)
Bankó András Utcai Idősek Otthona
(Békéscsaba, Bankó András utca 44.)
Bartók Béla Úti Idősek Otthona
(Békéscsaba, Bartók Béla út 12.)
Csaba Utcai Idősek Otthona
(Békéscsaba, Csaba utca 3.)
Összesen:

Engedélyezett férőhelyszám/fő
129 + 4 átmeneti gondozóházi
25
25
37
216+4

A szolgáltatás célja, feladata
Célja: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás településeinek
közigazgatási területén élő időskorú és szociálisan rászorult lakossága részére személyes
gondoskodás biztosítása. Célunk a teljes ellátás biztosítása a szükségleteknek megfelelően a
túlgondozás és az alul gondozás kikerülésével.
Feladata: személyes gondoskodás keretében az igénylő egészségi, fizikai és pszichés
állapotának megfelelő komplex, személyre szóló teljes körű ellátás biztosítása.
Az ellátottak köre
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás településeinek
közigazgatási területén élő bármely időskorú és/vagy egészségügyi, szociális helyzete miatt
rászorult személy kérheti a szolgáltatás biztosítását. A férőhely szám 15%-ig az Sztv-ben
meghatározott gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást
igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a a fenntartó által
megállapított szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.
Ebben az esetben az ellátott után normatív állami hozzájárulás nem vehető igénybe.
Biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen müdon igénylő ne kerüljön előnyösebb helyzetbe,
mintha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.
A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre,
rendszeressége
A feladatellátás szakmai tartalma:
Az idősek otthonaiban azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött személyek
vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban nem tudnak
gondoskodni és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
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68./A. § (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkeznek, de
fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényelnek.
Az időskorúak gondozóházában, azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött
beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban
időlegesen nem képesek gondoskodni.
A bentlakásos intézmények az ellátást igénybevevők számára a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény terminológiája szerinti
teljes körű ellátást biztosítják.
Gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személy részére
nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget kell érteni, amelynek során az
igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való
részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak
helyreállítására kerül sor.
Ápolási tevékenység alatt az intézmény által biztosított gondozási feladatok ellátása során
közvetlenül felmerülő és az intézmény keretei között biztosítható egészségi állapot
helyreállítását célzó tevékenységet kell érteni.
A cél a gondozási tevékenységek komplexitásának növelése, valamint a mentális és
életvezetési jellegű gondozási tevékenységek szerepének hangsúlyosabbá tétele.
A demens betegek önálló részlegben, elkülönítetten kerülnek ellátásra az Ady Endre utcai
Idősek Otthonában. A részleghez tartozik terasz, önálló, zárt kert résszel, mely a szabadban
tartózkodást biztosítja. Az idősek otthonaiban súlyos demens betegek ellátása folyamatosan
történik.
A 2014. évben kialakított terápiás részlegben van önálló sószoba, infraszauna, és fizikai
közérzetet javító és gyógyítást szolgáló terápiás eszközök, berendezések, mindegyik
szolgáltatás akadálymentes környezetben van, így az igénybe vehető a segédeszközzel
közlekedők számára is.
A feladatellátás módja:
Az igénybevételi eljárást a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet szerint végezzük, az előírt
dokumentációs rendszer alkalmazásával.
A biztosított szolgáltatások köre:


Lakhatás:

A lakhatás tárgyi feltételei többé-kevésbé hiányosak. A tárgyi feltételek hiányosságai miatt az
Ady Endre Utcai Idősek Otthonán kívül csak ideiglenes működési engedéllyel rendelkeznek a
bentlakásos intézmények.
A bentlakásos intézményekben ki vannak alakítva a nappali és az éjszakai tartózkodásra, a
személyi tisztálkodásra, az étkezésre, az egészségügyi ellátás céljára, valamint a látogatók
fogadására szolgáló helyiségek, azonban ezek többsége nem felel meg a jogszabályi
előírásoknak.
A hatályos jogszabályban meghatározott maximum 4 fő/szoba az Ady Endre Utcai Idősek
Otthonában teljesen, a Bartók Béla Úti Idősek Otthonában részben valósul meg. Az előírt 6
m2/lakóterület az Ady Endre Utcai Idősek Otthona kivételével egyik intézményben sem
megoldott. Az intézmények zsúfoltak. A zsúfoltság miatt nem férnek el a bútorok és az
ellátást igénybevevők által behozott textíliák, ruhák, berendezési tárgyak.
Az intézmények infrastrukturális ellátottsága megfelelő, a fűtés és melegvíz-ellátás
folyamatosan biztosítva van a nap 24 órájában.
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Egészségügyi ellátás : A hagyományos magyar konyha ízeit, a helyi jó minőségű termelői
alapanyagok beszerzését célozta meg a reggeli és vacsora biztosítása során a szolgáltató, friss
sokféle zöldséggel és gyümölccsel kiegészítve. A hónap utolsó vasárnapján tartott ún.
régimódi vasárnap mára hagyománnyá vált, egy éves múltra tekint vissza. Ilyenkor a régi
korok ízei a lakók javaslata alapján készülnek el és igazi ünnepi lakomaként kerülnek
felszolgálásra a szépen terített ebédlőben.
Az inkontinens betegek ápolására külön figyelmet kell fordítani. Különböző előadások
megszervezése fontos, hogy a betegek megtanulják ezen betegség tüneteit, elfogadják azt, és
megtanulják kezelni ezt a folyamatot. Ebben van nagy segítségükre az ápoló személyzet, akik
szintén továbbtanulásukkal igyekeznek minél szakszerűbben ápolni az ellátottakat. A
fizokoterápiás munka része ennek kezelése is, ez ingyenes szolgáltatásként áll rendelkezésre
az intézményben, és gyógymasszőr is tevékenykedik.


Az étkeztetés megszervezése:

A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ bentlakásos intézményeiben az
étkeztetést az ellátást igénybevevők életkori sajátosságainak, valamint az egészséges
táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja.
Az ellátottak napi háromszori étkezése biztosított, melyből legalább egy alkalommal meleg
ételt kapnak az ellátást igénybevevők. Ha az ellátást igénybevevő egészségi állapota
indokolja, részére az intézmény – orvosi javaslatra – az orvos előírásainak megfelelő diétás,
vagy egészségi állapotának megfelelő étkezési lehetőséget biztosít (pl. gyakoribb étkezés).
Az étkeztetést a Gyermekélelmezési Intézmény, Életfa Idősek Otthona, a diétás étkeztetést a
Kiskukta főzőkonyha bevonásával biztosítjuk.
Az ellátottak étkezési rendje:
Az ellátást igénybevevők napi háromszori étkezésben részesülnek, diétás étkezést szükség
szerint orvosi utasításra biztosítunk.
Az étkezések rendje az ételszállító gépkocsi érkezési idejétől függően telephelyenként
változó, a házirendben meghatározottak szerint biztosítjuk az étkezést.
Az önellátásra képes lakók számára az étkezés a kijelölt étkezőhelyiségben történik, onnan az
ételt a lakószobába bevinni nem szabad. Az egyéb élelmiszereket a hűtőszekrényekben és
ételtároló szekrényekben lévő névvel ellátott élelmiszertároló dobozban kell tartani.
Az önellátásban segítségre szoruló lakók étkeztetése a lakószobákban történik a gondozók
segítségével.
A HACCP minőségbiztosítási rendszer:
A minőségbiztosítási rendszer célja, hogy az élelmezési tevékenység során felhasznált
nyersanyagokat és a készételt/terméket megóvjuk minden olyan fizikai, kémiai, biológiai
veszélytől, mellyel a fogyasztók egészségkárosodását okozhatjuk.
A rendszer bevezetése valamennyi telephelyen kötelező előírás volt, betartását az
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság ellenőrzi.
Felmérésre került minden tálalókonyha jelenlegi állapota és tárgyi eszközeik, a különböző
munkafolyamatok, tevékenységek, majd ennek függvényében készítették el telephelyekre
szólóan a HACCP kézikönyveket.
A munkatársak kötelező továbbképzésen vettek részt, ahol széleskörű tájékoztatást kaptak a
betartandó szabályokról.
Bevezetésre kerültek a napi rendszerességgel vezetendő nyomtatványok, melyeket
fegyelmezetten vezetnek a munkatársaink.


Ruházat, textília biztosítása:
4

Az ellátást igénybevevők a bentlakásos intézményben a saját ruházatukat és textíliájukat
használják. Ha az ellátást igénybevevő nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű
ruházattal, és jövedelméből, készpénzvagyonából pótolni nem tudja, azt az intézmény a teljes
körű ellátás részeként biztosítja számára.
A személyes használatra kiadott ruházat az intézmény tulajdonát képezi.
Az intézmény az ellátást igénybevevők textíliával való ellátása keretében, valamint a személyi
higiéné biztosítása érdekében
- lakónként három váltás ágyneműt,
- a tisztálkodást segítő három váltás textíliát,
- a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat és eszközöket, az inkontinens lakók ellátásához
szükséges anyagokat és eszközöket szükség szerint biztosítja.
Az idősek otthonában lakók személyes és egyéb ruházatának mosását, vasalását az intézmény
központi mosodája végzi.


Egészségügyi ellátás.

A bentlakásos intézmények lakói számára az intézmény biztosítja az egészségügyi ellátást.
Az egészségügyi ellátás keretében gondoskodik az ellátást igénybevevő egészségmegőrzését
szolgáló felvilágosításáról, rendszeres orvosi felügyeletéről, szükség szerinti ápolásáról,
szakorvosi ellátáshoz jutásáról, kórházi kezeléshez jutásról, a vonatkozó jogszabályban
meghatározott gyógyszerellátásáról, gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról. A lakók
egészségügyi ellátásának koordinálása, az ápolási-gondozási feladatok teljes körű irányítása
az intézményvezető ápoló feladata.
Az ápolók, gondozók alapápolási feladatokat láthatnak el:
- a táplálkozás, a pihenés, a mozgás, az ürítés és a higiéné szükségletének szakszerű
biztosítása,
- a gondozott megfigyelése (pulzus, vérnyomás, légzés, testhőmérséklet, testsúly,
testmagasság), az észlelt tünetek és adatok, állapotváltozások jelzése,
- a beteg gyógyulásának elősegítése, az orvos utasításainak megfelelő gyógyszerek,
injekciók beadása, sebellátás, sebkötözés, vizeletgyűjtő-zsák csere,
- ágyneműcsere, pihenést szolgáló eszközök használata,
- öltöztetés, fürdetés, tisztálkodás segítése,
- haj- és körömápolás,
- a hely-, illetve helyzetváltoztatáshoz szükséges eszközök alkalmazása, az
alkalmazások megtanítása,
- a haldokló beteg ellátása, a halott körüli teendők ellátása.
Diplomás ápoló, ápoló, szakápoló szakképesítésű dolgozóink végzik az otthoni szakápolási
tevékenységről szóló 20/1996. NM. rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt, az otthoni
szakápolás keretében ellátható feladatokat.
Az ultrahang- és elektroterápiát, mozgásterápiát fizioterápiás asszisztens szakképesítésű
munkatárs végzi.
Az ellátást igénybevevők egészségi állapotát érintő változásokról, illetve a velük kapcsolatos
jelentősebb eseményekről eseménynaplót és ápolási, gondozási dokumentációt vezet a
bentlakásos intézmény. Az ellátást igénybevevők gyógyszer-felhasználását az egyéni
gyógyszer-felhasználási nyilvántartó lapon rögzíti.
Ha az ellátást igénybevevő egészségügyi ellátásban részesül, az orvos az egészségügyi
személyi lapot kiállítja a nevére és vezeti.
Az egészségügyi ellátás területén megnőtt az ellátandó feladat száma és bonyolultsága. Az
intézmény orvosainak az egyéni gondozási tervek megtervezésében, meghatározásában is
nagy szerepe van. Az ellátottak fizikai aktivitásának fenntartásában a mentálhigiénés
munkatársak is részt vesznek. 2014. évben a terápiás részleg átadását követően a Réthy Pál
Kórházzal kötött együttműködési megállapodás alapján az intézményben elindult egy
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egészségfejlesztési terv, ennek keretében egyéni terápia részeként a fizikai és a mentális
gondozás szabályozott és tervezett keretek között, dokumentáltan zajlik. Ennek része a
mozgás, az étkezés és a tudatosság irányába ható további foglalkozások is. Egyéni
dokumentáció igazolja ezek hatékonyságát, egymásra építve a szolgáltatásokat, a minél jobb
minőségű, komfortosabb és egészségesebb élet érdekében. A csökkenő gyógyszer és
gyógyászati segédeszköz felhasználás igazolja ezek hatékonyságát.


Mentálhigiénés ellátás biztosítása:

A mentálhigiénés ellátás célja, az egyéni bánásmód eszközeivel olyan lelki egyensúly
megteremtése, megőrzése, mellyel az ellátást igénybevevő képessé válik a megváltozott
körülményekhez való alkalmazkodásra. A mentálhigiénés tevékenység által hozzájárulunk az
életminőség megtartásához, javításához, a veszteségek feldolgozásához és a biztonságérzet
kialakításához.
A mentálhigiénés gondozás feladatai:
- mentális irányítás (függőség, szorongás, izoláció, kóros öregség-/betegségtudat
megelőzése, felismerése, leküzdése, gyászfeldolgozás segítése),
- az intézményi életformához való alkalmazkodás elősegítése,
- társas kapcsolatok fenntartása, kialakítása,
- környezeti ártalmak megelőzése.
A konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzését az egyéni és csoportos megbeszélések, a
szabadidő kultúrált eltöltésének lehetősége, az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak
fenntartása szolgálja. Az ellátást igénybevevők mentálhigiénés ellátásának biztosítása az
intézmény valamennyi dolgozójának feladata.
 Foglalkoztatás:
Az intézményi foglalkoztatás célja, hogy az ellátást igénybevevő testi-lelki aktivitása
megmaradjon. Az ellátást igénybevevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és
egyéni adottságainak figyelembe vételével kell megszervezni az aktivitást segítő fizikai,
szellemi, kulturális és szórakoztató tevékenységeket.
A terápiás és képességfejlesztő foglalkozások célja a megmaradt képességek fejlesztése,
szinten tartása.
A feladatellátást az intézmény szűkös anyagi erőforrásai ellenére igyekszik biztosítani. Az
intézmény működését segítő alapítványok, adományozók, helyi önkormányzati képviselők
támogatják a fenti célok megvalósítását. A kulturális és szórakoztató, szabadidős
tevékenységek biztosítása érdekében az intézmény a pályázati lehetőségeket kihasználva
teremti meg a megfelelő anyagi forrást. Így lehetővé válik számunkra olyan programok
szervezése, amellyel színesebbé tehetjük ellátottaink mindennapi életét.
A mentálhigiénés és foglalkoztatási feladatok ellátásához szükséges szakemberek minden
telephelyen biztosítottak.


Az intézményben elhunytak eltemettetésének megszervezése:

Gondoskodni kell az intézményben elhunyt személy
- elkülönítéséről,
- végtisztességre való felkészítéséről,
- a közeli hozzátartozók, törvényes képviselő értesítéséről,
- ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről.
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ bentlakásos intézményeiben az
épületek adottságai miatt az elhunyt elkülönítése paravánnal oldható meg.
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Az érték- és vagyonmegőrzés szabályai:

Az érték- és vagyonmegőrzés szabályait a Pénzkezelési Szabályzat, valamint a Házirend
tartalmazza.
Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról (letétbe helyezett értéktárgy, betétkönyv,
készpénz) a telephely vezetője tételes felsorolás alapján hárompéldányos átvételi elismervényt
készít. Egy példányát átadja az ellátást igénybevevőnek, ennek másolati példányát a törvényes
képviselőjének. Az értéktárgyak átadását és átvételét két tanú jelenlétében kell elvégezni. Az
értéktárgyak biztonságos megőrzéséről az intézmény a központi pénztárában gondoskodik.
Az igénybevevő saját pénzével a térítési díj kifizetése után szabadon rendelkezhet, azonban a
magánál tartott pénzért, értékért maga felel.
Az ellátást igénybevevő készpénzének kezelése saját, vagy törvényes képviselőjének írásbeli
nyilatkozata szerint személyes nyilvántartású betét formájában történik. A Pénzkezelési
Szabályzatban rögzített személy az ellátást igénybevevő írásbeli nyilatkozata alapján a
személyes szükségletek kielégítésére (pl. intézményi ellátást meghaladó mennyiségű és
minőségű élelem, ruházat, textília, használati tárgy és szolgáltatás – fodrász, kirándulás)
elköltött készpénzről nyilvántartást vezet. A vásárlást számlával igazolja.


Gondozási terv:

Az ápolási-gondozási tevékenység megvalósulása egyénre szabottan, az ellátásban részesülő
állapotának megfelelően, tervszerűen történik. A vonatkozó jogszabályok értelmében az
ellátásban részesülő személy részére abban az esetben, ha az ellátást legalább 6 hónap
időtartamra veszi igénybe, egyéni gondozási tervet kell készíteni.
A gondozási terv vagy annak módosítása az ellátást igénybevevővel, illetve törvényes
képviselőjével közösen kerül elkészítésre, hiszen eredményességének feltétele az ellátást
igénybevevő aktív közreműködése.
A gondozási terv kidolgozását munkacsoport végzi, amelyben az ellátást igénybevevővel
közvetlenül foglalkozó szakemberek vesznek részt. A terv orvos-szakmai kérdéseiről az
intézmény orvosa nyújt tájékoztatást az ellátást igénybevevő részére.
Az egyéni gondozási terv tartalmazza:
- az ellátott személy fizikai, egészségi és mentális állapotának helyzetét,
- az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok
időbeli ütemezését,
- az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit.
Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglakozó szakemberek folyamatosan
figyelemmel kísérik és elősegítik 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 figyelembe vételével módosítja az egyéni gondozási tervet.
A szolgáltatások formái:
1. Az ellátás terjedelme szerint:
 teljes gondozás: a tehetetlen, önkiszolgálásra nem képes személyek esetében,
időszakosan,
 részgondozás: csak bizonyos tevékenységek ellátására képtelen személyek esetén.
2. Az ellátás tartalma szerint:
a) Fizikai ellátás
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Célja: alapvető személyi szükségletek kielégítése.
b) Mentális gondozás
Célja:
o az ellátott személyiségének, szokásainak, az esetleges lelki sérüléseinek
megfelelő gondozás,
o segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban,ű
o a krízishelyzet kialakulásának megelőzése,
o az izoláció veszélyének elkerülése.
c) Egészségügyi ellátás
Feladata:
o a betegség esetén orvos értesítése, gyógyszerkiváltás, orvos utasítása alapján
gyógyszeradagolás,
o szükség szerinti alap- és szakápolási feladatok ellátása,
o az ellátottaknak az egészséges életmód felé való irányítása rendszeres
tanácsadással.
d) Foglalkoztatás
Célja: a testi, lelki egészség érdekében a gondozott állapotának megfelelő elfoglaltság
biztosítása. Gondoskodni kell az ellátott állapotától függően fizikai és érdeklődésének
megfelelő szellemi tevékenységéről.
Ennek keretében:
o kreatív, alkotó szakkörök,
o szellemi vetélkedők, sajtóhírek közös feldolgozása,
o szórakoztató, kulturális programok szervezése.
Az ellátás igénybevételének rendszeressége:
A tartós intézményi elhelyezést nyújtó ellátásra kétféle módon kerülhet sor, határozott és
határozatlan ideig.
Gondozóházi elhelyezésre 1 év időtartamra van lehetőség, mely időtartam indokolt esetben 1
alkalommal további 1 évvel meghosszabbítható.
Amennyiben az ellátást igénybe vevőt más, személyes gondoskodást nyújtó intézményben
kell ellátni, a megfelelő intézménybe történő áthelyezés lehetőségéről az intézmény vezetője
tájékoztatást ad, az elhelyezésig a gondozott ellátását változatlan feltételekkel kell biztosítani.
Az intézményben napi 24 órában teljes körű ellátást biztosítunk.
Gondozási feladatok jellege, tartalma:
A gondozási feladatokat a gondozási terv alapján a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint
végezzük.
Fejlesztési feladatok jellege, tartalma:
A mozgásszervi fejlesztés a fizioterápia és mozgásterápia, a szellemi és mentális állapot
fejlesztése a mentálhigiénés tevékenység és foglalkoztatás, az egészségfejlesztés az
egészségügyi ellátás (kezelés, gyógyítás, ápolás, gondozás) részét képezi.
Az ellátás igénybevételének módja:
Tájékoztatási kötelezettség:
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95. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem
benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. Az ellátás megkezdésének legkorábbi
időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti.
(2) A bentlakásos intézményi ellátás esetén az (1) bekezdés szerinti értesítés, illetőleg
tájékoztatás tartalmazza
a) az igénybevétel megkezdésére fenntartott legalább nyolcnapos határidőt, továbbá az
annak elmulasztása esetén követendő eljárást;
b) 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.
(3) Ha a jogosult a bentlakásos intézménybe az igénybevételre biztosított időtartamon
belül nem költözik be, és ennek okáról az intézmény vezetőjét nem értesíti, az intézmény
vezetője megkeresi a jogosult lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes jegyzőt.
(4) A jegyző a (3) bekezdés szerinti megkeresésre tájékoztatást ad
a) a jogosult tartózkodási helyéről;
b) a beköltözés elmaradásának indokairól;
c) az intézményi ellátás igénybevételének várható időpontjáról.
(5) Ha a jegyző tájékoztatása szerint a jogosult az intézményi ellátást neki fel nem
róható okból nem tudta megkezdeni, az intézményvezető az akadályoztatásra okot adó
körülmény megszűnését követő 30 napon belül lehetőség szerint gondoskodik az érintett
elhelyezéséről. Egyéb esetben kezdeményezi a beutalás megszüntetését.
96. § (1) Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult és
hozzátartozója számára
a) az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről;
b) az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;
c) a bentlakásos intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti
kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről;
d) panaszjoguk gyakorlásának módjáról;
e) az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;
f) az intézmény házirendjéről;
g) a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás
következményeiről;
h) a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.
(2)
(3) A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles
a) nyilatkozni az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatásban foglaltak
tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról;
b) adatokat szolgáltatni az intézményben e törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz;
c) nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult,
továbbá a közeli hozzátartozója természetes személyazonosító adataiban beállott
változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével.
A bentlakásos intézményi elhelyezéssel kapcsolatos ügyintézés a Békéscsabai Kistérségi
Egyesített Szociális Központ székhelyén (Ady Endre u. 30-34.) történik.
Az igénybevételi eljárás rendje:
-

Előgondozást kell végezni bentlakásos intézményi elhelyezés előtt idősotthoni ellátás
esetében a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 4.§ - 9.§ megfelelően. Az előgondozás
során az előgondozást végző személy tájékozódik az ellátást igénybe vevő
életkörülményeiről és egészségi állapotáról, illetve ellátásra való jogosultságának
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fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt nyilvánít, vagy ha az intézmény
szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, akkor
javaslatot tesz más ellátási forma igénybevételére. Ezt követően tájékoztatja az ellátást
igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás
tartalmáról, valamint a térítési díj várható mértékéről is. Megállapításait a 2. számú
melléklet szerinti előgondozási adatlapon rögzíti.
Az előgondozás során az előgondozást végző személy szükség esetén felveszi a
kapcsolatot a jogszabályban meghatározott személlyel vagy szervvel.
Amennyiben az intézményi jogviszony keletkezését beutaló határozat alapozza meg,
az 1. számú melléklet szerinti adatlapokat haladéktalanul meg kell küldeni az
intézményvezető részére. A kérelem megérkezését követően az előgondozást el kell
végezni azzal, hogy annak eredményéről az intézményvezető a 2. számú melléklet
szerinti előgondozási adatlap megküldésével értesíti a beutalást végző
önkormányzatot. Idősotthoni ellátás esetében a beutaló szerv kezdeményezi a
gondozási szükséglet vizsgálatát, és annak megállapítása után kezdeményezi az
elhelyezést. Idősotthoni ellátás esetében az előgondozás során kell elvégezni a
gondozási szükséglet vizsgálatot.
Érdeklődés esetén szóban tájékoztatást adunk az igénybevétel módjáról és amennyiben
igényli, kérelemnyomtatványt is adunk, melyen az írásbeli kötelem nélkül beadható igényt
jelezheti.
A kérelemnyomtatvány és mellékletei az alábbiak:
 Jövedelemnyilatkozat (a nyomtatványon van lehetősége az ellátottnak vagy a térítési díjat
megfizető más személynek arra, hogy jelezze: önként vállalja az intézményi térítési díjjal
azonos személyi térítési díj megfizetését. Ilyen esetben a személyes adatokon, az önkéntes
vállalás tényén és az aláíráson kívül a nyomtatvány további részének kitöltése, illetve az
igazolások benyújtása a jövedelemről szükségtelen, ugyanis a jövedelemvizsgálatra ilyen
esetben nem kerül sor)
 Vagyonnyilatkozat – csak tartós elhelyezést biztosító intézmény esetén szükséges
 Hozzátartozói nyilatkozat térítési díj kiegészítéséről (amennyiben a hozzátartozónak
lehetősége van rá, nyilatkozhat a térítési díj kiegészítéséről, ha a kérelmező nem fizet 100
%-os térítési díjat).
 Kegyeleti ellátással kapcsolatos nyilatkozatok (1., 2.).
 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság folyósítási lakcímváltozás bejelentésére
szolgáló nyomtatvány, illetve címváltozás vagy számlaszám változás, ha átutalási
betétszámlával rendelkezik – csak tartós elhelyezést biztosító intézmény esetén szükséges.
 Hozzátartozó nyilatkozata kötelezettség vállalásáról (az ellátást igénybevevő halála esetén
a megállapított napi térítési díj kötelezettsége alól a halálesetet követő második naptól
mentesül a hozzátartozó).
Ezek kitöltésében útmutatást nyújtunk és elmondjuk, hogy a kérelemnyomtatványhoz milyen
igazolásokat, iratokat, leleteket szükséges csatolni.
Amikor az ellátást igénylő vagy hozzátartozója a kérelemnyomtatványt kitöltve, a megfelelő
leletekkel, igazolásokkal, iratokkal visszahozza, az átvételkor ellenőrzésre kerülnek a
feltüntetett személyi adatok a személyi igazolványból, TAJ számos betegkártyából, nyugdíjas
igazolványból, majd ezt követően a bevett kérelemnyomtatványra ráírjuk az aznapi dátumot.
Iratok, leletek, dokumentumok, melyek a kérelemhez csatolandók:
 a kérelmező negatív székletbaktérium vizsgálati eredménye,
 tüdőszűrő vizsgálati negatív eredménye,
 kórházi zárójelentései és az aktuális therápiás lap
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utolsó havi nyugdíjszelvénye – amennyiben folyószámlára érkezik a nyugdíja, az utolsó
havi folyószámla-kivonat,
tárgyévi nyugdíjigazolása,
ha rendelkezik F.O.T-tal, határozat F.O.T-ról és annak összegéről, az utolsó havi
folyósítási szelvény,
ha a kérelmező gondnokolt, a gondnokságról szóló határozat és gondnoki kirendelés
eltartási, örökösödési szerződés, ha rendelkezik vele
nyilatkozat térítési díj kiegészítésről
kegyeleti ellátással kapcsolatos nyilatkozat 1-2
amennyiben ingatlanra terhelődik a térítési díj bizonyos hányada, az ingatlanról tulajdoni
lap csatolása szükséges

A kérelemnyomtatvány bevételekor minden alkalommal ellenőrizzük, hogy minden igazolás,
melléklet csatolva van-e hozzá, hiányosan a kérelmet nem vesszük át, kivéve sürgősség
esetén, 60 napos határidőt biztosítunk az irat pótlására
A kérelmezőt (vagy törvényes képviselőjét) a kérelem bevételekor is tájékoztatjuk az ellátás
tartalmáról, módjáról.
A hiánytalan kérelmet még aznap iktatjuk.
A kérelem előterjesztése és nyilvántartásba vétele után szakmai szempontok figyelembe
vételével, az igénylő állapota alapján szervezzük meg az előgondozási folyamatokat. Az
előgondozás idejéről a kérelmezővel (és/vagy törvényes képviselőjével) és hozzátartozójával
telefonon időpontot egyeztetünk. Az értesítés az előgondozás idejéről és arról, hogy a kérelem
bekerült a nyilvántartásba, személyesen kerül átadásra, amit a címzett az irattári példányon
aláírásával igazol. Az ellátást igénylő lakó- vagy tartózkodási helyén kitöltjük az
előgondozási adatlapot. Az idősek otthoni elhelyezés iránti kérelem esetén kitöltjük a
gondozási szükséglet vizsgálatára irányuló értékelő adatlapot, továbbá átadjuk a megállapodás
tervezetét és tájékoztatást nyújtunk a házirend tartalmáról. Amennyiben szükséges, a
gondozási szükséglet megítélését szolgáló leletek és szakvélemények beszerzésében
segítséget nyújtunk.
Az előgondozás elvégzését követően az intézményvezető az előgondozást végző személytől
az előgondozás során szerzett információ meghallgatásával, illetve az orvosi dokumentációik
átnézésével, valamint az értékelő adatlap áttekintésével megvizsgálja és megállapítja az
idősek otthoni elhelyezést igénylő napi gondozási szükségletének mértékét, melyről igazolást
állít ki.
Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete az igazolás szerint fennáll,
de nem haladja meg a napi 4 órát és az idősotthoni elhelyezést a külön jogszabályban
meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető levélben tájékoztatja
a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről.
Az elbírálás eredményéről értesítést kap a kérelmező (vagy törvényes képviselője) az „Idősek
otthonába, illetve időskorúak gondozóházába történő elhelyezés iránti kérelmének
elutasítása”, illetve „Értesítés kérelem elfogadásáról” című nyomtatványon.
Amennyiben a kérelmező jogosult a kérelmezett ellátásra, akkor ezt követően, amennyiben
van szabad férőhely:
 Időskorúak ápoló-gondozó otthoni, illetve időskorúak gondozóházi elhelyezése esetén,
telefonon értesítjük a kérelmezőt (és/vagy törvényes képviselőjét) és hozzátartozóját az
ellátás megkezdésének napjáról, a beköltözés feltételeiről, módjáról. a jogorvoslati
lehetőségről Az értesítés a férőhely elfoglalásáról elnevezésű nyomtatvány személyesen
kerül átadásra és a címzett az irattári példányon névvel, dátummal, aláírással átveszi azt.
 Amennyiben a kérelmező a számára felajánlott férőhelyet nem fogadja el, akkor postai
úton elküldünk részére egy általa kitöltendő nyilatkozatot, melyben kijelenti, hogy a
kérelmét továbbra is fenntartja, vagy nem tartja fenn.
 Az intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően megállapítjuk az ellátást
igénylő személyi térítési díját:
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A személyi térítési díj meghatározása során megállapítjuk az ellátást igénylőre vonatkozó
jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátást igénylő havi
jövedelmének:
- tartós bentlakásos intézményi elhelyezés esetén 80 %-át,
- átmeneti (gondozóházi) elhelyezés esetén 60 %-át.
-

Idősek otthoni elhelyezés esetén:
Ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét, akkor
a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező.
Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét és az ellátást
igénylő a havi jövedelmén felül jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, akkor az
intézményi térítési díj és a jövedelemhányad közötti különbözet kipótolható jelentős
pénzvagyona terhére, így az ellátást igénylő az ellátása teljes költségét maga viseli,
azaz a személyi térítési díja megegyezik az intézményi térítési díj összegével.
Amennyiben az ellátást igénylő jelentős pénzvagyonnal nem rendelkezik, vagy az már
elfogyott, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és
a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjel
megegyező összeg.

Abban az esetben, ha az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy önként
vállalja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, nem kell
végezni
jövedelemés
vagyonvizsgálatot,
időskorúak
gondozóházában
jövedelemvizsgálatot.
Ha ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, abban az esetben sem
végzünk jövedelemvizsgálatot, mert az intézményi térítési díj megfizetésére az eltartó
vagy az örökös kötelezett.








Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylővel, illetve törvényes
képviselőjével írásban megállapodást kötünk.
A beköltözést megelőzően az ellátást igénylővel, illetve a térítési díjat megfizető más
személlyel megkötjük a személyi térítési díjról szóló megállapodást és aláírásra kerül a
gyógyszermegbízás.
Ha az idősek otthoni ellátást igénylő soron kívüli elhelyezését kezdeményezték, az
intézményvezető dönt a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról,
továbbá – több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén – az igények
teljesítésének sorrendjéről. Az ellátás azonnali biztosításának figyelembe vételével soron
kívüli elhelyezést az intézményben rendelkezésre álló, működési engedélyben szereplő
férőhelyeken felül is lehet biztosítani.
Férőhely hiányában az intézményi elhelyezésre várakozókról nyilvántartás készül és
ennek alapján az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodunk az ellátást igénylők
elhelyezéséről.
Amennyiben 1 éven belül nem kerül elhelyezésre a kérelmező, a kérelem beadásának
hónapjában éves felülvizsgálatot tartunk.
Az intézmény különböző telephelyein működő idősek otthonai között lehetőség van az
áthelyezésre, amennyiben az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője ezt
kérelmezi és szabad férőhely lehetővé teszi.

Idősek otthonába történő elhelyezésének megszüntetésére is van lehetőség, amennyiben az
ellátást igénybevevő írásban kéri, illetve az intézmény vezetője szükségesnek és
alátámasztottnak tartja.
A tértivevényes értesítéssel egyenértékű, ha az értesítés személyesen került átadásra és a
címzett az irattári példányon névvel, dátummal, aláírással átveszi a levelet.
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Az intézmény szolgáltatásairól a helyi lakosságot széleskörűen tájékoztatjuk. Az információk
megjelennek a helyi ingyenes újságban, a város internetes honlapján és az intézmény
honlapján. Szolgáltatásainkról szóló kiadványunkat a kérelmezőknek átadjuk.
Az intézményi jogviszony megszűnése:
- a megállapodás felmondásával: az ellátott, ill. törvényes képviselője indokolás nélkül,
az intézmény vezetője, ha az ellátott másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
vagy az intézményi elhelyezése nem indokolt, az ellátott a házirendet súlyosan
megsérti, az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
térítési díj fizetési kötelezettségének a törvény szerint nem tesz eleget (Szt. 102.§). A
felmondási idő három hónap. A felmondás ellen annak kézhezvételét követően a
fenntartóhoz vagy a bírósághoz lehet fordulni, az Szt. szabályai szerint.





az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
a jogosult halálával,
a határozott idejű megállapodásban megjelölt időtartam lejártával,
az ellátás feltételei nem állnak fenn, vagy a jogosultat másik intézménybe kell áthelyezni

A szolgáltatásért fizetendő térítési díj:
102. § (1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
a térítési díj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha
a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap
utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
(2) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi
térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az
intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az
intézményvezető a jövedelemvizsgálatot - ideértve a 68/B. § és a 117/B. § szerinti
esetet is - a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a
jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.
(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
nem kéri a (2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b)
pontja alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
(4) Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes
képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a
felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben
foglaltakról.
(5) A 101. § (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119. § (2)
bekezdése szerint jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.
- A jövedelem vizsgálat (Szt. 119/C. §) során az intézményvezető megvizsgálja az
intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően az ellátást igénylő: havi
jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
esetén, havi jövedelmét és jelentős pénzvagyonát rehabilitációs intézmény és
rehabilitációs célú lakóotthon esetén, havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és
jelentős ingatlanvagyonát ápolást, gondozást nyújtó intézmény és ápoló-gondozó
célú lakóotthon esetén. Illetve a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott
havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
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esetén, havi jövedelmét és pénzvagyonát tartós bentlakásos intézmény esetén, havi
jövedelmét és ingatlanvagyonát a 117. § (5) bekezdése szerinti esetben.
Az ellátást igénybe vevő az ellátásért a fenntartó – Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa – mindenkor hatályos határozata, illetőleg
a helyi rendelet alapján személyi térítési díjat köteles fizetni. A személyi térítési díj
összege az ellátott jövedelmi, vagyoni, szociális helyzetére tekintettel csökkenthető. A
kedvezmény mértékét a helyi önkormányzati rendelet állapítja meg. A megállapított
személyi térítési díjat a megállapodásban rögzítettek szerint kell megfizetni.
A személyi térítési díj összege – a fenntartó által – két alkalommal vizsgálható felül és
változtatható meg, kivéve a törvényben biztosított további eseteket. A térítési díj
felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról
a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a
jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve a
jogszabályban rögzített esetben. (Szt. 115.§ (7) bekezdése alapján a felülvizsgálat
során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó
rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a
felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot
megelőzően - jövedelem és vagyon hiányában - térítésmentesen vette igénybe az
ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez
utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres
pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.)
Az intézményvezető személyi térítési díjról szóló értesítésének kézhezvételétől
számított 8 napon belül az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díj
megfizetésére kötelezett személy a fenntartóhoz fordulhat, ha a személyi térítési díj
összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri. A fenntartó
határozattal dönt a kérelemről, mely ellen a kérelmező a bírósághoz fordulhat.
A szociális szolgáltatások hosszú távú fenntarthatósága szükségessé teszi, hogy ki kell
alakítani az öngondoskodást nagyobb mértékben megvalósító források bevonásának
lehetőségét. Ennek egyik lépése a belépési hozzájárulás, mely az igénylő beköltözését
megelőzően kérhető, melynek összege egy ágyas szobában történő elhelyezés esetén
360 000 Ft, két ágyas szobában történő elhelyezés esetén az egyszeri hozzájárulás
összege 240 000 Ft.

Tartós elhelyezést nyújtó intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja
meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át, gondozóházi elhelyezés esetén 60 %-át.





Az ellátást igénybevevő az ellátásért a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet és
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Tanácsa által hozott határozat alapján személyi térítési díjat köteles
fizetni.



A megállapított személyi térítési díjat a tárgyhónapot követő hónapban kell az
intézmény számlájára befizetni.

A személyi térítési díj összege – a fenntartó által – évente két alkalommal vizsgálható
felül és változtatható meg. A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi
térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik azzal a feltétellel, hogy az
új térítési díj megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző
időszakra.
Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve
elengedését kéri, akkor e kérésével a szociális törvény 115. § (3)-(4). pontja szerint, az
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értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban fordulhat jogorvoslatért a
fenntartóhoz Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kisebbségi Társuláshoz
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.).
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.)
Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése értelmében, 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.
Tartós elhelyezést biztosító intézményben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 68/B. § (1) bekezdése értelmében a férőhelyszám 15 %-áig
gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható. Ebben az esetben a személyi
térítési díj összege azonos a szolgáltatási önköltség összegével.
A 29/1993. (II.17.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az ellátásban részesülő a
két hónapot meg nem haladó távolléte és a rendszeres hétvégi távolléte idejére a
megállapított személyi térítési díj 20 %-át fizeti, két hónapot meghaladó távolléte
idejére, az egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított
személyi térítési díj 40 %-át, minden más esetben (szabadság, egyéb távollét) a személyi
térítési díj 60 %-át fizeti.
Nem engedélyezett, az intézmény felé nem jelzett távollét esetén a teljes összegű
térítési díjat kell az ellátottnak fizetnie.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 117/B. § alapján az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető
más személy a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj
megfizetését vállalhatja, tartós bentlakásos intézményi elhelyezés esetén legfeljebb 3
évre, amely időtartam meghosszabbítható. Amennyiben a meghosszabbításra nem kerül
sor, abban az esetben a szociális törvény személyi térítési díj megállapítására vonatkozó
általános szabályait kell alkalmazni.
A Szt. 119/C. § alapján az ápolást nyújtó intézmény esetén az intézményvezető az
intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő
havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlan vagyonát.
Olyan esetben, ha az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy önként vállalja az
intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, nem kell a jövedelemés vagyonvizsgálatot elvégezni.
A fizetendő térítési díj összegéről a megállapodás mellékleteként csatolt térítési díj
megállapodásban kell tájékoztatni a gondozottat vagy a térítési díjat megfizető más
személyt.

A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja:
A szolgáltatást igénybevevővel, hozzátartozójával vagy törvényes képviselőjével az idősek
otthona munkatársai kapcsolatot tartanak. Ennek módja:
 személyes kapcsolattartás,
 telefonon történő kapcsolattartás,
 írásban történő kapcsolattartás: minden, az ellátást igénybevevővel kapcsolatos
megállapodásról, értesítésről, térítési díj felülvizsgálatáról, esetleges térítési díj
fizetésének elmulasztásáról írásos dokumentáció készül, melynek egy példányát megkapja
az ellátott és/vagy törvényes képviselője.
Az ellátott megnevezett hozzátartozóját minden rendkívüli eseményről tájékoztatjuk, melyet
az ápoló-gondozó személyzet az Eseménynaplóba, gondozási dokumentációban rögzít.
Az ellátást igénybevevők és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével
kapcsolatos szabályok (Szt. 94/E. 99. §)
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Az Érdekképviseleti Fórum az intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek
érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely a Házirendben meghatározott feltételek és
eljárás szerint működik.
Az intézmény valamennyi telephelyén megalakultak, működnek az Érdekképviseleti Fórumok
a szociális törvény értelmében.
Tagjai:
 az ellátást igénylők részéről 2 fő,
 a hozzátartozók részéről 1 fő,
 az intézményi dolgozók képviseletében 1 fő,
 a fenntartó képviselője 1 fő.
A szociális törvény tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást
igénybe vevők általános és speciális jogait.
Az ellátást igénybevevők jogai:
Általános jogok:
 Az ellátást igénybevevőnek joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára
tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni
szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás
igénybevételére.
 A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell
tartani, az ellátást igénybevevőt semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem érheti az
ellátás során.
 Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával
kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez.
 Az ellátást igénybevevőnek joga van az őt megillető alkotmányos jogok tiszteletben
tartására, különös figyelemmel az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testilelki egészséghez való jogra, valamint megilleti személyes adatainak védelme, a
magánéletével kapcsolatos titokvédelem.
 Jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvényi felhatalmazás alapján készült
kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.
 Joga van az intézményen belüli szabad mozgásra, a személyes tulajdonát képező tárgyak
használatára.
 Joga van a panaszjog gyakorlásához.
Speciális jogok:
 Akadálymentes környezet biztosításához való jog.
 Képességek, készségek fejlesztése, illetve az állapotfenntartás vagy állapotjavítás
lehetőségének megteremtése.
 Az információkhoz, az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés
biztosítása.
 Az önrendelkezés elve, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos döntéseinek
tiszteletben tartása.
 Társadalmi integrációhoz való jog, más személyekkel történő kapcsolat létesítésének,
kapcsolattartásnak a joga.
A szociális szolgáltatást végzők jogai:
A munkaviszonyban álló személynek biztosítani kell, hogy:
 a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést megkapják,
 tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat,
 munkájukat elismerjék,
 a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra.
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A szociális szolgáltatást végzők kötelezettsége az ellátottak jogainak biztosítása és
tiszteletben tartása, érdekeinek védelme, mely a szociális munka Etikai Kódexének
előírásai szerint történik.
Az intézményi elhelyezést igénybevevő részére jogai gyakorlásához az ellátott jogi képviselő
nyújt segítséget.
Az ellátott jogi képviselővel intézményünk munkakapcsolatban van. Az ellátottak
tájékoztatást kaptak elérhetőségéről, a faliújságra kifüggesztésre került. Az intézményben
biztosítjuk a panaszjog gyakorlásának lehetőségét. Minden telephelyen „észrevételi láda”
került elhelyezésre, nem csak szóban, hanem írásban is, akár névtelenül jelezhetik
problémáikat és elismerő észrevételeiket az ellátottak.
Az ellátottak és hozzátartozóik, valamint a dolgozók az ellátással kapcsolatban panasszal
élhetnek az intézmény vezetőjénél.
Az intézmény szervezetére vonatkozó szakmai-szervezeti információk, a szervezeti
egységek feladatköreinek megjelölése, létszám és szakképzettség szerinti megoszlása:
Az intézmény szervezetére vonatkozó szakmai-szervezeti információkat, a szervezeti
egységek feladatköreinek megjelölését, létszám szerinti megoszlását a Szervezeti és
Működési Szabályzat tartalmazza.
Működési feltétel:
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ rendelkezik Alapító Okirattal,
Szervezeti és Működési Szabályzattal, Szakmai Programmal, minden gondozási egység
Házirenddel, a foglalkoztatottak munkavégzésére vonatkozó munkaköri leírásokkal, és az
1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben meghatározott valamennyi szabályzattal.
A fent leírt dokumentumok folyamatos karbantartása, a jogszabályi változások naprakész
követése a jogszerű és szakszerű működés érdekében kiemelten fontos feladat.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően az intézmény telephelyeinek működési engedéllyel
kell rendelkezni. Az Ady Endre Utcai Idősek Otthona végleges működési engedéllyel
rendelkezik, a további idős otthonok működési engedélye határozott idejű.
A hatályos jogszabályok értelmében meg kell oldani az intézmény épületeinek
akadálymentesítését.
A munkálatoknak ki kell terjedni az épületen belüli akadálymentesítésre (lépcsőn járó liftek
felszerelése, liftek beépítése, épületen belüli fellépők, küszöbök áthidalása vagy
megszüntetése stb.), az épületen kívüli akadálymentesítésre (a kapuk szélesítése, felhajtó
kiépítése, stabil rámpák létrehozása stb.), valamint az utca felőli akadálymentesítésre (járdák
rendbehozatala, útpadkák megszüntetése a kellő helyeken stb.).
Az épületek az Ady Endre Utcai Idősek Otthona kivételével nem szociális intézménynek
épültek, így az épületek építészeti megoldásai nem minden telephelyen teszik lehetővé az
akadálymentes közlekedés kialakítását.
Személyi feltételek:
Az intézményekben, az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó dolgozók
több mint 80 %-a szakképzett, a szakmai végzettségük a jogszabályban előírtnak
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megfelelő. A szakképzett dolgozókról a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet működési
nyilvántartást vezet. Az intézmény vezetője gondoskodik a működési nyilvántartás
folyamatos karbantartásáról, az intézmény a bejelentési kötelezettségeinek eleget tesz,
valamennyi szakképzett munkatársa szerepel a nyilvántartásban.
Az intézmény ennek megfelelően rendelkezik képzési-továbbképzési tervvel, melynek
megvalósítása folyamatosan, meghatározott ütemben és létszámban történik.
A minőségi szakmai munka elvárásai között nem csak a megfelelő létszámszükséglet
szerepel, hanem a szakmai munkakörökben alkalmazottak megfelelő tudása, szakképesítése.
Ehhez segítséget nyújtanak a képzési, továbbképzési, szupervíziós lehetőségek.
Szervezeti integráció, az ellátási típusok együttműködésének rendje, a helyettesítések
rendszere, szervezeti ábra:
A szervezeti integráció célja:
A különböző ellátási formák egymásra épülésével, szervezeti és szakmai összekapcsolásával a
részterületek együttműködésével hatékonyabb működés megvalósítása.
A szervezeti egységek közötti munkamegosztás, a feladatkörök elhatárolása és a felelősségi
szabályok az intézmény működését meghatározó belső szabályzatokban rögzített. A
szervezeti integráció során több ellátási típus egy intézmény keretein belül biztosított, az alapés szakosított ellátások egymásra épülésével.
Szervezeti felépítés:
Az intézmény vezetőjét Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Tanácsa nevezi ki. Az intézményvezető tekintetében a munkáltatói jogokat a Békéscsaba és
Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsának elnöke gyakorolja.
Az intézmény orvosai vállalkozási szerződés alapján végzik a gyógyító-megelőző
tevékenységet, irányítják az ellátást igénybevevők egészségügyi ellátását.
A gazdasági feladatokat az Intézményellátó központ végzi. A csoporthoz tartoznak a
pénzüggyel, a munkaüggyel foglalkozó munkatársak.
Az intézményvezető helyettese az alapszolgáltatás vezető.
Egységes elvek alapján történik az ellátottak szükségleteihez igazodó személyre szóló
gondoskodás. Az egymásra épülő ellátási formák az ellátottak életkori sajátosságainak,
egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelően nyújtanak komplex gondozási
lehetőséget.
Ellátási típusok együttműködésének rendje:
A különböző ellátási formák a szolgáltatások minőségére és mennyiségére tekintettel
differenciáltak, egymásra épülők és átjárhatók. Az intézményvezető az ellátott állapotának
megfelelően biztosítja a szociális szolgáltatások igénybevételét a személyes gondoskodás
keretében.
Helyettesítések rendszere:
A helyettesítés az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint
történik. Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem
akadályozhatja.
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A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása, az intézmény
igazgatójának, illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetőjének feladata.
A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri
leírásokban kell rögzíteni. Az integrált intézményi megoldás lehetővé teszi a szolgáltatást
végzők változó munkahelyen történő alkalmazását.
Az intézmény a hatékony szakmai munka érdekében kapcsolatot tart:














Polgármesteri Hivatallal
Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal
Szociálpolitikai Osztállyal
Békés Megyei Kormányhivatallal
Módszertani Intézménnyel
Gyermekélelmezési Intézménnyel
Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével és más
szakhatóságokkal
egészségügyi intézményekkel
egyéb szociális ellátást nyújtó városi és megyei intézményekkel
egyházakkal
alapítványokkal, egyesületekkel
oktatási intézményekkel
a város szolgáltatóival

A szakmai munka ellenőrzését az intézmény fenntartója, illetőleg a kijelölt hatóságok látják
el.
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ évek óta terepintézménye több
oktatási intézménynek.
Lehetőség van arra, hogy a terepeken a tanulók több szintű ismeretre tegyenek szert a
gondozás kereteiről.
A gyakorlat során elsődleges szempont, hogy a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális
Központ feladatát, célját, felépítési rendszerét átlássák, megismerjék a tanulók.

Békéscsaba, 2015. március

Bátori Zsuzsanna
intézményvezető

19

Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
5600 Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.
Telefon: 06 (66) 540-394
Fax: 06 (66) 540-399
E-mail: eszibcs@invitel.hu
www.bkeszi.hu

MEGÁLLAPODÁS
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéről
Fogyatékkal élők nappali ellátása

Mely létrejött egyrészről a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
(Székhely:5600. Békéscsaba Ady Endre u. 30-34.) Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye
5600

Békéscsaba…………………………………………………………………, mint

szolgáltatást

nyújtó

telephelye
másrészről:

A. mint ellátást igénybe vevő
név(leánykori is): .........................................................................................................
anyja neve: .................................................................................................................
születési helye, időpontja:...........................................................................................
lakóhelye: ...................................................................................................................
tartózkodási helye:......................................................................................................
állampolgársága:……………………………………………………………………………………………………
bevándorolt, vagy menekült jogállása:…………………………………………………………………….
telefonszáma: .............................................................................................................
TAJ száma: ..................................................................................................................
B. legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének):
-

neve(leánykori is): .......................................................................................................

-

anyja neve:…………………………………………………………………………………………………………………

-

születési hely, időpontja:……………………………………………………………………………………………

-

lakóhelye: ...................................................................................................................

-

telefonszáma: .............................................................................................................

között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
Érvénybeléptetés időpontja:2015.04.01.

A szerződés tárgya
a.

Az ellátás időtartama

Az intézmény a szociális ellátást
a, …………év ………………..hó ………….napjától kezdődően ………..év …………….hó …………napjáig
terjedő (határozott) időre, vagy
b. határozatlan időtartamra szólóan biztosítja
(a megfelelő szövegrész aláhúzandó).

Felek a jogviszony létesítésekor 1 hónap próbaidőt kötnek ki az 1/2000. (I. 7.) (SZCSM r.) 81.
§ (4.) bekezdése szerint, mely idő alatt az ellátási jogviszony azonnali hatállyal bármikor
felmondható írásban mindkét fél részéről.

b.

A biztosított szociális szolgáltatás típusa

Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 65/F §
(1) c, pontja szerint az alábbi ellátást biztosítja az ellátást igénybe vevő számára:
- Fogyatékkal élők nappali ellátása étkezéssel
- Fogyatékkal élők nappali ellátása étkezés nélkül

c.

Személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai
A szolgáltatást igénybe vevő (kötelezett) az ellátásért a BMJV önkormányzati rendeletében
meghatározottak alapján fizeti a személyi térítési díjat. A szolgáltatást igénybe vevőnek
abban az esetben kell térítési díjat fizetnie, amennyiben az étkeztetést igénybe veszi.
Az étkezés kizárólag az ellátás részeként vehető igénybe, önállóan nem.
Az étkezés lemondására vonatkozó szabályokat a házirend tartalmazza
A személyi térítési díj összege évente – a fenntartó által – két alkalommal vizsgálható
felül és változtatható meg.
A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének
időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj
megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakrakivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően – jövedelem és vagyon hiányában
- térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres
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-

-

-

pénzellátás került megállapításra. Ez esetben a személyi térítési díj megfizetésének
kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.
102. § (1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
a térítési díj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha
a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap
utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
(2) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi
térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az
intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az
intézményvezető a jövedelemvizsgálatot - ideértve a 68/B. § és a 117/B. § szerinti
esetet is - a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a
jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.
(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
nem kéri a (2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b)
pontja alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
(4) Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes
képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a
felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben
foglaltakról.
(5) A 101. § (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119. § (2)
bekezdése szerint jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.
A jövedelem vizsgálat (Szt. 119/C. §) során az intézményvezető megvizsgálja az
intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően az ellátást igénylő: havi
jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
esetén, havi jövedelmét és jelentős pénzvagyonát rehabilitációs intézmény és
rehabilitációs célú lakóotthon esetén, havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és
jelentős ingatlanvagyonát ápolást, gondozást nyújtó intézmény és ápoló-gondozó
célú lakóotthon esetén. Illetve a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott
havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
esetén, havi jövedelmét és pénzvagyonát tartós bentlakásos intézmény esetén, havi
jövedelmét és ingatlanvagyonát a 117. § (5) bekezdése szerinti esetben.
A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj
megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új
térítési díj megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző
időszakra, kivéve a jogszabályban rögzített esetben. (Szt. 115.§ (7) bekezdése
alapján a felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének
időpontjáról a fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett
nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a
felülvizsgálatot megelőzően - jövedelem és vagyon hiányában - térítésmentesen
vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás
került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének
kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.)
Az intézményvezető személyi térítési díjról szóló értesítésének kézhezvételétől
számított 8 napon belül az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díj
megfizetésére kötelezett személy a fenntartóhoz fordulhat, ha a személyi térítési
díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri. A fenntartó
határozattal dönt a kérelemről, mely ellen a kérelmező a bírósághoz fordulhat.
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d.

Érdekképviselet

A jogosult és hozzátartozója, valamint a jogosult érdekeit képviselő társadalmi szervezet a
házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az intézmény vezetőjénél vagy az ellátott jogi
képviselőnél
-

az

intézményi

jogviszony

megsértése,

különösen

személyiségi

jogainak,

kapcsolattartásának sérelme esetén,
-

az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei

megszegése esetén, vagy
-

e.

az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.

Az intézményi jogviszony megszűnése

Az intézményi jogviszony megszűnik
-A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ jogutód nélküli megszűnésével,
-a határozott idejű megállapodásban megjelölt időtartam lejártával,
-a jogosultnak, illetve hozzátartozójának a jogviszony megszűnésére vonatkozó
bejelentését követően,
-a jogosult halálával,
-akkor, ha az ellátás feltételei már nem állnak fenn, vagy a jogosultat másik
intézménybe kell áthelyezni, vagy
-az intézmény vezetője, vagy az intézményt fenntartó megszüntetheti az intézményi
jogviszonyt akkor is, ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti, és/vagy nem tesz
eleget a személyi térítési díj-fizetési kötelezettségének.
Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat,
illetve törvényes képviselőjét, írásban igazolható módon.
Az intézményi jogviszony megszüntetésére 15 napos felmondási idő figyelembe vételével
kerülhet sor.
f.

A megállapodás módosításának szabályai
Jelen megállapodás módosítására a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor,

írásban.
g.

Egyéb rendelkezés

A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján
kívánják rendezni.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény szerződésre vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III. törvény és a
mindenkor hatályos egyéb szakmai jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
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Békéscsaba,…………………………..

......................................................
ellátást igénybe vevő
(törvényes képviselője)

Tanú:
1.Név:_________________________
Lakcím:_______________________

.....................................................
a szolgáltatást nyújtó intézmény
koordinátora

2.Név____________________________
Lakcím_____________________

Erről értesül:
1.
2. …………………………………… Idősek Klubja
3. Irattár

Érvénybeléptetés időpontja: 2015. 04.01.

Oldal: 5/5

____

Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
5600 Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.
Telefon: 06 (66) 540-394
Fax: 06 (66) 540-399
E-mail: eszibcs@invitel.hu
www.bkeszi.hu

MEGÁLLAPODÁS
házi segítségnyújtás biztosításáról
mely
létrejött
egyrészről
a
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ(székhely:Békéscsaba, Ady E. u.30-34.)________________________Idősek Klubja
(Cím:_______________________________) mint szolgáltatást nyújtó intézmény telephelye,
másrészről:

a)

mint a szolgáltatást igénybe vevő

Név (leánykori is): ______________________________________________________
Anyja neve: ___________________________________________________________
Születési helye, időpontja: ________________________________________________
Lakóhelye: ____________________________________________________________
Tartózkodási helye:______________________________________________________
Állampolgársága:________________________________________________________
Bevándorolt, vagy menekült jogállása:________________________________________
Telefonszáma: ____/_______________
TAJ száma: ____ - ____ - ____ ,
b)
ha a szolgáltatást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő
Név (leánykori is): ______________________________________________________
Anyja neve: ___________________________________________________________
Születési helye, időpontja: ________________________________________________
Lakóhelye: ____________________________________________________________
Telefonszáma: ____/_______________
között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:
I. A szerződés tárgya
1.

A __________________________ Idősek Klubja ____________________________ a
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ keretein belül működik, mint
személyes gondoskodást nyújtó, nappali ellátást biztosító intézmény. Helyiségeiben
helyet ad az alapszolgáltatási formák közül a házi segítségnyújtásnak. A Békéscsabai
Kistérségi Egyesített Szociális Központ fenntartója Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás.
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A
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ,
a
________________________________ Idősek Klubja helyiségeiből a vonatkozó
jogszabályokban és jelen megállapodásban szabályozott módon házi segítségnyújtást
biztosít.
2.

A gondozási szükséglet mértéke:
napi 1 óra
napi 2 óra
napi 3 óra
napi 4 óra
4 órán túli
Ebből az intézmény által biztosított gondozási szükséglet kielégítésére irányuló
gondozási szükséglet: _____________________

3.
Az intézmény a szociális ellátást ______. év _____________ hó ____. napjától
kezdődően:
határozott időtartamra szólóan, ______. év _______________ hó ___. napjáig
terjedő időtartamra, vagy
határozatlan időtartamra szólóan
biztosítja.(a megfelelő aláhúzandó).

II. Szolgáltatások és a fizetési kötelezettség

3.

A felek tájékoztatási kötelezettsége

3.1.

Az ellátás igénybevételét megelőzően az intézmény vezetője tájékoztatja a
szolgáltatást igénybe vevőt (és hozzátartozóját):
- Az intézmény által biztosított ellátások tartalmáról és feltételeiről,
- Az intézményben vezetett nyilvántartásokról,
- az országos elektronikai rendszerbe naponta történő jelentési kötelezettségről
- az ellátás igénybevételéhez, a jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokról, és
más, jogszabályban meghatározott feltételekről,
- panaszjoguk gyakorlásának módjáról.

3.2.

A jogosult és hozzátartozója az ellátás megállapítását követően köteles nyilatkozni:
- a tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételéről,
- arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a jogosult,
továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott
változásokról haladéktalanul tájékoztatni fogja a klub vezetőjét,
- minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához
szükséges,

3.3.

Az intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat és az általa
megjelölt hozzátartozóját:
a) az ellátás biztosításában felmerült akadályozásról, az ellátás ideiglenes
megszüntetéséről,
b) az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről,
c) a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében
kezdeményezett intézkedésről.
4.
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4.1.

Házi segítségnyújtás keretében igény szerint biztosítja különösen:
a) a szolgáltatást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
b) az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátását,
c) közreműködést az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, a személyi
és lakókörnyezeti higiéné megtartásában,
d) segítségnyújtást a szolgáltatást igénybe vevőnek a környezetével való
kapcsolattartásában,
e) segítségnyújtást a szolgáltatást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet
kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
f)
részvételt az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs
programok szervezésében,
g) segítést a szolgáltatást igénybe vevő számára szükséges szociális
ellátásokhoz való hozzájutásban,
h) az ellátásba vételt végző munkatárssal való együttműködést,
i)
szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés
segítését.

5.
5.1.

6.

A szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj

A szolgáltatást igénybe vevő a 16/2008.(02.19.) sz. KTT határozat alapján a
szolgáltatásért személyi térítési díjat nem fizet.
102. § (1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
a térítési díj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha
a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap
utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
(2) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi
térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az
intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az
intézményvezető a jövedelemvizsgálatot - ideértve a 68/B. § és a 117/B. § szerinti
esetet is - a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a
jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.
(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
nem kéri a (2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b)
pontja alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
(4) Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes
képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a
felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben
foglaltakról.
(5) A 101. § (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119. § (2)
bekezdése szerint jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.
A jövedelem vizsgálat (Szt. 119/C. §) során az intézményvezető megvizsgálja az
intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően az ellátást igénylő: havi
jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
esetén, havi jövedelmét és jelentős pénzvagyonát rehabilitációs intézmény és
rehabilitációs célú lakóotthon esetén, havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és
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7.

8.

jelentős ingatlanvagyonát ápolást, gondozást nyújtó intézmény és ápoló-gondozó
célú lakóotthon esetén. Illetve a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott
havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
esetén, havi jövedelmét és pénzvagyonát tartós bentlakásos intézmény esetén, havi
jövedelmét és ingatlanvagyonát a 117. § (5) bekezdése szerinti esetben.
A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének
időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj
megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra,
kivéve a jogszabályban rögzített esetben. (Szt. 115.§ (7) bekezdése alapján a
felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a
fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a
felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot
megelőzően - jövedelem és vagyon hiányában - térítésmentesen vette igénybe az
ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez
utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres
pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.)
Az intézményvezető személyi térítési díjról szóló értesítésének kézhezvételétől
számított 8 napon belül az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díj
megfizetésére kötelezett személy a fenntartóhoz fordulhat, ha a személyi térítési díj
összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri. A fenntartó
határozattal dönt a kérelemről, mely ellen a kérelmező a bírósághoz fordulhat.
6.

6.1.

A jogviszony megszűnése

Az ellátásra jogosult jogviszonya megszűnik:
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a határozott idejű megállapodásban megjelölt időtartam lejártával,
c) a jogosultnak, illetve hozzátartozójának a jogviszony megszűnésére vonatkozó
bejelentését követően,
d) a jogosult halálával,
e) akkor, ha az ellátás feltételei már nem állnak fenn, vagy a jogosultat másik
intézménybe/ellátásba kell áthelyezni, vagy
f) az intézmény vezetője, vagy az intézményt fenntartó megszüntetheti az
intézményi jogviszonyt akkor is, ha a jogosult nem tesz eleget a személyi térítési
díj-fizetési kötelezettségének.

Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat,
illetve törvényes képviselőjét írásban, igazolható módon.
Az intézményi jogviszony megszüntetésére 15 napos felmondási idő figyelembe vételével
kerülhet sor.
6.2

A jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet kiterjed:
a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira,
az intézmény tárgyi eszközeiben – szándékosan – okozott károkra, vagy
elszámolási kötelezettséggel átvett eszközök hiányaira.
7.

A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ, tekintettel arra, hogy terhére a
szerződés hosszú és emberileg belátható időre szóló kötelezettségeket tartalmaz – kijelenti,
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hogy előre nem látható, rendkívüli helyzetekben is minden elvárhatót megtesz, hogy az e
szerződésből következő kötelezettségeit a lehető legjobban teljesítse.
A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján
kívánják rendezni.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény, továbbá az idősek
ellátására vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Kelt:_______________, ________ év ________________ hó ______ nap

Az intézményvezető megbízásából:

_______________________________
A szolgáltatást igénybe vevő és/vagy
törvényes képviselője

_____________________________
a szolgáltatást nyújtó intézmény
koordinátora

Tanú:
1.Név:_____________________________ 2. Név:______________________________
Lakcím:___________________________
Lakcím:____________________________

Erről értesül:
1. _____________________________________
2. ____________________________Idősek Klubja
3. Irattár
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Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
5600 Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.
Telefon: 06 (66) 540-394
Fax: 06 (66) 540-399
E-mail: eszibcs@invitel.hu
www.bkeszi.hu

Iktatószám:-K-B-5/2015.
Ügyintéző: Müller Tiborné

MEGÁLLAPODÁS IDŐSEK OTTHONÁBA TÖRTÉNŐ
ELHELYEZÉSRŐL
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III.
törvény (továbbiakban Szociális törvény) 94/B. § (1) (2) bekezdése szerint, mely létrejött
egyrészről, a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ (székhely: 5600
Békéscsaba, Ady Endre utca 30-34.) mint ellátást nyújtó intézmény, másrészről:
a. /mint ellátást igénybevevő:
Név (születéskori is):
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcíme:
Tartózkodási hely:
Állampolgársága:
Neme:
TAJ száma:
Telefonszáma:
b./ az ellátást igénybevevő törvényes képviselője:
Név (születéskori is):
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcíme:
Telefonszáma:

c. /tartásra kötelezett / vagy az eltartást vállaló személy:
Érvénybelépés időpontja:2015.04.01.

Név (születéskori is):
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcíme:
Telefonszáma:
d./ a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését
vállaló személy:
Név (születéskori is):
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcíme:
Telefonszáma:
között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
I. A szerződés tárgya
1. Az Ady Endre Utcai Idősek Otthona (5600 Békéscsaba, Ady Endre utca 30-34.) a
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ keretein belül működik, mint
ápolást, gondozást nyújtó intézmény. A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális
Központ fenntartója a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás.
Az Ady Endre Utcai Idősek Otthona a vonatkozó jogszabályokban és jelen
megállapodásban szabályozott módon teljes körű ellátást nyújt.
2. Az intézmény a szociális ellátást……. napjától kezdődően határozatlan időtartamra
szólóan biztosítja.
3.

Az intézmény a szociális ellátást __. év __. hó __. napjától kezdődően határozott
időtartamra szólóan, ____. év ___. hó __. napjáig biztosítja.

4. Egészségi állapotában történő változás esetén az ide vonatkozó jogszabályok értelmében
külön részlegre való áthelyezésére kerülhet sor.
II. Szolgáltatások és a fizetési kötelezettség
1. A felek tájékoztatási kötelezettsége
1.1.

Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt
és hozzátartozóját:
- az intézményben biztosított ellátás, szolgáltatások tartalmáról és feltételeiről,
- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
- az országos elektronikai rendszerbe történő jelentési kötelezettségéről
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1.2.

a jogosult és a hozzátartozó közötti kapcsolattartás, különösen a látogatások és
eltávozások rendjéről,
az Érdekképviseleti Fórum működéséről,
a panaszjog gyakorlásának módjáról, az ellátott jogi képviselő fogadóórájáról,
az intézményi házirendről mely tartalmazza az intézmény belső rendjét és az
együttélés szabályait,
az intézménybe való felvételhez, az intézményi jogviszony létesítéséhez
szükséges okiratokról, személyes használati tárgyakról, hozzátartozói
nyilatkozatokról, a személyes megjelenésre vonatkozó szabályokról és más,
jogszabályban meghatározott feltételekről,
valamint a lakógyűlés céljáról, működéséről.

A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles nyilatkozni:
- a Házirend megismeréséről, és tudomásul vételéről,
- a tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételéről, és annak tiszteletben tartásáról.

1.3.

Az ellátást igénybe vevő kötelezettséget vállal arra, hogy:
-

szociális körülményeiben,
szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben,
saját illetve általa megnevezett hozzátartozója személyi adataiban,
jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változásokról,
minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához
szükséges,
arról, hogy nem szenved közösségre veszélyes fertőző vagy pszichiátriai
betegségben, és alkalmazkodik a közösségi életvitelhez,
valamint minden olyan dologról, ami az intézményi jogviszony létesítését,
fenntartását, illetve megszüntetését befolyásolhatja, haladéktalanul (legkésőbb 3
napon belül) tájékoztatja az intézmény vezetőjét.

1.4.

A bentlakásos szociális intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a
jogosultat és az általa megjelölt hozzátartozóját:
- a jogosult állapotáról, annak lényeges változásáról,
- az egészségügyi intézménybe való beutalásról,
- az ellátás biztosításában felmerült akadályozásról, az ellátás ideiglenes
megszüntetéséről,
- az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről,
- a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében
kezdeményezett intézkedésről.
2. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások
2.1. Biztosítja a lakhatást, a folyamatos fűtést, világítást, meleg vizes ellátást.
2.2. Napi legalább háromszori étkeztetést – melyből egy alkalommal főtt ételt biztosít.
2.3. Az ellátást igénybevevők az intézményben saját ruhájukat viselik, az intézmény
szükség szerint biztosítja a ruházattal, textíliával való ellátást és a ruházat, textíliák
mosását, javítását a házirendben meghatározott módon.
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2.4.

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

Gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentális gondozásáról, egészségügyi
ellátásáról, valamint az ingyenesen nyújtott alapgyógyszerek biztosításáról.
Gondoskodik a saját térítésű gyógyszerek beszerzéséről.
Gondoskodik a szabadidő kulturált eltöltéséről.
Az intézmény gondoskodik az ellátást igénybe vevő értékeinek és vagyontárgyainak
megőrzéséről, melynek módja és az abból kizárt tárgyak köre a házirendben van
szabályozva.
Alapfeladatokat meghaladóan is szervez az intézményszolgáltatásokat (pl. pedikűr,
fodrászat, kozmetika, masszázs), melyekért a lakó fizeti a szolgáltatás díját.
Az intézmény vezetője köteles gondoskodni: a lakó és hozzátartozói közötti személyes
kapcsolattartásról.
Az
intézményi
dolgozók
foglalkozásbeli
titoktartási
kötelezettségének
érvényesítéséről és a jogosult személyiségi jogainak tiszteletben tartásáról az
intézményvezető gondoskodik.

2.10.
3.

Egészségügyi ellátás

3.1. A Szolgáltatást igénybevevő megbízza az Intézményt azzal, hogy a részére személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 6/2000. (VII.6.)
SZCSM rendelet (továbbiakban: R) 5. § alapján a részére orvosilag előírt, ám a R. 5. §
(2) bek. alapján térítésmentesen nem biztosított gyógyszereit részére beszerezze.
Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a gyógyászati segédeszköznek minősülő termékeket
az intézmény részére beszerezze és annak kihordási idejét nyilvántartsa. Egyúttal
megbízza az intézményt a beszerzéshez szükséges vény(ek) aláírásával.
3.2. A Szolgáltatást igénybevevő a megbízás teljesítéséért díjat nem fizet, ugyanakkor őt
terhelik a részére orvosilag előírt, ám a R. 5. § (2) bek. alapján térítésmentesen nem
biztosított gyógyszerek költségei.
3.3. A Szolgáltatást igénybevevő hozzájárul ahhoz, hogy a részére beszerzett gyógyszerek
költségei a beszerzés időpontját követően esedékes havi nyugdíjából levonásra
kerüljenek. Amennyiben a Szolgáltatást igénybevevő havi nyugdíja a gyógyszerköltség
viselésére nem elegendő, és a R. 5. § (2) bek. alapján a gyógyszerköltséget vagy annak
egy részét az Intézmény viseli, a Szolgáltatást igénybevevő hozzájárul ahhoz, hogy az
Intézmény az általa viselt gyógyszerköltséget a beszerzés időpontját követően esedékes
nyugdíjak összegeiből a R. 5. § (6) bek. szerinti korlátozásokkal levonja.
3.4 Az Intézmény a Szolgáltatást igénybevevőnek igény szerint elszámol az 1/2000.
(I.7.) SZCSM rendelet a 9. sz. mellékelten foglalt „egyéni gyógyszer-felhasználási
nyilvántartólap” –on előírtaknak megfelelően.
3.5. Felek a megbízást határozatlan időre kötik.
4. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj
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4.1.Az ellátást igénybe vevő (kötelezett) az ellátásért a 169/1999. (XI.24.) Korm. rendelet
és Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás mindenkori
hatályos rendelete alapján térítési díjat köteles fizetni.
A megállapított térítési díjat, a tárgyhónapot követő hónapban kell az intézmény
számlájára befizetni. A személyi térítési díj nem lehet több az ellátott rendszeres havi
jövedelmének 80%-ánál, illetve az intézményi térítési díjnál.
4.2. Az intézményi térítési díj összege évente – a fenntartó által – két alkalommal
vizsgálható felül és változtatható meg.
A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének
időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj
megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.
4.3.A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.
(II.17.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése értelmében, 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 ellátott halála esetén a megállapított térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a
halálesetet követő második naptól mentesül.

4.4. A szociális törvény 117/B. § alapján az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető
más személy a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj
megfizetését vállalhatja, tartós bentlakásos intézményi elhelyezés esetén
legfeljebb három évre, amely időtartam meghosszabbítható. Amennyiben a
meghosszabbításra nem kerül sor, abban az esetben a szociális törvény személyi
térítési díj megállapítására vonatkozó általános szabályait, kell alkalmazni.
4.5. A fizetendő térítési díj összegéről a megállapodás mellékleteként csatolt térítési díj
megállapodásban kell tájékoztatni a gondozottat vagy a térítési díjat megfizető más
személyt.
A személyi térítési díj meg nem fizetése a Házirend súlyos megsértését eredményezi,
mely alapján a fenntartó a jelen megállapodást felmondhatja. A térítési díj fizetési
kötelezettség elmulasztása esetén az Szt. 102. § szerint kell eljárni:
102. § (1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a
térítési díj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha
a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap
utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
(2) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési
díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az
intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az
intézményvezető a jövedelemvizsgálatot - ideértve a 68/B. § és a 117/B. § szerinti esetet
is - a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a
jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.
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(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem
kéri a (2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b) pontja
alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a
térítési díj megfizetését.
(4) Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes
képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás
lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben foglaltakról.
(5) A 101. § (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119. § (2)
bekezdése szerint jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.
Az ellátást igénylő tudomásul veszi, hogy a távollét idejére megállapított térítési díj a
hatályos jogszabályok alapján kerül elszámolásra azzal, hogy a távolléti napokat éves
szinten az ellátást nyújtó összesíti. (A jelenleg hatályos szabályozás szerint a két hónapot
meg nem haladó távollét idejére a megállapított térítési díj 20%-át kell fizetni. Két
hónapot meghaladó távollét esetén - egészségügyi intézményben történő kezelés
tartamára - 40%-ot, míg minden más esetben 60 %-ot kell fizetni. Indokolatlan, nem
engedélyezett vagy nem a házirendben rögzítettek szerint megvalósult távollét esetén
teljes összegű térítési díjat kell fizetni.
Az ellátást igénybe vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az ellátási jogviszony
létesítésére vonatkozó kérelméhez csatolt, az ellátást igénylő és családja vagyoni,
jövedelmi viszonyainak, szociális körülményeinek, egészségi állapotára vonatkozó
igazolások, valamint a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 22.§ (2) bekezdésében
megjelölt, a szociális rászorultságot igazoló iratok, nyilatkozatok, illetve azok másolata
tartalmában, továbbá a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben, a saját, illetőleg
általa megnevezett hozzátartozó(i)ja személyi adataiban, jövedelmi és vagyoni
viszonyaiban bekövetkezett változásokról az ellátást nyújtót haladéktalanul (legkésőbb 3
napon belül) tájékoztatja, írásban, igazolható módon. (Postai ajánlott küldeményként
feladva, vagy a titkárságon személyesen leadva, átvett példánnyal.) Az ellátást igénylő
mindezeken túlmenően köteles haladéktalanul tájékoztatni az ellátást nyújtót írásban
minden olyan tényről, mely jelen jogviszony létesítését, fenntartását, illetve
megszüntetését befolyásolhatja, melyre kötelezettséget vállal.

Belépési hozzájárulás fizetésére vonatkozó szabályok
Felek rögzítik, hogy az ellátott belépési hozzájárulásra kijelölt férőhelyet vesz
igénybe, erre tekintettel az alábbiak szerint állapodnak meg:
Az ellátott vagy az ellátott helyett:
Név:………………………………………………………………………………
Születési hely, idő:……………………………………………………………….
Anyja neve:……………………………………………………………………….
Lakcím:……………………………………………………………………………
vállalta a belépési hozzájárulás megfizetését, melynek összege: 360 000 Ft, egy ágyas
szobában történő elhelyezés esetén, 240 000 Ft két ágyas szobában történő elhelyezés esetén.
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A
befizetett
összeg
………………………………………………Ft,
azaz
………………………………………………………………… forint. A jelen megállapodás
aláírását megelőzően a befizetést a kötelezett megfelelően igazolta banki bizonylattal, annak
eredeti példánya jelen megállapodás 1. számú melléklete. A belépési hozzájárulás időarányos
részét vissza kell fizetni, ha az ellátás az intézménybe történő beköltözést követő 3 éven belül
megszűnik, ideértve az ellátott elhalálozásának esetét is. Amennyiben az ellátott fizette be a
belépési hozzájárulást, annak visszatérítendő összege az örökösnek/örökösöknek fizethető ki
jogerős hagyatékátadó végzés alapján. Amennyiben a belépési hozzájárulást más személy
fizette be, annak arányos része a befizetőnek jár vissza. A visszafizetést a megszűnést illetőleg
a jogerős hagyatékátadó végzés kézhez vételétől számított 15 napon belül kell megtenni, a
visszamaradó összegre kamat nem jár.
Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz
eleget, az intézményvezető tizenöt napos határidő megjelölésével írásban felhívja a
kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a
díjhátralékot nyilvántartásba veszi és erről negyedévenként tájékoztatja a fenntartót.
A fenntartó a hátralék behajtása iránt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény, valamint az adózás rendjéről szóló
1990. évi XCI. törvény rendelkezései alapján intézkedik.
A fenntartó intézkedik az elmaradt térítési díjak beszedéséről, és a szolgáltató intézmény
felé történő átutalásról.
A térítési díj fizetés elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül és az ellátott
intézményi jogviszonyának megszüntetését eredményezheti a jelen szerződés 5.1.
pontjában foglaltak szerint.
Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve
elengedését kéri, akkor e kérésével a szociális törvény 115. § (3)-(4). pontja szerint az
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz, Békéscsaba és Térsége
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz fordulhat, (5600 Békéscsaba, Szent István
tér 7.) aki dönt a személyi térítési díj összegéről.
5. Érdekképviselet

5.1.

A jogosult és hozzátartozója, valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő
társadalmi szervezet a házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az intézmény
vezetőjénél, az ellátottjogi képviselőnél, vagy az érdekképviseleti fórumnál:
-

az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak,
kapcsolattartásának sérelme,
az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei
megszegése esetén, vagy
az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.
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ellátottjogi képviselő az elé terjesztett panaszt kivizsgálja, és szükség esetén
további intézkedést kezdeményezhet,
-

az érdekképviseleti fórum dönt az elé terjesztett intézményi panaszokról, továbbá
intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, az intézmény ellenőrzését ellátó
hatóságnál, illetőleg más, hatáskörrel rendelkező szervnél.

6. Az intézményi jogviszony megszűnése
6.1.

Az ellátásra jogosult intézményi jogviszonya megszűnik:
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, mely esetben az intézmény
fenntartóját elhelyezési kötelezettség terheli,
-

a határozott idejű intézményi elhelyezésben megjelölt időtartam lejártával,

-

a jogosultnak, illetve hozzátartozójának kérésére,

-

a jogosult halálával

-

akkor, ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy a
jogosultat másik intézménybe kell áthelyezni, illetve intézményi elhelyezése nem
indokolt, és

-

az intézményt fenntartó megszüntetheti az intézményi jogviszonyt akkor is, ha a
jogosult a házirendet súlyosan megsérti, és/vagy nem tesz eleget a személyi
térítési
díj-fizetési
kötelezettségének.
Az
intézményi
jogviszony
megszüntetésére akkor is sor kerülhet ha, a térítési díj fizetésre köteles
harmadik személy nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének.

Az intézményi jogviszony megszüntetésére három hónapos felmondási idő figyelembe
vételével kerülhet sor.
Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat,
illetve törvényes képviselőjét a személyes használati tárgyak és megőrzésre átvett értékek,
vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről.
6.2.Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet
kiterjed:
a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira, a belépési
hozzájárulás visszamaradt összegére,
- az intézmény tárgyi eszközeiben – szándékosan – okozott károkra, vagy elszámolási
kötelezettséggel átvett eszközök hiányaira.
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Ellátást Igénybe vevő kijelenti, hogy a jelenleg hatályos intézményi Házirendet ismeri,
azt megértette és azok szabályait magára nézve kötelezőnek elfogadja.

A Házirend a hirdetőtáblán mindenkor ki van függesztve, így annak esetleges későbbi
változtatása az ellátott számára nyomon követhető.
Az ellátást igénylő kijelenti, hogy jelen megállapodást cselekvőképessége és belátási
képessége birtokában minden kényszertől mentesen kötötte és ezen megállapodásban,
valamint annak mellékletében rögzített kikötéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A felek kölcsönösen kijelentik, hogy a megállapodásban foglalt jogokat kölcsönösen
tiszteletben tartják és a kötelezettségeket maradéktalanul, teljesítik.
A megállapodásban és a mellékletben rögzített szabályok a mindenkor hatályos
jogszabályoknak megfelelően módosulhatnak, melyet felek tudomásul vesznek azzal. Hogy
írásban is rögzíteni kell.

A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján
kívánják rendezni.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény, továbbá az idősek
ellátására vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Békéscsaba, 2015………….

……………………………
…………………………………
ellátást igénybevevő

tartásra kötelezett
(vagy

azt

vállaló

személy)
………………………………
………………………………………..
ellátást igénylő törvényes képviselője
díjjal

a mindenkori intézményi térítési
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azonos személyi térítési díj
megfizetését
vállaló személy

………………………………………………..
ellátást nyújtó intézmény vezetője

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: ____________________________

Név: ____________________________

Lakcím: _________________________

Lakcím: _________________________
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Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
5600 Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.
Telefon: 06 (66) 540-394
Fax: 06 (66) 540-399
E-mail: eszibcs@invitel.hu
www.bkeszi.hu

MEGÁLLAPODÁS
szenvedélybetegek nappali intézménye szolgáltatásáról

(16. életévét betöltött kiskorú személy önállóan, a szülő bevonása nélkül köthet
megállapodást 2011. 01. 01. napjától kezdődően)
mely létrejött egyrészről a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
Szenvedélybetegek Nappali Intézménye (székhely:Békéscsaba, Ady E. u. 30-34.) mint
szolgáltatást nyújtó intézmény telephelye (Békéscsaba Bartók Béla út 12.),
más részről:
a)

mint a szolgáltatást igénybe vevő

Név (leánykori is): _____________________________________________________
Anyja neve: _________________________________________________________
Születési helye, időpontja: ______________________________________________
Lakóhelye: __________________________________________________________
Tartózkodási helye ____________________________________________________
Állampolgársága: _____________________________________________________
Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: ___________________________
Telefonszáma: ____/_______________
TAJ száma: ____ - ____ - ____
b)

ha a szolgáltatást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő

Név (leánykori is): _____________________________________________________
Anyja neve: _________________________________________________________
Születési helye, időpontja: ______________________________________________
Lakóhelye: __________________________________________________________
Telefonszáma: ____/_______________
között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:
I. A szerződés tárgya
1.

A Szenvedélybetegek Nappali Intézménye a Békéscsabai Kistérségi Egyesített
Szociális Központ keretein belül működik, mint személyes gondoskodást nyújtó,
nappali ellátást biztosító intézmény. A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális
Központ fenntartója Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás.
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2.

A Szenvedélybetegek Nappali Intézménye a vonatkozó jogszabályokban és jelen
megállapodásban szabályozott módon nappali ellátást térítésmentesen biztosít.
Az intézmény a választott szociális szolgáltatást ______. _____________ hó ____.
napjától kezdődően:
határozott időtartamra szólóan, ______. év _______________ hó ___. napjáig
terjedő időtartamra, vagy
határozatlan időtartamra szólóan biztosítja*.(a megfelelő aláhúzandó)
II. Szolgáltatások és a fizetési kötelezettség
3.

A felek tájékoztatási kötelezettsége

3.1.

Az ellátás igénybevételét megelőzően az intézmény vezetője tájékoztatja az ellátást
igénybe vevőt (és hozzátartozóját):
az intézmény által biztosított ellátások tartalmáról és feltételeiről,
az intézményben vezetett nyilvántartásokról
az országos elektronikai rendszerbe naponta történő jelentési kötelezettségről
az intézmény házirendjéről (mely tartalmazza az intézmény belső rendjét és a
közösségi élet szabályait). A szolgáltatást igénybe vevő a szerződés aláírásakor
nyilatkozik arról, hogy a házirendet megismerte, és azt magára nézve
kötelezőnek elismeri,
az ellátás igénybevételéhez, a jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokról, és
más, jogszabályban meghatározott feltételekről,
a panaszjoguk gyakorlásának módjáról.

3.2.

A jogosult és hozzátartozója az ellátás megállapítását követően köteles nyilatkozni:
a tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételéről,
arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a jogosult,
továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott
változásokról haladéktalanul tájékoztatni fogja az intézmény vezetőjét,
minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához
szükséges,
arról, hogy nem szenved közösségre veszélyes fertőző vagy pszichiátriai
betegségben, és alkalmazkodik a közösségi életvitelhez.

3.3.

Az intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat és az általa
megjelölt hozzátartozóját:
a) az ellátás biztosításában felmerült akadályozásról, az ellátás ideiglenes
megszüntetéséről,
b) az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről
c) A díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében
kezdeményezett intézkedésekről.
4.

4.1.

4.2.

A Szenvedélybetegek Nappali Intézménye
által nyújtott szolgáltatások

A nyitva tartás idejére biztosítja a napközbeni tartózkodást-pihenést, a napi legalább
egyszeri meleg ételt (ebéd), a tisztálkodási szükségletek kielégítését, a személyes
ruházat tisztítását. Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezését, a
szakellátásokhoz való hozzájutás segítését, szabadidős programok szervezését,
foglalkoztatást, a hivatalos ügyek intézését, érdekvédelmet, igény esetén a
munkavégzés lehetőségét, életvitelre vonatkozó tanácsadást, az életvezetés
segítését, az önszerveződő csoportok támogatását, működésének szervezéséhez
segítséget.
Gondoskodik a szolgáltatást igénybe vevő pszichés gondozásáról.
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5.

A szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj

5.1.

A szolgáltatást igénybe vevő (kötelezett) az ellátásért a BMJV önkormányzati
rendeletében meghatározottak alapján fizeti a személyi térítési díjat. A szolgáltatást
igénybe vevőnek abban az esetben kell térítési díjat fizetnie, amennyiben az
étkeztetést igénybe veszi.

5.2.

A személyi térítési díj összege évente – a fenntartó által – két alkalommal vizsgálható
felül és változtatható meg.
A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének
időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj
megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra –
kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően – jövedelem és vagyon hiányában
- térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen
rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez esetben a személyi térítési díj
megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő
napja.

5.3

102. § (1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
a térítési díj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha
a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap
utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
(2) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi
térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az
intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az
intézményvezető a jövedelemvizsgálatot - ideértve a 68/B. § és a 117/B. § szerinti
esetet is - a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a
jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.
(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
nem kéri a (2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b)
pontja alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
(4) Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes
képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a
felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben
foglaltakról.
(5) A 101. § (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119. § (2)
bekezdése szerint jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.
A jövedelem vizsgálat (Szt. 119/C. §) során az intézményvezető megvizsgálja az
intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően az ellátást igénylő: havi
jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
esetén, havi jövedelmét és jelentős pénzvagyonát rehabilitációs intézmény és
rehabilitációs célú lakóotthon esetén, havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és
jelentős ingatlanvagyonát ápolást, gondozást nyújtó intézmény és ápoló-gondozó
célú lakóotthon esetén. Illetve a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott
havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
esetén, havi jövedelmét és pénzvagyonát tartós bentlakásos intézmény esetén, havi
jövedelmét és ingatlanvagyonát a 117. § (5) bekezdése szerinti esetben.
A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének
időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj
megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra,
kivéve a jogszabályban rögzített esetben. (Szt. 115.§ (7) bekezdése alapján a

-
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felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a
fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a
felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot
megelőzően - jövedelem és vagyon hiányában - térítésmentesen vette igénybe az
ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez
utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres
pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.)
Az intézményvezető személyi térítési díjról szóló értesítésének kézhezvételétől
számított 8 napon belül az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díj
megfizetésére kötelezett személy a fenntartóhoz fordulhat, ha a személyi térítési díj
összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri. A fenntartó
határozattal dönt a kérelemről, mely ellen a kérelmező a bírósághoz fordulhat.
6.

6.1.

A jogviszony megszűnése

Az ellátásra jogosult jogviszonya megszűnik:
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
b) a határozott idejű megállapodásban megjelölt időtartam lejártával
c) a jogosultnak, illetve hozzátartozójának a jogviszony megszűnésére vonatkozó
bejelentését követően
d) a jogosult halálával
e) akkor, ha az ellátás feltételei már nem állnak fenn, vagy a jogosultat másik
intézménybe kell áthelyezni, vagy
f) az intézmény vezetője, vagy a fenntartó megszüntetheti az intézményi
jogviszonyt akkor is, ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti, és/vagy nem
tesz eleget a személyi térítési díj-fizetési kötelezettségének.

Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat,
illetve törvényes képviselőjét írásban, igazolható módon.
Az intézményi jogviszony megszüntetésére 15 napos felmondási idő figyelembe vételével
kerülhet sor.
6.2

A jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet kiterjed:
a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira,
az intézmény tárgyi eszközeiben – szándékosan – okozott károkra, vagy
elszámolási kötelezettséggel átvett eszközök hiányaira.
7.

A Szenvedélybetegek Nappali Intézménye, tekintettel arra, hogy terhére a szerződés hosszú
és emberileg belátható időre szóló kötelezettségeket tartalmaz – kijelenti, hogy előre nem
látható, rendkívüli helyzetekben is minden elvárhatót megtesz, hogy az e szerződésből
következő kötelezettségeit a lehető legjobban teljesítse.
A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján
kívánják rendezni.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény, továbbá a
szenvedélybetegek nappali intézményének ellátására vonatkozó mindenkori jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.

Békéscsaba, _________ év ________________ hó ______ nap
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Az intézményvezető megbízásából:

_______________________________
A szolgáltatást igénybe vevő és/ vagy
törvényes képviselője

_____________________________
a szolgáltatást nyújtó intézmény
koordinátora

Tanú:
1. Név: ___________________________

2. Név: ________________________

Lakcím:_________________________

Lakcím:______________________

Erről értesül:
1._____________________________________
Cím: ___________________________________
2.Szenvedélybetegek nappali ellátása
Békéscsaba, Bartók Béla út 12.
3.Irattár
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I.

Az intézményre vonatkozó általános adatok

Az intézmény neve:
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
Az intézmény székhelye:
5600. Békéscsaba Ady Endre utca 30-34.
Az intézmény fenntartója:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
5600. Békéscsaba Szent István tér 7.

Az intézmény az Alapító Okiratban meghatározottak értelmében 14 telephelyen biztosít
alapszolgáltatást. A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Alapító Okiratában,
Szervezeti és Működési szabályzatában, valamint működési engedélyeiben a Szociális törvény
végrehajtása érdekében meghatározott alapfeladata és célja:
egymásra épülő gondozási rendszerében Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás közigazgatási területén élők részére személyes
gondoskodás biztosítása alapszolgáltatás keretében:
- falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- támogató szolgáltatás
- nappali ellátás
o időskorúak
o demens személyek
o fogyatékos személyek
o szenvedélybetegek részére
Működési feltétel:
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ rendelkezik Alapító Okirattal, Szervezeti és
Működési Szabályzattal, Szakmai Programmal, a nappali ellátást biztosító gondozási egységek
Házirenddel, a foglalkoztatottak munkavégzésére vonatkozó munkaköri leírásokkal, és az 1/2000.
(I.7.) SzCsM rendeletben meghatározott valamennyi szabályzattal.
A fent leírt dokumentumok folyamatos karbantartása, a jogszabályi változások naprakész
követése a jogszerű és szakszerű működés érdekében kiemelten fontos feladat.
Az alapszolgáltatások határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkeznek.
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ alapszolgáltatást biztosító
telephelyei:
Sorszám
Telephely
1.
Orosházi Úti Idősek Klubja

Biztosított szolgáltatások
Étkeztetés
Nappali ellátás
- Időskorúak nappali ellátása
- Demens személyek nappali
ellátása
Étkeztetés
Nappali ellátás
- Időskorúak nappali ellátása
- Demens személyek nappali
ellátása
- Fogyatékos személyek nappali

Békéscsaba, Orosházi út 94-96.
66/441-188
2.

Deák Utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Deák u. 3.
66/325-428
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3.

ellátása
Étkeztetés
Nappali ellátás
- Időskorúak nappali ellátása
- Demens személyek nappali
ellátása
- Fogyatékos személyek nappali
ellátása
Étkeztetés
Nappali ellátás
- Időskorúak nappali ellátása
- Demens személyek nappali
ellátása
Étkeztetés
Nappali ellátás
- Időskorúak nappali ellátása
- Demens személyek nappali
ellátása
- Fogyatékos személyek nappali
ellátása
Étkeztetés
Nappali ellátás
- Időskorúak nappali ellátása
- Demens személyek nappali
ellátása

Sarkantyú utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Sarkantyú u. 2.
66/326-153

4.

Kossuth Utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Kossuth u. 2.
66/-431-285

5.

Kazinczy Utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Kazinczy u. 2/1.
66/328-401

6.

Mokry Utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Mokry u. 14.
66/323-461

7.

Jázmin Utcai Idősek Klubja

Étkeztetés
Nappali ellátás
- Időskorúak nappali ellátása
- Demens személyek nappali
ellátása
Étkeztetés
Nappali ellátás
- Időskorúak nappali ellátása
- Demens személyek nappali
ellátása
- Fogyatékos személyek nappali
ellátása
Szenvedélybetegek
nappali
Intézménye

Békéscsaba, Jázmin u. 1.
66/433-270
8.

Fövenyes Utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Fövenyes u. 1/a.
66/459-344

9.

Bartók Béla úti Idősek Otthona
Békéscsaba, Bartók Béla út 12.
66/430-062

10.

Ady Endre utcai telephely

11.

Békéscsaba, Ady Endre u. 30 – 34.
66/540-394
Csabaszabadi telephely

Támogató szolgáltatás
Házi segítségnyújtás

Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Nappali ellátás
- Időskorúak nappali ellátása
- Demens személyek nappali
ellátása
- Fogyatékos személyek nappali
ellátása
Tanyagondnoki szolgáltatás
Étkeztetés

Csabaszabadi, Apácai u. 2.
66/248-049

13.

Kétsopronyi Idősek Klubja
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Kétsoprony, Ady E. u. 5.
66/246-387

14.

Házi segítségnyújtás
Támogató szolgáltatás
Nappali ellátás
- Időskorúak nappali ellátása
- Demens személyek nappali
ellátása
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Támogató szolgáltatás
Nappali ellátás
- Időskorúak nappali ellátása
- Demens személyek nappali
ellátása
Támogató szolgáltatás
Támogató szolgáltatás

Telekgerendási Idősek Klubja
Telekgerendás, Dózsa Gy. út 13.

15.
16.

Szabadkígyós
Újkígyós

Ellátási típusok együttműködésének rendje:
A különböző ellátási formák a szolgáltatások minőségére és mennyiségére tekintettel
differenciáltak, egymásra épülők és átjárhatók. Az intézményvezető az igénybe vevő állapotának
megfelelően biztosítja a szociális szolgáltatások igénybevételét a személyes gondoskodás
keretében. Egy időben több szolgáltatás is nyújtható.

II.

Tanyagondnoki szolgáltatás

A tanyagondnoki szolgáltatás biztosítása Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város és Kétsoprony község
közigazgatási területén élő lakosság részére Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
működtetésében történik.

1. A szolgáltatás célja, feladata
Célja:
A szociális biztonság megteremtése, a közlekedési és egyéb települési hátrányok csökkentése. A
közigazgatási területén élők számára a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott
helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése.
Feladata:
Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint
egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű
szükségletek teljesítésének segítése.
Működési feltétel:
A tanyagondnoki szolgálat működési engedélye határozatlan időre szól.
Tárgyi feltételek:
A tanyagondnoki szolgálat rendelkezik gépkocsival, mely gyermekek szállítására is alkalmas.
A gépkocsi karbantartásáért, megfelelő műszaki állapotban tartásáért a tanyagondnok felel.
Személyi feltételek:
Munkakör
tanyagondnok

Jogszabályi előírás
2 fő

Meglévő létszám
2 fő

Megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek.
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A tanyagondnoki szolgálat keretében végzett tevékenység szervezésével és biztosításával
kapcsolatos feladatokat Kétsopronyban a csoportfelelős, Békéscsabán a Deák utcai telephely
csoportfelelőse látja el. A tanyagondnokok szakmai felettese az alapszolgáltatások vezetője.
Helyettesítések rendszere:
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint történik. Az intézményben
folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozza. A dolgozók távolléte
esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása, az intézmény vezetőjének illetve
felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetőjének feladata. A helyettesítéssel
kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírásokban rögzítjük. Az
integrált intézményi megoldás lehetővé teszi a szolgáltatást végzők változó munkahelyen történő
alkalmazását.

2. A biztosított szolgáltatások köre
-

személyszállítás a közigazgatási területeken
információnyújtás
tanyagondnoki szolgálat részt vesz az alapszolgáltatási formák biztosításában
igény szerint napi egyszeri meleg ételt szállít az igénybevevők részére
szükség szerint a házi segítségnyújtásban a gondozókat eljuttatja az ellátásban
részesülőkhöz
az évszakhoz kötődő teendők: fűnyírás, tüzelőbekészítés, tüzelő rendelés, hó
eltakarítás,
orvosi rendelőbe szállítás, háziorvos-, szakorvoshoz jutás segítése
gyógyszeríratás
bevásárlás
gyermekek szállítása közoktatási intézménybe
ügyintézésben való részvétel
nappali ellátást nyújtó telephelyre, rendezvény, kulturális eseményre való eljuttatás
az önkormányzat által nyújtott információ áramlásának biztosítása, plakát
kifüggesztése a tanyasoron

A biztosított szolgáltatások rendszeressége
Havi rendszerességű
feladatok
Orvoshoz szállítás

Heti rendszerességű
feladatok

Napi
rendszerességű
feladatok
Étel kiszállítása

Bevásárlás

Gyógyszer felíratása, Klubdélutánra,
kiváltása, kiszállítás.
hímzőszakkörre történő
szállítás
Kulturális
Fűnyírás,
hó Tüzelő bekészítés,
rendezvényekre,
eltakarítása, szükség salakolás,
(farsang,
szerint
gyertyagyújtás, anyák
napja)
utazáshoz
történő szállítás
nagy bevásárlás helyi Információ közvetítése
szinten
a tanyán élők számára,
személyesen,
illetve
plakát ragasztása
Csekk
befizetése
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Eseti jellegű
feladatok
Adományok
szétosztásában
való szállítás.
Személyszállítás

Információ
közvetítése

Jelzőrendszeres
riasztás
esetén
ügyeletes
gondozónő
szállítása
Ügyintézés

3. Az ellátandó célcsoport jellemzői
A szolgáltatást igénybe vevők nehezen megközelíthető lakóhelyeken élnek, akik idős, megromlott
egészségi állapotú emberek, valamint kisgyermekes, gépjárművel nem rendelkező családok,
akiknek mindennapjait megnehezíti lakóhelyük elszigeteltsége. A tömegközlekedési eszköz a
főútvonaltól távolabbi tanyasorokon élőknek nehezen megközelíthető.
Az ellátás igénybevételének módja, feltételei
Az ellátások igénybevétele önkéntes, a kérelmező (és/vagy törvényes képviselője) a Kistérség
közigazgatási területén működő nappali ellátás csoportfelelősénél, illetve a tanyagondnoknál jelzi
a szolgáltatás iránti igényét. A kérelem benyújtása a csoportfelelősnél történik, döntése alapozza
meg az ellátás biztosítását.
A szolgáltatást igénybe vevő a személyszállítás időpontját, az intézmény munkatársával, illetve a
tanyagondnokkal személyesen, vagy telefonon egyezteti.
Az igénybevételi eljárás rendje:
Az igénybevételi eljárást, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet szerint végezzük, az előírt dokumentációs rendszer
alkalmazásával.
A szolgáltatásért fizetendő térítési díj:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115./A §. értelmében a
tanyagondnoki szolgáltatást térítésmentesen biztosítjuk.

III.

Étkeztetés

Az étkeztetés biztosítása Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
közigazgatási területén élő lakosság részére a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális
Központ keretein belül a nappali ellátást nyújtó telephelyekről történik.

1. A szolgáltatás célja, feladata
Célja:
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás településeinek
közigazgatási területén élő időskorú és szociálisan rászorult lakosság részére személyes
gondoskodás biztosítása.
Feladata:
A személyes gondoskodás keretében az igénylő kora, egészségi és pszichés állapota, illetve
szociális helyzetének megfelelő komplex, személyre szóló ellátás.
Tárgyi feltételek:
Az étel helyben fogyasztása esetén biztosítjuk a telephelyen belül a szolgáltatást igénybe vevők
számának megfelelően az étel elfogyasztására alkalmas helyiséget, a kézmosási lehetőséget,
nemenként elkülönített illemhelyet, evőeszközöket és étkészletet.
A HACCP minőségbiztosítási rendszer előírásait minden tálalókonyhára nézve kötelezően
biztosítjuk és betartjuk.
Személyi feltételek:
A feladatok ellátását az intézményvezető az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. és 3. számú
melléklete szerint biztosítja.
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A szakképzett dolgozókról a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet működési nyilvántartást
vezet. Az intézmény vezetője gondoskodik a működési nyilvántartás folyamatos karbantartásáról,
az intézmény a bejelentési kötelezettségeinek eleget tesz, valamennyi szakképzett munkatársa
szerepel a nyilvántartásban.
Az étkeztetés szolgáltatás feladatait, a nappali ellátást nyújtó telephelyeken alkalmazásban álló
gondozók végzik el.

2. A biztosított szolgáltatások köre
-

az étel kiszolgálása, egyidejű helyben fogyasztása
az étel elvitele
az ételnek az igénybevevő lakására történő kiszállítása szükség szerint.

Az étel elvitele esetén, a folyamatos napi étkeztetés biztosításához ételhordó készlet szükséges,
melyet, a szolgáltatást igénybe vevőnek kell megvásárolni,- diétás étkeztetés esetén három
ételhordó készlet szükséges.
Szükség esetén az étel házhoz szállítása 12. 00 – 14. 00 óra között történik.

3. Az ellátandó célcsoport jellemzői
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás településeinek
közigazgatási területén 70. életévet betöltött időskorú és/vagy egészségügyi állapota,
fogyatékossága, pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége, hajléktalansága miatt rászorult
személyek ellátását biztosítjuk, a helyi rendeletben szabályozottak szerinti igazolt rászorultság
esetén.

4. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái,
köre, rendszeressége
A feladatellátás szakmai tartalma:
Az étkeztetés keretében főétkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azon rászorultak
számára, akik azt - önmaguknak, illetve eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai
betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.
Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja - a háziorvos javaslatára diétás étkeztetést biztosítunk.
Az igénylő szociális helyzetének feltárása után, a megállapított szociális rászorultság szerint
biztosítjuk az étkeztetést.
A feladatellátás módja:
Az igénybevételi eljárást a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet szerint végezzük, az előírt dokumentációs rendszer
alkalmazásával.
A szolgáltatás formája:
Az étkeztetést biztosítjuk helyben fogyasztással, elvitellel, szükség esetén kiszállítással.
Az étkeztetésről a csoportfelelős Étkezetésre vonatkozó igénybevételi naplót vezet a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletének 4. számú mellékletében előírtaknak megfelelően.
Az ellátás igénybevételének rendszeressége:
Az étkeztetés biztosítása a nappali ellátást nyújtó intézményekből történik azok nyitva tartási
idején belül.
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A folyamatos ellátás biztosítása érdekében szombaton, vasárnap és ünnepnapokon nyújtják az
étkeztetést a következő telephelyek az alábbi nyitva tartás szerint:
1000 órától - 1400 óráig,
- Sarkantyú Utcai Idősek Klubja (Békéscsaba, Sarkantyú u. 2.)
- Kazinczy Utcai Idősek Klubja (Békéscsaba, Kazinczy u. 2/1.)
- Deák Utcai Idősek Klubja (Békéscsaba, Deák utca 3.)
- 10-16 óráig Szenvedélybetegek nappali intézménye (Békéscsaba, Bartók Béla út 12.)
Az étkeztetést igénybevevőknek lehetőségük van a nyitvatartási időben a nappali intézmények
által nyújtott bármely szolgáltatást igénybe venni.
A szolgáltatást igénybe vevők étkezési rendje:
Az ételszállító gépkocsi érkezési idejétől függően, naponta 11. 30 - 14. 00 óra között történik a
szolgáltatást igénybe vevők étkeztetése.
- Elsőként a házi segítségnyújtásban részesülők ebédjének kiadagolása történik,
hétköznapokon.
- Tizenkét óra körül a helyben étkező, nappali ellátást igénybe vevőinek ebédjét szolgálják
fel. Amennyiben az ellátott otthonában kívánja elfogyasztani az ebédjét, akkor kiadagolják
részére, a magával hozott ételhordóba.
- Végül a helyben étkezők ebédeltetésével párhuzamosan az étkeztetésben részesülő
szolgáltatást igénybe vevők ebédjét adagolják ételhordókba a gondozók.
HACCP minőségbiztosítási rendszer:
A minőségbiztosítási rendszer célja, hogy az élelmezési tevékenység során felhasznált
nyersanyagokat, és a készételt/terméket megóvjuk minden olyan fizikai, kémiai, biológiai
veszélytől, mellyel a fogyasztók egészségkárosodását okozhatjuk.
A rendszer bevezetése valamennyi telephelyen kötelező előírás volt, betartását a Békéscsabai
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete ellenőrzi.
Felmérésre került minden tálalókonyha és főzőkonyha jelenlegi állapota és tárgyi eszközei, a
különböző munkafolyamatok, tevékenységek, majd ennek függvényében készítették el
telephelyekre szólóan a HACCP – kézikönyveket.
A munkatársak kötelező továbbképzésen vettek részt, ahol széleskörű tájékoztatást kaptak a
betartandó szabályokról. A továbbképzéseket a jogszabályi változások követése miatt évente
rendszeresen megtartjuk.
Bevezetésre kerültek a napi rendszerességgel vezetendő nyomtatványok, melyeket
fegyelmezetten vezetnek a munkatársaink.

5. Az ellátás igénybevételének módja
Az ellátások igénybevétele önkéntes, a kérelmező (és/vagy törvényes képviselője) a területileg
illetékes Idősek Klubja csoportfelelősénél jelzi a szolgáltatás iránti igényét, szóban vagy írásban. A
kérelem benyújtása ugyan ezen a módon történik, a rászorultság feltételek vizsgálatát követően,
azt megalapozó döntés teszi lehetővé az ellátás biztosítását.
Az igénybevételi eljárás rendje:
Az igénybevételi eljárást, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
szóló a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet szerint végezzük.
1. A szolgáltatásért fizetendő térítési díj:
 Az intézményi térítési díj megállapításánál az 1993. évi III. törvény 115.§. - 116.§., illetve a
helyi önkormányzati rendelet és a mindenkor hatályos KTT határozat figyelembevételével
történik. A megállapított személyi térítési díjat, a fenntartó által elfogadott
megállapodásban rögzítettek szerint kell az intézmény számlájára befizetni.
 A személyi térítési díj összege – a fenntartó által – két alkalommal vizsgálható felül és
változtatható meg. Kivéve, ha a kötelezett jövedelme olyan mértékben csökken, hogy
térítési díjfizetési kötelességének nem tud eleget tenni.
Ingyenes ellátásban kell
részesíteni az ellátottat, ha jövedelemmel nem rendelkezik. A térítési díj felülvizsgálata
során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó
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rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult nem
kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra. Az ellátásban részesülő a jogosultság
feltételeit érintő lényeges tényekben, jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett változást
köteles legkésőbb 15 napon belül az intézmény vezetőjének bejelenteni.
Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve
elengedését kéri, akkor e kérésével az 1993. évi III. törvény 115.§ (3) - (4). pontja szerint,
az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül, a fenntartóhoz Békéscsaba és
Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz fordulhat (5600 Békéscsaba
Szent István tér 7.), aki dönt a személyi térítési díj összegéről.

IV.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás biztosítása Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás közigazgatási területén élő lakosság részére a Békéscsabai Kistérségi Egyesített
Szociális Központ keretein belül valósul meg. A Békéscsaba közigazgatási területén lévő
működési engedélyezett létszám az intézmény Ady Utca központjában összesítve van
meghatározva, a város egészét lefedi.
A kistérségek tekintetében az adott település Idősek klubján keresztül valósul meg az ellátás.

1. A szolgáltatás célja, feladata
Célja:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás településeinek
közigazgatási területén élő időskorú és szociálisan rászorult lakosság részére személyes
gondoskodás, és a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében az önálló életvitel
fenntartása érdekében szükséges ellátás biztosítása.
Feladata:
A személyes gondoskodás keretében az igénybe vevő fizikai, egészségi, mentális állapotának
megfelelő komplex, személyre szóló ellátás.
Működési feltétel:
A működési engedélyek a házi segítségnyújtás tekintetében határozatlan időre szólnak.
Tárgyi feltételek:
A házi segítségnyújtáshoz szükséges eszközök a szociális gondozók rendelkezésére állnak.
Valamennyi gondozó rendelkezik az intézmény által biztosított kerékpárral.
Személyi feltételek:
Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a házi segítségnyújtás személyi feltételeit határozza meg,1
szociális gondozó 9 fő ellátását végezheti.
A házigondozók munkáját társadalmi gondozók és rehabilitációs járadékban részesülő
foglalkoztatott munkatársak is segítik.

2. Az ellátandó célcsoport jellemzői
Azok a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás közigazgatási
területén élő időskoruk vagy egészségügyi állapotuk miatt rászorult személyek ellátását
biztosítjuk, akik ápolása, gondozása saját lakókörnyezetében megoldható és nem szükséges
szakosított ellátási formát nyújtó intézményi elhelyezést biztosítani részükre. Olyan személyek
ápolását, gondozását is végezzük, akik már szakosított ellátási forma igénybevételére jogosultak,
de azt nem kívánják igénybe venni.

10

3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái,
köre, rendszeressége
A feladat ellátás szakmai tartalma:
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amelyben a szolgáltatást igénybe vevő önálló
életvitelének fenntartásához a segítséget – szükségleteinek megfelelően – a lakásán,
lakókörnyezetében kell biztosítani.
A feladatellátás módja:
Az igénybevételi eljárást, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
szóló módosított 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet szerint végezzük, az előírt dokumentációs
rendszer alkalmazásával.
A gondozó a gondozási feladatait leginkább az idősek klubja ellátási területét alkotó gondozói
körzetben végzi, amely kialakításánál figyelembe vettük a házi orvosi körzetet, valamint az
időskorú lakosság számát a klub vonzáskörzetében. Igény és kapacitás függvényében a város
bármely részén élő személy részére biztosítjuk az ellátást.
Az ellátás tartalma szerint:
Fizikai ellátás
Célja:
 Alapvető személyi szükségletek kielégítése
Egészségügyi ellátás
Feladata:
 Betegség esetén orvos értesítése, gyógyszerkiváltás, orvos utasítása alapján
gyógyszeradagolás.
 Alapápolási feladatok ellátása a háziorvos utasítása alapján.
 A szolgáltatást igénybe vevőknek az egészséges életmód felé való irányítása rendszeres
tanácsadással.
Mentális gondozás
Célja:
 A szolgáltatást igénybe vevő személyiségének, szokásainak, az esetleges lelki sérüléseinek
megfelelő gondozás.
 Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban.
 A krízishelyzet kialakulásának megelőzése.
 Az izoláció veszélyének elkerülése.
Foglalkoztatás
Célja:
 A testi, lelki egészség érdekében a szolgáltatást igénybe vevő fizikai – mentális
állapotának
megfelelő
elfoglaltság,
és
érdeklődésének
megfelelő
szellemi
tevékenységekhez való hozzájutás segítése
Ennek keretében:
 A szolgáltatást igénybe vevővel való beszélgetés
 A világ aktuális híreiről szóló újságok felolvasása
 Segítséggel a szabadban való séta
 Szabadidős, kulturális programok szervezése, azokról való tájékoztatásnyújtás
A szolgáltatást igénybevevők részére lehetőség van az idősek klubja programjain igény szerint
részt venni.
A házi gondozó feladatai:
- segítséget nyújt ahhoz, hogy a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális
szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának

11

-

-

megfelelően a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével
biztosított legyen.
A házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik a háziorvosi szolgálattal, a körzeti
védőnővel, a kórházi szociális munkással, valamint egyéb egészségügyi ellátást vagy
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel.
A házi gondozónak naponta gondozási naplót kell vezetnie az általa elvégzett tevékenységről.

Az étel- és vásárolt termékek szállításához, valamint az igénybe vevő lakására történő
eljuttatásához szükséges munkaeszköz a kerékpár. A gondozók fényképes munkáltatói
igazolványa lehető teszi a gondozó személy azonosságának igazolását. Emellett nagymértékben
növeli a szolgáltatást igénybe vevő biztonságát a külső visszaélésekkel szemben.
A segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerűen és a fejleszteni kívánt területre
fókuszálva történik, a házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni
gondozási tervet kell készíteni.
A biztosított szolgáltatások köre
- a szolgáltatást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
- az orvos előírása szerinti alapvető gondozási feladatok ellátása,
- segítségnyújtás a higiéné megtartásában,
- közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében - különösen bevásárlás,
takarítás, mosás, vasalás
- napi egyszeri meleg étel lakásra szállítása, segítségnyújtás az étkezésnél
- segítségnyújtás a szolgáltatást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban
- segítségnyújtás a szolgáltatást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának
megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
- részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok
szervezésében
- a szolgáltatást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való
hozzájutásban
- szükség esetén a szakosított ellátási formát biztosító szociális intézménybe történő beköltözés
segítése
- mentális segítségnyújtás.
Az ellátás igénybevételének rendszeressége:
A házi segítségnyújtás igénybevétele munkanapokon 7,40 – 16 óráig lehetséges, a gondozási
szükséglet, valamint az egyéni gondozási terv függvényében. Hétvégén, ünnepnapokon
tevékenységet a házi gondozók nem végeznek.
A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát a vezető gondozó vagy a gondozás
irányítója a gondozási tervben foglaltak figyelembevételével határozza meg.

4. Az ellátás igénybevételének módja, feltételei
Az ellátások igénybevétele önkéntes, a kérelmező (és/vagy törvényes képviselője) a területileg
illetékes Idősek Klubja csoportfelelősénél jelzi a szolgáltatás iránti igényét. A kérelem benyújtása
is itt történik.
Az igénybevétel feltétele:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény
63. § szerint házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási
szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az igénylő
gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet mértékéről az intézményvezető
igazolást állít ki, melyről egy példányt az ellátást igénylő részére átadunk. A házi segítségnyújtást
a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, a
család bevonásával, de legfeljebb napi 4 órában nyújtjuk, 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.
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Az igénybevételi eljárást, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
szóló módosított 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet szerint végezzük.
A szolgáltatásért fizetendő térítési díj:
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központban a fenntartó határozata, valamint a helyi
rendelet szabályai szerint vehető igénybe.

V.

Támogató szolgáltatás

A szolgáltatás biztosítása Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
közigazgatási területén élő szociálisan rászorult személyek részére a Békéscsabai Kistérségi
Egyesített Szociális Központ keretein belül.

1. A szolgáltatás célja, feladata
Célja:
Ezzel azoknak a fogyatékkal élő személyeknek az integrációja is megvalósul, akik otthonukat
eddig nem tudták elhagyni, mert a betegségük miatt nem tudnak tömegközlekedési eszközöket
igénybe venni, vagy, mert segítség nélkül ügyeik vitelére képtelenek.
A kirekesztettség érzését csökkenteni, oldani tudjuk azzal, hogy az ellátott a társadalom aktív
tagjának érezheti magát, ezzel a fizikai ellátás mellett a mentális gondozás is megvalósul, ami
hosszú távon a pszichés állapot javulását is eredményezni. A pszichés állapot javulása, pedig
pozitív hatással van az egészségi, fizikai állapotra is.
Feladata:
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ által alapszolgáltatás és szakosított ellátás
keretében eddig ellátott mozgáskorlátozott, vagy egyéb fogyatékkal élő személyeket kizárólag
otthonukban (házi segítségnyújtás keretében), illetve az idősek klubjában tudtuk segíteni. A
támogató szolgálat megvalósulása viszont lényegesen nagyobb lehetőségeket biztosít az önálló
életvitel fenntartásához. A szolgálat gépkocsijának igénybe vételével segítséget kapnak az
igénylők többek között a hivatalos ügyeik intézéséhez, a társadalmi, kulturális eseményekre való
eljutáshoz, az egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális intézményekbe való eljutáshoz
Működési feltétel:
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ rendelkezik Alapító Okirattal, Szervezeti és
Működési Szabályzattal, Szakmai Programmal, minden gondozási egység Házirenddel, a
foglalkoztatottak munkavégzésére vonatkozó munkaköri leírásokkal, és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendeletben meghatározott valamennyi szabályzattal.
A fent leírt dokumentumok folyamatos karbantartása, a jogszabályi változások naprakész
követése a jogszerű és szakszerű működés érdekében kiemelten fontos feladat.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően az intézmény telephelyeinek működési engedéllyel kell
rendelkezni.
Tárgyi feltételek:
1.) A támogató szolgálat központjának kialakítására alkalmas helyiség: az intézmény székhelyéül
szolgáló igazgatási épület, Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.
2.) Gépkocsi
3.) Számítógép a támogató szolgálat központjában.
Személyi feltételek:
Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete alapján.
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2. Az ellátottak köre
A támogató szolgálat tevékenysége Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó valamennyi fogyatékossági csoportba
tartozó személyre kiterjed.
1.) Siketek és nagyothallók: akiknek hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás
útján történő megértésére segédeszközzel sem képesek, és halláskárosodásuk mellett a
hangzó beszéd érthető ejtése elmarad. (Hallási fogyatékos)
2.) Vakok és gyengénlátók: akiknek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon
látóképessége teljesen hiányzik, vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik
és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes. (Látási fogyatékos)
3.) Értelmi fogyatékosok: akiknek értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás
vagy szülési trauma következtében, továbbá tizenegyedik életévét megelőzően bekövetkező
súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű.
4.) Mozgásszervi fogyatékosok: akiknek a mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara
olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz
állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még
segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és
állandó ápolásra, gondozásra szorul.
5.) Autisták: IQ értéktől függetlenül autistának kell tekinteni azt a személyt, aki a személyiség
egészét érintő fejlődési zavarban szenved, és az autonómia-tesztek alapján állapota
súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető. (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9)
6.) Halmozottan fogyatékosok: az a személy, akinek a fent felsorolt fogyatékosságok közül
legalább két fogyatékossága van.

3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái,
köre, rendszeressége
A feladatellátás szakmai tartalma:
A támogató szolgálat feladata különösen:
- személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy aktív közreműködésével –
segítséget nyújt
- a fogyatékos ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek
kielégítéséhez,
- a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez,
- az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi
szolgáltatások igénybe vételéhez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős
tevékenységek végzéséhez,
- szállító szolgálat működtetése az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében,
- tanácsadás.
Személyi segítő szolgálat:
A személyi segítő segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális és
szociális szükségletei biztosítottak legyenek.
A segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerűen és a fejleszteni kívánt területre
fókuszálva történik.
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A személyi segítők a feladatellátáshoz gondozási tervet készítenek, melyet évente illetve állapot
rosszabbodása esetén felülvizsgálnak.
A személyi segítő „Gondozási naplót” vezet a szolgáltatásban részesülőkről.
Tanácsadás, információnyújtás:
A fogyatékkal élő személyeket érintő eseményekről, szolgáltatásokról, juttatásokról információt
szolgáltat a rendelkezésre álló és folyamatosan frissített és bővített adatbázisból.
Amennyiben a szolgálatnak nem áll módjában információt szolgáltatni, úgy az ügyfél részére az
illetékes szakemberrel való kapcsolatfelvételben segít.
Szükség szerint ügyintézést, tanácsadást végez, például: fogyatékossági támogatás intézése,
gyógyászati segédeszköz beszerzése.
Szállító szolgálat:
Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása
érdekében áll a fogyatékkal élők szolgálatában.
A feladatellátás módja:
Az igénybevételi eljárást, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet valamint az NRSZH finanszírozási szerződése által előírt
kötelező dokumentumok használatával végezzük.
A támogató szolgáltatás működtetését a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások
finanszírozásának rendjéről szóló191/2008.(VII. 30.)Korm. rendelet szabályozza.
A biztosított szolgáltatások formái:
Az ellátás terjedelme szerint:
 Teljes gondozás: az önkiszolgálásra, önellátásra nem képes személyek részére
 Részgondozás: csak bizonyos tevékenységek ellátására képtelen személyek részére
Az ellátás tartalma szerint:
Fizikai ellátás
Célja:
 létfontosságú személyi szükségletek kielégítése.
A fogyatékkal élő emberek saját otthonukban megnyugtató módon egyedül csak akkor
maradhatnak, ha biztosítjuk számukra a megfelelő életfeltételeket, illetve a szükséges felügyeletet
(például: lakás fűtése, takarítás, a fogyatékosság jellegéből adódó szükségletek kielégítése).
Egészségügyi ellátás
Feladata:
 Betegség esetén orvos értesítése, gyógyszerkiváltás, orvos utasítása alapján
gyógyszeradagolás.
 Fekvőbeteg esetén ápolási – gondozási feladatok ellátása.
 Az ellátottaknak az egészséges életmód felé való irányítása rendszeres tanácsadással.
Mentális gondozás
Célja:
 A fogyatékkal élők személyiségének, szokásainak, az esetleges lelki sérüléseinek megfelelő
gondozás.
 Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban.
 A krízishelyzet kialakulásának megelőzése.
 Az izoláció veszélyének elkerülése.
Foglalkoztatás
Célja:
 a testi, lelki egészség érdekében a szolgáltatást igénybe vevő állapotának megfelelő
elfoglaltság biztosítása. Gondoskodni kell állapotától függően fizikai, és érdeklődésének
megfelelő szellemi tevékenységéről is.
Ennek keretében:
 A szolgáltatást igénybe vevőkkel való beszélgetés.
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A világ aktuális híreiről szóló újságok felolvasása.
Segítséggel a szabadban való séta.

A szolgáltatást igénybevevőknek lehetősége van a fogyatékos személyek nappali ellátása által
biztosított napi programjain részt venni igényei szerint.
A szállítás dokumentálása a gépkocsivezető által a szállítási elszámoló adatlapon és ennek
mellékleteként a menetlevélen történik.
A biztosított szolgáltatások köre:
 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás területén élő fogyatékos
személyek felkutatása.
 Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi
beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása
 Biztosítjuk
az
alapvető
szükségletek
kielégítését
segítő
szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatásokhoz való hozzájutást. (Speciális személyi szállítás)
 Biztosítjuk az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő
egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutást
Biztosítjuk a fejlesztő tevékenységekhez való hozzájutás személyi és eszköz feltételeit.
 A jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása
 Segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi
kapcsolatainak erősítéséhez, speciális önsegítő csoportokban való részvételükhöz
 Egyes szociális alapellátási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális
szükségleteihez igazodóan
 Segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához,
valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú
részvételhez szükséges feltételek biztosítása
 A fogyatékos személy munkavégzésének, munkavállalásának segítő szolgáltatások
elérhetőségének, igénybevételének elősegítése
A biztosított szolgáltatások rendszeressége:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás közigazgatási területén élő
fogyatékos személyek részére, igény szerinti rendszerességgel, munkanapokon 07. 00 és 15. 00 óra
között.

4. Az ellátás igénybevételének módja
Az ellátások igénybevétele önkéntes, a kérelmező (és/vagy törvényes képviselője) a területileg
illetékes Idősek Klubja csoportfelelősénél, vagy a támogató szolgálat vezetőjénél jelzi a
szolgáltatás iránti igényét. A kérelem benyújtása szóban vagy írásban történik.
Az igénybevételi eljárást, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet szerint végezzük.
A szolgáltatásért fizetendő térítési díj:
A támogató szolgálat keretében biztosított szolgáltatások térítési díja a mindenkor érvényes
Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően
alkalmazott.

VI.

Nappali ellátás

A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ 11 telephelyen működtet nappali ellátást
nyújtó idősek klubját.
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1. A szolgáltatás célja, feladata
Célja:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás településeinek
közigazgatási területén élő időskorú és szociálisan rászorult lakosság részére személyes
gondoskodás biztosítása.
Feladata:
Személyes gondoskodás keretében az igénylő egészségi, pszichés állapotának és szociális
helyzetének megfelelő komplex, személyre szóló ellátás.
Tárgyi feltételek:
Nappali ellátás biztosítására az az intézmény alkalmas, amely rendelkezik:
 közösségi együttlétre,
 a pihenésre,
 a személyi tisztálkodásra,
 a személyes ruházat tisztítására,
 az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel.
Az intézményt úgy kell kialakítani, hogy:
 az tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető legyen,
 épületeinek építészeti megoldásai tegyék lehetővé az akadálymentes közlekedést,
 bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai az életvitelhez szükséges körülmények
feleljenek meg az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának.

2. A szolgáltatást igénybe vevők köre
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás településeinek
közigazgatási területén élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek kérhetik a szolgáltatás biztosítását.

3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái,
köre, rendszeressége
A feladat ellátás szakmai tartalma:
A nappali ellátást biztosító intézmények az ellátást igénybe vevő részére szociális, egészségi,
mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervez.
A feladatellátás módja:
Az igénybevételi eljárást, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
szóló a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet szerint végezzük, az előírt dokumentációs rendszer
alkalmazásával.
A szolgáltatások formái:
Az ellátás terjedelme szerint:


Nappali ellátás

Az ellátás tartalma szerint:
Fizikai ellátás
Célja:
 Személyi szükségletek kielégítése
Egészségügyi ellátás
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Feladata:
 Betegség esetén orvos értesítése
 A szolgáltatást igénybe vevőknek az egészséges életmód felé való irányítása rendszeres
tanácsadással
Mentális gondozás
Célja:
 Az ellátott személyiségének, szokásainak, az esetleges lelki sérüléseinek megfelelő gondozás
 Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban
 A krízishelyzet kialakulásának megelőzése
 Az izoláció veszélyének elkerülése
Foglalkoztatás
Célja:
 A testi, lelki egészség érdekében a gondozott állapotának megfelelő elfoglaltság
biztosítása. Gondoskodunk az ellátott állapotától függően fizikai, és érdeklődésének
megfelelő szellemi tevékenységéről is.
Ennek keretében:
 A szolgáltatást igénybe vevőkkel történő beszélgetés
 A világ aktuális híreiről szóló újságok felolvasása
 Segítséggel a szabadban való séta
 Szabadidős, kulturális programok szervezése
Az idősek klubjának csoportfelelőse „Látogatási és esemény napló”- t vezet a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
többször módosított 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletének 10. számú mellékletében előírtaknak
megfelelően.
A segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerűen és a fejleszteni kívánt területre
fókuszálva történik, a nappali ellátásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási
tervet kell készíteni. Ha az ellátott kizárólag tanácsadásban és klubfoglalkozásban részesül,
abban az esetben nem kell gondozási tervet készíteni.
A biztosított szolgáltatások köre:
- személyi tisztálkodás biztosítása
- személyes ruházat tisztításának lehetősége
- meleg élelem tálalásának és elfogyasztásának lehetősége
- szabadidős programok szervezése
- szórakoztató, kulturális közösségi programok
- aktív, passzív foglalkoztatás
- pihenési lehetőség biztosítása
- egészségügyi alapellátás megszervezése
- életvitelre vonatkozó tanácsadás
- szakosított ellátáshoz való hozzájutás segítése
- hivatalos ügyek intézésének a segítése
- speciális önszerveződő csoportok támogatása.
Az ellátás igénybevételének rendszeressége:
A nappali ellátást nyújtó intézmények nyitvatartási idejét a helyi igényeknek megfelelően kell
meghatározni, de az napi hat óránál kevesebb nem lehet.
A nappali ellátás szolgáltatásai a telephely nyitva tartási idejében vehetők igénybe.
A telephelyek nyitvatartási idejét a házirend tartalmazza.
A szükséglettől függően minden ellátottnak lehetősége van a nyitvatartási időben a telephely által
nyújtott bármely szolgáltatást igénybe venni.
A szolgáltatást igénybe vevők étkezési rendje:
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Az ételszállító gépkocsi érkezési idejétől függően, 12 óra körül a helyben étkező idősek klubja
ellátottjainak ebédjét szolgáljuk fel.
Amennyiben az ellátott otthonában kívánja elfogyasztani az ebédjét, akkor kiadagoljuk részére a
magával hozott ételhordóba.

4. Az ellátás igénybevételének módja
Az ellátások igénybevétele önkéntes, a kérelmező (és/vagy törvényes képviselője) a területileg
illetékes Idősek Klubja csoportfelelősénél, vagy helyettesénél jelzi a szolgáltatás iránti igényét. A
kérelem benyújtása szóban vagy írásos formában történik.

Az igénybevételi eljárást, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
szóló módosított 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet szerint végezzük.
Az ellátás feltételei nem állnak fenn, vagy a jogosultat másik intézménybe kell áthelyezni.
A szolgáltatásért fizetendő térítési díj:
A nappali ellátás igénybevétele a fenntartó határozata, valamint a helyi rendelet alapján történik.

VII.

Demens személyek nappali ellátása

A demens személyek nappali ellátása az idősek klubja ellátáson belül működik az intézmény
telephelyein.

1. A szolgáltatás célja, feladata
Célja:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás településeinek
közigazgatási területén élő időskorú lakosság részére személyes, speciális gondoskodás
biztosítása.
Feladata:
A demens betegek kezelése, gondozása napjaink egyik legnagyobb egészségügyi és szociális
kihívása. Személyes gondoskodás keretében az igénylő egészségi, pszichés és mentális
állapotának megfelelő komplex, személyre szóló speciális ellátás biztosítása.
A demencia-megbetegedések nem tartoznak a normális öregséghez. A prevenció lehetséges és
szükséges. Megfelelő ápolás és gondozás révén a betegek és hozzátartozóik életminősége
javítható.
A demens betegek Nappali Intézmény működési feltételei:
Tárgyi feltételek:
 közösségi együttlétre szolgáló helyiség
 pihenőszoba
 személyi tisztálkodásra alkalmas helyiség
 személyes ruházat tisztítására, mosási lehetőség
 az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiség
Az intézményben
 biztosított az akadálymentes közlekedés
 bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai az életvitelhez szükséges körülmények
megfelelnek az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának
 a céltalan bolyongás miatt a biztonságos környezet rendelkezésre áll
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A demens betegek nappali ellátásának valamennyi tárgyi feltétele biztosított az ellátást biztosító
telephelyeken.
Személyi feltételek:
A speciális szaktudást igénylő feladatok ellátását az intézményvezető az 1/2000. (I.7.) SzCcsM
rendelet 2. számú melléklete szerint biztosítja.
A biztosított szolgáltatások köre:
- személyi tisztálkodás biztosítása
- személyes ruházat tisztításának lehetősége
- meleg élelem biztosítása, tálalásának és elfogyasztásának lehetősége
- szabadidős programok szervezése
- szórakoztató, kulturális közösségi programok
- aktív, passzív foglalkoztatás
- pihenési lehetőség biztosítása
- egészségügyi alapellátás megszervezése
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
- szakosított ellátáshoz való hozzájutás segítése
- hivatalos ügyek intézésének segítése

A területileg illetékes szakorvosi (pszichiátriai, neurológiai, geriátriai) ellátással való
együttműködés módja:
Szakorvosi – beleértve a neurológiai, geriátriai – ellátással való együttműködés: a háziorvos által
írt beutalóval juttatjuk el a beteget a szakorvosi vizsgálatokra. Szükség szerint, sürgős esetekben
elérhető az intézmény orvosa is, aki pszichiáter szakorvos.

2. Az ellátandó célcsoport jellemzői
A demens betegek nappali ellátásába azok a demencia kórképben szenvedő időskorú személyek
vehetők fel, akik betegségük miatt felügyeletet, speciális gondoskodást, foglalkoztatást
igényelnek.
A betegek akkor kerülnek intézményeinkbe, amikor szellemi hanyatlásuk miatt az önellátásban
segítségre szorulnak, vagy önellátásra képtelenné válnak, és gondozásuk nagy terhet ró a
családra is. A demencia nem tartozik az elmebetegségek körébe. A szellemileg hanyatlottak
részére is minőségi szolgáltatást kell biztosítani speciális ismeretekkel rendelkező
szakemberekkel.

3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái,
köre, rendszeressége
A demens személyek nappali ellátása során, gondozási tevékenység alatt olyan fizikai, mentális
és életvezetési segítséget kell érteni, mely az ellátást igénybe vevő szociális, testi és szellemi
állapotának megfelelően, egyéni bánásmóddal a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testiszellemi funkciók szinten tartására, karbantartására, ha lehetséges fejlesztésére irányul.
A feladat ellátás szakmai tartalma:
- Állapotfelmérés – Mini-Mentál teszt alkalmazásával
- Az étkeztetés biztosítása – szükség esetén speciális diéta
- Napi rendszerességgel egyéni és csoportos foglalkoztatás biztosítása
- A nyitvatartási idő alatt folyamatos gondozói felügyelet biztosítása
- Az ellátottak biztonságos környezetben való ellátása
- Személyi higiéné biztosítása
- Pihenés szükségletének kielégítése
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A szolgáltatásokat az intézményben az ellátott egyéni szükségleteire alapozva, gondozási terv
alapján biztosítjuk. A szolgáltatásnyújtás rendszerességét az ellátottal közösen kialakított
gondozási tervben, megállapodásban foglaltak határozzák meg.
A mentálhigiénés munkatárs kompetenciája elkészíteni az állapotfelmérést. Az ellátott egyéni
szükségleteinek és mentális állapotának ismeretében választja ki a szakmailag elfogadott és
szükséges egyéni vagy kiscsoportos fejlesztő, illetve szinten tartó foglalkozási módszereket.
Az ellátás tartalma szerint:
Fizikai ellátás
A betegség előrehaladtával az érintett állandó felügyeletet igényel, nem hagyható magára,
mindennapi tevékenységeiben (étkezés, öltözködés, WC használat) egyre több segítséget
igényel.
A gondozói felügyelet a nyitva tartási idő alatt folyamatosan biztosított!
Célja: a létfontosságú személyi szükségletek kielégítése.
Egészségügyi ellátás
Feladata:
 Akut állapotváltozás esetén orvos értesítése, gyógyszerkiváltás, orvos utasítása alapján
gyógyszeradagolás. Rendszeressége: szükség szerint!
Mentális gondozás
Célja:
 A szolgáltatást igénybe vevő személyiségének, szokásainak, az esetleges lelki sérüléseinek
megfelelő gondozás
 Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban
 A krízishelyzet kialakulásának megelőzése
 Az izoláció veszélyének elkerülése
A betegek állapotának megőrzése, a meglévő szellemi képességek megtartása mellett ez az
ellátási forma a hozzátartozók tehermentesítését is szolgálja - valamint előkészíti a későbbiekben
általában elkerülhetetlen bentlakásos gondoskodást.
Az őket otthonukban gondozó hozzátartozóik itt biztonságban, szakápolói felügyelet alatt tudhatják
betegüket.
Személyi feltételeink: pszichiáter szakorvos, mentálhigiénés munkatárs, szociális ápolókgondozók. A demens gondozásban szerzett tapasztalataink alapozzák meg a magas szakmai
színvonalú gondozást.
Rendszeressége: folyamatos
Foglalkoztatás
Célja: A testi, lelki egészség érdekében a gondozott állapotának megfelelő elfoglaltság
biztosítása. Gondoskodni kell az ellátott állapotától függően fizikai, és érdeklődésének megfelelő
szellemi tevékenységéről.
A foglalkoztatás során alkalmazandó elvek:
- célszerűség
- önkéntesség
- folyamatosság, rendszeresség (egyéni és csoportos foglalkozások szervezése napi
rendszerességgel!)
- változatosság
- értékelés, elismerés, biztatás, dicséret
A rendelkezésünkre álló szakirodalom alapján az alábbiakban fogalmazzuk meg a demens
betegekkel való bánásmód irányelveit:
1. Készítsük el a demens beteg napi programját.
2. Úgy bánjunk a demens beteggel, mint egy tiszteletre méltó felnőtt emberrel. Azt a személyt
tiszteljük benne, aki volt.
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3. Adjuk meg a választás és döntés jogát a betegnek azokban a kérdésekben, melyekben képes
még.
4. Bátorítsuk az önbizalmában megingott beteget arra, hogy önállóan cselekedjen.
5. Az átmeneti tudatzavarokat kezeljük rugalmasan.
6. Teremtsünk meleg, játékos, szeretetteljes légkört.
7. Akinél még van lehetőség a feladat megértésére, munka jellegű foglalkozásba bevonjuk.
8. Bátorítsuk betegünket, hogy legyen újra bizakodó.
9. Ne tűzzünk ki olyan feladatokat, elvárásokat, melyek nem reálisak. Ne adjunk nyugtalanságot
kiváltó utasításokat.
10. Kéréseinket egyszerű szavakkal röviden adjuk elő.
11. Aktuális hétköznapi témákról társalogjunk.
12. Ne erőltessünk semmit a betegre, csak ajánljuk fel a lehetőségeket.
13. Mindig és minden körülmények között viselkedjünk nyugodtan. Tudni kell távolságot tartani a
problémától.
14. Ne ellenkezzünk a beteggel. Világosan és nyugodtan határozzuk meg, hogy mi a helyénvaló.
15. A beteg minden cselekedeténél a sikert helyezzük a középpontba.
16. Naponta ellenőrizzük tevékenységük hatékonyságát, szükség szerint próbálkozzunk új
módszerekkel.
A terápiás program középpontjában az a tény áll, hogy demencia esetén nem vész el
minden képesség, mert a leépülésnek szakaszai vannak, így a még meg lévő képességekre
építve tudjuk tervezni és megvalósítani a foglalkoztatást.
Számos nehézséggel kell szembenézniük azoknak, akik saját otthonukban szeretnének
gondoskodni szellemi hanyatlásban szenvedő hozzátartozójukról. A legnagyobb gondot a
családnak rendszerint az okozza, hogy a napközben felügyelet nélkül maradó demens idős
veszélyeztetheti önmagát, környezetét.
A szellemi hanyatlás nem visszafordítható folyamat, de szakszerű foglalkozás mellett a romlás
lassítható, legoptimálisabb esetben pedig az aktuális állapot stabilizálható.
Demens Idősek Klubjában elsősorban a mentális állapotot, fizikai és szellemi képességeket javító
speciális tevékenységek és játékok dominálnak majd, amelyek igazodnak a szellemi hanyatlásban
szenvedők teljesítőképességéhez, adott napi hangulatához és pillanatnyi állapotához.
Foglalkoztatás módszerei:
1. Differenciált bánásmód az egyén képességeinek megfelelően
2. Folyamatos kommunikáció
3. Szemléltetés
4. Magyarázat
5. Elbeszéltetés
6. Cselekedtetés
7. Dicséret – biztatás – ösztönzés
8. Gyakoroltatás
9. Ellenőrzés
10. Hiba javítása, segítő szándékú javíttatása
11. Értékelés: mindenkit! / a valós tevékenység alapján/ dicséret!!!

4. Speciális foglalkoztatási módszerek:
Komplex mozgásfejlesztés/ szinten tartás /
Nagy mozgás:
 Sztereotip mozgások korlátozása egyéb tevékenység biztosításával
 Testtudat, testséma kialakítása, megerősítése:
- Testrész felismerő gyakorlatok, illetve ujj-játékok
- Játékos testrész felismerés, egyensúlyozás
 Testséma fejlesztés tükör kontrollal
 Mozgás koordináció, mozgásos ügyesség fejlesztése
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Célzó mozgások, iránygyakorlatok:
- Szem-kéz
{koordinációval + tánc
- Szem-láb
Egyensúlyfejlesztés:
- Egyensúlyozó gyakorlatok, testtartásjavítás /hullahopp karika földre helyezésével/

Finommotorika, manipulációs készség lateralitás:
Tapintásos – vizuális élménnyel gazdagítjuk, elősegítjük a kéz ügyességét, a szem-kéz
koordinációt, testkép, testséma fejlesztését, alak-háttér megkülönböztetésének képességét,
figyelmet.















Kar, kéz, ujjgyakorlatok ismert versekhez kötve
Kéz izmainak erősítése (fogás, megtartás kivitelezése)
- gyurmázás: nyomkodás, lapítás, szorítás, átrakás másik kézbe,
- gömbölyítés, kukac sodrása
Tapintásos tapasztalatok szerzése különböző érdességű anyagokkal
- különböző anyagokkal, színekkel, formákkal ismerkedés
Precíziós fogás szem-kéz koordinációs fejlesztése / ha a szem-kéz koordináció fejlett,
akkor célzott mozgást koordináltan tud végrehajtani/
- kétujjas fogás gyakorlása / apró dolgok felcsipegetése/
- gyöngyfűzés, fecnik felszedegetése
Grafomotoros készség fejlesztése
- precíziós fogás fejlesztése
Egyszerű kérések, utasítások megértése, teljesítése
Eseményeket, cselekményeket ábrázoló képek felismerése, elbeszéltetéssel
Alapvető gesztusok felismerése, elsajátítása, megfelelő alkalmazása
Emlékezet fejlesztés gesztusjátékkal /melyik képet utánoztam? Mosás, vasalás stb./
Gyakran ismételni a szavakat, instrukciókat
Kontaktuskészség fejlesztés
Ritmusfejlesztés

Önállóság kialakítása


Étkezés:
- Kanál biztos fogása, helyes tartása
- Tudatos étkezésre késztetés: szem-kéz koordinálása
- Pohárból ivásra késztetés: kontrollálva a túlöntést
- Egyszerű műveletek végrehajtásának gyakoroltatása ( pl: asztal letörlés stb. )



Öltözködés:
- Cipzár használat, gombolási technika gyakorlása
- Saját ruhadarabok felismerése
- Együttműködésre késztetés



Testi higiénia:
- Cselekvési sémák elsajátítása, képről felismerése, alkalmazása ( pl.:kézmosás )
- Pontos jelzések szükségletei kifejezésére / piktogram, rámutatás /
- Tiszta-piszkos megkülönböztetése, tisztaságra való igény kialakítása

Személyiség fejlesztés:





Napirendi szokások következetes betartása és megkövetelése
Verbális utasítások végrehajtása
Környezetéhez való alkalmazkodási képesség fejlesztése
Másokkal szembeni tolerancia, empátia kialakítása
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Zavaró, sztereotip
kialakítása

viselkedési

megnyilvánulások

korlátozása,

helyes

magatartás

Kognitív funkciók fejlesztése:


Látás:
- Vizuomotoros koordináció fejlesztése
- Vizuális ingerre való reagálási készség fejlesztése
- Vizuális ingerek fixálása, szemmel követése, differenciálása



Hallás fejlesztése:
- Hallási diszkriminációs gyakorlatok (hangnak megfelelő tárgy, kép azonosítása)
- Hangforrás keresése
- Hanghatások felismerése, megkülönböztetése, azonosítása



Tapintás, kinesztézia fejlesztése:
- Különböző érdességű anyagok, felületek megtapasztalása, megkülönböztetése,
azonosítása, kategorizálása



Szaglás – ízérzékelés fejlesztése:
- Alapízek megkülönböztetése (édes, sós, savanyú, keserű)
- Izletes-kellemetlen elkülönítése
- Érzetek hozzárendelése a megfelelő tartalmakhoz



Figyelem, megfigyelő képesség, emlékezet fejlesztése:
- Feladathelyzetben tartás változatos ingerekkel, folyamatos motivációval
- Figyelmi teljesítmény javítása, terjedelmének fokozása
- Természet után
- Elképzelés utáni {ábrázolás vizuális feladatokban
- Emlékezet utáni
- Élményvilágra épülő felidézés (pl.: édesanya)

Értelmi fejlesztés:





Színfelismerés
Formafelismerés
Összehasonlítás fejlesztése / Pl.: azonosságok, különbözőségek /
Összefüggések felismerésének fejlesztése / Pl.: ok-okozat, rész-egész/

Beszédfejlesztés:
Artikulációs mozgást ügyesítő gyakorlatok:
 Légző-fúvó gyakorlatok:
- légzés ablak előtt be-ki
- gyertya elfújása
- papír fecnik, vatta buci fújása
- pingponglabda fújással irányítása
 Ajak-nyelv gyakorlatok:
- lekvár, méz nyalogatása kanálból
- szájról körbe
 Beszédmegértés fejlesztése:
- hangutánzó gyakorlatok (szenzoros differenciálás):
- állathangok utánzása
- Montágh Imre: Mondd ki szépen című könyv segítségével
- olvasás
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- szótagolás tapssal, dobbantással stb.
Zeneterápia
Olyan pszichoterápiás eljárás, amely a zenét eszközként használja, komplex
személyiségfejlesztés vagy gyógyító tevékenység keretében. A zene eszköz az élménykeltésben
és az élményfeldolgozásban. Mint nonverbális terápia hatékony módszer. A hangulati és érzelmi
életen keresztül jut el hozzájuk. Oldja, a pszichés merevséget vagy lágyítja azt. Aktív zeneterápián
az éneklést, hangszeres zenélést, passzív zeneterápián a zenehallgatást értjük.

5. Az ellátás igénybevételének módja, feltétételei
A szolgáltatás igénybevétele az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselőjének kérelmére
indul.
A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott
demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter,
neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező
személyeket látja el.
A kérelmet az adott telephely csoportfelelőséhez vagy a mentálhigiénés munkatárshoz kell
benyújtani.
Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást nyújtó, illetve az ellátást igénybe vevő, valamint az
ellátást igénybevevő törvényes képviselője megállapodást köt.
A nappali demens ellátással kapcsolatos ügyintézés a telephelyeken történik.
Az igénybevételi eljárás rendje:
 Amikor az érdeklődő tájékoztatást kér a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális
Központ ellátási lehetőségeiről, szóbeli tájékoztatást, valamint írásos ismertetőt kap.
Amennyiben igényli adunk kérelemnyomtatványt is.
 A kérelmeket munkanapokon lehet benyújtani a mentálhigiénés munkatársnak, vagy a
csoportfelelősnek.
 A szolgáltatás igénybevételének feltétele: a Pszichiátriai/Neurológiai szakkollégium által
befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvélemény.
A szolgáltatásért fizetendő térítési díj:

 A szolgáltatást igénybe vevő az ellátásért a BMJV Önkormányzata Közgyűlésének mindenkor
hatályos önkormányzati rendelete szerinti térítési díjat fizeti. A személyi térítési díj összege a
fenntartó által évente két alkalommal felülvizsgálható és változtatható. A felülvizsgálat során
megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal
a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot
megelőző időszakra.
 A személyi térítési díj összege az ellátott jövedelmi, szociális helyzetére tekintettel
csökkenthető. A kedvezmény mértékét a helyi rendelet állapítja meg. A megállapított személyi
térítési díjat a megállapodásban rögzítettek szerint kell megfizetni az intézmény részére.
 Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult
jövedelmének 15%-át, illetve 30%-át, amennyiben nappali ellátás mellett étkezést is igényel az
ellátást igénybe vevő.
 Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve
elengedését kéri, akkor e kérésével a szociális törvény 115.§ (3) - (4). pontja szerint, az
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül, a fenntartóhoz Békéscsaba és Térsége
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás-hoz fordulhat ( 5600 Békéscsaba Szent István
tér 7) aki dönt a személyi térítési díj összegéről.
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A feladatellátás módja:
Az igénybevételi eljárást, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet szerint végezzük, az előírt dokumentációs rendszer
alkalmazásával.
A mentálhigiénés munkatárs, illetve a telephely csoportfelelőse „Látogatási és esemény napló”-t
vezet az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletének 10. számú mellékletében előírtaknak megfelelően.
A segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerűen és a fejleszteni kívánt területre
fókuszálva történik, a nappali ellátásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási
tervet kell készíteni.
Gondozási dokumentáció:
A demens személy egyéni gondozási tervét a demencia centrum, vagy Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal, vagy a pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleménye és a
szociális, mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése alapján kell elkészíteni.
Elkészítéséről és megvalósításáról a gondozást végző személy és a mentálhigiénés munkatárs
gondoskodik. A gondozási tervet, annak módosítását, az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve
törvényes képviselőjével közösen készítjük el.
A szakirodalom külön szól az Alzheimer betegek jogairól, mert a demenciák 50-60%-a az
Alzheimer–kór miatt alakul ki. Ezek a jogok a következők a Nemzetközi Alzheimer Társaság
szerint:
1. Joguk van megismerni diagnózisukat.
2. Joguk van a megfelelő és folyamatos orvosi ellátáshoz.
3. Joguk van tevékeny életet élni, ameddig csak lehet.
4. Fontos, hogy felnőttként és ne gyermekként bánjanak velük.
5. Joguk van ahhoz, hogy a kifejezett érzéseiket komolyan vegyék.
6. Ha lehetséges, pszichotropikus gyógyszerekkel ne kezeljék őket.
7. Biztonságos, strukturált, és kiszámítható környezetben élhessenek.
8. Értelmes, tevékenységekkel foglalkozhassanak minden nap.
9. Rendszeresen mehessenek szabad levegőre.
10. Szükségük van fizikai kontaktusra.
11. Olyan emberek vegyék körül, akik ismerik őket, ismerik életútjukat, beleértve vallási és
kulturális tradícióikat.
12. Olyanok gondozzák őket, akik képzettek a demencia-ellátás területén.

VIII.

Fogyatékos személyek nappali ellátása

A fogyatékkal élők társadalmi integrációjának előmozdítását szolgáló törekvések sorában
mérföldkő a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. tv. mely kimondja, hogy a fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú,
egyenrangú tagjai, akik a mindenkit meg illető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős
nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni.
A jogszabály eredendő célja, hogy enyhítse a fogyatékkal élők hátrányait, megalapozza
esélyegyenlőségüket, illetve ennek megfelelően alakítsa a társadalom szemléletmódját. Ebből
kiindulva határozza meg a fogyatékos személyek jogait, a jogok érvényesítésének eszközeit,
teremti meg mindezek eredményeként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét, önálló
életvitelének és társadalmi életben való aktív részvételének garanciáit.

1. Ellátási területe
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás közigazgatási területe:
Békéscsaba, Csabaszabadi települések
Az ellátás igénybevételének rendszeressége
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A nappali ellátást nyújtó intézmények nyitvatartási idejében a helyi igényeknek megfelelően
biztosítjuk a szolgáltatást.

2. Ellátást igénybe vevők köre, jellemzői
A nappali ellátás a harmadik életévüket betöltött önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra
nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosítjuk a
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai
szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezzük az ellátottak napközbeni
étkeztetését.
A fogyatékos személy érzékszervi-látás, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős
mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően
korlátozott és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során.
Értelmi fogyatékos: Akiknek értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy
szülési trauma következtében, továbbá tizenegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos
betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű.
Siketek és nagyothallók: Akiknek hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján
történő megértésére segédeszközzel sem képes és halláskárosodása mellett a hangzó beszéd
érthető ejtése elmarad. (hallási fogyatékos)
Vakok és gyengén látók: Akiknek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon
látóképessége teljesen hiányzik vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal, rendelkezik és
ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes. (látási fogyatékos)
Mozgásszervi fogyatékosok: Akiknél a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt
helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű
használatát igényli, vagy a külön jogszabály szerint mozgásszervi betegsége miatt állapota
segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható. Mozgásuk nem kötött kerekesszék
használatához.
Autisták: IQ értéktől függetlenül autistának kell tekinteni azt a személyt, aki a fejlődés átható
(pervazív) zavarában szenved, és az autonómia – tesztek alapján állapota súlyos vagy
középsúlyos.
A fogyatékos embereket sújtó diszkrimináció néha a velük szembeni előítéletekre alapul, azonban
gyakran az okozza, hogy a fogyatékosokról sokszor megfeledkeznek, és nem vesznek róluk
tudomást, ami a fogyatékos emberek társadalmi részvételét gátló környezeti és szemléletbeli
korlátok létrejöttét és megerősödését eredményezi.
A fogyatékosok nappali intézményének szolgáltatásait jellemzően a mozgásukban, ill.
látásfogyatékossággal élők veszik igénybe. Az igénybe vevők kb: 60% valamilyen
mozgáskorlátozottsággal, több esetben kerekesszékhez kötötten él. Többségük az idős
korosztályhoz- 60 éven felüli-tartozik, az autizmussal élők a fiatalabb korosztályhoz tartoznak, ők
19-23 év közöttiek. Szinte valamennyi fogyatékkal élő igénybe vevő használ valamilyen
segédeszközt, pl: hallókészülék, fehérbot, illetve a helyzetváltoztatáshoz szükséges járóbotot,
járókeretet, egyéb eszközt.
Családi állapotukra jellemző, hogy az idősebb korosztály egyedül vagy házas-ill. élettársával él
együtt. A fiatalabbak jellemzően szüleikkel élnek közös háztartásban.
A nappali ellátás igénybevétele a mindennapi életvitelüket könnyít meg, a fiatalabbaknak a
szabadidős programokon való részvétel jelent segítséget, valamint a szülők számára biztonságot
jelent az a tudat, hogy gyermekük napközben felügyelet alatt van és hasznosan, tartalmasan tölti
napjait. Az idősebb korosztály számára segítséget jelentene a nappali intézményben igénybe
vehető szolgáltatások pl: étkezés, személyi higiéné biztosítása, mivel ezt jellemzően segítség
nélkül nem vagy csak nehezen tudják elvégezni. Valamint az egyéb ügyintézésben történő
segítségnyújtás.
A szolgáltatást igénybe vevők kivétel nélkül valamennyien fogyatékossági támogatásban
részesülnek, ezen kívül jövedelmüket az öregségi nyugdíj teszi ki.
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3. A szolgáltatás célja, feladata
Célja: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás településeinek
közigazgatási területén élő fogyatékkal élő lakosság részére személyes, speciális gondoskodás
biztosítása.
Feladata: A fogyatékos személyek gondozása napjaink egyik legnagyobb egészségügyi és
szociális kihívása. Személyes gondoskodás keretében az igénylő egészségi, pszichés és mentális
állapotának megfelelő komplex, személyre szóló speciális ellátás biztosítása.
A szolgáltatás bevezetése a fogyatékos ellátás területén alapszolgáltatás tekintetében egyéni
igényeken alapuló ellátást biztosít, mely biztonságot nyújt a szolgáltatást igénybe vevők számára,
gondozásuk révén a fogyatékkal élő személyek és hozzátartozóik életminősége javítható.
A szolgáltatás működtetésével kiemelt cél a lakosság körében a befogadó-elfogadó attitűd, a
tolerancia és segítségnyújtási képesség erősítése, ezáltal is elősegítve speciális
bánásmódot igénylő fogyatékosok a társadalmi esélyegyenlőségét.
A fogyatékos személyek nappali intézményében hat- nyolc fős gondozási csoportot kell kialakítani.
A gondozási csoportok kialakítása során figyelembe kell venni az ellátást igénybe vevők életkorát
és fejlettségi szintjét.
A fogyatékos személyek nappali intézménye működési feltételei
Tárgyi feltételek:
 közösségi együttlétre szolgáló helyiség
 pihenőszoba
 személyi tisztálkodásra alkalmas helyiség
 személyes ruházat tisztítására, mosási lehetőség
 az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiség
 fejlesztő szoba
Az intézményünk fogyatékos személyeket ellátó nappali intézményei:
 tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthetőek
 biztosított az akadálymentes közlekedés
 bútorzatuk és berendezési, felszerelési tárgyaik az életvitelhez szükséges körülmények
megfelelnek a fogyatékkal élők életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának.

4. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái,
köre, rendszeressége
A feladat ellátás szakmai tartalma
A nappali ellátást biztosító intézmények az ellátást igénybe vevő részére szociális, egészségi,
mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervez.
Rendkívüli esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személy részére is biztosítható, akire nézve
szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban
vagy ápolási díjban részesül.
A feladatellátás módja
Az igénybevételi eljárást, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
szóló a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet szerint végezzük, az előírt dokumentációs rendszer
alkalmazásával.
A biztosított szolgáltatások köre
- személyi tisztálkodás biztosítása
- személyes ruházat tisztításának lehetősége
- szabadidős programok szervezése
- szórakoztató, kulturális közösségi programok
- aktív, passzív foglalkoztatás
- pihenési lehetőség biztosítása
- egészségügyi alapellátás megszervezése
- életvitelre vonatkozó tanácsadás
- szakosított ellátáshoz való hozzájutás segítése
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hivatalos ügyek intézésének a segítése
speciális önszerveződő csoportok támogatása.

A szolgáltatások formái:
Az ellátás tartalma szerint:
Fizikai ellátás
Célja:
• Étkezés lehetőségének igénybevétele: ebéd biztosítása, szükség esetén orvos által előírt
diétát is tudunk biztosítani.
 Személyi szükségletek kielégítése: A fogyatékos személy részére biztosítani kell a
fogyatékossága által indokolt szükségleteinek megfelelő támogató szolgálat
igénybevételét, továbbá segédeszközt.
 Az ellátás során az ellátást igénybe vevő részére pénzbeli, természetbeni szociális
juttatáshoz, hivatalos ügyek intézéséhez, mozgáskorlátozottak esetében pedig a
mozgáskorlátozottak igazolványának beszerzéséhez nyújtunk segítséget.
 A közösségi rendezvényekre való eljutást az intézmény Támogató Szolgálatának
gépjárműveivel biztosítjuk.
Mentálhigiénés gondozás
Célja:
Fontosnak tartjuk, hogy a szolgáltatást igénybe vevők részére kiegyensúlyozott, nyugodt,
családias légkört biztosítson az intézmény, mely tervszerű szervezettséggel, egyéni és csoportos
beszélgetésekkel érhető el.
Feladatai:
 Az ellátott személyiségének, szokásainak, az esetleges lelki sérüléseinek megfelelő
gondozás.
 Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban.
 A krízishelyzet kialakulásának megelőzése.
 Az izoláció veszélyének elkerülése érdekében közösségi tevékenységek szervezése
Egészségügyi ellátás
Feladata:
 Egészségügyi alapellátás megszervezése
 Szakellátáshoz való hozzájutás segítése
 Szűrővizsgálatok
elvégzése:
rendszeres
időközönkénti
vérnyomásmérés,
vércukorszintmérés
 Gyógyászati segédeszközök beszerzésében való segítségnyújtás, használatának
betanítása
 Betegség esetén orvos értesítése.
 A szolgáltatást igénybe vevőknek az egészséges életmód felé való irányítása rendszeres
tanácsadással, preventív tájékoztató előadások megszervezésével


Mozgásfejlesztés-rahabilitáció:
o Mozgásterapeuta által szervezett rendszeres csoporttorna
o Kézügyesség - finommotorika fejlesztése eszközökkel

Foglalkoztatás
Célja:
A testi, lelki egészség érdekében a gondozott állapotának megfelelő elfoglaltság biztosítása.
Gondoskodni kell az ellátott állapotától függően fizikai, és érdeklődésének megfelelő szellemi
tevékenységéről is. Az intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatását
a szakmai program alapján, az egyéni gondozási tervben foglaltak szerint az ellátott meg lévő
képességeire építve korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően terápiás célú
foglalkoztatás keretében biztosítja.
Ennek keretében:
 Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
o Felügyelet mellett közös sütés, főzés
 Tömegkommunikációs eszközök biztosítása: televízió, rádió
 A szolgáltatást igénybe vevőkkel történő beszélgetés, egyénileg és kiscsoportos formában
 A világ aktuális híreiről szóló újságok felolvasása
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Környezetünk megismerése érdekében:
o Segítséggel a szabadban való séta
o Intézmény által szervezett közös kirándulások: pl. Szabadkígyós, Szarvas
o Intézmény által évente megszervezett Berekfürdőn 1 hetes gyógyüdülésfizioterápiás kezelések igénybevétele
Szabadidős, kulturális programok szervezése figyelembe véve az egyéni igényeket,
lehetőségeket és az adottságokat:
o szellemi és sportvetélkedők a fogyatékosság formája, mértéke és az egészségi
állapot figyelembe vétele mellett
o intézményi „Ki Mit Tud? mely évente kerül megrendezésre
Egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai fogalakozások:
o ajándéktárgyak készítése: üvegfestés, gyertyaöntés, kézimunka, rongybaba,
állatfigurák készítése az intézménybe érkező gyermekcsoportoknak ajándékozás
céljából
o kártyázás, társasjátékozás, memóriafejlesztő gyakorlatok,
o zeneterápia
o filmvetítés-élmények közös feldolgozása, intézményi rendezvények DVD-n, videón
történő megtekintése, élmények felelevenítése
o ünnepekről, jeles napokról közös megemlékezés
o hagyományőrzés, helyi népszokások felelevenítése pl: tájjellegű ételek elkészítése,
kiállítás rendezése az ellátottak munkáiból

5. Az ellátás igénybevételének módja
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő,
illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylő személy
cselekvőképtelen a törvényes képviselője terjeszti elő az intézmény kérelem nyomtatványán.
A szociális ellátás iránti kérelemről (fogyatékosok nappali ellátása) az intézmény vezetője dönt.
A fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a
fogyatékosság fennállását igazoló, a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet vagy a
Szociális törvény 65/C. § -ának bekezdése szerint dokumentumokat.
A fogyatékos személyek nappali intézményébe 13/2011 (IV.29.) BMJV Önkormányzat Közgyűlés
Rendeletének .9.§ (3) alapján az ellátottakat 1 hónapos próbaidő kikötésével lehet ellátásba venni.
A kérelmek érdemi elbírálását követően az intézmény vezetője a kérelmezőt vagy törvényes
képviselőjét értesíti az étkezésért fizetendő térítési díj mértékéről. Ha az intézmény vezetője a
kérelmet elutasítja, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője, az arról szóló értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.

6. A szolgáltatásért fizetendő térítési díj
A Szociális törvény 114. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
A helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot, amelyben megállapítja a térítési díj mértékét
és annak megállapítására vonatkozó általános szabályait.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében biztosított szolgáltatás személyi
térítési díjának megállapításánál a kötelezett havi jövedelme vehető figyelembe.
A Szt116.§ (3) bekezdése értelmében:
Étkeztetés: élelmezési térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres
havi jövedelmének 30%-át.
Nappali ellátást nyújtó intézményi ellátásért a személyi térítési díj nem haladhatja meg az
ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 15 %-át, illetve 30%-át amennyiben nappali
ellátás mellett étkeztetést is igénybe vesz.
Az ellátást igénybe vevő az ellátásért a helyi rendelet alapján személyi térítési díjat köteles
fizetni. A személyi térítési díj összege az ellátott jövedelmi, vagyoni, szociális helyzetére tekintettel
csökkenthető. A kedvezmény mértékét a helyi rendelet állapítja meg. A megállapított személyi
térítési díjat a megállapodásban rögzíttetek szerint, kell az intézmény számlájára befizetni.
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A személyi térítési díj összege – a fenntartó által – két alkalommal vizsgálható felül és
változtatható meg. A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj
megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj
megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.
Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve
elengedését kéri, akkor e kérésével a szociális törvény 115.§ (3) - (4). pontja szerint, az értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül, a fenntartóhoz Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás- hoz, fordulhat (5600 Békéscsaba Szent István tér 7) aki dönt
a személyi térítési díj összegéről.

A működéshez szükséges személyi feltételek
Az előzetes szükségletfelmérések alapján a fogyatékos személyek nappali ellátását 5 telephelyen
működtetjük. Így a fogyatékos személyek nappali ellátása 5 gondozási csoportban valósulhat
meg.
Három gondozási csoportban: 1 fő terápiás munkatársra, 1 fő szociális gondozóra van szükség.
Súlyosan vagy halmozottan fogyatékos személy ellátása esetén gondozási csoportonként
szükséges 1 fő szociális gondozó.
A fogyatékos személyek nappali intézménye szorosan együttműködik a Békéscsabai Kistérségi
Egyesített Szociális Központ Támogató Szolgálatával, melynek során a szolgálat:
o A fogyatékkal élő személyeket érintő eseményekről, szolgáltatásokról, juttatásokról
információt szolgáltat a rendelkezésre álló és folyamatosan frissített és bővített
adatbázisból.
o Amennyiben a szolgálatnak nem áll módjában információt szolgáltatni, úgy az ügyfél
részére az illetékes szakemberrel való kapcsolatfelvételben segít.
o Szükség szerint ügyintézést, tanácsadást végez, például: fogyatékossági támogatás
intézése, gyógyászati segédeszköz beszerzése.
o Szállító szolgálat:
o Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása
érdekében áll a fogyatékkal élők szolgálatában.

IX.

Szenvedély betegek nappali intézménye

1. A szolgáltatás célja, feladata
Célja: a szenvedélybetegek társadalmi, közösségi integrációja, illetve reintegrációja,
ártalomcsökkentés, prevenció.
Feladata:
- gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció a szolgáltatást igénybe vevő részére
- segítségnyújtás az egészségi és pszichés állapot javításában
- a meglévő képességek és készségek megtartásában, illetve fejlesztésében
- a mindennapi életben adódó konfliktusok feloldásában és a problémák megoldásban
a szociális és mentális gondozásban és, az egészségügyi ellátásban való hozzájutásban
- motiválás a szolgáltatások felé
- megkereső programok
- ártalomcsökkentő programok.
A szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely
nagymértékben épít a szolgáltatást igénybe vevők aktív és felelős részvételére, valamint a
természetes erőforrásokra, őket is oktatva és támogatva.
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2. A szolgáltatást igénybe vevők köre
Elsősorban a saját otthonukban élő nem veszélyeztető állapotú szenvedélybetegek, akiknek a
betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, valamint
szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget.
A tüneteket mutató, de eddig addiktológiai kezelés alatt nem álló, illetve az addiktív probléma
kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek. A szociális intézményben élő, vagy
hosszabb kórházi kezelés alatt álló szenvedélybetegek, akik lakóhelyükön stabil háttért és kontrollt
igényelnek.
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás közigazgatási területén élő
16. életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő és egészségügyileg
rászorult szenvedélybetegek kérhetik a szolgáltatás biztosítását.

3. Az ellátandó célcsoport jellemzői
A szenvedélybetegek nappali intézményének nem feladata az alkohol-, drog- és egyéb függőségi
problémával küzdő személyek egészségügyi gondozása, azonban az intézményben szervezett
foglalkozások, és programok révén törekedni kell az életmód-változtatás ösztönzésére, a
visszaesés megelőzésére, illetve az intézményben dolgozó szociális munkás révén szükség
szerint kapcsolatot kell tartani az ellátott kezelőorvosával, vagy az egészségügyi gondozást végző
szakemberrel, továbbá a hozzátartozókkal.
Szenvedélybetegségnek tekinthetjük azokat a magatartásmódokat, amelyek bizonyos kémiai
anyagok rendszeres fogyasztását jelentik, és a szertől függőség (dependencia) alakul ki abban az
értelemben, hogy a személyiség nem tud lemondani a szerek használatáról. Akkor is fogyasztja
azokat, ha testi, pszichés, szociális ártalmait érzékeli, és ha a szer fogyasztását a környezete
bünteti. A hozzászokás (habituáció) révén alakul ki oly módon. Hogy a szer iránti igény egyre
inkább motivációs erővé válik a szertolerancia miatt.
Az ellátás során a szociális ellátórendszert főként az alkoholbetegek magas száma érinti.
A szenvedélybetegség biológiai, pszichológiai, szociális betegség, ezért a kezelési terápia minden
aspektusa szakszerű ellátást igényel. Egyetlen szenvedélybetegségben szenvedő ember
esetében sem mondhatunk le a hosszabb távon kialakuló javulásról. Törekedni és készülni kell a
betegek reintegrációjára.

4. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái,
köre, rendszeressége
A feladat ellátás szakmai tartalma:
- Állapot-és életvitel felmérés
- Problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok felmérése, meghatározásának
segítése, a változtatásra motiváló tényezők feltárása, és problémamegoldó beszélgetések
- Stresszkezelés
- készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése, vagy közvetítése, az
önellátásra való képesség javítása és fenntartása, pszichoedukáció, tájékoztatás a
betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés
teendőiről.
- Pszichoszociális rehabilitáció, tanácsadás: a munkához való hozzájutás segítése, a
szabadidő szervezett eltöltésének segítése, szabadidős, önsegítő csoportok, támogató
hálózatok szerveződésének segítése, tanácsadás, információnyújtás, az egészségügyi,
szociális gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások valamint a foglalkoztatási, oktatási
lakhatási lehetőségek igénybevételéről.
- Ügyintézés
- Speciális stratégiák: gyógyszer-compliance segítése
- A napi tevékenység megszervezése, a szorongás kezelése, a táplálkozási
rendellenességek és a rossz étkezési szokások kezelése
- Az agresszió kezelése, az öngyilkosság kockázatának kezelése.
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Egyéni esetkezelés
Csoportokkal végzett munka (önsegítő, hozzátartozói, kulturális-szabadidős)
Természetes támogató háló szervezése
Felvilágosító tevékenység

A szolgáltatásokat az intézményben – az ellátott személyes céljaira és egyéni szükségletekre
alapozva, gondozási terv alapján – személyesen biztosítjuk vagy közvetítéssel, szervezéssel,
tanácsadással segítjük az azokhoz való hozzájutást. A szolgáltatásnyújtás rendszerességét az
ellátottal közösen kialakított gondozási tervben, megállapodásban foglaltak (ütemezés) határozzák
meg (tervet, megállapodást nem minden esetben szükséges készíteni.) A terápiás segítő
munkatársnak joga, hogy a szakmailag elfogadott pszichoszociális intervenciós módszerek közül
– a hatályos jogszabályi keretek között – szabadon választja meg az adott esetben alkalmazandó
beavatkozási formát.

5. A szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője szóbeli
vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen a kérelmet
a törvényes képviselője terjeszti elő. A kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év
közötti személyek ellátással kapcsolatban tett jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes
képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása..Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást
nyújtó, illetve az ellátást igénybevevő, valamint az ellátást igénybevevő törvényes képviselője
megállapodást köt.
A nappali intézmény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény
65/F.§ (1) bekezdésének b) pontja szerint lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint
megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. Az igénybe vehető szolgáltatásokat
térítésmentesen biztosítjuk,az étkezés igénybe vételéért térítési díjat kell fizetni.
A szolgáltatás biztosítására, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet általános szabályain
felül külön szabályokat kell alkalmazni, a fent nevezett rendelet 84.§ (1)-(3) bekezdéseinek
értelmében.
A szenvedélybetegek nappali intézménye az önkéntességre és a speciális segítő programokra
épülve biztosítja az ellátást igénybe vevők igényei alapján a felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató,
kulturális, szabadidős, képzési, átképzési állásközvetítő, védett lakhatást elősegítő, lakossági és
családi programok szervezését és lebonyolítását, valamint alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő
szolgáltatást nyújt.
A szenvedélybetegek nappali intézményében olyan programokat szervezünk, melyek elősegítik az
ellátást igénybe vevő rehabilitációját, a társadalomba, korábbi közösségébe való
visszailleszkedését, valamint a szenvedélybetegek minél szélesebb körben való elérését. Ennek
megfelelően a nappali intézmény programjai nyitottak, az intézményi ellátást igénybe nem vevő
személy számára is hozzáférhetőek.
Fontosnak tartjuk a generális és speciális prevenció megvalósítását, ezért szenvedélybetegséggel
kapcsolatos felvilágosító előadásokat szervezünk, az egészséges életmódra vonatkozóan
tanácsadást biztosítunk, támogatjuk az önszerveződő, önsegítő csoportok működésének
megszervezését.
A nappali ellátás során gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybe vevő
személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget kell érteni, amelynek
során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban
való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak
helyreállítására kerül sor.
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A cél a gondozási tevékenységek komplexitásának növelése, valamint a mentális és életvezetési
jellegű gondozási tevékenységek szerepének hangsúlyosabbá tétele.
A feladatellátás módja:
Az igénybevételi eljárást, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet szerint végezzük, az előírt dokumentációs rendszer
alkalmazásával.
A biztosított szolgáltatások köre:
- személyi tisztálkodás biztosítása
- személyes ruházat tisztításának lehetősége
- meleg élelem biztosítása, tálalásának és elfogyasztásának lehetősége
- szabadidős programok szervezése
- szórakoztató, kulturális közösségi programok
- aktív, passzív foglalkoztatás
- pihenési lehetőség biztosítása
- egészségügyi alapellátás megszervezése
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
- szakosított ellátáshoz való hozzájutás segítése
- hivatalos ügyek intézésének a segítése
- speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, és megszervezésének
segítése.
Az intézményben folyó szociális munka keretében szükség szerint kapcsolatot tartunk az ellátott
kezelőorvosával, vagy az egészségügyi gondozást végző szakemberrel, hozzátartozókkal, a
szenvedélybetegek közösségi gondozását végző szolgálattal, személyekkel, egyéb szociális
intézményekkel.
Az ellátás tartalma szerint:
Fizikai ellátás
Célja:
 Személyi szükségletek kielégítése.
Egészségügyi ellátás
Feladata:
 Betegség esetén orvos értesítése, gyógyszerkiváltás, orvos utasítása alapján
gyógyszeradagolás.
 Az ellátottaknak az egészséges életmód felé való irányítása rendszeres tanácsadással.
Mentális gondozás
Célja:
 A szolgáltatást igénybe vevő személyiségének, szokásainak, az esetleges lelki sérüléseinek
megfelelő gondozás.
 Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban.
 A krízishelyzet kialakulásának megelőzése.
 Az izoláció veszélyének elkerülése.
Szakmai feladatunk az ártalomcsökkentő, szinten tartó gondozást biztosítani. Ennek érdekében
szakmai feladatunk a terápiás közösség kialakítása.
A terápiás légkör kialakításához törekedni kell:
- az ellátottak, betegek aktivizálására
- közösségi szellem kialakítására
- toleranciát tanúsítani a páciensek kóros megnyilvánulásai, élesebb formában megfogalmazott
kritikai megjegyzéseik iránt
- de nem szabad elhanyagolni a realitással való szembesítést sem.
Nagyon fontos az emberhez méltó fogadtatás, a bizalom kialakítása. Koruk, egészségi állapotuk,
érdeklődési körük, problémájuk megismerése után olyan egyéni és kiscsoportos tevékenységeket
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és terápiás módszert kell alkalmazni, amely fizikai és mentális állapotuknak a legmegfelelőbb,
leköti a figyelmet és eltereli a gondolatot a szerfogyasztásról.
Az állapot felmérést követően motivációs interjú készítése célszerű, melynek során választ
kaphatunk az ellátott jelenlegi helyzetével kapcsolatos álláspontjairól, illetve segíti a
beilleszkedést. A szenvedélybeteget legtöbbször csak egy bizonyos készség hiánya, vagy
fejletlensége akadályozza meg a változásban.
A prevenció, mint eszköz segíti munkánkat. A klasszikus értelemben vett prevencióról itt nem
beszélhetünk, a szinten, tartáson kívül két területre összpontosul munkánk.
1. Az egyik a relapsus prevenció, melynek célja, hogy segítse az
egyént a kívánt viselkedés, magatartás változásának fenntartásában.
2. ártalomcsökkentés, melynek lényege a moderált szerfogyasztás (pl. szociális ivás), ami
kezelhető és nem jelenik meg, mint probléma.
Támogatjuk azokat az ellátottakat, akik alkoholelvonó, más leszoktató, vagy egyéb, gyógyintézeti
kezelést kívánnak igénybe venni.
Foglalkoztatás
Célja:
 A testi, lelki egészség érdekében a gondozott állapotának megfelelő elfoglaltság
biztosítása. Gondoskodni kell az ellátott állapotától függően fizikai, és érdeklődésének
megfelelő szellemi tevékenységéről is.
Ennek keretében:
 Az ellátottakkal való beszélgetés.
 A világ aktuális híreiről szóló újságok felolvasása.
 Segítséggel a szabadban való séta.
 Szabadidős, szórakoztató, kulturális programok szervezése.
A foglalkoztatás során alkalmazandó elvek:
- célszerűség
- önkéntesség
- folyamatosság, rendszeresség
- változatosság
- értékelés, elismerés.
A szolgáltatást nyújtó munkatárs „Látogatási és esemény napló”-t vezet az 1/2000. (I.7.) SzCsM
rendeletének 10.számú mellékletében előírtaknak megfelelően.
A segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerűen és a fejleszteni kívánt területre
fókuszálva történik.
Alacsonyküszöbű vagy ártalomcsökkentő ellátás: a szerhasználatnak, illetve járulékos ártalmainak
csökkentése, a változás elindítása és segítése érdekében végzett speciális szolgáltatás a
változást igénylő szenvedélybetegnek, kortársai, hozzátartozói, közvetlen szociális környezete
részére.
Az ellátás igénybevételének rendszeressége:
A nappali ellátást nyújtó intézmények nyitvatartási idejét a helyi igényeknek megfelelően kell
meghatározni, de az, napi hat óránál kevesebb nem lehet.
A szenvedélybetegek otthona folyamatosan működik, ezért a szolgáltatás biztosítása ehhez
igazodik. A nappali ellátás munkanapokon 8.00-16.00 óráig vehető igénybe, hétvégén és
ünnepnapokon is elérhető a szolgáltatás 10-16 óráig.
A szolgáltatást igénybe vevők étkezési rendje:
Az étel telephelyekre történő szállítását a Gyermekélelmezési Intézmény biztosítja. Az ételszállító
gépkocsi érkezési idejétől függően, naponta 11. 30 - 14. 00 óra között történik a szolgáltatást
igénybe vevők étkeztetése.

6. Az ellátás igénybevételének módja
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Az ellátások igénybevétele önkéntes, a kérelmező (és/vagy törvényes képviselője) a
Szenvedélybetegek Nappali Intézményének terápiás segítő munkatársnál jelzi a szolgáltatás iránti
igényét. Az igénybevételi eljárást, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet szerint végezzük.
A szolgáltatásért fizetendő térítési díj:
 A nappali ellátás igénybevétele térítésmentes, a szolgáltatást igénybevevőnek abban az
esetben kell térítési díjat fizetnie, amennyiben az étkezést igénybe veszi.
 Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult
jövedelmének 15%-át, illetve 30%-át, amennyiben nappali ellátás mellett étkezést is biztosít az
intézmény.
 A megállapított személyi térítési díjat, a megállapodásban rögzítettek szerint kell megfizetni.
 A személyi térítési díj összege – a fenntartó által – két alkalommal vizsgálható felül és
változtatható meg. A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj
megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj
megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.
 Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve
elengedését kéri, akkor e kérésével a szociális törvény 115.§ (3) - (4). pontja szerint, az
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül, a fenntartóhoz Békéscsaba és Térsége
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás-hoz fordulhat ( 5600 Békéscsaba Szent István
tér 7) aki dönt a személyi térítési díj összegéről.
Tárgyi feltételek:
Szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására az az intézmény alkalmas, amely
rendelkezik:
 közösségi együttlétre,
 a pihenésre,
 a személyi tisztálkodásra,
 a személyes ruházat tisztítására,
 az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel,
 többfunkciós helyiséggel, melyben lehetőség van foglalkoztatás, szabadidős program
lebonyolítására.
Az intézményt úgy kell kialakítani, hogy:
 az, tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető legyen,
 épületeinek építészeti megoldásai tegyék lehetővé az akadálymentes közlekedést,
 bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai az életvitelhez szükséges körülmények
feleljenek meg az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának.
.

X.
•

•
•
•
•
•
•

•

Az intézmény a hatékony szakmai munka érdekében
kapcsolatot tart

Fenntartóval az intézmény működésének irányítása tekintetében
o Polgármesteri Hivatalokkal
o Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal az esetlegesen felmerülő szükségletek
megjelenésére, megfelelő szintű szolgáltatás biztosításával
Békés Megyei Kormányhivatallal
Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügy Szakigazgatási Szervével, és más
szakhatóságokkal, mint működési engedélyeztetési és ellenőrzési hatóságokkal
Szociálpolitikai Osztállyal
Módszertani Intézményekkel, az eredményes, és megfelelő szintű szakmai munkavégzés
érdekében: szakmai információk, képzések, tapasztalatcserék során.
Gyermekélelmezési Intézménnyel, az élelmezés biztosítása érdekében
Civil szervezetekkel, a hatékony szakmai munkavégzés és az ellátottak felől esetlegesen
felmerülő szükségletek megjelenésére történő reagálás, megfelelő szolgáltatás
biztosításával
Egészségügyi intézményekkel, az egészségügyi ellátás megszervezésének érdekében
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•

•
•

Egyéb szociális ellátást nyújtó városi és megyei intézményekkel, a hatékony és
eredményes szakmai munkavégzésének érdekében, tapasztalatcserék, szakmai
továbbképzések, információszerzés céljából
Egyházakkal, az ellátást igénybevevők részére a hitélet gyakorlásának biztosítása
érdekében
Oktatási intézményekkel, intézményünk több egészségügyi és szociális oktatást végző
intézménynek is gyakorlati terephelyszíneként szolgál

XI.





A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja

Az intézmény szolgáltatásairól a helyi lakosságot széleskörűen tájékoztatjuk. Az
információk megjelennek a helyi ingyenes újságban, a város és az intézmény internetes
honlapján, szolgáltatásainkról szóló kiadványunkat a kérelmezőknek átadjuk
Szóbeli információ
Írásos ismertető szórólapok átadása a szolgáltatás igénybe vételéről, a szolgáltatás
tartalmáról érdeklődő személyek részére
Az egyedül élők, a veszélyeztetettek, tanyán élők személyes felkeresése

XI.1 Tájékoztatási kötelezettség:

96. § (1) Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult és
hozzátartozója számára
a) az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről;
b) az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;
c) a bentlakásos intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás,
különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről;
d) panaszjoguk gyakorlásának módjáról;
e) az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;
f) az intézmény házirendjéről;
g) a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről;
h) a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.
(2)
(3) A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles
a) nyilatkozni az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatásban foglaltak
tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról;
b) adatokat szolgáltatni az intézményben e törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz;
c) nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult,
továbbá a közeli hozzátartozója természetes személyazonosító adataiban beállott változásokat
haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével.

XII.

Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végző személyek
jogainak védelmével kapcsolatos szabályok

A szociális szolgáltatást végzők kötelezettsége az ellátottak jogainak biztosítása és tiszteletben
tartása, érdekeinek védelme, a szociális munka Etikai Kódexe, előírásai szerint.
Az ellátottak jogai:
ÁLTALÁNOS JOGOK:
 Az ellátottnak joga van szociális helyzete, egészségi állapota, speciális helyzete és egyéni
szükségletei alapján az egyéni szolgáltatás vagy a teljes körű ellátásra, valamint egyéni
szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás vagy szolgáltatás
igénybevételére
37









A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell
tartani, az ellátottat semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem érheti az ellátás során
Tájékoztatáshoz való jog: intézmény működése, gazdálkodása
Az ellátást igénybe vevőnek joga van az őt megillető alkotmányos jogok tiszteletben tartására,
különös figyelemmel az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki
egészséghez való jogra, valamint megilleti személyes adatainak védelme, a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem
Jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvényi felhatalmazás alapján készült
kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.
Joga van az intézményen belüli szabad mozgásra, a személyes tulajdonát képező tárgyak
használatára
Joga van a panaszjog gyakorlásához

SPECIÁLIS JOGOK:
Az ellátást igénybe vevőnek joga van
 az akadálymentes környezet biztosítására,
 képességek, készségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás vagy állapotjavítás
lehetőségének megteremtésére,
 az információkhoz, az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés
biztosítására,
 az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos döntéseinek
tiszteletben tartására,
 társadalmi integrációjukhoz való jogra, más személyekkel történő kapcsolat létesítésére,
kapcsolattartásra.
A szolgáltatásban részesülő részére jogai gyakorlásához az ellátott jogi képviselő nyújt
segítséget.
Az ellátott jogi képviselővel intézményünk munkakapcsolatban van. Az ellátottak tájékoztatást
kapnak elérhetőségéről. Az intézményben biztosítjuk a panaszjog gyakorlásának lehetőségét.
Minden telephelyen „észrevételi láda” került elhelyezésre, nemcsak szóban, hanem írásban is,
akár névtelenül jelezhetik problémáikat és elismerő észrevételeiket az ellátottak.
A panaszjog gyakorlásának módja:
A szociális alapszolgáltatást, és szakosított ellátást biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő,
illetve a szolgáltatásban részesülő részére jogai gyakorlásához az ellátottjogi képviselő nyújt
segítséget, elérhetősége: hohn.ildiko@obdk.hu telefonon: 06/20 489-95-81, levélben: 5700 Gyula
Pf: 292.
A szolgáltatást igénybe vevők és hozzátartozóik, valamint a dolgozók az ellátással kapcsolatban
panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél.
A szociális szolgáltatást végzők jogai:
A munkaviszonyban álló személynek biztosítani kell, hogy:
 a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést megkapják,
 tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat,
 munkájukat elismerjék,
 valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra.
 az Egyesített Szociális Központ alábbi munkaköreit betöltő személyek közfeladatot ellátó
személyeknek minősülnek: házi segítségnyújtást, támogató szolgáltatást, szenvedélybetegek
ellátását végző szociális gondozó, előgondozást végző munkatárs, tanyagondnok.
A szociális szolgáltatást végzők kötelezettsége az ellátottak jogainak biztosítása és
tiszteletben tartása, érdekeinek védelme, a szociális munka Etikai Kódexe, előírásai szerint.

XIII.

Gondozási dokumentáció
38

A házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás, demens nappali, fogyatékos
nappali és szenvedélybetegek részére nyújtott szolgáltatások során egyéni gondozási tervet
készítünk.
A nappali ellátások biztosítása során „Látogatási és esemény napló”- t kell vezetni a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
többször módosított 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletének 10. számú mellékletében előírtaknak
megfelelően.
A segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerűen és a fejleszteni kívánt területre
fókuszálva történik. A nappali ellátásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási
tervet akkor készítünk, ha a szabadidős tevékenységen kívül egyéb gondozási segítségnyújtásra
szorul az ellátott.
Ha az ellátott kizárólag tanácsadásban és klubfoglalkozásban részesül, abban az esetben nem
szükséges gondozási tervet készíteni.
A gondozási terv elkészítéséről a gondozást végző személy, az abban meghatározott feladatok
teljesítésének biztosításáról a szolgáltatás szakmai vezetője gondoskodik. A gondozási tervet,
annak módosítását, az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével közösen
kell elkészíteni.
Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel
kíséri az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését.
A gondozási tervet készítő személy évente – jelentős állapotromlás esetén annak bekövetkeztekor
– átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni
gondozási tervet, vagy az állapotának megfelelő szolgáltatás igénybevételét javasolja.
Az egyéni gondozási terv tartalmazza:
az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét,
az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok
időbeli ütemezését,
az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit.
Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel
kíséri az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését.
A gondozási tervet készítő személyek évente – jelentős állapotromlás esetén annak
bekövetkeztekor – átfogóan értékelik az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével
módosítják az egyéni gondozási tervet, vagy az állapotának megfelelő szolgáltatás igénybevételét
javasolják.

XIV.










Az intézményi jogviszony megszűnése

Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
A jogosult halálával
A határozott idejű megállapodásban megjelölt időtartam lejártával
Az ellátott állapotában olyan mértékű változás következik be, mely az
intézmény által nyújtott lehetőségeket meghaladja
A próbaidő alatt láthatóvá válik, hogy az ellátottnak más ellátási formára van
szüksége
A szolgáltatást igénybe vevő és/vagy törvényes képviselője írásbeli nyilatkozata
alapján saját kérésére
A házirend súlyos megsértése esetén
A mennyiben a szolgáltatást igénybe vevő előzetes írásbeli bejelentés nélkül 15
napot meghaladó ideig a szolgáltatást nem veszi igénybe
Ha az ellátás jogosultsági feltételei nem állnak fenn

XV.

Térítési díj fizetés szabályai
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Minden szolgáltatásra vonatkozik

-

-

-

102. § (1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a
térítési díj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha
a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó
napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
(2) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni,
jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj
megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az
intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az
intézményvezető a jövedelemvizsgálatot - ideértve a 68/B. § és a 117/B. § szerinti esetet is
- a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat
eredményének megfelelően állapítja meg.
(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri
a (2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b) pontja
alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a
térítési díj megfizetését.
(4) Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt
vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás
lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben foglaltakról.
(5) A 101. § (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119. § (2) bekezdése
szerint jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.
A jövedelem vizsgálat (Szt. 119/C. §) során az intézményvezető megvizsgálja az
intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően az ellátást igénylő: havi
jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén,
havi jövedelmét és jelentős pénzvagyonát rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú
lakóotthon esetén, havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát
ápolást, gondozást nyújtó intézmény és ápoló-gondozó célú lakóotthon esetén. Illetve a
térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott havi jövedelmét szociális
alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén, havi jövedelmét és
pénzvagyonát tartós bentlakásos intézmény esetén, havi jövedelmét és ingatlanvagyonát a
117. § (5) bekezdése szerinti esetben.
A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének
időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére
a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve a jogszabályban
rögzített esetben. (Szt. 115.§ (7) bekezdése alapján a felülvizsgálat során megállapított új
személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj
megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve,
ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően - jövedelem és vagyon hiányában térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres
pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének
kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.)
Az intézményvezető személyi térítési díjról szóló értesítésének kézhezvételétől számított 8
napon belül az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díj megfizetésére kötelezett
személy a fenntartóhoz fordulhat, ha a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak
csökkentését vagy elengedését kéri. A fenntartó határozattal dönt a kérelemről, mely ellen a
kérelmező a bírósághoz fordulhat.

Békéscsaba, 2015. március
Bátori Zsuzsanna
intézményvezető
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Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
5600 Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.
Telefon: 06 (66) 540-394
Fax: 06 (66) 540-399
E-mail: eszibcs@invitel.hu
www.bkeszi.hu
Nyilvántartási szám: ________________

Megállapodás
Támogató Szolgálat igénybevételére

Amely létrejött egyrészről:
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ(Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.) mint
szolgáltatást nyújtó intézmény,
másrészről:a szolgáltatást igénybe vevő
Név: _____________________________________________________________
Születési név: ______________________________________________________
Anyja neve: ________________________________________________________
Születési hely, idő: __________________________________________________
Állampolgárság:_____________________________________________________
TAJ szám: _________________________________________________________
Lakcím: ___________________________________________________________
szám alatti lakos(továbbiakban Ellátott), illetve a nevében eljáró törvényes képviselő,
Név: _____________________________________________________________
Születési név:_______________________________________________________
Anyja neve: ________________________________________________________
Születési hely, idő: __________________________________________________
TAJ szám: _________________________________________________________
Lakcím: ___________________________________________________________
(továbbiakban törvényes képviselő) mint ellátást kérelmező között, az alulírott helyen és napon az
alábbi feltételekkel:
Szociálisan rászorult

Szociálisan nem rászorult

A szolgáltatás igénybevételéről
Az Ellátott illetve törvényes képviselője által, 20__________napján beadott kérelme alapján a
szolgálatvezető biztosítja a kérelmező részére a Támogató szolgálat, mint személyes gondoskodást
nyújtó szociális alapszolgáltatás igénybevételének lehetőségét.
A szolgáltató a jelen szerződésben biztosítja az Ellátott részére az alábbi szolgáltatást,
szolgáltatásokat:
 személyi segítés


szállító szolgálat

A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás kezdetének időpontja:
___________________
Az ellátás időtartalma határozott időtartalmú, 20___ év _______________ hó ______ napjáig.
Az ellátás időtartalma határozatlan idejű.
A szolgáltatást munkanapokon:_____________ óráig biztosítjuk.

*a megfelelő aláhúzandó

1

A szolgáltatás munkaidőn túl, munkaszüneti napokon előzetes egyeztetéssel, a Szolgálatvezető egyedi
elbírálása alapján vehető igénybe.
A szolgáltatás igazolásáról
Az igénybe vett szolgáltatást az Ellátott, az Ellátott törvényes képviselője, vagy az általa
mellékletben megjelölt személy/személyek aláírásával igazolja.
Név: _____________________________________________________________
Születési név: ______________________________________________________
Anyja neve: ________________________________________________________
Születési hely, idő: __________________________________________________
TAJ szám: _________________________________________________________
Lakcím: ___________________________________________________________
Térítési díj fizetéséről
Az Ellátott a Támogató Szolgálat igénybevételéért térítési díjat köteles fizetni.
Személyszállítás személyi térítési díja: _______________ Ft/Km
A szállító szolgálat térítési díja a teljesített kilométerek és a kilométerdíj szorzata.
Személyi segítés személyi térítési díja: _______________ Ft/óra
A személyi segítés térítési díja a gondozásra fordított, órában kifejezett idő és az óradíj szorzata.
A térítési díj megállapításához az ellátott által aláírt jövedelemigazolás szükséges.
Személyi segítés esetén az Ellátott, illetve törvényes képviselője a személyi segítés keretében végzett
tevékenységet minden nap a személyi segítő által dokumentált gondozási naplóban aláírásával
igazolja. A gondozási napló képezi az ellátásért fizetendő térítési díjak számításának alapját.
Személyi szállítás esetén a térítési díj megállapításakor minden megkezdett kilométer képezi a térítési
díj alapját. A szolgáltatást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője a személyi szállítás teljesülését
minden alkalommal a gépkocsivezető által vezetett menetlevélen, illetve szállítási elszámoló adatlapon
aláírásával igazolja. ( Azon esetekben ahol, és amennyiben az aláírás általuk nem megvalósítható, úgy
a megállapodást megkötő személynek mellékletben nyilatkoznia kell, hogy ki igazolhatja az elvégzett
tevékenység teljesülését.)
A térítési díj fizetése- Ellátott döntése szerint-készpénzfizetési számlával, banki átutalással,
vagy a Szolgáltató pénztárába való készpénzbefizetéssel utólag történik.
Folyamatos ellátás esetén a térítési díjat az ellátottal egyeztetve egy összegbe kell kifizetni a teljesített
naptári hónap lezárását követő hónap 10. napjáig, vagy a szolgáltató és az ellátott által közös
megegyezéssel megállapított határidőig.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászorult szolgáltatást igénybevevő
rendszeres havi jövedelmének 30%-át, kiskorú igénybevevő esetén a közös háztartásban élő szülők
egy főre jutó havi jövedelmének 20%-át.
A szolgálatvezető a mindenkori térítési díjakról, illetve azok változásairól írásos értesítést küld az
Ellátott részére.
A térítési díjat fizető személy az Ellátott, az Ellátott törvényes képviselője:
Név: _____________________________________________________________
Cím: _____________________________________________________________

102. § (1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
a térítési díj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha
a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap
utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
(2) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi

*a megfelelő aláhúzandó
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-

térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az
intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az
intézményvezető a jövedelemvizsgálatot - ideértve a 68/B. § és a 117/B. § szerinti
esetet is - a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a
jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.
(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
nem kéri a (2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b)
pontja alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
(4) Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes
képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a
felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben
foglaltakról.
(5) A 101. § (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119. § (2)
bekezdése szerint jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.
A jövedelem vizsgálat (Szt. 119/C. §) során az intézményvezető megvizsgálja az
intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően az ellátást igénylő: havi
jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
esetén, havi jövedelmét és jelentős pénzvagyonát rehabilitációs intézmény és
rehabilitációs célú lakóotthon esetén, havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és
jelentős ingatlanvagyonát ápolást, gondozást nyújtó intézmény és ápoló-gondozó
célú lakóotthon esetén. Illetve a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott
havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
esetén, havi jövedelmét és pénzvagyonát tartós bentlakásos intézmény esetén, havi
jövedelmét és ingatlanvagyonát a 117. § (5) bekezdése szerinti esetben.
A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének
időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj
megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra,
kivéve a jogszabályban rögzített esetben. (Szt. 115.§ (7) bekezdése alapján a
felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a
fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a
felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot
megelőzően - jövedelem és vagyon hiányában - térítésmentesen vette igénybe az
ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez
utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres
pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.)
Az intézményvezető személyi térítési díjról szóló értesítésének kézhezvételétől
számított 8 napon belül az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díj
megfizetésére kötelezett személy a fenntartóhoz fordulhat, ha a személyi térítési díj
összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri. A fenntartó
határozattal dönt a kérelemről, mely ellen a kérelmező a bírósághoz fordulhat.

A szociális rászorultság vizsgálatáról
Az intézményvezető a szociális rászorultság fennállását a szolgáltatás igénybevételét
megelőzően megvizsgálja, valamint – amennyiben a szociális rászorultság alapjául szolgáló
körülmény határozott ideig áll fenn – az igénybevétel során a határozott idő leteltét követően
felülvizsgálja. Az ellátott köteles a felülvizsgálathoz szükséges dokumentumokat az intézményvezető
rendelkezésére bocsátani.
Amennyiben a szociális rászorultság ténye nem igazolható, az ellátás az igazoló dokumentumban
szereplő időpont, illetve a szociális rászorultság felülvizsgálatának dátumával a megállapodás
megszűnik.
Adatváltozások bejelentéséről
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Az Ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben és a jövedelmi
viszonyaiban beállt változásról 15 napon belül a szolgálatvezetőt értesíteni.
Megállapodás megszűnéséről és megszüntetéséről
Az intézményi jogviszony azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik, ha:
 Határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával.
 A Támogató Szolgálat jogutód nélküli megszűnésével.
 A szolgáltatást igénybe vevő halálával.
A megállapodás megszüntetésének feltételei
 Jelen megállapodás írásban megszüntethető a felek közös megegyezésével.
 A szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett a megállapodás felmondását írásban, indoklás
nélkül kezdeményezheti.
 A szolgálatvezető a megállapodást felmondással, írásban megszüntetheti, ha:
- a szolgáltatást igénybe vevő részéről a jogosult jogszabályi feltételei nem állnak fenn.
- a szolgáltatást igénybevevő számára másik intézménybe történő elhelyezés indokolt,
- a szolgáltatást igénybevevő kéthavi térítési díjjal hátralékba esik, feltéve ha a
szolgáltatásvezető felszólítására 15 napon belül azt nem teljesíti,
- a szolgáltatást igénybevevő a megállapodásban nem rögzített szolgáltatásokat
végeztet,
- a szolgáltatást igénybe vevő veszélyezteti a támogató szolgálat munkatársának
egészségét és testi épségét,
- a szolgáltatást igénybe vevő elköltözik az ellátási területről.
 A megállapodás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában 15 nap felmondási
idővel szűnik meg.
 Ha a megállapodás felmondásának jogszerűségét bármely fél vitatja, kérheti a bíróságtól a
megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek
mellet mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határozatot nem hoz.
 A megállapodás megszűnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak,
amely ügylet kiterjed a fizetendő térítési díjakra, és az esetleges hátralékaira, illetve minden
olyan dologra, amely a megállapodás megszűnéséhez, megszűntetéséhez okszerűen
kapcsolódik. Ha az ellátott súlyosan megsérti az intézmény házirendjét:
A jogviszony megszüntetéséről a szolgálat vezetője írásos értesítést küld. A felmondási idő 15
nap, kivéve, ha az Ellátott vagy törvényes képviselője azonnali hatállyal vagy meghatározott
időponttól kéri a jogviszony megszüntetését.
Ha a szolgálat által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem
ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához
fordulhat.
Ebben az esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítjuk, amíg a fenntartó,
illetve a bíróság jogerős és végrehajtó határozatot nem hoz.
A megállapodás megszüntetésekor a felek elszámolnak, mely magába foglalja a térítési díj
fizetését, az átadott és átvett tárgyi eszközök visszaadására, visszavételezésére.
Panaszok kezeléséről
Az igénylő (vagy törvényes képviselője) panaszával a támogató szolgálat vezetőjéhez
fordulhat. Amennyiben a szolgálat vezetője a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül
nem vizsgálja ki a panaszt, úgy az igénylő a szolgálat fenntartójához fordulhat.
A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján
kívánják rendezni. Ha a panaszt ezt követően sem sikerül tisztázni, az ellátott a támogató
szolgáltatás működési területe szerint illetékes önkormányzat jegyzőjéhez fordulhat vagy/ és
panaszai kivizsgálásában az ellátottjogi képviselő segítheti.
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Személyes adatok kezeléséről
A szolgáltató az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja.
Az adatokat az 1992. évi LXIII. (személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló) törvény előírásainak megfelelően titkosan kezeli.

Egyéb rendelkezések
A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő illetve kötelezett kijelentem, hogy a biztosított támogató
szolgáltatás igénybevételeinek feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a
házirendről;a fizetendő térítési díjról; a teljesítés feltételeiről;illetve a mulasztás
következményeiről; a szolgáltatást igénybe vevő jogairól és kötelezettségeiről; a panaszjog
gyakorlásának módjáról; az ellátottjogi képviselőről és elérhetőségéről; a megszűnés eseteiről
szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem.
Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett a mai napon a megállapodás egy
példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem.
Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írják alá.
Békéscsaba, ______________________
Az intézmény vezető megbízásából:
________________________________
_____________________________
Ellátott / Ellátott törvényes képviselője

A szolgáltatás vezetője
P.H.

_______________________
Tartásra kötelezett személy
Tanú:
1. Név: ___________________________

2. Név: ________________________

Lakcím:_________________________

Lakcím:______________________

Erről értesül:
1.______________________________
2.____________________Idősek klubja
3. Irattár
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Szakmai Program
Családsegítés, Gyermekjóléti központ, Családok Átmeneti
Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona, Helyettes Szülői Hálózat
vonatkozásában

Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 9.

Elfogadva: ………………………….KTT Határozattal
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Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
A szolgáltató adatai
A szolgáltató neve:
Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
A szolgáltató székhelye:
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 9.,tel.:66/523-849,fax:66/523-847
E-mail: patakibobe@bekescsaba.hu
Telephelyek/Területi irodák:
5600 Békéscsaba, Fövenyes út 1/A
5609 Csabaszabadi, Apácai út 6.
5674 Kétsoprony,Dózsa Gy.út 22.
5675 Telekgerendás, Dózsa Gy.út 11.
Családok Átmeneti Otthona, 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 24.
Gyermekek Átmeneti Otthona, 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 24.
A szolgáltató típusa:
Közfeladatot ellátó intézmény
Fenntartó neve:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
A fenntartó székhelye:
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
A szakmai program hatálya


a szakmai program 2015. április 1. napján lép hatályba.



a szakmai program személyi hatálya kiterjed a szolgáltatást igénybe vevők, valamint a
családsegítő

szolgálat

szakmai

működtetésében,

szolgáltatásai

nyújtásában

közreműködő személyekre


a szakmai program területi hatálya: Békéscsaba Megyei Jogú Város, Csabaszabadi,
Telekgerendás, Újkígyós és Kétsoprony község területén élő lakosság teljes köre
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Az intézmény célja
Az intézmény az ellátási területén élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt
veszélyeztetett, valamint a krízishelyzetbe került egyének és családok számára nyújt segítő
szolgáltatást. Célja az egyének és családok életvezetési képességének megőrzése, a problémák
kialakulásának megelőzése, kiváltó okok feltárása, krízishelyzetek kezelése, a kialakult
problémák megszüntetésének elősegítése a szociális munka eszközeinek, módszereinek,
valamint a szociális szakember készségeinek alkalmazásával.

Az intézmény tevékenységi köre


Családsegítés



Gyermekjóléti szolgáltatás



Kapcsolattartási ügyelet



Kórházi szociális munka



Utcai és lakótelepi szociális munka



Készenléti szolgálat



Családok Átmeneti Otthona



Gyermekek Átmeneti Otthona



Helyettes szülői hálózat

Szociológiai jellemzők
Az intézmény ellátási területe a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társuláshoz tartozó településekre (Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás,
Újkígyós) terjed ki.
Békéscsaba bemutatása:
 Közigazgatási besorolás: megyeszékhely, megyei jogú város
 Megközelíthetőség: Békéscsaba Magyarország dél-keleti határán, Budapesttől
mintegy 200 km-re található.

Békés megye legfontosabb közúti és vasúti

csomópontja, autóval vasúton, nemzetközi közforgalmi és sportrepülőtere révén akár
közvetlenül repülőgéppel is megközelíthető.
 Lakosságszám:

61046 fő
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Békéscsaba
Demográfiai mutatók:

Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

A KSH tájékoztatása szerint a megyeszékhely, Békéscsaba lakossága 2012. december 31.
napján 61.046 fő. Békéscsaba Megyei Jogú Város lakónépessége évről évre csökken. 5 éves
vizsgált időszakban mindösszesen 3806 fővel lett kevesebb településünk lakónépessége.

Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója
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A lakosság korcsoportos megoszlásában két korcsoport létszáma kiemelkedően magas ( 36-41
és 51-59 éves korosztály). Az idősebb korosztályba tartozók száma településünkön is
folyamatosan növekszik, és ma már jóval 100 fölött van a szépkorúak száma.
A népességszám fogyásának egyik oka az a nyolcvanas évek óta tartó folyamat, amely szerint
az élve születések és a halálozások számának különbsége évről évre negatív értéket mutat.
Természetes szaporodás
élve
születések
száma

halálozások
száma

természetes
szaporodás
(fő)

2008

521

771

-250

2009

515

767

-252

2010

429

762

-333

2011

440

828

-388

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Az élve születések és a halálozási mutató negatív egyenlegét a településre beköltözők által
indukált létszámmozgás sem tudja kompenzálni addig, amíg több lesz az elvándorlók száma,
mint a beköltözőké. A vándorlási egyenleg értéke az elmúlt években többnyire negatív, bár
100 fő alatti értéket mutat.
A nemek szerinti összetétel - hasonlóan az országoshoz - összességében nőtöbbletet mutat,
amelynek elsődleges oka a férfiak és nők eltérő halandósága. A két nem száma közötti
különbség fokozatosan nő, gyakorlatilag kétszer annyi nő éli meg a 80 éves kort, mint férfi.
Öregedési index
65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)

Öregedési index (%)

2008

10 546

8 096

130,3%

2009

10 778

7 974

135,2%

2010

10 893

7 780

140,0%

2011

10 972

7 609

144,2%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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Szociális jellemzők
Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti
lakónépesség (fő)
év

nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

nő

férfi

összesen

fő

fő

fő

fő

%

fő

%

fő

%

2008

23 118

21 681

44799

1 544

6,7%

1 453

6,7%

2997

6,7%

2009

22 948

17 354

40302

1 780

7,8%

1 882

10,8%

3662

9,1%

2010

22 790

21 266

44056

1 869

8,2%

1 880

8,8%

3749

8,5%

2011

22 645

21 157

43802

1 885

8,3%

1 808

8,5%

3693

8,4%

2012

nő

férfi

1 827

összesen

2 009

3836

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Az elmúlt 3 évben 1,7 % -al nőtt a vizsgált korcsoportban a nyilvántartott álláskeresők száma.
A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy 2008. óta a férfiak és nők között is nőtt a
nyilvántartott álláskeresők száma. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma a férfiak és
a nők körében közel azonos, és a korcsoportban 3-4 % körüli. Az elmúlt 5 évben mindkét nem
esetében nőtt a pályakezdő álláskeresők száma.

Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma
év

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

nő

férfi

összesen

fő

fő

fő

fő

%

fő

%

fő

%

2008

4 838

4 890

9728

151

3,1%

139

2,8%

290

3,0%

2009

4 707

4 749

9456

173

3,7%

159

3,3%

332

3,5%

2010

4 595

4 603

9198

164

3,6%

177

3,8%

341

3,7%

2011

4 496

4 501

8997

177

3,9%

186

4,1%

363

4,0%

2012

nő

216

Férfi

214

összesen

430

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások

Álláskeresési segélyben részesülők száma
15-64 év
segélyben
közötti
részesülők
lakónépessé
fő
g száma

év

segélyben
részesülők
%

2008

44 799

963

2,1%

2009

44 409

1 086

2,4%

2010

44 056

1 370

3,1%

2011

43 802

1 307

3,0%

3 472

-

2012

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Közfoglalkoztatás főbb adatai Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
2009-2013. évben
2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

850

1047

1031

923

1117

Támogatási összeg
(e Ft)

242 894

479 449

198 010

175 025

522 375

Önkormányzati
önrész (e Ft)

22 789

32 609

30 737

34 548

28 256

Összesen (e Ft):

265 684

512 058

228 747

209 573

550 631

Foglalkoztatottak
létszáma (fő)

Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

A közfoglalkoztatás rendszere 2009-2013. között erőteljesen átalakult, megváltozott. 20092010. évben elsősorban a települési önkormányzat feladata volt a közfoglalkoztatás
megszervezése. 2011. évtől Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett,
intézményei, a civil szervezetek, az egyházi jogi személyek és egyéb állami feladatot ellátó
szervek is sikeresen pályázhatnak a közfoglalkoztatásra.
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Békéscsaba teljes lakosságának közel egyharmada részesül nyugdíjban, járadékban vagy
nyugdíjszerű ellátásban.

Ellátási terület sajátosságai, kiemelt problémái
Legrosszabb helyzetben a város tanyás területei vannak. Ide sorolható a Kenderföldek
területe is, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy a külterületek belterületbe vonásával messze
nem oldódnak meg az infrastrukturális problémák, s nyilván még lassabban a társadalmiak.
Legrosszabb helyzetű a komfort, illetve a vezetékes ivóvíz nélküli lakások nagy arányával
jellemezhető téglagyári gödröktől keletre húzódó sáv a Kenderföldekkel, a Keleti-kertek s a
Borjúréti-kertek egy része, valamint a külterület. Ezeken a területeken az egyszobás lakások
magas aránya is nehéz helyzetre utal, ebben a vonatkozásban a Szarvasi út-Csorvási út
háromszög is kiemelhető. Legnehezebb helyzetűnek elsősorban a munkanélküliség, illetve a
szakképzettséget nem igénylő foglalkozások relatíve magas aránya miatt a téglagyári
gödröktől keletre húzódó sáv (főleg a hajléktalanszálló miatt), a Kenderföldekkel, továbbá
részben a Szarvasi út, Berényi út, valamint a Szarvasi út és Csorvási út által határolt terület, a
külterület, s Gerla és Fényes elég nagy foltjai. Viszonylag kedvezőtlennek tekinthető továbbá
az inaktív keresők magas arányával jellemezhető jaminai, valamint északi területek helyzete
az elöregedés miatt.
A felnőtt munkaképes korú kliensek alacsony százaléka jelenik meg a valós munkaerőpiacon,
jelentős

részük

közfoglalkoztatás

keretében

van

időközönként

foglalkoztatva.

A

munkanélküliek segélyekből, illetve alkalmi munkából tartják fenn magukat, illetve
családjukat. A szociálisan hátrányos helyzetű családoknál a segélyek mellett a legnagyobb
bevételi forrást a gyermekek után járó támogatások jelentik.
A rendszerváltást követő években a lakosság jelentős része „rokkant ellátásba” menekült, az
elmúlt évek tendenciája azt mutatta és jelenleg is mutatja, hogy a felülvizsgálatok alkalmával
ezek az ellátások megvonásra kerülnek, mivel hosszú évek óta tartósan távol maradtak a
munkaerő-piactól, így a reintegrációjuk a munkaerő-piacra nehézségekbe ütközik.
Az idős emberek száma jelentős a településen, egyre nagyobb arányban fordulnak elő, hogy
egyedül, magukra hagyottan élnek, a családi kapcsolataik beszűkülése, esetenként teljes
hiánya miatt ellátásukban jelentős teher hárul a szociális ellátó rendszerre.
A pszichiátriai betegek számának növekedése, illetve az egészségügyi ellátórendszer nem
megfelelő működése következtében egyre több patológiás viselkedésű egyén jelenik meg a
szociális ellátó rendszerben, speciális kezelésük rendkívül energiát igényel a kollégáktól,
szakszerű ellátásuk nem az ellátórendszer feladata.
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Csabaszabadi
Csabaszabadi bemutatása:
 Közigazgatási besorolás: község
 Megközelíthetőség: A településrész 1993. július 1-jével kivált Békéscsaba Megyei
Jogú Városból és önálló közigazgatási státuszt, községi rangot kapott. Békéscsaba
megyeszékhelytől délnyugati irányban 16 kilométer távolságra helyezkedik el.
Vasúthálózat nincs - legközelebb Csorvás, Békéscsaba és Szabadkígyós településeken
érhető el. A buszjárat aránylag jónak mondható. Összesen 42 járat megy keresztül a
településen.
Demográfiai mutatók (2012)
Lakónépessége

368 fő
0 – 4éves

8 fő

5 - 9 éves

17 fő

10 - 14 éves

20 fő

15 – 19 éves

29 fő

20 – 59 éves

199 fő

60 – 64 éves

28 fő

65 éves és idősebb

67 fő

Szociális jellemzők
Csabaszabadiban 2012. évben 38 fő volt a nyilvántartott álláskeresők száma. A
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek átlagos havi száma 21 fő. A rendszeres
szociális segélyben részesítettek átlagos száma 3 fő volt. A községben közel egyharmada a
nyugdíjasok aránya. A település a kistérség leghátrányosabb helyzetű része, önálló óvodával,
iskolával nem rendelkezik, a munkahelyek száma minimális, a munkanélküliség itt a
legnagyobb.
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Kétsoprony
Kétsoprony bemutatása:
 Közigazgatási besorolás: község
 Megközelíthetőség: Kétsoprony Békéscsabától nyugatra a 44-es gyorsforgalmi úton,
Kecskemét

irányában

fekszik,

Kondoros,

Csorvás

és

Kamut

között.

Vasútja nincsen, de autóbusz járatokkal jól megközelíthető, hiszen Békéscsabáról a
közvetlen járatok rendszeresen mennek és a Szarvasra, valamint a Kecskemétre
közlekedő autóbuszok is érintik a települést.
Demográfiai mutatók (2012)
Lakónépessége

1.450 fő
0 – 4 éves

54 fő

5 - 9 éves

45 fő

10 - 14 éves

71 fő

15 – 19 éves

107 fő

20 – 59 éves

805 fő

60 – 64 éves

93 fő

65 éves és idősebb

275 fő

Szociális jellemzők
A szolgáltatást igénybe vevő 50 fő közül a legnagyobb arányt az inaktívak (38 %) és az
álláskeresők (40 %) képviselik. Kétsopronyban 2012. évben 97 fő volt a nyilvántartott
álláskeresők száma. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek átlagos havi
száma 30 fő volt. A községben sokan élnek külterületeken, tanyákon, fő probléma, hogy
nincsenek munkahelyek.

Telekgerendás
Telekgerendás bemutatása:
 Közigazgatási besorolás: község
 Megközelíthetőség:
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A település közigazgatási területén halad át a Békéscsaba-Szeged vasútvonal.
Békéscsabától 10 Km-re van nyugatra.
Demográfiai mutatók (2012)
Lakónépessége (fő)

1.549 fő
0 – 4 éves

48 fő

5 - 9 éves

42 fő

10 - 14 éves

64 fő

15 – 19 éves

85 fő

20 – 59 éves

855 fő

60 – 64 éves

101 fő

65 éves és idősebb

354 fő

Szociális jellemzők
A segítséget kérők által megnevezett, hozott probléma legnagyobb arányát az anyagi jellegű
nehézségek képviselik (22 %), jelentős arányt képvisel a foglalkoztatási probléma (16 %)
valamint az információ kérése (10 %).Telekgerendáson 2012. évben 107 fő volt a
nyilvántartott álláskeresők száma. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek
átlagos havi száma 30 fő volt. A rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma 3
fő volt.
A településen élők jelentős része mezőgazdaságból él, itt is jellemző probléma a
munkanélküliség.
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I. Családsegítő Szolgálat
A családsegítés célja
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése,
a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.

A családsegítés feladata
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer
működik, a kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató családgondozója
személyesen felkeresve tájékoztatja az egyéneket és családokat a családsegítés céljáról és
tartalmáról.
Tevékenységi köre: személyes segítségnyújtás egyéni és csoportos technikák alkalmazásával,
ellátások illetve szolgáltatások közvetítése, szervezési tevékenység, közösségfejlesztés.

Családgondozás a családsegítő munkában
A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybevevő személyes
együttes

munkafolyamata,

melynek

tartalma

és

menete

írásbeli

együttműködési

megállapodásban kerül rögzítésre, feltéve, ha a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán
tett intézkedéssel nem zárható le.
A gondozási tevékenység során szükséges a család helyzetének, diszfunkcióinak felmérése, a
krízishelyzetek felismerése, a klienssel közösen írásban megállapodva a problémák
megoldására. A megállapodás tartalmazza a szolgáltatást igénybe vevő személy problémáit,
az elérendő cél érdekében megvalósítandó feladatokat, az együttműködés módját, a
folyamatba bevonandó szolgáltatókat, intézményeket, a találkozások rendszerességét, a segítő
folyamat várható eredményét, a lezárás időpontját.
A szociális esetmunkát végző személy az adott kliens esetfelelőse, segítséget nyújt ahhoz,
hogy a kliense problémája kezeléséhez a lehető leghatékonyabb, elérhető szolgáltatásokhoz
hozzá jusson, valamint az igénybe vevő beleegyezésével együttműködik más szociális és
egyéb szolgáltatásokat nyújtó intézményekkel. A szolgáltatást nyújtó intézmények és
szolgáltatók együttműködését koordinálja.
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A család rendszerszemléletű gondozása során folyamatosan figyelemmel kell kísérni a
családban élő kiskorú érdekeit, helyzetét, speciális szükségleteit. Szükség esetén az esetfelelős
megkeresi a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézményt.
A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában, családi környezetében tett
látogatások, illetve a családsegítő szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és segítő
munkaformák útján valósul meg.
A megelőzés érdekében kapcsolatot tartunk az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. A
szolgáltatást igénybe vevő tudtával véleményt, információt, esetenként segítséget kérünk a
velük kapcsolatban álló intézményektől, szolgáltatóktól. Azokban az esetekben, ahol felmerül
a veszélyeztetettség és az egyén, a család nem működik együtt, nem teszi meg a szükséges
lépéseket, a családsegítő szolgálat jelzést tesz, az illetékes intézmény, hatóság felé. Az olyan
felnőtt korú személyek esetében jelzéssel élünk a gyámhivatal felé, akik szellemi vagy
pszichés állapotuk miatt önálló életvitelre képtelenek, ellátásuk megoldatlan és a megajánlott
segítséggel nem tudunk helyzetükön javítani.
Az intézményünkhöz jogi problémával, vagy bűncselekmény áldozataként forduló
szolgáltatást igénybe vevőt szükség esetén továbbirányítjuk a jogi segítségnyújtó, illetve az
áldozatsegítő szolgálathoz. A kapcsolat velük kölcsönös.
Intézményünk szolgáltatása közé tartozik az adományok közvetítése, ennek keretében
együttműködünk több civil szerevezettel, egyházzal, illetve magánszemélyekkel is.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében kerül kríziskeret
elfogadásra és az kerül átadásra az intézmény részére, melyből azonnali anyagi támogatás
nyújtható azon Békéscsabán lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező családok, egyének
számára, akiknek krízishelyzete – ezt indokolttá teszi. A támogatásra a családgondozó tesz
javaslatot a krízis szabályzatban foglalt feltételeknek megfelelően – miután megvizsgálta a
kliens helyzetét - a szakmai egység vezetőjének egyetértésével. A támogatás kifizetésére az
intézményvezető döntését követően kerülhet sor. A támogatás nyújtásának feltétele a
környezettanulmány. Az elkészített környezettanulmány fél évig használható, azt követően
nyújtott támogatáshoz új környezettanulmányt kell készíteni.
A családsegítés révén a célcsoport életminősége javul, szociális biztonsága nő, megelőzhető a
további romlás. Tájékozottabbá válnak problémáik megoldási lehetőségeit illetően,
hozzájutnak a szükséges ellátásokhoz, az adósságkezelési és egyéb tanácsadások elősegítik,
hogy a család adósságai rendeződjenek, a működési zavarok enyhüljenek. A gondozott
egyének, családok csoportokba, közösségekbe való eljuttatása mentális állapotjavulást
eredményez, csökken az elmagányosodás, az izolálódás kockázata.
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A családsegítés feladatai:


Fenntartó tájékoztatása az ellátási terület szociális sajátosságairól, javaslattétel új
ellátások bevezetésére



Észlelő- és jelzőrendszer működtetése



Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás



Anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, a
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése



Ügyintézésben segítségnyújtás



Szociális és információs adatgyűjtést, a szolgáltatást igénybe vevő megfelelő
tájékoztatása érdekében



Pszichológiai, jogi tanácsadás szervezése



Tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdő családok, személyek és szociálisan rászorult személyek és
családok részére tanácsadás nyújtás



Közösségfejlesztő, egyéni és csoportos terápiás programok szervezése



Segítségnyújtás az egyének és családok kapcsolatkészségeinek javításához a
mediáció, a családkonzultáció, a segítőbeszélgetések módszereivel



Támogató, önsegítő csoportok szervezése, működtetése



A menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt
társadalmi beilleszkedés elősegítését



A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő
érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki
kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira.
Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha
o a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és
o a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e
szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók.

Adósságkezelési tanácsadás
Célcsoport: lakhatási problémákkal és adósságterhekkel rendelkező kliensek csoportja
Békéscsaba város illetékességi területén.

14

Az adósságkezelési tanácsadó a tanácsadás keretében az alábbi feladatokat látja el:


tájékoztatja az adóst a szolgáltatásról, az adósságkezelés formáiról, feltételeiről



a helyszíni környezettanulmányban felveszi az alapvető adatokat a lakásban élő
személyek életkörülményeiről, a lakás jellemzőiről



az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési
kapacitását, motiváltságát, az adósságkezelés várható eredményességét és ennek
alapján javaslatot tesz az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem elbírálására, a
kezelésbe vonandó adósságok körére figyelemmel a lakhatást leginkább veszélyeztető
adósságokra



az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásos megállapodást köt



az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy
személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési
megállapodásban foglaltak betartását



közvetít az érintett közüzemi szolgáltatók és a díjhátralékot felhalmozott adós között,



a klienssel együtt, hosszú távú program keretében átalakítja a háztartás kiadási
szerkezetét



segít az adósságok visszafizetéséhez szükséges új forrásokat megteremteni



kapcsolatot tart az érintett közüzemi szolgáltatókkal és az önkormányzattal



ellenőrzi, követi az adósságkezelés időtartama alatt a kliens kötelezettségeit, illetve a
megállapodásban foglaltak betartását



felkészíti a családot az újabb adósság felhalmozásának elkerülésére

Adósságcsökkentési támogatás igénybevétele: a Békéscsabai Megyei Jogú Város
Önkormányzati helyi rendeletében foglaltak szerint.
Közösségi szociális munka
A közösségi munka új kihívást jelent a helyi társadalmak fejlesztésében. A közösségi munka a
helyi kezdeményezéseket és a közös cselekvést segíti, ezáltal növeli az emberek tudatosságát,
együttműködését, aktív részvételét a folyamatokban. A közösségfejlesztés, a közösségi munka
formái, módszerei és szemlélete segíti a lakosságot abban, hogy bekapcsolódjanak a helyi
közéletbe, képessé váljanak a közösségi szükségletek és problémák megfogalmazására. Az
önsegítő típusú, a közösségi erőforrásokat mozgósító csoportmódszerek elsajátítása érdekében
indítunk csoportfoglalkozást, hogy elsajátítsák a csoportépítés és a közösségfejlesztés alapjait,
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melynek eredményeként képessé válnak a jövőben önkéntes tevékenység megszervezésére,
szomszédsági programok működtetésére, vagy formalizált (civil) szervezetek megalakítására.
A családsegítő szolgálat jelzőrendszere
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer
működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény,
valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat
jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a
családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról,
személyről szereznek tudomást
A jelzőrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok:


A jelzésre köteles szerveket felhívja a veszélyeztetettség jelzésére, krízis helyzet
észlelése esetén az arról való tájékoztatásra.



A veszélyeztetettség, ill. krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi a szükséges
intézkedéseket.



Az intézkedés tényéről tájékoztatja a jelzés tevőt.



Fogadja a beérkezett jelzéseket, a kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó
szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés
problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve
tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

A családsegítő szolgálat igénybevételének módja
A szolgáltatás – a segítséget kérő vagy elfogadó- Békéscsaba város, Csabaszabadi község,
Kétsoprony község és Telekgerendás község területén élő lakosság teljes körére kiterjed.
A szolgáltatások igénybevétele önkéntes (kivéve az együttműködésre kötelezettek) és
térítésmentes mindenki számára.
A családsegítő szolgálat dokumentációja
A szolgáltatást igénybevevőkről az intézmény a többszörösen módosított 1/2000.(I.7.) SzCsM
rendelet és a 1993. évi III. törvény alapján nyilvántartást vezet (esetnapló, forgalmi napló,
nyilvántartás családsegítésben részesülő személyekről). Az egyénekkel, családokkal
történő találkozásokról a családgondozók és szociális segítők minden esetben feljegyzéseket,
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esetleírásokat készítenek, melyeket az egyéni dossziékban gyűjtenek. Az esetekhez
kapcsolódó dokumentációt szakmai és formai szempontból a szakmai csoport vezetője
negyedévente ellenőrzi.
Szakmai információk
A családsegítés feladatait a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
keretein belül önálló szakmai egységként működő családsegítő munkacsoport látja el, a
törvényi előírásoknak megfelelően.
A munkacsoport személyi feltételei:
Békéscsaba:

1 fő családgondozó-csoportvezető

(Csabaszabadival)

11 fő családgondozó
3 fő szociális segítő

Telekgerendás:

0,5 fő családgondozó

Kétsoprony:

0,5 fő családgondozó

A személyes gondoskodást végzők szakképzettsége megfelel az 1/2000.(I.7.) SzCsM
rendeletben előírtaknak. A szakmai egységen belüli helyettesítés megszervezése a
csoportvezető feladata. A munkacsoport a feladat ellátása során folyamatosan együttműködik
az intézmény többi szakmai egységével.
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II. Gyermekjóléti Központ
A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei:
Az intézmény az 1997. évi XXXI. törvény, 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet, valamint az
15/1998.(IV.31.) NM rendeletben meghatározott jogszabályok alapján az Alaptörvénnyel és a
gyermekek jogairól szóló Egyezménnyel összhangban végzi tevékenységét, a szociális munka
módszereinek alkalmazásával, a Szociális Munka Etikai Kódex-ben előírtak alkalmazása
mellett.
„A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését,
illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését”(Gyvt. 39.§.).

A szolgáltatás célja, alapfeladatai
Az ellátási terület demográfiai viszonyainak, jellemző gyermekvédelmi és szociális
sajátosságainak feltérképezését követően az adott településre, illetőleg település részre
vonatkozó program kidolgozása és megvalósítása. A gyermeki jogok érvényesülésének
biztosítása, valamint a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő gondozás-nevelés
figyelemmel
veszélyeztető

kísérése,

gyermekek

körülmények

megszűntetésében

való

családban

megelőzése,

közreműködés,

a

történő

nevelkedésének

kialakult

veszélyeztető

valamint

a

gyermekek

elősegítése,
körülmények

családba

történő

visszahelyezésének elősegítése.
A szolgáltatás tartalma nem csak a veszélyeztetett gyermekre, hanem minden családra és
kockázati csoportra irányul- prevenció keretében. Kutató, helyzetelemző, preventív és
problémamegoldó feladatai ellátásához jelzőrendszert működtet, a törvényi előírásoknak
megfelelően. Ellátási területén szerzett ismeretei alapján a helyi önkormányzat részére
javaslatot tesz új ellátások bevezetésére.

Családgondozói tevékenység
A gyermekjóléti szolgálat által végzett családgondozás során a családban jelentkező működési
zavarok kezelése céljából tevékenykedik a családgondozó. A tevékenység során ismereteket
szerez a családot jellemző körülményekről, tágabb családról. Meghatározza a család életében
fennálló problémákat, helyzetértékelést készít. Sokproblémás családok esetében a problémák
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megoldására rangsort állít fel. A szülővel és gyermekkel együtt meghatározza az elérendő célt
és a cél eléréséhez feladatokat állapít meg a családtagok és a családdal kapcsolatban álló
szakemberek számára- gondozási-nevelési terv- elkészítésével. A megoldási javaslatok során
mérlegeli a kliensek képességeit, és ennek birtokában, olyan megoldásokat preferál, melyek
elérhetőek, megvalósíthatóak számukra, tehát irreális elvárásokat nem támaszt velük
szemben. A feladatok megvalósítása során segítő beszélgetésekkel erősíti a klienseket, hogy a
célok elérhetővé váljanak számukra. Legalább hathavonta értékeli a családgondozás
eredményességét, a megállapításokat helyzetértékelés formájában rögzíti. A családokkal
folytatott munka során elsődleges szempont, amit figyelembe kell venni – kliens- a családban
élő gyermek/ek. A családgondozó feladata a gyermekek érdekeinek és jogainak védelme,
azok érvényesítése. Annak elősegítése, hogy a gyermekek, családjuk körében nevelkedjenek,
megfelelő testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésük, családjuk körében biztosított legyen.

Cél: Veszélyeztető körülmények mérséklése, megszűntetése.
A család gondozása hosszabb folyamat, mely lezárására a következő körülmények fennállása
esetén kerül sor.


Veszélyeztető körülmények megszűnése.



Szolgáltatói illetékesség megváltozása, hiánya.



Területi illetékesség megváltozás.



Gyermek nagykorúvá válása.



Gyermek elhelyezése, amennyiben ezzel veszélyeztetése megszűnik.



Gyermek családba-fogadása (kivéve, ha a határozatot hozó hatóság külön kéri a
beilleszkedés figyelemmel kísérését).



Gyermek halála esetén.

Családgondozó feladatai esetlezárás esetében


Eset

értékelése,

sikeres

gondozást

követően

saját

szakmai

team

és/vagy

esetkonferencia összehívása az eset lezárása céljából.


Gyermek és szülők felkészítése az eset lezárására (a további segítségnyújtás
igénybevételének módjáról történő tájékoztatás).



Illetékesség megszűnése esetében, az eset továbbítása az iratanyag megküldésével.
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Preventív tevékenység
Az intézményünk telephelyei, számos szakmai és szabadidős tevékenységnek, programnak
biztosítanak helyet. A szabadidős tevékenységek az intézmény ellátási területén élő
valamennyi kliens számára nyitottak, elérhetőek.


A gyermekek számára olyan szabadidős programok szervezését tervezzük, amelyek:



A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak
enyhítését célozzák.



Bűnmegelőzési, devianciák kialakulásának megelőzését célzó programok.



Szabadidő hasznos eltöltését célzó tevékenységek.

Programok, csoportfoglalkozások
Egyedi jellemzők, csoportok és módszereik bemutatása:
Elvált szülők csoportja
Mivel napjainkban egyre több az elvált szülő, aki egyedül küzd a gyermeknevelés és a
hétköznapok gondjaival, így részükre az elvált szülők csoportjával nyújtunk segítséget. A
foglalkozások általában 5-8 fővel működnek, 5 alkalommal intenzív formában, páros
csoportvezetéssel, két fő szociális munkás bevonásával.
A foglalkozások legfőbb célja, hogy segítséget nyújtsunk a válás feldolgozásában, szülői
önértékelés

növelésében,

gyermeknevelésben,

életvezetés nehézségeiben,

illetve

az

elmagányosodás megelőzésében.
Kamaszcsoport
Az elmúlt időszakban nagy sikere volt kamaszcsoportjainknak, így a továbbiakban is
folyamatosan biztosítani kívánjuk a kamaszok részére ezeket a foglalkozásokat. Ezt a
csoportot, olyan 12-17 éves fiúk és lányok számára tartjuk, akiknek nehézséget okoz a
kortársaikkal való kapcsolat kialakítása, a velük való kommunikálás, a pályaválasztás, vagy a
társadalmi normák betartása. A foglalkozások általában 5-8 fővel működnek, 5 alkalommal
intenzív formában, páros csoportvezetéssel, két fő szociális munkás bevonásával.
Célunk, hogy a fiatalok szabadidejüket hasznosan töltsék el, baráti kapcsolatokat alakítsanak
ki. A foglalkozásokon lehetőségük lesz problémáik megbeszélésére, illetve káros
szenvedélyek kialakulását megelőző prevenciós beszélgetésre és szexuális felvilágosításra.
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Kiskamaszok csoportja
Egyre több kiskamasznál jelentkeztek problémák és jelentek meg a gyermekjóléti
szolgálatnál, ezért olyan 7-12 éves fiúk és lányok számára tartunk

csoportot, akiknek

nehézséget okoz a kortársaikkal való kapcsolat kialakítása, a velük való kommunikálás, vagy
a társadalmi normák betartása. A foglalkozások általában 5-8 fővel működnek, 5 alkalommal
intenzív formában, páros csoportvezetéssel, két fő szociális munkás bevonásával.
Célunk, hogy a gyermekek szabadidejüket hasznosan töltsék el, baráti kapcsolatokat
alakítsanak ki. Lehetőségük lesz problémáik megbeszélésére, valamint az őket foglalkoztató
témák megbeszélésére.
Szülőcsoport
Tapasztalatunk,

hogy

a

szülők

számára

tartott

foglalkozások

során,

a

közös

együttgondolkodás és beszélgetések, életünk bármely területén felmerülő probléma
megoldásában elindíthatja a résztvevőket. A csoportot olyan szülők részére tartjuk, akiknek
nehézséget okoz a gyermeknevelés, a gyermekükkel való kommunikáció, a szülői szerep
gyakorlása, a megfelelő életvezetés, munkahelykeresés. . A foglalkozások általában 5-8 fővel
működnek, 5 alkalommal intenzív formában, páros csoportvezetéssel, két fő szociális munkás
bevonásával.
Legfőbb célok: a szülői szerep erősítése, szülő – gyermek kapcsolat erősítése,
gyermeknevelési problémák megbeszélése és a szülők részéről felmerülő kérdések
megbeszélése.
Kézműves csoport
Intézményünk a hosszú évek gyakorlatának megfelelően az elkövetkezendőkben is megtartja
a hagyományos, a jeles ünnepeinkhez kapcsolódó kézműves foglalkozásait, melynek
célcsoportja 4-18 éves korú gyermekek és szüleik. A csoportfoglalkozásokat 12-16 fővel
működnek, páros csoportvezetéssel, egy fő szociális munkás és egy fő szociális asszisztens
részvételével.
A foglalkozások célja, hogy a gyermekek megismerjék az ünnepek eredetét, valamint az
alkotás öröme, az élmények gyűjtése és a készügyesség fejlesztése mellett, hogy hasznosan
töltsék el szabadidejüket.

21

Meseműhely
Intézményünknél korábban nagy népszerűségnek örvendett ez a fajta prevenciós program,
ezért tervezzük, hogy folyamatosan tevékenységeink között szerepel. A foglalkozásokat 8-14
fő, vagy 3-4 család részvételével tartjuk, csoportonként 5 alkalommal intenzív formában,
páros csoportvezetéssel, egy fő szociális munkás, egy fő szociális asszisztens részvételével.
Maga a foglalkozás másfél, két óra időtartamú. A mesélés mellett, kézművesség, rajzolás
bábkészítés és a mese eljátszása is szerepet kap.
A foglalkozások célja, hogy a mesék világán keresztül segítsünk a családoknak az érzelmeik
kimutatásában, kommunikációs készségek javításában, problémáik feldolgozásában, a szülő
gyermek kapcsolat erősítésében, baráti kapcsolatok kialakításában, az önbizalom növelésében,
a képzelőerő, a figyelem, a kitartás, az együttműködés, a manuális készségek fejlesztésében,
az olvasás megszerettetésében. Reméljük, hogy az ide járó gyerekek valamilyen kapcsolatba
kerülnek az irodalommal, és olvasó emberek válnak belőlük.
Az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módja
Az intézményen belül rendszeres és napi szintű konzultáció folyik. Az intézményvezető,
illetve a szakmai egységvezetők bármikor elérhetőek a családgondozók számára, a velük való
konzultáció biztosított. Távollétük esetén erre telefonon van lehetőség.
A családgondozók minden hét keddi napján tudnak gyermekpszichiáterrel konzultálni az
esetmegbeszélő csoport keretében. A vezetőn kívül az esetmegbeszélő csoport tagjai is
segíthetik a problémák megoldását egy-egy eset kapcsán.
Más

intézményekkel

-a

kompetenciahatárainkat

betartva-

törekszünk

a

hatékony

együttműködésre. Tájékoztatást, dokumentációt a jogszabályok, ezen részére vonatkozó
előírások betartásával adunk, illetve küldünk meg az arra jogosultak számára.
A Gyermekjóléti szolgálat észlelő-és jelzőrendszere
A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladata az észlelő-és jelzőrendszer
működésének a biztosítása. Ennek érdekében a Gyermekjóléti Központ koordinálja azoknak a
szakembereknek az együttműködését, akik bárhol, bármilyen formában kapcsolatba kerülnek
a gyermekekkel.
A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a
gyermekjóléti szolgálatnál, illetve hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása,
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ill. súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a
gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartás esetén.
A gyermekjóléti szolgálatnak és a gyámhatóságnak a gyermek bántalmazása,
elhanyagolása miatt jelzést tevő intézmény, személy adatait külön kérelem nélkül is
zártan kell kezelni.
A jelzőrendszeri tagok esetében a hatékony együttműködésnek, az információkat kicserélő,
feladatokat szétosztó esetmegbeszélés ad keretet, mely a jelzőrendszerben nevesített
szakemberek bevonásával történik.
Az észlelő-és jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés formái
Szakmaközi esetmegbeszélés
A szakmaközi esetmegbeszélés esetén összehívjuk több szakma képviselőit különböző
aktuális témákban (pl. igazolatlan hiányzás, családon belüli bántalmazás, kompetencia
határok tisztázása stb.).
Ezen okból évente minimum 6 alkalommal hívjuk össze az észlelő-és jelzőrendszeri tagokat
az adott településekről. Ezeket az alkalmakat általában kéthavi rendszerességgel szervezzük
meg, kivétel ez alól a nyári szünidő időszaka.
A szakmaközi esetmegbeszélés egy adott téma köré szerveződik, azonban arra mindig
biztosítunk lehetőséget, hogy problémafelvetés megtörténhessen a résztvevők részéről, illetve
a személyes konzultációk is lebonyolódhatnak ezen alkalmakkor a szakemberek között (pl.
családgondozó-bölcsőde munkatársa) egy adott gyermek ügyében.
Ezekre az alkalmakra minden esetben meghívó készül, és jelenléti ívet írnak alá a részvétel
igazolásáról a jelenlévők. A szakmaközi esetmegbeszélésről írásbeli emlékeztető készül.
Esetkonferencia
Konkrét esethez kapcsolódóan hívjuk össze az esetkonferenciát, minden érintett fél (ideértve
természetesen a család tagjait is) részvételével. Az esetmegbeszélésre meg kell hívni a
megelőző pártfogó felügyelőt, ha a család bármelytagja megelőző pártfogó felügyelet alatt áll,
a pártfogó felügyelői szolgálatot, ha a gyermek bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettsége
legalább közepes fokú. A gondozási folyamat során többször is összehívásra kerülhet az
esetkonferencia. Ilyenkor a családgondozó ismerteti az eset előzményeit, majd meghallgatja
az esetben minden jelenlévő szakembert. Abban az esetben, ha valaki nem tud részt venni a
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megbeszélésen, akkor attól, írásban kéri meg a családgondozó a véleményét, illetve a
javaslatát. Az ekkor meghatározásra került feladatok mellé határidőket rendelnek a
résztvevők. Az esetkonferencia végén a szakemberek javaslatot tesznek az érintett
gyermekek, illetve a család vonatkozásában. Az esetkonferenciára meghívóban hívjuk a
résztvevőket és jelenléti ívet írnak alá a résztvevők. Jegyzőkönyv készül az elhangzottakról.
Éves gyermekvédelmi tanácskozás:
Minden évben tanácskozást tartunk a jogszabályi előírásnak megfelelően, ahol értékeljük az
előző év szakmai munkáját az észlelő-és jelzőrendszer írásos beszámolója alapján.
Minden héten, kedden, amikor az intézményünkben nincsen ügyfélfogadás lehetőséget
biztosítunk arra, hogy az észlelő-és jelzőrendszeri tagok személyesen felkeressék az
intézményünket és a családgondozókkal konzultálhassanak, kikérhessék a véleményünket.
Telefonon és írásban természetesen bármikor felvilágosítást adunk a jelzőrendszeri tagoknak.
Igyekszünk minden egyéb megkeresésnek eleget tenni, vagyis igény szerint részt vesznek
munkatársaink a köznevelési intézmények szülői értekezletén, ahol bemutatják a munkánkat,
tájékoztatást nyújtanak szolgáltatásainkról, illetve különböző -a munkánkat érintő- kérdéseket
válaszolnak meg. Továbbá arra is van lehetőség, hogy a köznevelési, ill. más intézmények,
szervezetek számára - felkérésre- tájékoztató előadást (különböző témákban, pl. jelzőrendszer
feladatai, jelzés hivatalos megtételének a formája, gyermekbántalmazás észlelése esetén
szükséges teendők megtétele stb.) tartsunk.
Amennyiben lehetőség adódik rá, akkor különböző képzésekbe, továbbképzésekbe,
csoportfoglalkozásokba próbáljuk meg bevonni az észlelő-és jelzőrendszeri tagokat a minél
jobb együttműködés érdekében.
A gyermek családban történő nevelése céljából végzett tevékenység


A gyermekjóléti központ kliense a gyermek, ennek megfelelően meghallgatja a
gyermek panaszát, annak kezelésére tervet dolgoz ki. A gyermek életkorának és
értelmi fejlettségének megfelelően tájékoztatást nyújt számára. A tájékoztatás kiterjed
a gyermek és szülő jogaira, támogatásokra, ellátásokra, melyek igénybevétele elősegíti
a családban történő nevelkedést, a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával.



Közreműködik a támogatások igénylésében, lehetőség szerint a kliens önállóságának
erősítése mellett.
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Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya tájékoztatása az igénybe vehető
szociális ellátásokról, azok elérhetőségéről, elősegítve őt gyermeke fogadására
(átmeneti otthonban való elhelyezésről, esetlegesen örökbefogadás lehetőségéről).



Tájékoztató tevékenysége során a szülő és gyermek ismereteinek bővítése:
pszichológiai, egészségügyi, mentális, nevelési és családtervezési szolgáltatások
igénybevételi lehetőségeiről.



Szabadidős programok szervezése során értékközvetítő szerepet tölt be a családban
előforduló nevelési problémák, hiányosságok hatásainak csökkentése céljából.

A gyermek veszélyeztetettségének megszűntetése céljából végzett tevékenység



Személyes támogató kapcsolat során segíti a gyermeket a veszélyeztető körülmények
elhárításában, szülőket a gyermek gondozásának-nevelésének megszervezésében,
támogatja a gyermeket megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén a megelőző
pártfogó

felügyelővel

együttműködve,

az

őt

veszélyeztető

körülmények

elhárításában,személyisége kedvező irányú fejlődésében. (gondozási terv készítésével,
határidők megállapításával, min. félévenkénti helyzetértékeléssel).


Szükség szerint más szolgáltatók és segítők bevonásának megszervezése a
veszélyeztető körülmények kezelése céljából.



A gyermek súlyos veszélyeztetése esetén, mely probléma megoldása alapellátás
keretei között nem biztosított, önként vállalt intervenciós technikákkal nem oldható
meg, a gyermekjóléti szolgálat hatósági eljárást kezdeményez.



Javaslatot tehet: a gyermek védelembe vételére, megelőző pártfogására, ideiglenes
hatályú elhelyezésére, a gyermek nevelésbe vételére.



A javaslatban ismertetésre kerül: veszélyeztető körülmények, a veszélyeztetés
megszűntetésére tett intézkedések, adatok a család életéről.

Feladatok a védelembe vétel során


Javaslattétel a családgondozó személyére.



A családgondozó gondozási-nevelési tervet készít, melynek tartalma: veszélyeztető
körülmények ismertetése, megszűntetésükre vonatkozó beavatkozási technikák
meghatározása, a megvalósulás határideje, illetve a segítséget nyújtó személyek és
intézmények megjelölése.
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Megelőző pártfogás alatt álló gyermekesetén a megelőző pártfogó felügyelővel való
együttműködés módját, gyakoriságát, a munkamegosztás szempontjait. (közös
családlátogatás, közösen hallgatják meg a gyermeket)



A gondozási-nevelési terv készítése során fontos szempont, hogy a probléma
megoldása céljából olyan tartalommal bírjon, ami a gyermek/szülő számára nem
elérhetetlen, megvalósítása elvárható.



Családgondozó feladata: gyermek gondozásának-nevelésének figyelemmel kísérése,
szükség szerint Járási Gyámhivatal tájékoztatása. A gyermek és szülő támogatása a
gondozási-nevelési tervben foglaltak megvalósulásában, a megvalósulás ellenőrzése,
szükség esetén a terv módosítása.



Javaslattétel a védelembe vétel megtartására, megszűntetésére, valamint megelőző
pártfogás alatt álló gyermek esetén a megelőző pártfogás fenntartására vagy
megszüntetésére, vagy sikertelen védelembe vétel esetében más gyermekvédelmi
intézkedés kezdeményezése.



Ha a gyermek bűncselekményt vagy elzárással is sújtható szabálysértést követ el
(gondozott gyermek esetén 5 napon belül, nem gondozott gyermek esetén 30 napon
belül) javaslatot tesz a gyámhivatal megkeresésére.

Feladatok a családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében, illetve utógondozás
során


A családgondozás a gyámhivatal által elfogadott elhelyezési terv és a gyámhivatal
határozata alapján teljesül.



Az együttműködés keretében a gyermekjóléti szolgálat családgondozója elsősorban a
szülőket támogatja a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek
megvalósításában, a gyermekekkel való kapcsolattartásban.



Támogatja a gyermek és szülője közötti rendszeres kapcsolattartás megvalósulását.



A gyermeket a gondozási helyén az elhelyezést követő két hónapon belül felkeresi,
tájékozódik a beilleszkedéséről, illetve a látogatások lehetőségéről.



A nevelésbe vétel időtartama alatt folyamatosan kapcsolatot tart a gyermek gondozási
helyével, a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal és a gyermekvédelmi gyámmal.



A nevelésbe vétel felülvizsgálatakor tájékoztatást nyújt a gyámhivatalnak a szülőgyermek kapcsolat, illetve a szülő életkörülményeinek az alakulásáról, tapasztalatairól.
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Fontos feladata a családgondozás során a szülő-gyermek kapcsolat helyreállítása, a
szülők életvezetési tanácsokkal történő ellátása, a gyermeknevelési-, háztartásbeli
ismereteik

gyarapítása,

ellátásokról

való

tájékoztatás,

ügyintézésben

való

segítségnyújtás.


A családjába visszahelyezett gyermek utógondozását a családgondozó a gyámhivatal
határozata

alapján

ellátja,

mely

során

elősegíti

a

gyermek

családjába,

lakókörnyezetébe történő visszailleszkedést, a tanulmányai folytatását vagy megfelelő
munkahely keresését.


Együttműködik az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatást végző intézménnyel.

Egyéb feladatok


Örökbefogadás esetén a gyámhatóság felkérésére környezettanulmányt készít,
valamint

a gyámhatóság által meghatározott

örökbefogadott

gyermek

gondozását-nevelését,

ideig

figyelemmel kíséri az

szülő-gyermek

kapcsolatának

alakulását, elkészíti az örökbefogadásra vonatkozó javaslatát.


Közreműködik a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi
beilleszkedésében.



Feladata a tájékoztatás, tanácsadás, felvilágosító tevékenység, esetkonferenciák
összehívása.



Információs hálózatot működtet az ellátási területen tevékenykedő szociális
ellátórendszerről, az intézményen kívül igénybe vehető szolgáltatások elérési
lehetőségeiről.



Közvetítő és koordináló szerepet tölt be a kliens és más szolgáltató között, a
szolgáltatások igénybevétele céljából.

A gyermekjóléti szolgálat az ellátásokról nyilvántartásokat vezet


a gyermekjóléti szolgáltatást igénybevevőkről forgalmi naplót,



a „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlap rendszert,



IX. számú adatlapot -a gyermekjóléti alapellátásban részesülő gyermekről-



az esetevezetéshez kapcsolódó találkozásokról történő feljegyzéseket
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A gyermekjóléti központ által nyújtott speciális szolgáltatások
Kapcsolattartási ügyelet
Intézményünk célja, hogy a jogszabálynak megfelelően a gyermek és a kapcsolattartásra
jogosult szülő, vagy más személy részére semleges helyszínt biztosítson, és lehetőséget adjon
a személyes találkozások lebonyolítására. Szempontunk egy otthonos, barátságos légkör,
valamint a gyermekek számára - életkori sajátosságaikat figyelembe véve - megfelelő játékok,
mesekönyvek biztosítása.
Lehetőséget biztosítunk arra, - amennyiben szükséges – hogy egy szakember állandó, vagy
időszakos jelenlétével segítse a kapcsolattartás minél harmonikusabb lebonyolítását.
Esetenként szükséges szakmai tanácsadás, a szülőknek nevelési problémáikra, kialakult
krízishelyzetre az ügyelet alatt is biztosított. Segítő beszélgetésre, illetve konfliktushelyzetben
a konfliktusok feloldására, konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása, valamint az
érintettek kérésére, illetőleg a gyámhivatal kezdeményezésére, gyermekvédelmi közvetítői
eljárás (mediáció) biztosítása. A mediáció célja, a felek közötti konfliktusok feloldásának
segítése, közöttük a megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása.
A felügyelt kapcsolattartás elrendelő gyámhivatallal történt előzetes egyeztetés követően – a
felügyeletet ellátó szakember biztosítása, vagy más felügyeletet ellátó szakember jelenlétének
lehetővé tétele.
A kapcsolattartási ügyeletet az intézmény dolgozói végzik, igénybe vétele történhet az
igénylő önkéntes megkeresésére, valamint gyámhivatalon, vagy bíróságon keresztül, a
következő időpontok szerint.
Időpontja: heti 10 óra, az intézmény által szokásos módon és helyen meghírdetett időpontban.
A kapcsolattartás saját dokumentációját napra készen vezetik a szakemberek, a kapcsolattartás
helyszíne a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ.
Készenléti szolgálat
A készenléti szolgálat célja a Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő
krízishelyzetekben lévő gyermekek, szülők, családok számára telefonon nyújtott azonnali
segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása
A készenléti szolgálat ellátási területünkön, egy állandóan hívható, közismert telefonszám
biztosításával lett megszervezve, úgy, hogy a készenléti ügyeletet ellátó munkatárs szakszerű
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segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani / készenléti szolgálat
telefonszáma: 20/801-801-4/.
A készenléti ügyeletet ellátó kollégák heti váltásban látják el a telefonos ügyeleti szolgáltatást,
a beérkezett hívásokról dokumentáció készül.

Kórházi Szociális Munka
A kórházi szociális munka, a Gyermekjóléti Központ által működtetett olyan speciális
szociális szolgáltatás, amelynek a fő munkaterületei a kórházak szülészeti- nőgyógyászati,
illetve a gyermekellátó osztályai.
Helyszínei: Dr. Réthy Pál Kórház Szülészeti - Nőgyógyászati Osztálya
Dr. Réthy Pál Kórház Gyermekosztálya
Címe: Békéscsaba, Gyulai út 18.
Időkeret: Minden héten 4 óra az előre megbeszélt időpontban, illetve jelzés esetén azonnal.
A szülészeti- nőgyógyászati osztályokon a szolgáltatás célja a válsághelyzetben lévő várandós
nők, illetve anyák és gyermekeik segítése. Tájékoztatásuk az őket megillető jogokról,
szociális ellátásokról, intézményünk szolgáltatásairól, tanácsadásairól (jogi, pszichés),
ruharaktárunk

működtetéséről,

adományosztásainkról,

illetve

azok

igénybevételének

módjáról. Szükség szerinti megajánlása a Helyettes Szülői hálózatnak, a Családok Átmeneti
Otthonának és Gyermekek Átmenet Otthonának. Részletes tájékoztatást nyújt a kórházi
szociális munkás az örökbefogadás lehetőségeiről, eljárásáról, illetve szükség szerint, és a
kliens kérésének megfelelően közreműködik is az eljárásban. Kapcsolatot tart a szülészeti nőgyógyászati osztály orvosaival, ápolóival, védőnőivel a hatékonyabb munka érdekében,
illetve, hogy minél több információt tudjon meg a kliensről, szociális hátteréről, családjáról,
kapcsolatairól. Családon belüli bántalmazás gyanúja, illetve észlelése esetén jelzéssel él az
illetékes hatóságok felé (Családvédelmi Koordinációért Felelős Szerv, Békéscsabai Járási
Gyámhivatal).
A gyermekosztályon az alapvető cél a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése.
Bántalmazás esetén azonnal jelez a kórházi szociális munkás a Családvédelmi Koordinációért
Felelős Szerv felé, illetve javasolja a védelembe vétel elindítását a Békéscsabai Járási
Gyámhivatalon, illetve jelez a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
felé, hogy elindulhasson az azonnali családgondozás. Tevékenysége kiegészül még az egyéb
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betegségekkel küzdő gyermekek és családjaik támogatásával. Őket is tájékoztatja a kórházi
szociális munkás az őket megillető jogokról szociális ellátásokról, intézményünk
szolgáltatásairól,

tanácsadásairól

(jogi,

pszichés),

ruharaktárának

működtetéséről,

adományosztásairól, illetve azok igénybevételének módjáról. Szükség szerint megajánlja a
Családok Átmeneti Otthonát és Gyermekek Átmenet Otthonát, illetve a Helyettes Szülői
szolgáltatást.
További teendők a szülészeti- nőgyógyászati és gyermekosztályon
 Kapcsolatfelvétel/tartás a területi gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális és
egészségügyi intézményekkel
 Közösségi egészségvédelmi és preventív munkába való bekapcsolódás
 Kapcsolattartás a társintézményekkel (védőnői szolgálat, gyermekjóléti szolgálatokkal,
speciális igényű gyermekek és családjaik számára szolgáltatást biztosító civil
szervezetekkel)
 észlelő és jelzőrendszer működtetése
A Gyermekjóléti Központ illetékességi területe alá nem tartozó esetekben a kórházi szociális
munkás koordinatív feladatot lát el, a kliens ellátása érdekében, jelzőrendszeri tagként
működik. A kórházi szociális munkás a tevékenységét a Szociális Munka Etikai Kódex-ben
foglaltak szerint végzi.
Utcai és lakótelepi szociális munka
Az utcai és lakótelepi szociális munka célja, a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését
veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése. A
lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet
nélkül maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése,
szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének
kezdeményezése. Szabadidős programok szervezése.
Az utcai és lakótelepi szociális munka célcsoportja


A tanköteles korú, az oktatásból hiányzásait felhalmozó diákok csoportja.



A csellengő gyermekek és fiatalkorúak csoportja.

Az utcai és lakótelepi szociális munka célterülete


Bevásárlóközpont.
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Lakótelepi környezet.



Városi parkok.

A Gyermekjóléti Központ a saját szolgálatában szervezi a gyermekeknek szóló,
beilleszkedésüket, szabad idejük hasznos eltöltését segítő programokat, klubfoglalkozásokat
havi rendszerességgel.


Szabadidős programok szervezése, helyi séták szervezése.



Pályaválasztási, álláskeresési tanácsadás.



Kreatív, kézműves foglalkozások.



Spontán, kötetlen beszélgetések.



Jogi tájékoztatás.



Közvetítés más szolgáltatásba.

Intézményünk munkatársai részt vesznek a rendőrség által szervezett megelőző programokon,
melyek az éjszakai szórakozóhelyeken felbukkanó gyermekek és fiatalkorúak felkutatására
irányul.
Egyéb probléma – specifikus szolgáltatásaink
Mediáció:
A mediáció egy olyan közvetítői tevékenység, konfliktuskezelési technika, amely során külső,
pártatlan közvetítő (mediátor) segíti a vitás feleket abban, hogy konfliktusaikat tárgyalásos
úton rendezzék úgy, hogy mindkét fél számára elfogadható, és betartható megállapodás
szülessen. A mediátor feladata, hogy a folyamatot irányítsa, és a feleket segítse a megoldások
keresésében. Lényeges szempont, hogy az intézményünkben tartott mediáció alkalmával a
mediátornak a gyermek érdekeit szem előtt tartva kell a felek megállapodását elősegítenie.
Nagy előnye, hogy a kliensek – ellenben a bírósági „kényszerítő” helyzettel - önkéntesen
vehetik igénybe ezt a szolgáltatást.
Intézményünknél négy, okleveles mediátor áll a kliensek rendelkezésére.
Családkonzultáció
Amennyiben a család kéri, lehetőség van intézményünkben családkonzultációra, a családon
belüli működési zavarok, konfliktusok kezelésére, megoldására. A családkonzultáció egy
olyan módszer, ahol a segítők az egész család működését figyelik. Párkapcsolati probléma
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esetén, mindkét felet meghallgatják. Nem adnak tanácsot, nem hibáztatnak senkit, de
érzékeltetik a családtagokkal, hogy ki, hogyan hat a másikra. Igyekeznek kiigazítani a
kapcsolatrendszer zavarait, oly módon, hogy a család saját erőforrásait használja a
problémamegoldásra.
Módszere: a család valamennyi önkéntes tagjának bevonásával, családkonzulens segítségével,
a családterápia alkalmazott módszereivel, a család saját erőforrásainak mozgósításával
problémamegoldásra tesz szert. A családterápia megvalósítása, családkonzulens képzésen
részt vett munkatársak közreműködésével történik.
Mikor érdemes ezt a konzultációs formát választani?
Ha feszültség van otthon a családban, felismerhető, hogy mindig ugyanazok a viták,
mondatok ismétlődnek és a család tagjai maguk már nem boldogulnak ezek megoldásában.
Amennyiben a gyermek viselkedésével, lelki állapotával van probléma, és nem találják ennek
az okát, vagy a szülők nem tudnak segíteni ennek feloldásában.
Mit kaphat itt?
Útbaigazítást, fontos kérdések tisztázhatóak, amelyek mellett elsiklik az ember, nem látja
meg a hétköznapokban, vagy csak nem tudják azokat megbeszélni, mert például általában
nem szoktunk ilyesmiről beszélgetni. A családtagok mélyebben megismerhetik a saját és a
többiek működését, ami által megérthetik a családi kapcsolat mozgatórugóit, működését és
ezáltal megoldásokra lelhetnek.
Tanácsadás
Jogi tanácsadás: keretén belül lehetőségük van gyermekelhelyezéssel, válással, vagyoni
megosztással, gyermektartásdíj elmaradással kapcsolatos tanácsot, segítséget kérni, illetve
egyéb jogi dolgokban is a klienseknek.
Helyszíne: Békéscsaba, Szabadság tér 9. Időpontja: minden pénteken 9.30- 12.30 óráig
Pszichológiai tanácsadás: keretén belül a kliensek segítséget kapnak gyermeknevelésben,
szülő és gyermek közti konfliktus megoldásában, gyermekintézménybe való beilleszkedési,és magatartásbeli problémában, válás, gyász feldolgozásában, illetve egyéb más problémában
is. Szükség szerint terápiás kezelésre is lehetőség van.
Helyszíne: Békéscsaba, Szabadság tér 9., minden hétfőn 13-17óráig
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Telekgerendás, Dózsa Gy út 11. minden második héten szerda 14-16 óráig
Kétsoprony, Dózsa Gy. Út 22. minden második héten szerdán 13-14 óráig
Személyi feltételek: (15/1998. (IV.30.) NM rendelet képesítési előírásnak megfelelően:
Békéscsaba:
1 fő családgondozó-csoportvezető
8 fő családgondozó
2 fő családgondozó asszisztens
Csabaszabadi:
A feladatot a Békéscsabáról kijáró családgondozó látja el a helyi területi irodában.
Kétsoprony:
0,5 fő családgondozó (mentálhigiénés szakember)
Telekgerendás:
0,5 fő családgondozó (szociálpedagógus)

Az ellátások igénybevételének módja
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, illetve hatóság által előírható az együttműködési
kötelezettség. A szolgáltatás igénybevételét kezdeményezheti a kliens, hozzátartozója vagy
az észlelő- és jelzőrendszer bármely tagja.


Magánszemély jelzése megtehető személyesen, telefonon, vagy írásban,



a jelzőrendszer tagjai jelzést csak írásban tehetnek, krízishelyzet esetén telefonos
vagy személyes jelzés is lehetséges, de utólagosan kötelező az írásbeli jelzés,



a központ szolgáltatásai a lakosság részére ingyenesek,



az ellátások igénybevételének módja elsősorban önkéntes alapellátás keretén belül,
az igénylő kérelmére valósul meg,



amennyiben a gyermek védelme az ellátás igénybevételével nem biztosított, úgy a
gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény az ellátás kötelező
igénybevételét elrendeli,



az igénybe vett ellátás megkezdésekor az ellátást nyújtó gondoskodik a törvényben
meghatározott tájékoztatásról, melyről az igénybe vevő írásban nyilatkozik.
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III. Családok Átmeneti Otthona
A Családok Átmeneti Otthonába a krízishelyzetbe került, otthontalanná vált szülő(k)
kérelmére - átmeneti időszakra - együttesen helyezhető el a gyermek(ek) és szülője, abban
az esetben, ha az elhelyezés hiányában a lakhatásuk nem biztosított és a gyermeket emiatt el
kellene választani a szülőjétől.
Azt a krízishelyzetben lévő várandós anyát, aki állapotát környezete és hozzátartozói előtt
titokban szándékozik tartani, kérelmére lakó illetve tartózkodási helyétől függetlenül be kell
fogadni.
A Családok Átmeneti Otthona biztosítja a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társuláshoz tartozó településeken (Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony,
Telekgerendás, Újkígyós) településen lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező
lakhatási lehetőség nélkül maradt szülő(k) és gyermek(ek) részére az együttes lakhatást,
befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott, vagy várandós anyákat, illetve a szülészetről
kikerülő anyát és gyermekét, szükség szerint további ellátást nyújt. Segíti a szülőt gyermekeszükség szerinti- ellátásban, gondozásában, nevelésében.
Közreműködik a család otthontalanságának megszüntetésében, a helyzetének rendezésében,
pszichológiai, jogi, szociális és mentálhigiénés segítséget biztosít az integrált intézmény
keretein belül.
Szolgáltatások közvetítésével a gyermek védelmét, testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését,
a családi és társadalmi kapcsolatok helyreállítását, az önálló életvezetést segíti, erősíti.
Az otthon minden lakója részére biztosítja az 1997. évi XXXI. Törvény által előírt feltételeket
és ellátást.
A Családok Átmeneti Otthona megszakítás nélküli munkarend szerint működő, bentlakásos
intézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek és szülője, illetve a várandós anya
számára biztosítja az átmeneti gondozást.
Az épület jól megközelíthető helyen - városközpontban található - Békéscsaba, Bartók Béla út
24. szám alatt.
Az ellátásért a család - jövedelmi helyzetétől függően - térítési díjat fizet, melyről Békéscsaba
és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa határozatában rendelkezik.
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Férőhelyek száma, elhelyezés
22 fő befogadására 6 lakószoba áll rendelkezésre, melyből:
1 db

5 ágyas

1 db

3 ágyas

4 db

4 ágyas.

A családok külön szobában kerülnek elhelyezésre, ami esztétikus, kényelmes, otthonszerű
tartózkodást biztosít.
A szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák - gyermekük születéséig - közös
lakószobában is elhelyezhetők. A családtagok számára külön fekvőhelyet, ágyneműt és
textíliát biztosítunk.
Az intézmény biztosítja számukra a főzési, mosási, tisztálkodási, szabadidő eltöltéséhez a
lehetőségeket, az ehhez szükséges eszközöket. Az életvitelhez szükséges alapvető háztartási
eszközök biztosítottak. Nemenkénti zuhanyzó és WC biztosítja a személyes higiéné feltételeit.
A közösségi helyiségekben televízió nézésre, olvasásra, beszélgetésre, az udvaron játékra van
lehetőség.
Látogató fogadására is van lehetőségük a családoknak a Házirendben meghatározottak szerint
napirendből adódó feladatokat


az otthon lakóinak egymáshoz, az ott dolgozó segítő munkatársakhoz való magatartási
elvárásokat



más személyekkel való kapcsolattartás lehetőségét



panaszjog érvényesítését



érdekképviseleti fórum létrehozását, véleményezési-egyetértési jog gyakorlását

Valamennyi lakóval a bekerüléskor ismertetni kell a Házirendet, melynek tényét aláírásával
igazolja a lakó. A Házirendet jól látható helyen, az intézményen belül ki kell függeszteni.
Az otthonba való beköltözéskor a család minden tagjának 3 napnál nem régebbi háziorvosi, a
felnőtt családtagoknak 1 évnél nem régebbi tüdőszűrő igazolást kell bemutatni. Ettől csak az
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ünnepnapokon, illetve a hétvégén bekerült családok esetében lehet eltérni (a tüdőszűrés
vonatkozásában), melyet az első munkanapon köteles(ek) a szülő(k) pótolni.
Nyitva tartás
A Családok Átmeneti Otthona az év minden napján, napi folyamatos nyitva tartással üzemel
(00.00-24.00 óra).
Igénybevétel, gondozási idő
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénybevevő kérelmére indul. A beutalásról – lehetőleg
az adott település gyermekjóléti szolgálatának javaslatát figyelembe véve - a Békéscsabai
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője dönt.
A beutalás minden esetben határozott időtartamra szól. Az időtartam megállapítása a család
tényleges körülményeinek vizsgálatát követően történik, mely során minden esetben
figyelembe kell venni az adott település gyermekjóléti szolgálatának javaslatát. A szakmai
vezetőnek a vizsgálatot 15 napon belül le kell folytatnia. Ezen időszakra csak 15 napos
beutaló határozat hozható.
Ezt követően a családok befogadása szükség szerint, de maximum 12 hónapos időtartamra
történhet. Az elhelyezés különösen indokolt esetben a szülő vagy más törvényes képviselő
kérelmére 6 hónappal - szükség esetén a tanítási év végéig - meghosszabbítható, vagy
haladéktalanul értesíteni kell a gyámhivatalt a szükséges intézkedések megtételére. A
fentieken túlmenően nincs lehetőség a Családok Átmeneti Otthonában való tartózkodásra.
Az átmeneti gondozás megkezdéséről, valamint a kiköltözés várható időpontjáról a szakmai
vezetőnek haladéktalanul értesítenie kell a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központot - ha a szülő kiskorú, akkor törvényes képviselőjét - valamint a
gyermeke törvényes képviselőjét is. A család kiköltözéséről a mindenkori ügyeletes értesíti az
intézmény vezetőjét.
Ha a szülő és törvényes képviselője, valamint gyermeke törvényes képviselője között vita
merül fel az otthonba kerülés miatt, a gyámhivatal döntését kell kérni.
A gyámhivatalt értesíteni kell továbbá a szükséges intézkedések megtétele érdekében az
átmeneti gondozás időtartamának letelte előtt is:


ha nyilvánvalóvá válik, hogy a gyermek a családi környezetébe nem térhet vissza
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a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek átmeneti gondozását ugyanazon
intézményben két éven belül másodszor is kéri

A Családok Átmeneti Otthonába bejelentkezhetnek tartózkodási helyként.
Térítési díj
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa határozatával
szabályozza az intézményi és személyi térítési díj mértékét. A személyi térítési díj összegét a
család jövedelmének figyelembe vételével - a benyújtott jövedelemigazolások és
nyilatkozatok alapján - kell megállapítani.
A személyi térítési díj fizetésére az ellátást igénybevevő szülő(k), vagy törvényes
képviselőjük a kötelezett.
A Családok Átmeneti Otthonába bekerülő szülő(k) kötelesek az ellátás megkezdésekor, de
legkésőbb

15

napon

belül

a

jövedelemigazolásokat benyújtani.

személyi

térítési

díj

megállapításához

szükséges

Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor,

legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a
személyi térítési díj összegéről.
Az intézményvezető személyi térítési díjról szóló értesítésének kézhezvételétől számított 8
napon belül az ellátást igénybevevő a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Tanácsa Elnökéhez fordulhat jogorvoslatért.
Ha a személyi térítési díj az intézményi elhelyezést követő 30 napon belül nem állapítható
meg, az intézményvezető térítési díj előleg fizetését kéri. A személyi térítési díjat havonta
utólag, az ellátást követő hónap 10. napjáig kell befizetni a Családok Átmeneti Otthonának
szakmai vezetőjénél.
Ha a gondozott a befizetést elmulasztotta, a szakmai vezető 15 napos határidő megjelölésével
felszólítja a fizetésre kötelezett személyt. Amennyiben a határidő eredménytelenül telt el, a
szakmai vezető nyilvántartásba veszi a hátralékos adatait és a fennálló díjhátralékot, a
nyilvántartásból a törvényben meghatározottak alapján előkészíti az intézmény vezetője
számára a fenntartó felé továbbítandó anyagot a díjhátralék behajtása céljából. A fenntartó ez
alapján a közigazgatás általános szabályairól, valamint az adózás rendjéről szóló törvény
szabályainak alkalmazásával intézkedik a hátralék behajtásáról.
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A személyi térítési díjakhoz, valamint a megállapításukhoz felhasználható bizonyítékokhoz
kapcsolódó nyilvántartásokat a szakmai vezető a 133/1997. (VII.29.) számú Korm. rendelet
alapján vezeti.
A család anyagi helyzetében beállt változásáról a gondozást igénylő személynek
haladéktalanul értesíteni kell a családgondozót.
Ha az ellátásban részesülő az intézményvezető engedélye alapján az intézményből távozik,
vagy kórházba, gyógyintézetbe kerül, a távollét idejére a megállapított személyi térítési díj 20
%-át fizeti.
Tájékoztatás és megállapodás
A család otthonba történő felvételekor az ügyeletes köteles tájékoztatást adni a jogosultaknak:


az ellátás várható időtartamáról és feltételeiről



a szolgáltatások formájáról és módjáról



az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, melyhez a lakó köteles adatokat
szolgáltatni



a hozzátartozókkal való kapcsolattartás módjáról



az érték- és vagyonmegőrzés módjáról



a házirendről



a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokról



a panaszjog gyakorlásának módjairól

Az intézmény az otthon lakóival megállapodást köt, akik ennek aláírásával egyúttal
nyilatkoznak a tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételéről, azok betartásáról, valamint
arról, hogy vállalják az otthon családgondozóival, valamint a gyermekjóléti szolgálatnál
kijelölt családgondozóval az együttműködést, az életvitelbeli, lakásproblémáik, vagy egyéb
más problémáik megoldása érdekében.

38

Szociális és mentálhigiénés gondozás
A szociális és mentálhigiénés gondozás az otthonban dolgozó családgondozók feladata. A
gyermekgondozók, szakgondozók az otthon szakmai vezetőjének és családgondozójának
irányításával kiegészítő feladatot látnak el, a családok gondozási tervének megfelelően. A
család otthonba történő felvételekor fontos lépés, hogy írásban rögzítve legyen a család
együttműködésének szándéka a segítő szakemberrel.
A probléma közös meghatározása után szakmai megállapodásban rögzítik a célokat,
feladatokat. Legfontosabb lépés az otthonba költözéskor, hogy a védett, biztonságos
környezetben a gyermekes családok lakhatási problémáját - az akut krízist - oldja a segítő
szakember. Kiemelten fontos a családok alapos feltérképezése, a bekerülés okainak keresése,
a családban rejlő erőtartalékok felismerése, tudatosítása, a család összetartásának,
felelősségvállalásának kiemelése, a szülői szerep erősítése.
A bekerülés okai lehetnek


akut (szociális) krízisben lévő családok



bántalmazás, erőszak miatt krízishelyzetbe kerülő családok



utcára került, szociális és mentális krízisben lévő, különböző összetételű családok
(teljes család, csonka család), akik vállalják a helyzetük, lakásproblémájuk megoldása
érdekében a szoros együttműködést a segítő szakemberrel



szociális válsághelyzetben lévő várandós anya



krízishelyzetben lévő várandós anya, aki állapotát környezete és hozzátartozói előtt
titokban szándékozik tartani

A szociális eredetű problémás családok esetében gond a mindennapi életvitel, életvezetés,
munkavállalás, a pénz beosztása, a családtervezés és ebből adódóan lakhatási problémák. Az
ezekhez társuló, társulható érzelmi, kapcsolati zavar, még inkább súlyosbítja a helyzetet,
veszélyezteti a gyermek biztonságát.
A családgondozás, az esetkezelés családonként más-más feladatot jelent, a család minden
tagjának a családdal közösen egyéni feladatot tervez a segítő szakember.
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A családban nevelkedő gyermekek életkorának megfelelően a szülőkkel közösen állítják
össze a családi napirendet, a szülői és gyermeki jogok és kötelességek kihangsúlyozásával,
lehetőséget biztosítva a családban lévő szociális szerepek átélésére, gyakorlására, a hiányzó
funkciók beépítésének segítésére, erősítésére (szülői, gyermeki).
Tudatos segítői attitűddel, a szociális munka lépéseinek betartásával, a segítés optimális
formájának megkeresésével kell támogatni a családokat az önálló életvitel elérésében.
Segítséget kell nyújtani a család érzelmi kötődésének, erőtartalékának felszínre hozásához, a
családi

összetartozás

élményének

erősítéséhez.

Ezek

realizálásának

érdekében

szolgáltatásokat közvetít a családok igénye, problémái szerint.
Segítséget nyújt a lehetőségek, kapcsolatok (pl.: a munkahelyek, gyermekintézmények, egyéb
szervezetek)

kialakításában,

információt

közvetít.

Ennek

érdekében

a

különböző

intézményekkel, szervekkel a családgondozóknak a kapcsolatot fel kell venni.
A család anyagi helyzetének stabilizálása, lakásgondjuk megoldásának záloga. A szükséges
lépéseket a családgondozónak és a szülő(k)nek meg kell terveznie. A család anyagi
helyzetének stabilizálásához elengedhetetlen a rendszeres jövedelem biztosítása, amely a
szülők állapotától függően a munkajövedelmen, vagy különböző ellátások (álláskeresési
járadék, leszázalékolás, stb.)keresztül biztosítható. A rendszeres jövedelemmel rendelkező
családot a megélhetés biztosítása mellett elő-takarékosságra kell ösztönözni.
A családot az érzelmi feszültségeinek feltárásában, a kapcsolati készségek javításában az
intézményben

dolgozó

mentálhigiénés,

családterapeuta,

mediátor

szakemberek

közreműködésével segítjük.
Az együttélés szabályainak ismertetése, betartása már a szabályok kialakítása alkalmával
megtörténik. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a bentlakók legyenek tekintettel egymás
gyermekére, tartsák tiszteletben egymást. Minden család a saját gyermekét neveli, érte vállal
felelősséget, így neki kell gondoskodni róla.
Nagy figyelmet fordítunk az otthonban lakó felnőttek egymáshoz, gyermekekhez való
magatartásának alakítására. A gyermekek beilleszkedésének segítése a megváltozott
körülmények közé fontos feladat, amely szülői tekintély megőrzésével, a szülők aktív
részvételével történhet.
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A családok otthoni teendőinek - takarítás, mosás, főzés, gyermekgondozás- folyamatos és
rendszeres figyelemmel kísérésével, a helyes, a gyermek egészséges fejlődését biztosító
szokásrend kialakítását érhetjük el, ami az otthonból kikerülve nagy segítségére lesz minden
családnak. Az otthon minden lakója számára segítséget nyújt a nehéz helyzet átértékelésében,
erőt és kitartást közvetít a gyermekek érdekeinek minden irányú előtérbe helyezésével, a
családban maradás, nevelkedés lehetőségével.
Kiköltözéskor az elő-takarékosság egy összegben történő felvétele hozzájárulhat a család
lakásgondjának megoldásához.
Az intézményben lakó szülő köteles gondoskodni gyermeke ellátásáról, tisztántartásáról,
neveléséről, egészségének megőrzéséről, ha beteg, ápolásáról.
A gyermekek napirendjét a segítővel közösen megtervezve úgy kell kialakítani, hogy a
gyermek életkorát, fejlődési állapotát, érdekeit szolgálja, érvényesüljenek a gyermeki jogok és
kötelességek, biztosított legyen a rendszeresség és állandóság.
A szülő akadályoztatása esetén, gyermeke felügyeletét az otthonban lakó más családra nem
bízhatja. Felügyelet nélkül nem maradhat gyermek, ha a szülő indokoltan akadályoztatva van,
jeleznie kell a szakmai vezetőnek, illetve az ott dolgozó segítő szakembernek, kérve a
segítséget gyermeke ellátásához.
A családok életkörülményeire tekintettel kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a
gyermekek életkoruknak, fejlettségüknek megfelelő gyermekintézményt látogassanak,
lehetőleg intézményváltás nélkül. A családgondozó feladata, hogy segítse a családot, a
különböző szociális és gyermekvédelmi ellátások hozzájutásához.
A szülő(k) köteles kapcsolatot tartani gyermek(ei) intézményeivel, és érdeklődni gyermeke
magatartása, fejlődése felől. A családok otthonában lakó szülő(k) köteles kapcsolatot tartani a
gyermekjóléti szolgálatnál kijelölt családgondozóval.
Az iskoláskorú gyermekek rendszeres iskolalátogatása, az otthoni felkészülés kontroll alatt
tartása elengedhetetlen a szülő részéről, szükség esetén a családgondozó a gyermek
korrepetálásának megszervezésében részt vállal.
Minden gyermeknek biztosítani kell a játékra megfelelő időt, helyet és eszközt, hiszen
egészséges fejlődése csak így várható.
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Az udvaron még esős időben is megoldható a szabad levegőn tartózkodás, ezt a napirend
részévé kell tenni.
Az intézményi jogviszony megszűnésének és megszüntetésének formáit a házirend
részletesen tartalmazza.
A beköltözéskor leltár szerint átvett használati tárgyakat, eszközöket köteles a szülő
visszaszolgáltatni, szándékos rongálás esetében anyagi felelősséggel tartozik.
Érdekvédelem
A Családok Átmeneti Otthonában érdekvédelmi fórum működik. Az érdekképviseleti fórum
működésének szabályait a házirend részletesen szabályozza.
Dokumentáció
A Családok Átmeneti Otthonának lakóiról nyilvántartást vezetünk a „Gyermekeink
védelmében” elnevezésű adatlapok alapján. Az átmeneti gondozásra vonatkozó adatlapokat
kötelesek vezetni a családgondozók, melynek meglétéről a szakmai vezető gondoskodik.
Erről a befogadás alkalmával minden családtájékoztatást kap.
A gondozottakról forgalmi naplót, egyéni- és gondozási nyilvántartást szükséges vezetni. Az
ügyeleti naplóban rögzítik a forgalmat és a nap eseményeit. A haladási naplóban az esettel
kapcsolatos lépéseket rögzítik a családgondozók.
Az adatlapok folyamatos vezetésekor, tárolásakor, továbbításakor a jogszabályban
meghatározott módon kell eljárni.
Személyi feltételek
•

1 fő családgondozó – szakmai vezető,

•

1 fő családgondozó,

•

3 fő gondozó, szakgondozó

A dolgozók folytonos munkarendben, munkaidő beosztás szerint dolgoznak. A dolgozók
helyettesítéséről a

szakmai

vezető

gondoskodik.

A Családok

Átmeneti Otthona

együttműködik az intézmény többi szakmai egységével.
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IV. Gyermekek Átmeneti Otthona
A Gyermekek Átmeneti Otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el a szülői
felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével –
ideiglenes jelleggel - aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy az elhelyezés
hiányában ezek nélkül maradna, valamint ellátása a család életvezetési nehézségei miatt
veszélyeztetett. A fentieken túl elhelyezhető az a gyermek, akinek szülőjét (gondviselőjét) a
települési önkormányzat jegyzője gyermeke védelembe vétele során az átmeneti gondozás
igénybevételére kötelezett.
Az Otthon megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely
alapellátás keretében a gyermek számára alaptevékenységként átmeneti gondozást biztosít.
A gyermekek átmeneti otthona segítséget nyújt – a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve
- a gyermek családba történő visszatéréséhez, helyzetének rendezéséhez a családi problémák
feldolgozásához, a gyermeknek a családjával kialakított kapcsolatának formálásához.
Az átmeneti gondozásban részesített gyermek gondozásának, nevelésének célja, hogy
ideiglenesen helyettesítse a gyermek gondozásában akadályoztatott szülő gondoskodását.
Abban az esetben, ha a szülő nem tud megfelelően gondoskodni gyermekéről a gyermek testi,
értelmi fejlődésére való tekintettel, biztosítjuk a hiányzó szükséges ruházatot, tanuláshoz
szükséges eszközöket.
Az átmeneti gondozás során a gyermek iskolai oktatását –lehetőség szerint- iskolaváltás
nélkül kell biztosítani.
A Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társuláshoz tartozó településeken (Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony,
Telekgerendás, Újkígyós, Szabadkígyós)településen lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező gyermeknek, aki felügyelet nélkül maradt vagy az elhelyezés hiányában ezek
nélkül maradna, valamint ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.
Az épület jól megközelíthető helyen, a városközpontban található Békéscsaba, Bartók Béla út
24. szám alatt.
Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, melynek megfizetésére a szülő vagy törvényes képviselő
kötelezhető. Az ellátásért fizetendő térítési díj mértékét az ellátottak jövedelmi viszonyai
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alapján, Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa
határozatával szabályozza.
Férőhelyek száma
6 fő befogadására van lehetőség, 2 lakószoba áll rendelkezésre, szobánként 3 fő kerülhet
elhelyezésre.
Ellátás
A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának, egyéb szükségleteinek megfelelő
étkeztetésről,

ruházattal

való

ellátásáról,

mentálhigiénés

egészségügyi

ellátásáról,

gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (teljes körű ellátás) kell gondoskodni.
A Gyermekek Átmeneti Otthonában biztosítjuk


az éjszakai és nappali tartózkodásra,



személyi tisztálkodásra,



az étkezésre,



közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket.

Az Otthonban elhelyezett kiskorú gyermekek teljes körű ellátásban részesülnek, mely szerint
a gyermekek számára biztosítjuk:


Napi 5 alkalommal életkoruknak megfelelő étkezés. Ha a gondozott gyermek
egészségi állapota indokolja, részére az orvos előírásainak megfelelő étkezés
biztosítása.



Teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat gyermekenként 6 váltás fehérnemű, 3
váltás hálóruha, az évszaknak megfelelő 2 váltás hétköznapi (otthoni és utcai)
felsőruha és cipő valamint alkalmi és sportruházat.



A ruházat tisztításáról, javításáról az ellátást nyújtó gondoskodik, melybe oly
mértékben vonható be a gondozott gyermek, mely életkorának megfelelően tőle
elvárható.



A mindennapos szükségleteknek megfelelő tisztálkodási, testápolási szereket,
textíliákat.



A csecsemőkés kisgyermekek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket és 3 váltás
ágyneműt az ellátás ideje alatt.



Az iskolai oktatáshoz biztosítani kell a tankönyveket, tanszereket és egyéb iskolai
felszerelést, táskát, és az iskolába járással kapcsolatos felmerülő költséget.
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A gondozott gyermek részére biztosítani
tehetségfejlesztés költségeit.



A gyermek szabadidejének hasznos eltöltése érdekében az ellátást nyújtó gondoskodik
a kulturálódáshoz, játékhoz, sporthoz szükséges eszközökről.



Biztosítani kell az olyan eszközöket –jegy, bérlet, postai költségeket, levelezéshez,
telefonáláshoz – melyek segítségével hozzátartozóival kapcsolatot tarthat.



Tájékoztatja a törvényes képviselőt a befogadott gyermekkel kapcsolatosan minden
lényeges eseményről.



A három éven felüli gyermekek személyes szükségleteik kielégítéséhez havonta
zsebpénzt kapnak, melynek összege a mindenkori öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének

1.

3-10 éves korig 5%-a

2.

10-14 éves korig 13%-a

3.

14 éves kor felett 18%-a.

kell a felzárkóztatás, illetve a

A gyermekek zsebpénzéről zsebpénznyilvántartás készül, felhasználásáról a gyermek maga
dönthet. A 3-6 éves gyermek zsebpénze nem kerül kifizetésre, de biztosítani kell a személyre
szóló felhasználást.
A gondozási helyéről önkényesen eltávozott (szökött) gondozott gyermeket a szökés
időtartama alatt zsebpénz nem illeti meg.
Nyitvatartás
A Gyerekek Átmeneti Otthona az év minden napján napi folyamatos nyitva tartással üzemel.
(00.00-24.00 óra).
Látogatási rend
A látogatók fogadására a házirendben meghatározottak szerint van lehetőség, az intézmény
biztosítja, hogy a látogatás és a találkozás alatti együttlét kulturált formában és zavartalan
körülmények között történhessen. A látogató a kapcsolattartás során köteles az ellátást nyújtó
intézmény munkatársaival a gyermek érdekét szolgáló módon együttműködni és az intézmény
házirendjét betartani.
Igénybevétel, gondozási idő
Az Otthonba bekerülés okai lehetnek:


akut szociális krízis,
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bántalmazás, elhanyagolás, erőszak miatt krízishelyzetbe kerülő gyermek,



utcára került, szociális és mentális krízisben lévő gyermek.



szülő indokolt távolléte, mely során gyermeke gondozásáról-neveléséről átmeneti
ideig nem tud gondoskodni.

Az Otthonban történő elhelyezést-ideiglenes jelleggel- teljes körű ellátással - biztosítja
intézményünk. A gyermekek átmeneti gondozása keretében ideiglenes jelleggel, állapotának
megfelelő ellátást, éjszakai bentlakást kell biztosítani az olyan gyermeknek is, aki
lakóhelyéről önkényesen eltávozott vagy gondozási helyét elhagyni kényszerült, így ellátás és
felügyelet nélkül maradt.
Az ideiglenes gondozás során fel kell tárni a gyermekkel folytatott egyéni beszélgetés során, a
gyermek felügyelet nélkül maradását előidéző, illetve ideiglenes gondozást szükségessé tévő
okokat és egyidejűleg haladéktalanul értesíteni kell a gyermek szülőjét vagy más törvényes
képviselőjét, illetve a gyermekjóléti szolgálatot a további átmeneti gondozás vagy más
gyámhatósági intézkedés megtétele céljából.
Ha a feltárt körülmények alapján valószínűsíthető, hogy a gyermek visszakerülése a szülőhöz
vagy törvényes képviselőhöz ellentétes a gyermek érdekével, vagy ha a gyermek nem akar
visszakerülni a szülőhöz, törvényes képviselőhöz az ellátást nyújtó haladéktanul megkeresi a
gyámhivatalt a szükséges hatósági intézkedés megtétele céljából.
Az a gyermek, aki lakóhelyéről önkényes eltávozott vagy gondozási helyét elhagyni
kényszerült,

annak

az

ideiglenes gondozásra történt

befogadásáról haladéktalanul

tájékoztatatni kell az illetékes gyermekjóléti szolgálatot, továbbá értesíteni kell a szülőt vagy
törvényes képviselőt, hogy gyermekéről gondoskodjon vagy írásban nyilatkozzon arról, hogy
gyermeke ideiglenes gondozását kéri, illetve abba beleegyezik.
A gyámhivatalt értesíteni kell a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából,
akkor ha:


A szülő vagy törvényes képviselő gyermekéről az ideiglenes gondozásról való
értesítést követő 3 napon belül nem gondoskodik.



Szülő vagy törvényes képviselő a gyermek átmeneti gondozásához nem járul hozzá,
illetve azt nem kéri.



A gyermek visszakerülése a szülőjéhez ellentétes a gyermek érdekeivel.
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A gyermek átmeneti gondozását meg kell szűntetni, ha a szülő kéri, vagy ha annak okai már
nem állnak fenn, illetve a gondozás időtartama letelt.
Ha az átmeneti gondozás időtartama letelt, azonban a gyermek családi környezetébe nem
térhet vissza, az elhelyezés a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy
beleegyezésével – 6 hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható, vagy
haladéktalanul értesíteni kell a gyámhivatalt.
A gyámhivatalt értesíteni kell a szükséges intézkedések megtétele érdekében az átmeneti
gondozás időtartamának letelte előtt is:


ha nyilvánvalóvá válik, hogy a gyermek a családi környezetébe nem térhet vissza,



a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek átmeneti gondozását ugyanazon
intézményben két éven belül másodszor is kéri.

Az intézmény a nap 24 órájában fogad krízishelyzetbe került gyermeket. Az érintett személy
felvételéről az intézmény igazgatója dönt. Ennek dokumentációja az intézményvezetői
intézkedés az elhelyezésről elnevezésű formanyomtatványon történik.
Az intézményvezetői döntés minden esetben határozott időtartamra szól. Az időtartama
megállapítása a gyermek körülményeinek vizsgálatát követően történik, mely során minden
esetben figyelembe kell venni az adott település gyermekjóléti szolgálatának javaslatát.
Az átmeneti gondozás megkezdéséről, valamint a kiköltözés várható időpontjáról a szakmai
vezetőnek haladéktalanul értesítenie kell a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét.
Az átmeneti gondozás igénybevételének feltételei


lakóhelyéről önkényesen eltávozott, ellátás és felügyelet nélkül maradt gyermek,



a szülő vagy törvényes képviselő kérelme vagy beleegyezése, vagy az átmeneti
gondozás igénybe vételére vonatkozó védelembe vételi határozat,



személyes felvételi kérelem esetén a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálat
családgondozója által készített környezettanulmány,



3 napnál nem régebbi
fertőzésmentességről,



a felnőttek esetében 1 évnél nem régebbi negatív tüdőszűrési eredmény,

háziorvosi

igazolás

az

egészségi

állapotról

és
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a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy a törvényes képviselő jövedelemigazolása,



az intézményi házirend elfogadásának írásban történő rögzítése,



az intézményvezető és az igénybevevő írásbeli megállapodása a lakhatás feltételeiről.

A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, 12 hónapos
időtartamra történhet, legfeljebb 6 hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig
meghosszabbítható.
Az otthonba történő felvételkor az otthon ügyeletes munkatársa köteles tájékoztatást
adni a jogosultnak:


az ellátás feltételeiről, tartalmáról,



az intézmény által vetetett nyilvántartásról, melyhez a lakó köteles adatot szolgáltatni,



a hozzátartozókkal való kapcsolattartás módjáról,



az érték-és vagyonmegőrzés módjáról,



házirendről, napirendről,



személyi térítési díjról, teljesítés feltételeiről, fizetésre vonatkozó szabályokról,



a panaszjog gyakorlásának módjairól.

Az intézmény a gyermekkel vagy a gyermek törvényes képviselőjével megállapodást köt, aki
ennek aláírásával nyilatkozik a tájékoztatásban foglaltak tudomásba vételéről, tiszteletben
tartásáról, illetve együttműködik a számára kijelölt családgondozóval.
A probléma közös meghatározása után szakmai megállapodásban rögzítik a célkitűzéseket,
feladatokat a gyermekjóléti szolgálat családgondozójával, aki a gondozás során az elvégzendő
feladatokat koordinálja, mint esetgazda.
Térítési díj
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa határozatával
szabályozza az intézményi térítési díj mértékét. A személyi térítési díj megfizetésére a szülő
vagy törvényes képviselő kötelezhető. Az igénylőnek egy hónapnál nem régebbi
jövedelemnyilatkozatát kell az intézmény vezetőjének benyújtani.
Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől
számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról.
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Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a fizetésre kötelezett havi
nettó jövedelmének 25 %- át, több gyermek esetében a kötelezett havi jövedelmének az 50 %át. A térítési díj fizetésének határideje a tárgyhónapot követő 10. napja.
Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, a csoportvezető 15 napos határidő megjelölésével
felszólítja a fizetésre kötelezett személyt.
Amennyiben a határidő eredménytelenül telt el, a csoportvezető nyilvántartásba veszi a
hátralékos adatait, a fennálló díjhátralékot, a nyilvántartásból a törvényben meghatározottak
alapján előkészíti az intézmény vezetője számára a fenntartó felé továbbítandó anyagot a
díjhátralék behajtása céljából.
Ha az ellátásban részesülő személy az intézményvezető engedélye alapján nem tartózkodik az
intézményben, vagy kórházba, gyógyintézetbe kerül, a távollét idejére a megállapított
személyi térítési díj 20 %- át fizeti.
Szociális és mentálhigiénés gondozás
Az intézményben történő gondozás, nevelés célja, hogy a gondozott gyermek testileg,
értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg korának és képességeinek megfelelően fejlődjék,
személyisége a legteljesebb módon kibontakozhasson.
Az intézmény dolgozói a Szociális Munka Etikai Kódexe alapján kötelesek munkájukat
végezni.
Segítik a családi és társadalmi kapcsolatok ápolását, a hivatalos ügyek intézését, szervezik az
intézmény közösségi életét szabadidős foglalkozások szervezésével.
Az átmeneti gondozás során intézményünk elősegíti a gyermekeknek a szülővel történő
kapcsolattartását. A szülő a megállapodás és a házirendben foglaltak szerint látogathatja meg,
illetve viheti el a gyermek(ek)et és élhet a kapcsolattartás egyéb formáival (levelezés,
telefonkapcsolat, ajándékozás, csomagküldés).
A gondozásba vett gyermekről az átmeneti gondozás megkezdésekor –ha előreláthatólag 30
napnál hosszabb lesz- gondozási terv készül, melyben együttműködik a szülő vagy törvényes
képviselő, a gyermek, a gyermekjóléti szolgálat családgondozója.
A gondozási-nevelési terv célja a család (kiemelten a gyermek) gondozásával, nevelésével, a
család együtt maradásával, lakhatási problémáinak megoldásával kapcsolatos feladatok
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részletes

megtervezése,

az

ebben

résztvevő

szakemberek,

intézmények

közötti

munkamegosztás kidolgozása.
Az elkészítés során nagy figyelmet kell fordítani a gyermekek testi, lelki állapotára,
nemzetiségi, etnikai hovatartozására, az átmeneti gondozását szükségessé tevő okokra, más
intézmény által esetlegesen elkészített gondozási tervre. Emellett a gyermekkel és szülőjével
folytatott személyes beszélgetés során szerzett tapasztalatokra, egyéb a gyermek nevelése,
gondozása szempontjából jelentős körülményre.
Az intézmény pszichológiai, jogi, szociális, mentálhigiénés segítséget biztosít, továbbá
egyénre szabott bánásmódot, az intézményen belüli közösségi élet szervezését biztosítja.
Az Otthon munkatársai a kialakult veszélyeztetettség megszűntetése érdekében végzik segítő
tevékenységüket. Segítik a gyermeket és családját a veszélyeztető körülmények elhárításában,
személyiségük kedvező irányú fejlődésében.
Az ügyeletes dolgozó veszélyhelyzetben, rendkívüli helyzetben köteles azonnal a szükséges
intézkedéseket megtenni (pl.: rendőrség, mentők segítségét kérni) a csoportvezetőt és az
intézményvezetőjét értesíteni. Intézkedéseiről feljegyzést készít, szükség esetén tanúkkal is
igazoltatja.
Az elhelyezett gyermekek esetében a gondozási nevelési feladatokat az intézmény dolgozói
látják el, melybe a lehetőségekhez mérten a gyermek szülőjét is bevonják.
E feladatok megvalósítását jól megszervezett napirend biztosítja. Ennek keretében
figyelemmel kell lenni a gyermekek egészséges fejlődését biztosító megfelelő alvásigényére,
rendszeres táplálkozására, a szükséges mozgásigény kielégítésére. Szabadidős tevékenységek
szervezésével lehetőséget nyújtunk a gyermekek részére, hogy érdeklődési körüknek
megfelelően szellemi és erkölcsi fejlődésük az életkori sajátosságaiknak megfelelően
fejlődjön.
Nagy figyelmet fordítunk, a gyermekek egymáshoz viszonyuló magatartásának alakítására. A
gyermekek beilleszkedésének segítése a megváltozott körülmények közé fontos feladat, mely
szülői tekintély megőrzésével, a szülők aktív részvételével történhet.
Az átmeneti gondozásban részesített gyermeknek a gondozási helyről történő engedély
nélküli eltávozása, illetve távolmaradása esetén:
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Ha a befogadott gyermek engedély nélkül eltávozott a gondozási helyéről, vagy oda a
számára előírt időpontban nem tért vissza, az ellátást nyújtó megkísérli felkutatni a
tartózkodási helyét.



Ha az eltűnt gyermek 14 éven aluli vagy betegsége, fogyatékossága miatt magáról
gondoskodni nem tud, haladéktalanul, egyéb esetben 24 órán belül az ellátást nyújtó
megkeresi az illetékes rendőri szervet az eltűnt gyermek felkutatása érdekében.
Egyúttal közli az eltűnt gyermek személyi adatait, személyleírását, azonosításra
alkalmas jellegzetességeit, az eltűnés körülményeit, vélt feltalálási helyeit.



Az ellátást nyújtó értesíti az eltűnt gyermek szülőjét vagy törvényes képviselőjét.



Ha az eltűnt gyermeket az ellátást nyújtó megtalálta, vagy ha a gyermek önként
visszatért, erről értesíti az illetékes rendőri szerveket, illetve a szülőt vagy törvényes
képviselőt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kell.

Az eltűnt gyermekről az ellátást nyújtó nyilvántartást vezet és arról a hatóság megkeresésére
adatvédelmi szabályok betartásával adatokat szolgáltat.
A gondozási helyére visszakerült eltűnt gyermekkel az Otthon nevelője bevonásával folytatott
egyéni beszélgetés keretében fel kell tárni az eltűnése okát és körülményeit az eltűnés alatt
vele történteket, tartózkodási helyét, megélhetése forrásait. A beszélgetés megtörténtét és
tartalmának lényegét írásban dokumentálni kell és a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
Érdekvédelem
A gyermek jogait tiszteletben kell tartani. A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ székhelyén a gyermekek érdeke védelmében keddi napokon 13.00 15.00 óra között a gyermekjogi képviselő fogadóórát tart.
A gyermek, a gyermek szülője vagy törvényes képviselője továbbá a gyermekek érdekeinek
védelmét ellátó érdekképviseleti szervek a házirendben foglaltak szerint egyéni panasszal
élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy Érdekképviseleti Fórumnál:


az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében,



a gyermeki jogok sérelme,



továbbá az intézmény dolgozói kötelezettség szegése esetén.
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Az érdekképviseleti fórum szavazati jog választott tagjai:


a gyermekönkormányzat képviselői(1 fő)



ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más képviselői illetve a fiatal felnőttek
képviselői (2 fő)



intézmény dolgozóinak képviselői (1 fő)



az intézmény fenntartó képviselői (1 fő), akit a társulási tanács választ meg.

Az Érdekképviseleti Fórum működése:


megvizsgálja az elé terjesztett kifogásokat, panaszokat,



dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben,



továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, gyermekjogi képviselőnél,
illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél,



az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket érintő ügyekben
javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások
tervezéséről, működtetéséről valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról,



egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál.

Az intézmény vezetője illetve az Érdekképviseleti Fórum a panaszt kivizsgálja, és
tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. Abban az esetben, ha a lakó
az intézkedést nem tartja elegendőnek, valamint az intézmény vezetője, vagy az
Érdekképviseleti Fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről vagy a
megtett intézkedéssel nem ért egyet az intézmény fenntartójához fordulhat.
Dokumentáció
A gyermek önállóságának megtartása érdelében, ha ez nem ütközik a veszélyeztetettség
okaival, engedélyezni lehet az önálló iskolába járást, erről nyilatkoztatni kell a szülőt. A
családgondozó a gondozottakról forgalmi naplót, egyéni gondozási nyilvántartást vezet,
munkájukat a haladási és ügyeleti naplóban regisztrálják a látogatásokról látogatási naplót
vezetnek.
Az ellátásban részesülő gyermekekről az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet által
kidolgozott adatlapokat kötelesek vezetni.
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Az adatlapok folyamatos vezetésekor, tárolásakor a jogszabályban meghatározott módon kell
eljárni.
Az adatlapok meglétéről, folyamatos biztosításáról a csoportvezető gondoskodik.
Személyi feltételek
•

1 fő nevelő

•

1 fő gyermekfelügyelő,

A dolgozók folytonos munkarendben, munkaidő beosztás szerint dolgoznak. A dolgozók
helyettesítéséről a szakmai vezető gondoskodik. A Gyermekek Átmeneti Otthona
együttműködik az intézmény többi szakmai egységével.
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V. Helyettes szülői hálózat
A város nagyszámú lakosságára tekintettel sokszor előfordulhat olyan eset, amikor egy szülő
valamilyen oknál fogva átmeneti időre nem tud gondoskodni a gyermeke ellátásáról,
gondozásáról. Ilyen helyzetekben kérheti a szülő a gyermeke átmeneti gondozását, azon belül
pedig azt, hogy helyettes szülő gondoskodjon a gyermekéről, amíg neki erre nincsen
lehetősége. A városi életmód sok esetben eredményezi az elszigetelődést, nincsenek olyan
szoros emberi kapcsolatok, melyek lehetőséget adnának arra, hogy a családok ilyenfajta
segítséget nyújtsanak egymásnak.
Anyagilag egyre több család számára jelent gondot a lakhatás biztos megoldása, emiatt is
kerülhet sor a helyettes szülői hálózat szolgáltatásainak az igénybevételére.
Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Újkígyós, Szabadkígyós:
A fentebb felsorolt települések Békéscsabánál jóval kisebb lélekszámúak, emiatt is másabb
ezeken települések struktúrája. Az emberek közötti kapcsolat jellemzően szorosabb az említett
településeken, jobban ismerik egymást az ott lakók, és segítséget is könnyebben nyújtanak
egymás számára. Azonban az elmúlt 1-2 évtizedben a nehéz anyagi helyzet miatt és az
olcsóbb ingatlanok miatt egyre több család költözött ezekre a kisebb településekre. Őket nem
minden esetben fogadja be egy-egy összeszokott kisebb közösség, emiatt sem számíthat az
emberek mindennemű segítségére.
Ezért szükséges ezeken a településeken is a helyettes szülői hálózat elérhetősége, hogy ezen
családok is kaphassanak segítséget, ha valamilyen oknál fogva nehéz élethelyzetbe kerülnek.
A szolgáltatás célja, feladata, alapelve
Az átmeneti gondozásban részesített gyermek gondozásának nevelésének célja, hogy
ideiglenesen helyettesítse az akadályozott szülő gondoskodását. A helyettes szülő a rászoruló
gyermeknek

ideiglenes

jelleggel

az

életkorához,

egészségi

állapothoz

és

egyéb

szükségleteihez igazodó teljes körű ellátást (a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő
étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról,
gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról szól) biztosít.
Biztosítani az ellátási területen élőknek az átmeneti gondozás helyettes szülő által nyújtott
szolgáltatásának az igénybevételét.
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A gondozás ideje alatt a gyermekről teljes körűen gondoskodik a helyettes szülő, akinek a
helyettes szülői tanácsadó nyújt segítséget az ellátandó feladataihoz.
Elhelyezhető az a gyermek is helyettes szülőnél, akinek a szülőjét (gondviselőjét) a járási
gyámhivatal gyermeke védelembe vétele során az átmeneti gondozás igénybevételére
kötelezte.
A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott
szolgáltatáselemek, tevékenységek
A szülő kérelmére vagy beleegyezésével a helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti
gondozását saját háztartásában biztosítja, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési
problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a
családban nem tudja megoldani.
A helyettes szülők létszáma alapján biztosítható a helyettes szülői hálózat működtetése. Az
újonnan jelentkezők helyettes szülői képzéséről az intézményvezető folyamatosan
gondoskodik. A helyettes szülők továbbképzése folyamatosan kell, hogy biztosítva legyen.
Az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módja
Az intézmény családgondozói (a helyettes szülői tanácsadók is) minden héten (keddi
napokon) esetmegbeszélő csoporton vesznek részt, melyen azokat az eseteket van ehetőségük
megbeszélni, melyekkel kapcsolatosan dilemmáik, problémáik merülnek fel. Ezeken az
alkalmakon lehetőség van a helyettes szülőnél lévő gyermekhez kapcsolódó problémák
megbeszélésére is.
A helyettes szülői tanácsadók - családgondozók a szakmai egységvezetővel, illetve az
intézményvezetővel is bármikor konzultálni tudnak és kötelesek is az átmeneti gondozás
ügyében.
A más intézményekkel való együttműködést a helyettes szülői tanácsadó – családgondozó
feladata segíteni. Az együttműködés hatékonysága érdekében történhet a kommunikáció
személyesen, írásban, telefonon, ahogy éppen az aktuális eset
A szolgáltatás alapelve
Az ellátási területen élő emberek és családok segítése a célunk, akik elsősorban szociális,
mentálhigiénés és életvezetési problémákkal küszködnek és a különböző szakemberek
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segítségével arra törekszünk, hogy képessé tegyük a klienseinket az önálló életvitelre, az
egyéni lehetőségeikhez képest.
Szakmai tartalma
A gyermek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig
tart, mely 6 hónappal- szükség esetén a tanév végéig- meghosszabbítható.
A helyettes szülő egyidejűleg – saját gyermekeit is beleszámítva- legfeljebb négy gyermek
gondozását végezheti. Ettől indokolt esetben, különösen testvérek együttes elhelyezésénél a
helyettes szülő kérelmére vagy beleegyezésével el lehet térni. A helyettes szülői hálózat
férőhelyeit a működési engedély tartalmazza. A hálózat ellátási területe a kistérség
valamennyi településére kiterjed.
A működtető gyermekgondozó alkalmazásával vagy megbízásával segíti a helyettes szülő
munkáját, ha a helyettes szülőnél elhelyezett gyermek rendszeres gyermekpszichiátriai
kezelés alatt áll, vagy ha a helyettes szülő gondozásában kettőnél több három éven aluli
gyermek van. Emellett akkor is, ha a helyettes szülő szabadságon van, beteg vagy feladatai
ellátásában egyéb okból akadályoztatott.
A helyettes szülőt a kiskorú törvényes képviselőjének a kérelmére a működtető jelöli ki.
A kijelölés során törekedni kell arra, hogy lehetőség szerint óvoda-és iskolaváltás nélkül
történjen meg a gyermek átmeneti gondozásba vétele.
A működtető tájékoztatja a helyettes szülőt a nála elhelyezett gyermekkel kapcsolatosan


a gyermekkel kapcsolatban rendelkezésre álló adatokról,



a gyermek egészségi állapotáról,



korábbi betegségeire és az egyéb orvosi beavatkozásokra vonatkozó adatokról,



egyéb a gyermek érdekében szükséges további információ a helyettes szülő kérésére
kerül megadásra a gyermekjóléti központon/szolgálaton keresztül a gyermek

A helyettes szülő tájékoztatja a működtetőt


a bekövetkezésük időpontjától számított 5 napon belül a gyermek óvodai nevelésben,
fejlesztőnevelésben, fejlesztő nevelés-oktatásban történő részvételének és iskolai
tanulmányainak megkezdéséről, befejezéséről vagy megszakításáról,
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azonnal a gyermekkel kapcsolatos rendkívüli eseményről, így különösen az egészségi
állapotában bekövetkezett jelentős változásról, iskolai, munkahelyi fegyelmi ügyéről
valamint szabálysértési büntetőjogi felelősségre vonás alapját képező cselekményéről,
függetlenül a szabálysértési vagy a büntetőeljárás megindulásától,



azonnal a gyermeknek a helyettes szülőtől történő 24 órát meghaladó engedély nélküli
eltávozásáról, és



azonnal a saját életkörülményeiben bekövetkezett lényeges változásról, valamint olyan
tényről, amely lényeges változást eredményezhet az általa gondozott gyermek
életében, így különösen a Gyvt. 15.§. (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok
bekövetkeztéről, a helyettes szülő családi állapotának a megváltozásáról, a
családstruktúrában történt változásról, munkanélkülivé válásáról, anyagi helyzetében
bekövetkezett rendkívül kedvezőtlen változásról, lakóhely megváltoztatásának
szándékáról, 30 napnál hosszabb időre történő külföldre utazás szándékáról, egészségi
állapotában beálló olyan romlásról, melynek következtében a későbbiekben
feltételezhetően hosszabb ideig nem lesz képes gondozni a gyermeket.

A gyermeknek a helyettes szülőnél való elhelyezése során felmerülő veszélyeztetettsége
esetén a működtető - a gyermekjóléti központ/szolgálat szakmai véleménye és a gyermek
törvényes képviselőjének hozzájárulása alapján- az új helyettes szülő kijelölésével
egyidejűleg felmondja a helyettes szülővel kötött megállapodást.
A helyettes szülő és a működtető eltérő megállapodása hiányában a helyettes szülői díjat a
tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell kifizetni. Ha ez a nap munkaszüneti napra esik a
helyettes szülői díjat legkésőbb, az ezt megelőző munkanapon kell kifizetni.
Ha a gyermek a helyettes szülőnél felmerülő veszélyeztetettség miatt került ki a helyettes
szülő háztartásából, a gondozás megszűnésének időpontjától a helyettes szülőt helyettes szülői
díj nem illeti meg.
A helyettes szülőt arra az időtartamra illeti meg a nevelési díj és a külön ellátmány, amely
alatt a működtetővel kötött megállapodás alapján a gyermek ideiglenes jellegű teljes körű
ellátását a saját háztartásában biztosítja.
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A működtető az adott gyermek után járó nevelési díjat és a külön ellátmányt első alkalommal
a gyermek tényleges gondozásának megkezdését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15
napon belül folyósítja a helyettes szülőnek.
Az egyéb feltételek fennállása esetén a nevelési díj és a külön ellátmány a helyettes szülőt arra
a napra illeti meg utoljára, amikor a gyermek teljes napot a gondozásában töltött.
Ha a kollégiumban, diákotthonban biztosított ellátásért térítési díjat kell fizetni, azt a helyettes
szülőnél elhelyezett gyermek szülője fizeti meg. A gyermekek napközbeni ellátása keretében
biztosított gyermekétkeztetés térítési díját a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló irányadó kormányrendelet (328/2011. (XII.29.) Korm.
rendelet 13. §-a) szerint kell megfizetni.
A helyettes szülői jogviszony felmondását megalapozza, ha a helyettes szülő


a működtető engedélye nélkül másik működtetővel is megállapodást köt



az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget



magatartásával ellehetetleníti a működtetővel történő együttműködést



körülményei, magatartása a szakmai szabályok szerinti feladatellátást tartósan
akadályozza vagy ellehetetleníti



előzetes bejelentés nélkül harminc napnál hosszabb időre külföldre távozik anélkül,
hogy ott szokásos tartózkodási helyet létesítene

A helyettes szülői hálózathoz kapcsolódó feladatok a működtetői feladatkörből


Részletes írásbeli megállapodás kötés a helyettes szülővel a helyettes szülői
jogviszonyból származó jogokra és kötelezettségekre.



A helyettes szülők szakmai segítése, továbbképzésük megszervezése félévente
legalább hat órában.



A kihelyezett gyermek részére egyéni gondozási-nevelési terv elkészítése- a helyettes
szülői tanácsadó által a szülő és a helyettes szülő bevonásával- valamint a terv
megvalósításának folyamatos figyelemmel kísérése és segítése.
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A helyettes szülő- gyermek kihelyezésekor- rendszeres, de legalább 3 hetente történő
meglátogatása, tájékozódás a gondozott gyermek helyzetéről, a helyettes szülő
tapasztalatairól, problémáiról.



A gondozott gyermek nevelési-oktatási intézményének rendszeres felkeresése,
tájékozódás a gyermek viselkedéséről.



Tanácsadás keretében a helyettes szülő segítése, szükség szerint szakemberhez
irányítása, különböző ellátásokhoz való hozzájutás segítése.



Ellenőrzés keretében annak vizsgálata, hogy a helyettes szülő megtesz-e mindent a
gondozott gyermek harmonikus fejlődése érdekében, továbbá, hogy a gyermek
ellátására kapott nevelési díjat, ellátmányt a gyermekre fordítja-e, és ellenőrzi a
zsebpénz kifizetését.



Az illetékes járási gyámhivatal értesítése azokban az esetekben, amikor nyilvánvalóvá
válik, hogy a gyermek családi környezetébe nem térhet vissza, vagy az átmeneti
gondozást ugyanazon intézményben a szülő két éven belül másodszor is kéri.



Az újonnan jelentkező helyettes szülők alkalmasságának vizsgálata, képzésének
megszervezése.



Háromévente a helyettes szülők alkalmasságának felülvizsgálata.

Az ellátás igénybevételének és megszűntetésének módja
Az ellátás igénybevételére a szülő(k) kérelme vagy beleegyezésére alapján kerülhet sor. A
kérelmet az illetékes gyermekjóléti központhoz/szolgálathoz kell benyújtani. A gyermekjóléti
központ/szolgálat javaslatával együtt eljuttatja az igénylő kérelmét a Békéscsabai Kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetőjéhez. A kérelemről az intézményvezető dönt
intézményvezető intézkedés keretében. Ha a gyermek elhelyezése indokolt az intézmény
vezetője kijelöli a helyettes szülőt, valamint rendelkezik a gyermek átmeneti gondozásához
kapcsolódó helyettes szülő számára nyújtandó juttatások megállapításáról, folyósításáról,
illetve a szülő(k) által fizetendő gondozási díjról.
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa határozatával
szabályozza az intézmény térítési díj mértékét. A személyi térítési díj megfizetésére a szülő
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vagy törvényes képviselő kötelezhető. Az igénylőnek egy hónapnál nem régebbi
jövedelemnyilatkozatát kell az intézmény vezetőjének benyújtani.
Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől
számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról.
Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a fizetésre kötelezett havi
nettó jövedelmének 25 %-át, több gyermek esetében a kötelezett havi jövedelmének az 50 %át. A térítési díj fizetésének határideje a tárgyhónapot követő 10. napja.
Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, a gyermekjóléti csoportvezető 15 napos határidő
megjelölésével felszólítja a fizetésre kötelezett személyt.
Amennyiben a határidő eredménytelenül telt el, a gyermekjóléti központ/szolgálat
csoportvezetője nyilvántartásba veszi a hátralékos adatait, a fennálló díjhátralékot, a
nyilvántartásból a törvényben meghatározottak alapján előkészíti az intézmény vezetője
számára a fennálló felé továbbítandó anyagot a díjhátralék behajtása céljából.
Az ellátás megszüntetéséről a szülő kérelmére, az illetékes gyermekjóléti központ/szolgálat
véleményének bekérésével intézményvezetői intézkedés keretében kell sort keríteni.
Amennyiben az ellátást igénylő az intézményvezetői intézkedést vitatja, az arról szóló
értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a kistérségi társulás elnökéhez fordulhat.
A helyettes szülői hálózat szolgáltatásáról szóló tájékoztatás
A helyettes szülői hálózatról tájékoztatást nyújt az intézmény a lakosság részére. Elsősorban
az intézményről szóló írásos szórólapon, tájékoztató jelleggel, melyet a település különböző
pontjain teszünk elérhetővé a lakosság számára (pl. önkormányzat, orvosi rendelők,
köznevelési intézmények stb.) Ezen kívül előadások formájában is tájékoztatást nyújtunk a
szolgáltatásról, ha erre lehetőség adódik, illetve felkérés érkezik rá. Intézményünk minden
lehetőséget megragad, hogy széles körben tájékoztatást adjon erről a szolgáltatásról.
Észlelő-és jelzőrendszeri megbeszélések, éves gyermekvédelmi tanácskozások részét is
képezi a helyettes szülő szolgáltatásról adott információnyújtás.
Az összes szakmai egység tekintetében
A tájékoztatás helyi módja
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A Szakmai Program olyan információkat tartalmaz, mely alapján ismerté válik az intézmény
működése, az alkalmazott szakterületek, az ellátás igénybevétele. Ennek érdekében a Szakmai
Programot nyilvánosságra hozzuk, kifüggesztésre kerül az intézményben, jól látható és
hozzáférhető helyen. A Szakmai Program a Fenntartó által működtetett honlapon is elérhető
válik. A Szakmai Program módosításakor a nyilvánosságra hozataláról ismételten
gondoskodunk. A Szakmai Program tartalmát az intézmény munkavállalói és a kliensek is
elérhetik,

a

tartalmát

megismerhetik.

Munkatársaink

a

szolgáltatásainkról

szóló

tájékoztatásról, folyamatosan gondoskodnak a kistérség egész területén ( helyi szervezetek,
nevelési -, oktatási intézmények, háziorvosok, védőnői szolgálatok, gyámhivatal, munkaügyi
központ, rendőrség stb. )
A családgondozás során vagy új kliens felvételekor is hangsúlyt fektetünk a már meglévő
szóróanyagok közvetítésére, átadására, terjesztésére. Az ellátási területen lévő intézményeket,
szervezeteket, hivatalokat is folyamatosan szóban, írásban, és a szórólapok formájában is
tájékozatjuk. Az intézményekben a központról pontos információk találhatóak (pl.:
elérhetőségeinkről, az ellátásainkról, a nyitva tartásunk rendjéről).
A helyi televízió, és egyéb más médiumok (helyi vagy területünkhöz közeli újságok, rádió)
segítségével

is

hirdetjük

intézményünk

szolgáltatásait.

Más

intézményekkel

való

kapcsolattartás során a társ intézmények honlapjain, fenntartói honlapon is olvashatóak a
szolgáltatásainkkal kapcsolatos legfontosabb információk. Programjainkról folyamatosan
tájékoztatjuk a lakosságot a plakátok kihelyezésével
Jogvédelem/ jogorvoslat
A szolgáltatásokat igénybevevők jogainak védelme
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény ellátását 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 ellátásra, szolgáltatás igénybevételére.
A szociális szolgáltatások során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.
Az intézmény a szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelembe veszi a szolgáltatást
igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben
tartását, különös figyelemmel az élethez, az emberi méltósághoz, a testi – lelki egészséghez
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való jogra. Így különösen a gyermeki jogok védelme: „Gyvt. 11. § (1) A gyermeki jogok
védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével,
oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.
Gyvt. 11/A. § (1) A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban
részesülő gyermek e törvényben meghatározott jogainak védelmét, és segíti a gyermeket jogai
megismerésében és érvényesítésében. A gyermekjogi képviselő kiemelt figyelmet fordít a
különleges vagy speciális ellátást igénylő gyermek védelmére.
A gyermekjogi képviselő neve, elérhetősége az intézmény és a területi irodák faliújságjain
kifüggesztésre kerültek, az ellátottak számára elérhető az információ, adott esetben a
családgondozó segít az eligazodásban.
Békés megyében a gyermekjogi képviselő: Vetési Csilla (tel.: 06-20/489-9626)
A szociális munkát végző, nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és
világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való
tekintet

nélkül,

valamint

bármely

egyéb

hátrányos

megkülönböztetés

kizárásával

tevékenykedik.
A szolgáltatást igénybe vevőt megilleti a személyes adatainak védelme, a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem. A szolgáltatást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek
férhetnek hozzá. A kliens élethelyzetével, körülményeivel, szociális rászorultságának tényével
kapcsolatos információkról más kliens, valamint arra illetéktelen személy nem szerezhet
tudomást.
Az igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvényi felhatalmazás
alapján meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni
A szolgáltatást nyújtók munkavégzéssel kapcsolatos jogainak védelme
A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében
biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben
tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a
munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra.
Közfeladatot ellátó személynek minősülnek az intézményben közalkalmazotti jogviszonyban
álló dolgozók. Az alkalmazotti közösséget és annak képviselőit a jogszabályokban
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meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik
meg.
Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos
közös szabályok
Az intézmény munkatársainak tudomására jutott adatok és tények nyilvántartására és
kezelésére, valamint az általuk adott információkra és az adatok védelmére az 1992. évi
LXIII. törvény, az 1992. évi LXVI. törvény, az 1993. évi III. törvény, az 1997. évi XXXI.
törvény valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
A fenti törvényekben nem szabályozott, egyéb kérdésekben tevékenységükre a Szociális
Munka Etikai Kódexe az irányadó.
Az intézmény, illetve munkatársai a segítséget kérő által közölt adatokat más személyekkel ideértve az adatközlő hozzátartozóit is -, csak a segítséget kérő beleegyezésével közölhetik.
Nem köti a titoktartás, ha az adatok közlésére jogszabály kötelezi.
Az intézmény vezetője és az intézmény munkatársai kötelesek gondoskodni az illetéktelen és
más személyekre, intézményekre nem tartozó adatok megőrzéséről.
Jogorvoslati lehetőségek
Az igénybevevő az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében a Békéscsabai
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjénél jelezheti az
észrevételeit.
Az intézményvezető a panaszt 15 napon belül megvizsgálja, írásban tájékoztatja a vizsgálat
eredményéről az igénybevevőt.
Ha az intézményvezető az intézkedést elmulasztja vagy az igénybevevő az intézkedést
sérelmezi, a panaszának a vizsgálatát a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás Tanácsának az elnökétől (Békéscsaba, Szent István tér 7.) kérheti. A
tanács elnökének az intézkedése ellen a panaszt tevő a polgári jog szabályai szerinti
bírósághoz fordulhat.
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A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módja, formái
A személyes gondoskodást végző személyek rendszeres szakmai továbbképzésen vesznek
részt, amely a jogszabályi előírások szerint történik.
A rendelet értelmében személyes gondoskodást végző személynek az tekinthető, aki a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben, vagy a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételéről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben vagy a javítóintézetek
rendtartásáról szóló 30/1997. (X.11.) NM rendeletben meghatározott képzési előírásokhoz
kötött tevékenységet főállásban, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban,
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban vagy egyéni vállalkozás keretében végez és a
képzési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik.
A munkáltató feladata az éves továbbképzési terv elkészítése, melynek tartalmai elemei meg
kell, hogy feleljen a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 15.§ (2) bekezdésében foglaltaknak.
Az intézményvezető feladata a továbbképzéshez szükséges nyilvántartásba vétel, illetőleg a
jelentési kötelezettség.
Az intézményvezető feladata a dolgozók tájékoztatása a továbbképzési lehetőségekről, az
elérhető továbbképzési programokról.
Az intézményvezető köteles a dolgozók számára a továbbképzés részvételi díját viselni.
A minősített továbbképzési program lehet,


szakmai tanfolyam,



szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás,



szakmai tanácskozás,



külföldi vagy hazai tanulmányút



illetve szakmai műhely.

A szakmai személyiség védelme, fejlesztése az intézményvezető hatáskörébe tartozik. A
kiégés megelőzése érdekében a családgondozók és az asszisztensek mentálhigiénéjének
biztosítása elengedhetetlen feladat az intézményvezető részére. A szupervízió, a segítő munka
folyamatos háttérszolgáltatása, melyet egy olyan külső szakember nyújt, aki nincs benne az
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intézményi hierarchia rendszerében. A szupervízió tárgya a segítő tevékenység tartalmi
feldolgozása.
A szakmai információ és tapasztalatcsere nélkülözhetetlen az intézményben folyó szakmai
munka végzéséhez, melyhez az intézményvezető oly módon nyújt segítséget, hogy
folyamatosan biztosítja a dolgozóknak a konzultációt, rendelkezésre bocsájtja a jogszabályok
elérését (papír alapon, elektronikus formában), illetve számos könyv, szakmai anyag szolgálja
a dolgozók szakmai felkészültségét.
Az intézménnyel szerződésben álló gyermekpszichiáter minden kedden egy alkalommal
esetmegbeszélő csoportot tart, amely során a problémás esetek megbeszélésére kerül sor,
illetve konzultációra van lehetőség a dolgozók számára.
A szakmai egységvezetők heti egyszer- szükség esetén gyakrabban- munkaértekezletet
tartanak, amely során a családgondozókat tájékoztatják az aktuális jogszabályi változásokról
és az együttműködő szervek által megküldött írásos tájékoztatókról. Az értekezlet során a
családgondozóknak lehetőségük van arra, hogy a szakmai egységvezetővel közösen
átbeszélve értelmezzék az adott jogi előírást.
A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja
A családgondozást végzők kapcsolatot tartanak a szolgáltatást igénybe vevővel, szükség
szerint családtagjaival, hozzátartozóival. A személyes kapcsolattartás a családsegítő központ
interjúszobáiban, ahol biztosítottak a bizalmas beszélgetés körülményei, vagy a szolgáltatást
igénybe vevő lakásán történik. A személyes kapcsolattartás mellett a kapcsolattartás történhet
írásban és telefonon.
A békéscsabai lakosság az intézmény székhelyén, vagy a Fövenyes utcai területi irodában, a
Telekgerendáson, a Kétsopronyban, és Csabaszabadiban élő lakosság a helyi területi irodában
veheti igénybe a szolgáltatást ügyfélfogadási időben, az alábbiak szerint.
Békéscsaba, Szabadság tér 9.
Hétfő:

830-1230

Kedd:

-

Szerda:

1300-1700

830-1230

1300-1630

Csütörtök: : 830-1230

1300-1630

Péntek: :

830-1200
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Békéscsaba, Fövenyes u. 1/A.
Hétfő:

830-1230

Kedd:

-

Szerda:

1300-1700

830-1230

1300-1630

Csütörtök: : 830-1230

1300-1630

Péntek: :

830-1200

Telekgerendás, Dózsa u. 11.
Hétfő:
Kedd:
Szerda:

730-1230 1300-1630
730-1230 1300-1630

Csütörtök: : 730-1230
Péntek: :

730-1230

Csabaszabadi, Apácai u. 6.
Hétfő:

-

Kedd:

-

Szerda:

800-1200

Csütörtök: :

-

Péntek: :

-

Kétsoprony, Dózsa u. 22.
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök: :
Péntek: :

800-1200
800-1200
800-1200

Békéscsaba, 2015………………….

Mellékletek:

66

Békéscsabai Kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA

HÁZIREND
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1.
A Családok Átmeneti Otthona megszakítás nélküli munkarend szerint működő
bentlakásos intézmény, amely alapellátás keretén belül biztosítja a gyermek és szülője,
valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy, ha köznevelési, felsőoktatási vagy
felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési
jogviszonyban áll – legfeljebb 24. életévének betöltéséig – a jogviszony fennállását félévente
igazolni kell, illetve a várandós anya számára az átmeneti gondozást.
2.
A Családok Átmeneti Otthonának igénybevétele önkéntes, az igénylő kérelmére indul,
a kérelemről a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
intézményvezetője dönt. Ha az ellátást igénylő ezt a döntést vitatja, az arról szóló értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül a kistérségi tanács elnökéhez fordulhat (Békéscsaba,
Szent István tér 7.) A beutalás minden esetben határozott időtartamra szól. Az időtartam
megállapítása a család tényleges körülményeinek vizsgálatát követően történik. A vizsgálatot
15 napon belül a szakmai egység vezetőjének le kell folytatnia. Ezen időszakra csak 15 napos
beutaló határozat hozható.
3.
Ezt követően a családok befogadása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb
12 hónapig tart. Az elhelyezés a szülő, vagy más törvényes képviselő kérelmére 6 hónappal,
szükség esetén a tanítási év végéig(a gyermek 18.életévét betölti a tanév végéig
meghosszabbítható, vagy haladéktalanul értesíteni kell a gyámhivatalt a szükséges
intézkedések megtételére.
4.
A család minden tagjának 3 napnál nem régebbi orvosi, a felnőtt családtagoknak 1
évnél nem régebbi tüdőszűrő igazolást kell bemutatni. Ettől csak az ünnepnapokon, illetve a
hétvégén bekerült családok esetében lehet eltérni (a tüdőszűrő vonatkozásában), melyet az
első munkanapon köteles a szülő pótolni.
5.
A szülő köteles gyermeke ellátásáról gondoskodni. Amennyiben munkavégzése vagy
betegsége miatt akadályoztatva van, segítséget kell kérnie az otthon dolgozóitól. A szülő
akadályoztatása esetén gyermeke felügyeletét az otthonban lakó más családra nem bízhatja.
6.
A családok jövedelmük arányában térítési díjat fizetnek az otthon szolgáltatásaiért,
melyet Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsának
határozata szabályoz. A Családok Átmeneti Otthonába bekerülő szülő(k) kötelesek az ellátás
megkezdésekor, de legkésőbb 15 napon belül a személyi térítési díj megállapításához
szükséges jövedelem igazolásokat benyújtani. Az intézmény vezetője az ellátás
megkezdésekor, legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a
kötelezettet a személyi térítési díjról. Ha a személyi térítési díj az intézményi elhelyezést
követő 30 napon belül nem állapítható meg, az intézményvezető térítési díj előleg fizetését
kéri. A személyi térítési díjat havonta utólag, az ellátást követő hónap 10-ig kell befizetni a
családok átmeneti otthonának csoportvezetőjének. Ha a gondozott a fizetést elmulasztotta, a
csoportvezető 15 napos határidő megjelölésével felszólítja a fizetésre kötelezett személyt.
Amennyiben a határidő eredménytelenül telt el, a csoportvezető nyilvántartásba veszi a
hátralékos adatait és a fennálló díjhátralékot, a nyilvántartásról a törvényben meghatározottak
alapján előkészíti az intézmény vezetője számára a fenntartó felé továbbítandó anyagot a
díjhátralék behajtása céljából.
7.
A lakó beérkezése 22 h-ig történhet. Kivétel ha a távolmaradást munkavégzés, illetve
egyéb lényeges ok indokolja. Erről a családgondozót a lakónak előzetesen értesítenie kell.
8.
A kapu és a bejárai ajtó 22 h-.06 óra között zárva van, zárásáról és nyitásáról a
mindenkori ügyeletes gondoskodik.
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9.
A családok az otthonból való napközbeni távozásukkor kötelesek szobájuk ajtaját
mindenesetben bezárni, a kulcsot az ügyeletesnek átadni.
10.
A családok az otthonba saját tulajdonú felszerelési tárgyaikat, - a személyes dolgaikon
túl - csak az intézményvezető engedélyével vihetik be, leltárkészítés alapján.
11.
Az intézmény a lakók személyes értékeit (készpénz, betétkönyv, értékpapír, ékszer) a
lakók kérésére átvételi elismervény ellenében, két tanú jelenlétében átveszi, megőrzi. A lakó
kérésére átvételi elismervény ellenében, két tanú jelenlétében visszaadja. A megőrzésre át
nem adott vagyoni tárgyaikért, értékeiért az intézmény felelősséget nem vállal.
12.
A lakó köteles családgondozóját, illetve az ügyeletest tájékoztatni, ha az otthonból
távozik. Írásban előre kell jeleznie ha az éjszakát nem tölti bent. Nyilatkozatának tartalmaznia
kell a távozás és visszaérkezés idejét, valamint tartózkodási helyét, elérhetőségét.
Amennyiben ez a távollét egybefüggően a hat napot meghaladja, úgy erre az időszakra a
személyi térítési díj 20 %-át kell fizetnie.
13.
A szülő köteles 12 éven aluli gyermekét minden este 20 óráig (iskola időben), 21 óráig
(tanszünetben) megfürdetni, ellátni és ágyba fektetni.
14.

12 éven felüli gyermek televíziót 21 óráig nézhet.

15.
A felnőttek legkésőbb 23 óráig nézhetnek TV-t, de nem zavarhatják a többi lakó,
különösen a gyermekek nyugalmát.
16.
A beköltözéskor a leltár szerint átvett tárgyakért, eszközökért a lakó anyagi
felelősséggel tartozik. Szándékos rongálás a jogviszony megszűnését vonja maga után és
anyagi kártérítést a lakóval szemben. Ezt aláírásával beköltözéskor a szülő tudomásul veszi.
17.
A bentlakók a részükre kijelölt szobát és a közös helyiségeket csak a rendeltetésüknek
megfelelően használhatják, a közösségi együttélés szabályinak figyelembevételével.
Egymással, egymás gyermekével az alapvető udvariasságot megkövetelő módon beszéljenek.
Nem bántalmazhatják még a saját gyermeküket sem.
18.
Látogatót a közösségi helyiségben, hétköznaponként 15-16 óráig, munkaszüneti
napokon és ünnepnapokon de. 9-11 és du. 15-16 óra között fogadhatnak.
19.

Az Otthon lakóinak szobájába más személy nem költözhet be.

20.
A lakó köteles a takarékossági, vagyonvédelmi, baleseti és tűzvédelmi előírásokat
betartani.
21.
Az otthonba alkoholt, fegyvert, drogot, valamint fegyvernek minősülő tárgyat bevinni,
alkoholos és drogos állapotban tartózkodni tilos.
22.
A belépő lakók kötelesek a csomagjaikat megmutatni a családgondozónak és az
ügyeletesnek.
23.

Dohányozni tilos az intézményben és környékén!

24.
Minden lakó köteles gondoskodni saját személyi higiénéjéről, szobájának, használat
utána közös helyiségeknek, berendezési tárgyainak és személyes ruházatának tisztántartásáról.
Az otthon lakói kötelesek lakókörnyezetüket rendben tartani, a takarítási rend alapján, a
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mindenkori ügyeletes irányításával. Az otthon körüli munkák elvégzése a lakók kötelessége
(udvar és utca rendbetétele, hóeltakarítás, stb.).
25.
Élelmiszereket tárolni a szobákban tilos. A lakók számára fenntartott hűtőszekrényben
elhelyezett ételeket el kell látni a lakó nevével és dátummal.
26.
A mosógépet csak a segítő szakemberek kezelhetik, a mosást és a mosás időpontját
közös megegyezés alapján osztják be a családok a segítővel egyetértésben.
27.
Rendkívüli esemény alkalmával minden gondozottnak kötelessége értesíteni
gondozóját, illetve az ügyeletest.
28.
Valamennyi lakónak a családok átmeneti otthonába való bekerülésekor aláírásával
igazolnia kell a házirend tudomásul vételét és az ügyeletes általi tájékoztatást, amely az otthon
működésével függ össze.
29.

A Családok Átmeneti Otthonába bejelentkezni tartózkodási helyként lehet.

30.
A lakók kötelesek az intézmény dolgozóival, valamint a gyermekjóléti szolgálattal
együttműködni.
31.
Az otthon lakói kötelesek mindent megtenni helyzetük mielőbbi rendezése érdekében.
Jövedelmi helyzetüktől függően kötelesek előtakarékoskodni.
32.

Az intézményi jogviszony megszűnése:

a)

a megjelölt időtartam - illetve a meghosszabbított időtartam - leteltével,

b)

a jogosultsági feltételek megszűnésével,
Az intézményvezető az ellátást megszünteti:

a)

a jogosult, illetve törvényes képviselőjének kezdeményezésére,

b)

ha az ellátás feltételei már nem állnak fenn,

c)

ha a jogosult a házirendet súlyosan megszegi, azaz:

•

3 nap igazolatlan távollét,

•

az intézmény dolgozóival való együttműködés megtagadása,

•

közösséget sértő magatartás: lakótársak nyugalmának, pihenésének zavarása, a

•
családtagokkal, a lakótársakkal vagy az intézmény dolgozóival szembeni durva,
agresszív viselkedés,
•

a megállapított személyi térítési díj határidőn 30 nappal túli meg nem fizetése.

•
Ha a szülő, vagy a nagykorú testvér mások életét, testi épségét veszélyeztető
magatartást tanúsít

33.
A házirend betartása az intézményi ellátást igénybevevők számára kötelező.
Amennyiben a lakó a házirendet, illetve a magatartási szabályokat megszegi, úgy a házirend
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megszegésének súlyosságától függően a csoportvezetőtől először szóbeli, ismételt vagy
folyamatos házirendszegés esetén írásbeli figyelmeztetésben részesül. Ha az írásbeli
figyelmeztetés is hatástalan marad, vagy a lakó a házirendet súlyosan megszegi, a lakó tetteit
az intézmény intézményvezetője bírálja el. Az otthonból való kikerülés magával vonhatja más
gyermekvédelmi intézkedés kezdeményezését. Az intézmény vezetője az ellátás
megszüntetéséről írásban értesíti az ellátottat, aki egyet nem értés esetén a kézhezvételt
követő nyolc napon belül a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Tanácsának Elnökéhez fordulhat. A Tanács Elnökének végrehajtható határozatáig az
ellátást biztosítani kell.
34.

A Családok Átmeneti Otthonban érdekképviseleti fórum működik, melynek tagjai:

a.

Az ellátásban részesülők képviselői ( 2 felnőtt, 1 gyermek).

b.
Megválasztásukhoz az intézményben ellátásban részesítettek több mint felének
részvétele, és a jelenlévők több mint felének szavazata szükséges
c.
Az intézmény dolgozóinak képviselője (1fő) . Megválasztása az igazgató által
összehívott munkaértekezleten történik
d.

A fenntartó képviselője (1 fő), akit a társulási tanács választ meg.

Az érdekképviseleti fórum szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik, üléseiről
jegyzőkönyvet készít. Az érdekképviseleti fórum megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat,
továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve
más hatáskörrel rendelkező szervnél. Véleményt nyilváníthat az intézmény vezetőjénél a
lakókat érintő ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével
összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről.
A házirend jóváhagyásával egyetértési jogot gyakorol.
Az otthon lakói panasszal élhetnek az érdekképviseleti fórumnál, vagy az intézmény
vezetőjénél:
a.

az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében,

b.

a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén.

c.
Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és
tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A lakó az intézmény
fenntartójához, vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője, vagy
az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy
ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.
Békéscsaba, 201…………………………

……………………………………………..
intézményvezető
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MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyrészről a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ,
Békéscsaba,
Szabadság
tér
9.,
képviseli:
………………………………………………..intézményvezető, mint ellátást biztosító,
valamint:

Név………………………………………………., szül.hely,idő:……………………………...

an:………………………………………….., Lakcíme:………………………………………..

Név………………………………………………., szül.hely,idő:……………………………...

an:………………………………………….., Lakcíme:………………………………………..

mint ellátást igénylők között
A megállapodás irányul a Békéscsaba város Bartók Béla út 24. szám alatti Családok
Átmeneti Otthonában történő átmeneti elhelyezésre és az 1997. évi XXXI. törvény 51.
szakasz (3) bekezdésében megjelölt ellátások nyújtására az alábbi feltételek szerint:
1.
Az ellátott részére biztosított átmeneti elhelyezés határozott időtartamra, a beköltözés
napjától 201……………. – 201…………… napjáig, de a törvényben meghatározott
maximum 12 hónapra szól. A benntartózkodás engedélyezésének pontos időtartamát az
intézményvezetői intézkedés alapozza meg.
2.
Amennyiben az 1. pontban megjelölt maximális 12 hónap gondozási idő eltelt és a
gondozott gyermek a családi környezetébe nem térhet vissza, az elhelyezés az 1997. évi
XXXI. törvény 47. szakasz (3) bekezdés a./ pontja értelmében a gyermeket nevelő szülő vagy
más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével 6 hónappal - szükség esetén a
tanítási év végéig - meghosszabbítható. A meghosszabbításról külön megállapodást köt az
intézmény vezetője a családdal.
3.
Az ellátás megkezdését követő 15 napon belül az ellátást igénybe vevő szülő vagy
törvényes képviselő köteles a család összes jövedelmére vonatkozó igazolást leadni a
Családok Átmeneti Otthonában a térítési díj összegének megállapításához. Az intézmény
vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30
napon belül értesíti a díjfizetésre kötelezettet a személyi térítési díjról.
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4.
Ha a személyi térítési díj az intézményi elhelyezést követő 30 napon belül nem
állapítható meg, az intézményvezető térítési díjelőleg fizetését kéri.
5. Az otthon által nyújtott szolgáltatások:


életvitel szerinti tartózkodás biztosítása,



tisztálkodási, mosási, főzési lehetőség biztosítása,



jogi tanácsadás,



pszichológiai, szociális, mentálhigiénés támogatás,



munkahelykeresés, munkavállalás segítése,



gyermekek ellátásához, gondozásához nyújt segítséget a szülőknek.

A családoknak önellátásra kell beilleszkedniük, és igyekezniük kell az emberi együttélés
alapvető normáit betartani. A saját gyermekük teljes körű ellátása az anya feladata és
kötelessége. A szülő munkavégzése vagy egyéb indokolt távolléte, illetve akadályoztatása
esetén a Családok Átmeneti Otthona segítséget nyújt a szülőnek a gyermek ellátásához,
gondozásához, illetve segíti a szülőt a gyermekének megfelelő napközbeni ellátáshoz való
hozzájutásban.
6. Az intézményi jogviszony megszűnése:


A megjelölt időtartam – illetve a meghosszabbított időtartam – leteltével



A jogosultsági feltételek megszűnésével

7.

Az intézményvezető az ellátást megszünteti:



A jogosult, illetve törvényes képviselőjének kezdeményezésére,



Ha az ellátás feltételei már nem állnak fenn,



Ha a jogosult a házirendet súlyosan megszegi, azaz:

o

3 nap igazolatlan távollét,

o

Az intézmény dolgozóival való együttműködés megtagadása,

o

Közösséget sértő magatartás

o

A megállapított személyi térítési díj határidőn 30 nappal túli meg nem fizetése

Az igénylő nyilatkozik, hogy:
1.
A család élethelyzetében beállt kedvezőtlen változások miatt a gyermek lakhatásáról,
megfelelő neveléséről és gondozásáról átmenetileg nem tud gondoskodni.
2. Családok Átmeneti Otthonába tartózkodási hely tekintetében jelentkezhet be.
3.
Tudomásul veszi és elfogadja az átmeneti gondoskodás személyi térítési díjainak
összességét, és a fizetési kötelezettséget, melyet a Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa határozatában szabályoz.
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4.
A személyi térítési díjat egy összegben utólag, a következő hónap 10. napjáig,
valamint a vállalt elő-takarékosságot minden hónap 10. napjáig befizeti a Családok Átmeneti
Otthona szakmai vezetőjének.
5.
Tudomásul veszi az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint, hogy az adataiban és
jövedelmében bekövetkezett változásokat 15 napon belül jelezni kell a szakmai vezetőnek,
illetve a szükséges orvosi igazolásokat be kell szerezni a beköltözés napján.
6.
Minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a gyermeke tekintetében
kialakult veszélyeztető helyzetet mielőbb megoldja, felelősséget vállal gyermeke egészséges
fejlődéséért, biztonságáért és a megfelelő viselkedéséért. A gyermekért az intézmény teljes
területén is felelősséggel tartozik, nem hagyja felügyelet nélkül. Az intézmény által
rendelkezésére bocsájtott eszközök, játékok használatakor bekövetkezett balesetekért szintén
őt terheli felelősség. Amennyiben folyamatosan felügyelet nélkül hagyja gyermekét, úgy az,
az ellátás megszüntetését vonhatja maga után.
7.
A Családok Átmeneti Otthona családgondozóival és az intézményvezetői
intézkedésben szereplő gyermekjóléti szolgálat kijelölt családgondozójával együttműködik.
8.
Átolvasás után tudomásul veszi a Házirendben, a Tűzvédelmi utasításban és az
Intézményvezetői intézkedésben foglaltakat, és azt hogy ezek megsértése fegyelmi vétségnek
minősül, és az intézményi jogviszony megszűnéséhez vezethet.
9.
A megállapodásban foglaltakat tudomásul veszi, melyért teljes polgári- és büntetőjogi
felelősséggel tartozik.
10.
A megállapodás aláírásával egyidejűleg használatba veszi a……… számú lakószobát
teljes berendezésével és felszerelésével, melyért anyagi felelősséggel tartozik a leletár alapján.
Kiköltözéskor köteles a szobát kitakarítva, eredeti állapotában átadni.
11.
Továbbá a megállapodás aláírásával azt is tudomásul veszi, hogy szükség esetén a
lakószobából egy másik lakószobába költözést rendelheti el az intézmény vezetője.
12.
Az elhelyezést kérő bekerüléskor átveszi használatra rendszeresített átvételi
elismervényen feltüntetett ingóságokat. A felvett ingóságokért, valamint a közös helyiségek
tartozékaiért és állagáért a lakó anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. Távozáskor köteles
azokat hiánytalanul és tisztán visszaadni.
13.
A lakó kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményi jogviszony megszűnésekor
maximum 5 naptári napon belül elviszi személyes ruhaneműit, használati tárgyait. Tudomásul
veszi, hogy ezt követően az otthonhagyott személyes tárgyak megsemmisítésre kerülnek.
14.
Az ellátás megkezdésekor a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 33. szakasz (2) bekezdése alapján tájékoztatást kaptam az
alábbiakról:
a.

az ellátás tartalmáról és feltételeiről,

b.

az intézmény által vezetett, ránk vonatkozó nyilvántartásokról,

c.

az intézmény házirendjéről,

d.

a jogainkat és érdekeinket képviselő érdekképviseleti fórumokról,
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e.
a szolgálatnál vezetett nyilvántartáshoz a törvény által előírt adatszolgáltatásnak eleget
teszünk,
f.

nyilatkozunk a természetes személyazonosító adatokban beállott változásokról.

Békéscsaba, 201……év…….. hónap…….. nap

P. h.

____________________________
intézményvezető aláírása

Jelen megállapodást átolvasás után annak jogosságát elismerve, tartalmát megértve a felek
saját szándékukból írják alá és tudomásul veszik, hogy az az igénybevétel megszűnésével
érvényét veszti.

________________________________
igénylő aláírása

________________________________
személyi igazolvány száma

________________________________
anyja neve

_________________________________
igénylő aláírása

_________________________________
személyi igazolvány száma

_________________________________
anyja neve

________________________________

_________________________________

lakcíme

lakcíme

Értesülnek:
1.

Igénylő

2. Családgondozó

3.

Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

4. Irattár
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Békéscsabai Kistérségi Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ

GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA
(Békéscsaba, Bartók Béla út 24.)

HÁZIREND
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Gyermekek Átmeneti Otthonának Házirendje
(Békéscsaba, Bartók Béla út 24.)
1.
A Gyermekek Átmeneti Otthona megszakítás nélküli munkarend szerint működő
bentlakásos intézmény, mely alapellátás keretén belül –ideiglenes jelleggel- biztosítja a
gyermekek átmeneti gondozását.
2.
A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el, aki
átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül
maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.
Biztosítjuk a gyermekek számára a lakhatást és a szükség szerinti ellátást, az intézmény
közreműködik a gyermekek átmeneti elhelyezésének megszűntetésében, helyzetének
rendezésében.
3.
A gyermekek átmeneti otthonának igénybevétele önkéntes, az intézménybe a felvétel a
szülő kérésére, illetve beleegyezésével történik. Az ellátás igénybevételének feltételei az
ellátást igénybe vevő törvényes képviselője a megállapodást elfogadja, aláírja, a házirendet
szóban és írásban megismeri, aláírásával nyilatkozik, hogy a benne foglaltakat tudomásul
veszi és elfogadja. A kérelemről a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ intézményvezetője dönt. Ha az ellátást igénylő ezt a döntést vitatja, az arról szóló
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a kistérségi tanács elnökéhez fordulhat
(Békéscsaba, Szent István tér 7.)
Az intézményvezetői intézkedés a gyermek felvételéről minden esetben határozott időtartamra
szól.
4.
A befogadásra az elhelyezés alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12
hónapig van lehetőség. Az elhelyezés a szülő vagy törvényes képviselő kérelmére 6 hónappal,
szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható.
5.

A felvétel szabályai:
 Intézményi felvétel: az ellátást igénylő törvényes képviselőjének kérelmére illetve
annak beleegyezésével történik.
 A felvételről az intézmény vezetője dönt.
 A kérelmező és az intézmény megállapodást köt, mely tartalmazza az intézmény által
nyújtott szolgáltatások körét, térítési díj összegét, ellátás kezdetének időpontját, az
intézményi jogviszony megszűnésének eseteit.
 Felvételhez szükséges dokumentumok:
a)
gyermek háziorvosi igazolása (3 napnál nem régebbi), hogy fertőző
betegségben
nem szenved
b)
szülő vagy törvényes képviselő kérelme, beleegyezése,
c)
a gyermek és a törvényes képviselője lakcímbejelentő kártyája, illetve amennyiben
van a gyermek személyi igazolványa
6.






Tájékoztatási kötelezettség:
Az intézményben biztosított ellátás tartalmáról, a fizetendő térítési díjról
Az intézményben vezetett nyilvántartásokról
Hozzátartozók közötti kapcsolattartásról, a látogatás rendjéről
A panaszjog gyakorlásának módjáról
Az intézmény házirendjéről
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7. A kötelezett a jövedelme arányában térítési díjat fizet az Otthon szolgáltatásaiért,melyet a
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Tanácsának
határozata szabályoz.
Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor legkésőbb az ellátás igénybevételétől
számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról.
A személyi térítési díjat havonta utólag, az ellátást követő hónap 10-ig kell befizetni a
gyermekek átmeneti otthonának csoportvezetőjének. Ha a fizetésre kötelezett a fizetést
elmulasztotta, a csoportvezető 15 napos határidő megjelölésével felszólítja a fizetésre
kötelezett személyt. Amennyiben a határidő eredménytelenül telt el, a csoportvezető
nyilvántartásba veszi a hátralékos adatait és a fennálló díjhátralékot, a nyilvántartásról a
törvényben meghatározottak alapján előkészíti az intézmény vezetője számára a fenntartó
felé továbbítandó anyagot a díjhátralék behajtása céljából.
8.
A 3 éven felüli gyermek részére zsebpénzt kell fizetni. A 3-6 éves gyermek részére a
zsebpénz nem kerül kifizetésre, de biztosítani kell a személyre szóló felhasználását. A
zsebpénz havi összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 5%-nál, 3-10 éves gyermek 13%-nál, 10-14 éves 18%-nál.
9.
A gyermek beérkezése 20 óráig történhet. Kivétel, ha a távolmaradást lényeges ok
indokolja.
10.
A kapu és a bejárati ajtó 22 órától 06 óráig zárva van, zárásról és nyitástól a
mindenkori ügyeletes gondoskodik.
11.
A gyermekek az otthonba saját tulajdonú felszerelési tárgyaikat, - a személyes
dolgaikon túl- csak az intézményvezető engedélyével vihetik be, leltárkészítés alapján.
12.
Az intézmény a gyermek személyes értékeit (készpénz, betétkönyv, ékszer) a lakók
kérésére átvételi elismervény ellenében, két tanú jelenlétében átveszi, megőrzi. A lakók
kérésére átvételi elismervény ellenében két tanú jelenlétében. A megőrzésre át nem adott
vagyoni tárgyaikért, értékeiért, az intézmény felelősséget nem vállal.
13.
A gyermekek szobájába más személy nem költözhet be. A szoba kulcsát minden
távozáskor az ügyeletben lévő munkatársnak kell leadni.
14.
Sem az ellátott gyermekek, sem a hozzátartozók az intézménybe alkoholt, fegyvert,
drogot, valamint fegyvernek minősülő tárgyat nem vihetnek be, alkoholos állapotban nem
tartózkodhatnak az intézmény területén.
A napirendből adódó feladatok, illetve az Otthon működésével összefüggő további
szabályok:
Ébresztő hétköznap 630 –kor, hétvégén, 800 –kor esti lefekvés ideje hétköznap 3-10 éves kor
között 2000 –kor, 10-14 éves kor között 2030 –kor, 14-18 éves kor között 2100 –kor.
Hétvégén és ünnepnapokon egységesen 2200.
Az intézmény biztosít ágyneműt, személyes tisztálkodáshoz szükséges felszereléseket,
személyes ruházat tisztításához mosógépet.
Az intézményben található berendezési tárgyak épségéért, tisztaságáért a lakó felelősséggel
tartozik. A szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárért a lakó törvényes képviselője
felelősséggel tartozik a PTK szabályai szerint.
78

A szobák és közös helyiségekben a falakra, szekrényekre, üvegfelületekre, berendezési
tárgyakra bármit felerősíteni, felragasztani csak engedéllyel lehet.
A berendezésben tapasztalt hiányosság illetve rongálás esetén feljegyzést készít az ügyeletes
dolgozó, kártérítés céljából.
Az elektromos berendezéseket csak az Otthon munkatársai
meghibásodásokat haladéktalanul jelezni kell az intézmény vezetőjének.

használhatják.

A

Látogatót a közösségi helyiségekben, hétköznaponként 16 órától 17 óráig, hétvégeken és
ünnepnapokon délelőtt 9 órától 11 óráig, délután 16 órától 17 óráig.
Az intézményben a gyermekek felügyelet nélkül semmilyen körülmények között nem
lehetnek.
A gyermekeknek életkoruktól elvárható módon rendbe kell tartaniuk lakóterüket, személyes
dolgaikat, ügyelniük kell ennek tisztaságára, mely vonatkozik a közös helyiségek
tisztántartására is.
A gyermekek amennyiben egészségi állapotunkban bármilyen változást észlelnek, kötelesek
azonnal jelezni az ügyeletben lévő munkatársnak
A gyermek, fiatal felnőtt egymással valamint az Otthon dolgozóival szemben
tanúsítandó magatartásra vonatkozó feladatok.
A gyermek gondozását, nevelését, úgy kell megoldani, hogy a gyermek még rövid időre se
maradjon indokolatlan felügyelet nélkül.
Az átmeneti otthonban a lakó köteles társait, az intézmény munkatársait tiszteletben tartani az
együttélés követelményét és a házirend betartását elősegíteni.
A házirendet az újonnan érkezőkkel az ügyeletben lévő dolgozó ismerteti. Aki a házirendet
súlyosan megsérti az a törvény által biztosított módon való eljárás megindítását vonja maga
után.
A házirend betartása az intézményi ellátást igénybe vevő gyermekek illetve a törvényes
képviselők számára is kötelező. Kötelező az együttélés szabályai betartani, egymást és az
Otthon dolgozóit tiszteletben tartani, véleményüket a többi bentlakó gyermek érdekeit
figyelembe véve közölni. Amennyiben a gyermek a házirendet illetve magatartási szabályokat
megszegi, a házrend súlyosságától függően a csoportvezetőtől először szóbeli, ismételt vagy
folyamatos házirend megszegés esetén írásbeli figyelmeztetésben részesül. Ha az írásbeli
figyelmeztetés hatástalan marad vagy a lakó a házirendet súlyosan megszegi, a lakó tetteit az
intézmény intézményvezetője bírálja el.
Az ellátás megszűnésének okai:
 a szülő kérésére,
 a gondozás okai már nem állnak fenn,
 a gondozás időtartama eltelt, de a gyermek a családi környezetbe nem térhet vissza,
 fegyelmi vétség.
Érdekképviseleti Fórum:
Az Érdekképviseleti Fórum az ellátottak érdekvédelmét szolgálja.
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Panaszjog:
A gyermek illetve szülője vagy más törvényes képviselője a házirendben foglaltak szerint
panasszal élhet az intézmény vezetőjénél vagy az Érdekképviseleti Fórumnál:




az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében
a gyermeki jogok sérelme,
továbbá az intézmény dolgozói kötelezettség szegése esetén.

Az Érdekképviseleti Fórum tagjai:





az ellátásban részesülő gyermekek képviselői
az intézmény dolgozóinak képviselői, megválasztása az intézményvezető által
összehívott munkaértekezleten történik.
a fenntartó képviselője, akit a társulási tanács választ meg
a gyermekönkormányzat képviselői

Az Érdekképviseleti Fórum működése:






megvizsgálja az eléterjesztett kifogásokat, panaszokat,
dönt a hatáskörében tartozó ügyekben,
véleményt nyilváníthat az intézményben ellátottakat érintő kérdésekben,
javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások
,tervezéséről, működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról,
egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál.

Békéscsaba, 201…………………………………..

……………………………………………..
intézményvezető
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MEGÁLLAPODÁS

GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA
Amely létrejött egyrészről a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ,
mint ellátást biztosító, másrészről

Név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Lakcím:

mint gyermeke:
Név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Lakcím:

számára ellátást igénylő szülő, törvényes képviselő és térítési díj fizetésére kötelezett között, a
Békéscsaba, Bartók Béla út 24. szám alatti Gyermekek Átmeneti Otthonában történő átmeneti
gondozásra és az 1997. évi XXXI. törvény 50. § (1)-(3) bekezdésekben megjelölt ellátások
nyújtására az alábbi feltételek szerint:
1.
Az ellátottak részére biztosított átmeneti gondozás határozott időtartamra szól, de
maximum 12 hónapig vehető igénybe.
2.
Amennyiben az 1. pontban megjelölt 12 hónap gondozási idő eltelt és a gondozott
gyermek a családi környezetébe nem térhet vissza, az elhelyezés az 1997. évi XXXI. törvény
47. § (3) bekezdés a.) pontja értelmében a gyermeket nevelő szülő vagy más törvényes
képviselő kérelmére vagy beleegyezésével, 6 hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig
meghosszabbítható.
3.

Az otthon által nyújtott szolgáltatások:

Az otthonban elhelyezett kiskorú gyermekek teljes körű ellátásban részesülnek az alábbiak
szerint:
Napi 5 alkalommal életkoruknak megfelelő étkezés. Ha a gondozott gyermek egészségi
állapota indokolja, részére az orvos előírásainak megfelelő étkezés biztosítása.
Teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat gyermekenként 6 váltás fehérnemű, 3 váltás
hálóruha, az évszaknak megfelelő 2 váltás hétköznapi (otthoni és utcai) felsőruha és cipő,
valamint alkalmi és sportruházat.
A ruházat tisztításáról, javításáról az ellátást nyújtó gondoskodik, melybe oly mértékben
vonható be a gondozott gyermek, mely életkorának megfelelően tőle elvárható.
A mindennapos szükségleteknek megfelelő tisztálkodási, testápolási szereket, textíliákat.
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A csecsemők és kisgyermekek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket és 3 váltás
ágyneműt az ellátás ideje alatt.
Az iskolai oktatáshoz biztosítani kell a tankönyveket, tanszereket és egyéb iskolai felszerelést,
táskát és az iskolába járással kapcsolatos felmerülő költséget.
A gondozott gyermek részére biztosítani kell a felzárkóztatás, illetve a tehetségfejlesztés
költségeit.
A gyermek szabadidejének hasznos eltöltése érdekében az ellátást nyújtó gondoskodik a
kulturálódáshoz, játékhoz, sporthoz szükséges eszközökről.
Biztosítani kell az olyan eszközöket – jegy, bérlet, postai költségeket levelezéshez,
telefonáláshoz – melyek segítségével hozzátartozóval kapcsolatot tarthat.
Tájékoztatja a törvényes képviselőt a befogadott gyermekkel kapcsolatosan minden lényeges
eseményről.
A három éven felüli gyermekek személyes szükségleteik kielégítéséhez havonta zsebpénzt
kapnak, melynek összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének:
° 3 – 10 éves korig az 5 %-a,
° 10 – 14 éves korig a 13 %-a,
° 14 éves kor felett a 18 %-a.
A gyermekek zsebpénzéről zsebpénznyilvántartás készül, felhasználásáról a gyermek maga
dönthet. A 3-6 éves gyermek zsebpénze nem kerül kifizetésre, de biztosítani kell a személyre
szóló felhasználást.
A gyermekek számára ellátást igénylő kijelenti, hogy:
A család élethelyzetében beállt kedvezőtlen változások miatt a gyermekek lakhatásáról,
megfelelő neveléséről, gondozásáról átmenetileg nem tud gondoskodni.
Tudomásul veszi és elfogadja az átmeneti gondozás személyi térítési díjának összegét, melyet
a Békéscsaba és Térségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa határozatban
szabályoz, valamint térítési díjfizetési kötelezettségét.
Tudomásul veszi, hogy a megállapított személyi térítési díjat egy összegben utólag, a
következő hónap 10. napjáig kell befizetni a Gyermekek Átmeneti Otthonában.
Tudomásul veszi, hogy az ellátás megkezdését követő 15 napon belül köteles a család összes
jövedelmére vonatkozó igazolást leadni a Gyermekek Átmeneti Otthonában a térítési díj
összegének megállapításához, melyről külön értesítést kap. Amennyiben ennek a
rendelkezésre álló határidőn belül nem tesz eleget, úgy az intézményvezető térítési díj-előleg
megfizetését írja elő.
Tudomásul veszi az adatszolgáltatási kötelezettséget, azt, hogy az adataikban és jövedelmi
viszonyaikban bekövetkezett változásokat 15 napon belül be kell jelenteni.

Mindent megtesz annak érdekében, hogy az gyermekek tekintetében kialakult veszélyeztető
helyzetet mielőbb megoldja. Kötelezi magát a Gyermekek Átmeneti Otthonának
82

munkatársaival, valamint a gyermekjóléti szolgálat intézményvezetői intézkedésben kijelölt
családgondozójával való együttműködésre.
Az intézmény Házirendjét, valamint az intézményvezetői intézkedésben foglaltakat
megismerte, megértette és tudomásul vette.
Az ellátás megkezdésekor a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 33. szakasz (2) bekezdése alapján tájékoztatást kaptam az alábbiakról:







az ellátás tartalmáról és feltételeiről,
az intézmény által vezetett, ránk vonatkozó nyilvántartásokról,
az intézmény házirendjéről,
a jogainkat és érdekeinket képviselő érdekképviseleti fórumokról,
a szolgálatnál vezetett nyilvántartáshoz a törvény által előírt adatszolgáltatásnak eleget
teszünk,
nyilatkozunk a természetes személyazonosító adatokban beállott változásokról.

A megállapodásban foglaltakat tudomásul veszi, melyért teljes polgári- és büntetőjogi
felelősséggel tartozik.
Jelen megállapodást átolvasás után, annak tartalmát megértve, jogosságát elismerve a felek
saját akaratukból írták alá, és tudomásul veszik, hogy az, az igénybevétel megszűnésével
érvényét veszti.
Békéscsaba, 201.

………………………………
igénylő aláírása

………………………………….
intézményvezető
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I.

FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I./1. A szervezeti és működési szabályzat célja:
A szervezeti és működési szabályzat határozza meg az integrált intézmény szervezeti
felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a külső és belső kapcsolatokra vonatkozó
megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más intézmény
vagy hatóság feladat és hatáskörébe.
A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek,
tevékenységek, munkacsoportok és folyamatok összehangolt működését, és hatékony
kapcsolati rendszerét tartalmazza, annak érdekében, hogy az intézmény Szakmai
Programjaiban rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak betartása az intézmény valamennyi
dolgozójára nézve kötelező.
E Szervezeti és Működési Szabályzat a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre
szól.
I./2. Az intézmény jogszabályi meghatározása:
a/ családsegítés, hajléktalanok átmeneti szállása, nappali melegedő, utcai szociális munka, a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III.
törvény
b/ gyermekjóléti központ, családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes
szülői hálózat működtetése,

gyermekjóléti szolgálatok

tekintetében a többszörösen

módosított 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról,valamint az intézmény működését, tevékenységét érintő hatályos jogszabályok.
Az intézmény működtetését a hatályos jogszabályok szerint kell megszervezni és
folyamatosan karbantartani.
II.

FEJEZET

AZ INTÉZMÉNY ADATAI
II./1. Az intézmény neve, székhelye (pontos címe):
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Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: intézmény)
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 9.
Telefon: 523-849, 523-848
Fax:

523-847

E-mail: patakibobe@bekescsaba.hu

II./1.1. A szolgáltatások biztosításának helye
1. Hajléktalanok Átmeneti Szállója: Békéscsaba, Gyár u. 16.
2. Nappali Melegedő:

Békéscsaba, Gyár u. 16.

3. Utcai szociális munka:

Békéscsaba, Gyár u. 16.

4. Családok Átmeneti Otthona:

Békéscsaba, Bartók B. u. 24.

5. Gyermekek Átmeneti Otthona

Békéscsaba, Bartók B. u. 24.

6. Gyermekjóléti szolgáltatás:

Békéscsaba, Szabadság tér 9.

Békéscsaba, Fövenyes utca 1/A.
Csabaszabadi, Apácai u. 6.
Telekgerendás, Dózsa u. 11.
Kétsoprony, Dózsa u. 22.
7. Családsegítés:

Békéscsaba, Szabadság tér 9.
Békéscsaba, Fövenyes utca 1/A.
Telekgerendás, Dózsa u. 11.
Kétsoprony, Dózsa u. 22.
Csabaszabadi, Apácai u. 6.

II./2. Alaptevékenysége: (az alapító okiratban foglaltak szerint)
889900 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
a./ a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatás:
a.) családsegítés
b.) nappali melegedő
c.) utcai szociális munka
b./ a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási forma:
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a.) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: hajléktalanok átmeneti
szállása
c./ a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás:
-gyermekjóléti központ
d./ a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátáson belül
a gyermekek átmeneti gondozásának formái:
a.)

helyettes szülői hálózat működtetése

b.)

családok átmeneti otthona

c.)

gyermekek átmeneti otthona

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
072410

Otthoni (egészségügyi) szakápolás

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

107013

Hajléktalanok átmeneti szállása

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

107015

Hajléktalanok nappali ellátása

107054

Családsegítés

107016

Utcai szociális munka

109020

Szociális Szolgáltatások módszertani szakirányítása

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetés

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

107090

Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek és programok

II./3. Alaptevékenységen belül kisegítő tevékenység:
Alaptevékenységen kívül kisegítő tevékenysége van és kiegészítő tevékenysége nincs.
1.
841401
Önkormányzatok
összefüggő feladatok
2.

855932

közbeszerzési

eljárásainak

lebonyolításával

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

II./4. Alapító szerv neve és székhelye:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
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II./5. Alapító okirat, törzskönyvi adatok
Az intézmény törzskönyvi azonosító száma:826468
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a
34/2005.(XII.09.) KTT. határozattal létrehozta 2006.01.01-től.
II./6. Működési területe:
● családsegítő szolgálat feladatai: Békéscsaba, Telekgerendás, Csabaszabadi,
Kétsoprony
● gyermekjóléti szolgáltatás általános feladatai: Békéscsaba, Csabaszabadi,

Telekgerendás,

Kétsoprony
● gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai: (Békéscsaba)



-

kórházi szociális munka,

-

utcai és lakótelepi szociális munka,

-

kapcsolattartási ügyelet,

-

készenléti szolgálat.

hajléktalanok átmeneti szállójának működtetése: Békéscsaba, Csabaszabadi,
Kétsoprony, Telekgerendás,
Újkígyós



nappali melegedő működtetése: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony,
Telekgerendás, Újkígyós



családok átmeneti otthonának működtetése: : Békéscsaba, Csabaszabadi,
o Kétsoprony, Telekgerendás,
o Újkígyós.



gyermekek átmeneti otthona: Békéscsaba, Telekgerendás, Kétsoprony,




Csabaszabadi, Újkígyós

helyettes szülői hálózat működtetése: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony,




Telekgerendás, Újkígyós

utcai szociális munka: Békéscsaba

II./7. Az intézmény fenntartója:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
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5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
II./8. Az intézmény (szakmai és törvényességi) felügyeleti szerve:


Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás



Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala



Magyar Államkincstár



Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

II./9. Az intézmény jogállása
Önálló jogi személy. Tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési
szerv, közintézmény.
II./10. Gazdálkodási besorolása:
Önálló jogi személy, önállóan működő, maradványérdekeltségű költségvetési szerv. A
gazdasági és pénzügyi feladatokat ellátja a Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ,
a fenntartó által jóváhagyott és a felek által előzetesen elfogadott Munkamegosztási
megállapodásban foglaltak szerint.
II./11. Az intézmény bélyegzői
Kör és hosszú bélyegző.
A körbélyegző tartalmazza az intézmény nevét, székhelyét.
A hosszú bélyegző az intézmény nevét és a székhelyét tartalmazza, illetve a területi irodára
kiadott bélyegzők esetében a település megnevezését.
Valamennyi cégszerű aláírásnál kör alakú bélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott,
cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való
lemondást jelent. Az intézmény bélyegzőit az Intézményellátó köteles nyilvántartani, aki
gondoskodik azok kiadásáról és arról pontos nyilvántartást vezet (átadás-átvétel rögzítése
mellett).
Az intézményben cégbélyegző használatára jogosult: az intézményvezető
Megrendelésre vagy pénzügyi kötelezettségvállalásra ez a bélyegző nem jogosít fel, és a
bélyegző kizárólag írásbeli intézményvezető utasítás alapján ruházható át.
II./12. A költségvetési szerv vezetője: az intézményvezető jogállása
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Az intézmény vezetőjét Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény, valamint a 257/2000. (XII.26.) Korm. r. szerint. Felette az egyéb munkáltatói
jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.
II./13. Az intézmény dolgozóinak jogállása
Az intézményben foglalkoztatottak egyrészt az 1992. évi XXXIII. tv., a 257/2000. (XII.26.)
Korm. rendelet alapján közalkalmazotti jogviszony, valamint a 2012. évi I. tv. alapján
munkaviszony, és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján megbízási és
vállalkozási jogviszony alapján látják el feladataikat.
II./14. Az intézmény képviseletére jogosult:
Az intézményvezető önálló képviseleti joggal, ill. az általa meghatalmazott személy okiratba
foglalt meghatalmazással, a meghatalmazás tartalma szerinti ügyben.
II./15. A feladat ellátására szolgáló vagyon:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan
forgalomképes törzsvagyonból:
•

10709.hrsz-ú ingatlanból 5306 m2 (Gyár u. 16.)

•

2936/1 hrsz-ú ingatlanból 250 m2 (Szabadság tér 9.)

•

2848/B/1 hrsz-ú ingatlanból 202,49 m2 (Bartók B. u. 24.)

•

2848/B/1 hrsz-ú ingatlanból 172,51 m2 (Bartók B. u. 24.)

•

1731 hrsz-ú ingatlanból 411,26 m2 (Fövenyes u. 1/a.)

III.

FEJEZET

AZ INTÉZMÉNY FELADATAI
Az intézmény integráció útján több feladatot lát el, egyrészt szociálisan rászorulók alap és
szakosított ellátását végzi, másrészt a gyermekjóléti alapellátás feladatait látja el az alább
részletezettek szerint.
A feladatokat jelen SZMSZ-ben, a mindenkor hatályos jogszabályokban előírtak szerint
szervezi meg.
III./ 1. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
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III./1.1. Családsegítés
Célja a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe került
emberek, családok életvezetési képességeinek megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.
A családsegítő szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít és szervezési
tevékenységet végez. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és terítésmentes.
III./ 1.2. Gyermekjóléti szolgáltatás
Feladata gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének segítése.
A gyermekjóléti központ - összehangolva tevékenységét a védőnői szolgálattal - szervezési,
szolgáltatási, gondozási feladatokat lát el. A gyermekjóléti szolgáltatás általános feladatai
mellett a gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai a kórházi szociális munka, az utcai és
lakótelepi szociális munka, a kapcsolattartási ügyelet és a készenléti szolgálat. A
gyermekjóléti szolgáltatás ingyenes.
III./ 1.3. Családok Átmeneti Otthona
Feladata az otthontalanná vált szülő kérelmére a gyermek és szülő együttes elhelyezése, ha az
elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene
választani szülőjétől. Befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyákat,
illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét. A szolgáltatás térítésköteles, a fizetendő
térítési díjakról a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
határozatában rendelkezik.
III./ 1.4. Gyermekek Átmeneti Otthona
Az otthonban az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet
nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a
család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Az elhelyezés a szülő vagy más
törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével történik. A szolgáltatás térítésköteles, a
fizetendő térítési díjakról a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás határozatában rendelkezik.
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III./ 1.5. Helyettes szülői hálózat
A működtetéshez kapcsolódó feladat a helyettes szülők tevékenységének folyamatos segítése,
tevékenységük ellenőrzése, a férőhelyek nyilvántartása, megállapodások megkötése a
helyettes

szülői

jogviszonyra

vonatkozóan,

a

helyettes

szülő

szakmai

segítése,

továbbképzésének megszervezése. A szolgáltatás térítésköteles, a fizetendő térítési díjakról a
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
határozatában rendelkezik.
III./ 1.6. Hajléktalanok Átmeneti Szállása
Feladata, hogy a kistérség területén életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek részére,
meghatározott ideig szállást és szociális gondoskodást biztosítson. Az intézmény segítséget
nyújt a hajléktalan személyek életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások igénybevételét,
elérését.
A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán lakó 30 nap után a Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának határozatában szabályozottak
szerint térítési díjat fizet.
III./ 1.7. Nappali Melegedő
Feladata, hogy lehetőséget biztosítson a hajléktalan személyek részére nappali tartózkodásra,
személyes ruházatának tisztítására, a személyes tisztálkodásra, étel melegítésére és
elfogyasztására, közösségi együttlétre. Segítséget nyújt a hajléktalan személy életviteléhez,
elősegítve a szociális ellátások igénybevételét, elérését. A Nappali Melegedő igénybevétele
ingyenes.
III./ 1.8. Utcai szociális munka
Célja a Békéscsaba közigazgatási területén tartózkodó ellátatlan, de az intézményes ellátással
szemben bizalmatlan, az utcán tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése,
elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából.
IV.

FEJEZET

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Gyermekjóléti és Családsegítő Központ
IV./1. A Gyermekjóléti és Családsegítő Központ felépítése
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A központot a intézményvezető irányítja. A központ hat önálló szakmai egységből tevődik
össze.
1. családsegítés
2. gyermekjóléti feladatok (gyermekjóléti központ, a helyettes szülői hálózat
működtetése)
3. hajléktalanok átmeneti szállása és nappali melegedő
4. családok átmeneti otthona
5. gyermekek átmeneti otthona
6. utcai szociális munka
A szakmai egységeket szakmai csoportvezető irányítja, az egységek egymással mellérendelt
viszonyban, az egységek számára meghatározott tevékenységnek megfelelően látják el
feladataikat.
IV./ 2. Szakmai csoportvezetők hatásköre, felelőssége
A csoportvezetők a hatáskörükbe tartozó szakterület felelős szakmai irányítói. Felelősek azért,
hogy az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek, munkakörök a rendeltetésüknek
megfelelő módon járuljanak hozzá az intézmény feladatainak ellátásához, vagyonának
megőrzéséhez, gyarapításához.
A szakmai csoportvezetőket az intézményvezető bízza meg


Az intézményvezető távolléte esetén ellátja a saját szakmai területére vonatkozó
vezetői feladatot, de nem illeti meg a döntés joga az intézmény bérgazdálkodását
érintő, az intézmény éves költségvetését érintő, munkáltatói és fegyelmi jogok
gyakorlása terén.



A vezető távollétében a feladat és hatáskör átadása esetén helyettesíti a vezetőt.



A hatályos jogszabályokat szem előtt tartva, szervezi, irányítja és ellenőrzi a
szakterületéhez tartozó munkát.



Felelős azért, hogy az általa irányított szakmai egységben a dolgozók a munka-,
baleset-és tűzvédelmi szabályok szerint végezzék munkájukat, melyet köteles
ellenőrizni.



Gondoskodik az intézményvezető döntéseinek előkészítéséről és azok végrehajtásáról.
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Az intézményvezetőnek rendszeresen beszámol a szakterületén végzett munkáról.



Az intézményvezető utasításának megfelelően elkészíti a szakterületre vonatkozó
terveket, értékeléseket, és a különböző szakmai, módszertani anyagokat, pályázatokat.



Képviseli az intézményt más szervezetek, intézmények, különböző testületek előtt,
feladatköréhez kapcsolódóan az integrált intézmény vezetőjenek felhatalmazása
szerint.



Kötelessége saját szakterületén a szervezeti és működési rend fejlesztése és
javaslattétel az intézmény egészére vonatkozóan.



Családgondozói, nevelői, illetve szociális, mentálhigiénés munkatársi feladatok
ellátása.



A csoportvezetők egymás hatáskörét érintő kérdésekben kötelesek együttműködni,
egymás munkáját támogatni, egymást rendszeresen informálni, a feladatkörükbe
tartozó, továbbá az intézmény általános helyzetét érintő kérdésekről. A hajléktalanok
átmeneti szállásán és a családok átmeneti otthonában a csoportvezetőt távolléte idején
a szociális mentálhigiénés munkatárs, illetve a családgondozó helyettesíti. A
családsegítő és a gyermekjóléti munkacsoport csoportvezetői távollét esetén egymást
helyettesítik. A szakmai munkacsoportok vezetőjének a felelőssége a csoporton belüli
helyettesítések, feladatátadások megszervezése.

IV./ 3. Az intézmény munkatársainak felelőssége :


A munkavégzés során a hatályos jogszabályok, a Szervezeti és Működési Szabályzat,
a Szakmai Program, a Házirend, valamint a az intézményben érvényben lévő belső
szabályzatainak , utasításainak betartása.



Az intézmény működési rendjének és a munkaköri leírás betartása.



Az Etikai Kódex előírásainak betartása.



A rendelkezésre bocsátott felszerelések, munkaeszközök megőrzése.



A vagyon-, baleset- és tűzvédelmi előírások, munkavédelmi szabályok betartása.



A szolgálati titok megőrzése.

IV./ 4. Az ellátási típusok együttműködésének rendszere
Az intézmény a kiemelt, az egyes szakterületek munkáját komplexen érintő kérdések
feltárására és feldolgozására, valamint ezek megoldására TEAM-eket hoz létre.
Az intézményben működő TEAM-ek:
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Vezető team
Tagjai: intézményvezető, csoportvezetők
Vezetője: intézményvezető
Dokumentálása:feljegyzés
Családgondozói team
Tagjai: valamennyi családgondozó és szociális, mentálhigiénés munkatárs
Vezetője: intézményvezető
Dokumentálása: feljegyzés
Szakmai egységek megbeszélése
Tagjai: egységek szakdolgozói
Vezetője:

csoportvezető

Dokumentálása:feljegyzés
Szakmaközi megbeszélés
Tagjai: gyermekjóléti családgondozók és gyermekvédelmi feladatokat ellátó szakemberek
Vezetője: gyermekjóléti csoportvezető
Dokumentálása:jegyzőkönyv
Esetkonferencia
Tagjai: gyermekjóléti családgondozók, meghívott szakemberek, család
Vezetője: gyermekjóléti csoportvezető, vagy gyermekjóléti családgondozó
Dokumentálása: feljegyzés
Szupervízió
Tagjai: családgondozók, szociális és mentálhigiénés munkatársak
Vezetője: külső szakember
Dokumentálása: esetnapló betétlap
IV./ 5. Integrált intézmény intézményvezető:


Irányítja a szervezeti és működési szabályzatban és a szakmai programokban
meghatározott intézményi munkát, koordinál az önálló egységek és munkacsoportok
között, értékeli az intézményben folyó tevékenységet, hiányosságok esetén a
szükséges intézkedéseket megteszi, felelős az intézmény feladatainak jogszerű és
szakszerű végrehajtásáért.
98



Az intézmény működését szem előtt tartva gazdálkodik a humán erőforrással, szakmai
és gazdaságossági szempontok szerint dönt a foglalkoztatásról.



Gondoskodik az intézmény eredményes működéséhez szükséges feltételekről, az ott
dolgozók folyamatos szakmai fejlődéséről és mentálhigiénés védelméről, a
színvonalas munka megbecsüléséről, a munkatársak szakmai és emberi biztonságáról.



Rendszeresen ellenőrzi a vezetők és a munkatársak tevékenységét.



Munkáltatói, valamint fegyelmi jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott
keretek között az intézmény dolgozóira vonatkozóan:

- jogviszony létesítése
- jogviszony megszüntetése
- illetmény megállapítás
- jutalmazás
- fegyelemi eljárás indítása, fegyelmi büntetés kiszabása.


Felel az intézmény számára megállapított költségvetés szakszerű felhasználásáért.



Képviseli az intézményt más szervezetek, intézmények, különböző testületek előtt.



Elkészíti vagy elkészítteti a dolgozók munkaköri leírását, meghatározza a dolgozók
munkarendjét, munkaidejét.



Elkészíti, vagy elkészítteti az intézmény számára jogszabályban előírt valamennyi
szabályzatot.



A bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos intézkedések megtételéért felel.



Szabályozza távolléte esetén a feladat és hatáskör átadásának rendjét.



Képzési, továbbképzési, beiskolázási tervet készít a szervezeti egységre vonatkozóan.
Elkészíti az ehhez szükséges dokumentációkat és koordinálja ezen feladatok
végrehajtását.



Távolléte esetén a helyettesítési feladatokkal kinevezett szakmai egység vezető látja el
a szakmai feladatainak helyettesítését.

IV./ 6. Az intézmény szervezeti felépítése
Az intézményben az intézményvezető megbízása alapján jogász végzi a működési
engedélyekkel kapcsolatos ügyintézést, a fenntartóval együttműködve. A jogász feladata a
jogszabályváltozások nyomon követése és arra az érintettek figyelmének felhívása, az
intézmény törvényes működésének segítése.
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A munkaköri leírások elkészítéséért az intézményvezető a felelős, aki azonban ezt a
kötelezettségét átruházhatja az érintett vezetőkre azzal, hogy az irányításuk alatt dolgozók
részére ők kötelesek azt elkészíteni. Ezt az érintett vezető munkaköri leírása pontosan
tartalmazza.

IV./ 7. A munkaköri leírás készítésének szempontjai


a munkakör pontos meghatározása – jogszabály szerinti szóhasználattal



a munkakörhöz tartozó hatáskör meghatározása



a munkakörhöz tartozó feladatok részletes megjelölése-a felelősség mértéke és
terjedelme



a munkakörhöz tartozó feladatok változtatásának lehetősége



változó munkahelyen történő alkalmazás lehetősége, ha szükséges

A munkaköri leírás szerkezete:
•

szervezeti egység megnevezése

•

munkakör fentiek szerinti megnevezése

•

a munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség

•

közvetlen felettes vezető munkakör szerinti meghatározása

•

munkaköri feladatok részletezése
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•

munkakörrel kapcsolatos helyettesítési kötelezettségek

•

anyagi felelősség mértéke- esetei

•

titoktartási kötelezettség

•

munkakörrel nem szorosan összefüggő további feladatok

•

munkavállaló elfogadó nyilatkozata a munkaköri leírásra vonatkozóan

•

keltezés helye és ideje, aláírások

V. FEJEZET
A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok
V./ 1. A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok
V./ 1. 1. A jogviszony létrejötte
Az intézményben dolgozók közalkalmazottak, mely jogviszony határozatlan vagy határozott
idejű közalkalmazotti kinevezéssel jön létre. A kinevezés részletes szabályait a Kjt.
mindenkor hatályos szövege tartalmazza, mely a jogviszonyra vonatkozó egyéb szabályok
tekintetében is meghatározza az eljárás rendjét azzal, hogy a törvény mellett a vonatkozó
egyéb jogszabályokban foglaltakat is maradéktalanul be kell tartani.
V./ 1. 2. A munkaidő beosztása
A hivatalos munkarendet a munkahelyi vezető adja ki, legalább 7 nappal korábban írásban
közölve. Közöltnek kell tekinteni, ha a helyben szokásos módon azt írásban kifüggesztik és
abból valamennyi dolgozó számára kiderül a rá irányadó munkarend.
A főállású dolgozók heti munkaideje 40 óra, négyhavi munkaidőkeretben, a munkaközi
szünet nem része a munkaidőnek, arra díjazás nem jár.
Munkaidő keret kezdő és végső napját ki kell hirdetni, és azt az irányadó munkarenden is fel
kell tüntetni.
A megszakítás nélküli munkarendben dolgozók kinevezési okirata ezt tartalmazza.
V./1. 3. Szabadság
Az éves szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel egyeztetett tervet kell
készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az
intézményvezető jogosult.

101

A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a Kjt. szerint kell megállapítani. A
dolgozókat megillető, és kivett szabadságokról nyilvántartást kell vezetni.
V./1. 4. A helyettesítések rendje
Az intézményben folyó munkát, annak minőségét a dolgozók időleges vagy tartós távolléte
nem akadályozhatja. A dolgozók távolléte esetére helyettesítés rendszerének kidolgozása a
szervezet vezetőjének, ill. a felhatalmazása alapján az adott egység vezetőjének a feladata.
V./1. 5. A munkakörök átadása
A vezető állású dolgozók, valamint az intézményvezető által kijelölt dolgozók munkakörének
átadásáról, ill. átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadásrólátvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:


az átadás-átvétel időpontját,



a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatás tartalmát,



a folyamatban lévő konkrét ügyeket,



az átadásra kerülő eszközöket,



az átadó-átvevő észrevételeit,



a jelenlévők aláírását.

A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes
vezető gondoskodik.
V./ 1. 6. A közalkalmazotti jogviszonyban állók díjazása
Az erre vonatkozó megállapodásokat a kinevezésben kell rögzíteni, ennek részletes szabályait
Kjt. valamint más hatályos jogszabályok tartalmazzák.
V./ 1. 7. Kártérítési kötelezettség
 A közalkalmazott a munkaviszonyából eredő kötelezettségek vétkes megszegésével
okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.


Szándékos károkozás esetén a teljes kárt köteles megtéríteni.



Vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási,
vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén,
amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel, és azokat
jegyzék, vagy elismervény alapján vett át.
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A vezetőket és a munkatársakat felelősség terheli az általuk kezelt pénz, értékpapír és
egyéb értéktárgy tekintetében.



Amennyiben az intézményben a kárt többen együttesen okozzák, egyetemlegesen
felelősek. A kár összegének meghatározásánál a vonatkozó mindenkor hatályos
jogszabályok szerint kell eljárni.

V./ 1. 8. Anyagi felelősség
 A közalkalmazott a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó értékű
tárgyakat csak a vezető engedélyével hozhat be a munkahelyére ill., vihet ki onnan.


Valamennyi dolgozó felelős a berendezési és felszerelési tárgyak rendeltetésszerű
használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek megóvásáért.

V./ 1. 9. Az ügyiratkezelés rendje
Az ügyiratok kezelését az Iratkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell végezni.
Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok:


Érdekképviseleti fórum működési szabályzata



Házirend



Belső utasítás



Szakmai Program

Gazdasági jellegű szabályzatok:


Gazdálkodási ügyrend,



Számviteli politika,



Számlarend,



Pénz- és értékkezelési szabályzat,



Pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és
érvényesítés hatásköri rendje,



Bizonylati szabályzat és bizonylati album,



Leltározási és leltárkészítési szabályzat,



Eszközök és források értékelési szabályzata,



Önköltség számítási szabályzat,



Selejtezési és hasznosítási szabályzat,



Vagyonvédelmi szabályzat,



Iratkezelési szabályzat,



Adatvédelmi szabályzat.
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Műszaki ellátási szabályzatok:


Munkavédelmi szabályzat



Tűzvédelmi szabályzat,



Gépjármű használati szabályzat.

V./2. Egyéb szabályok a munkavégzésre
V./2. 1. Munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok
A munkavégzés az intézményvezető által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő
szabályok és a kinevezésben valamint a munkaköri leírásban meghatározottak alapján
történik.
A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát a legjobb tudása szerint, pontosan és
szakértelemmel végezni, a munkája során tudomására jutott személyes és hivatali titkokat
megőrizni.
Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre
betöltésével összefüggésben jutott tudomására és melynek közlése a munkáltatóra, vagy más
személyre hátrányos következményekkel járhat.
Amennyiben az adott esetben, a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettség nem áll fenn,
nem adható felvilágosítás azokban az esetekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és
amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené.
Az intézményben hivatali titoknak minősül az 1997. évi Egészségügyi Törvény 24. §
értelmében a kliens, vagy ellátott egészségügyi és mentálhigiénés dokumentációja, valamint a
dolgozók személyi adatai.
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül.
V. /2. 2. A kapcsolattartás rendje
Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek
egymással szoros kapcsolatot tartanak fenn.
Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény szakmai szervezetekkel,
társintézményekkel (szakmai) együttműködési megállapodásokat köthet.
V. /2. 3. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek (média) felé
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Az írott sajtó, a televízió és a rádió képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás
nyilatkozatnak minősül. A felvilágosítás, nyilatkozattétel során be kell tartani a következő
szabályokat:


az

intézményt

érintő

kérdésekben

tájékoztatásra

ill.

nyilatkozattételre

az

intézményvezető, vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult,


a közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a
nyilatkozó felel,



a nyilatkozónak minden esetben tekintettel kell lennie a hivatali titoktatásra,



nem adható felvilágosítás olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozó
kompetenciája.

V./3. Ügyfélfogadási idő
Békéscsaba, Szabadság tér 9.
Hétfő:

830-1230

Kedd:

-

Szerda:

1300-1700

830-1230

1300-1630

Csütörtök: : 830-1230

1300-1630

Péntek: :

830-1200

-

Békéscsaba, Fövenyes u. 1/A
Hétfő:

830-1230

Kedd:

-

Szerda:

1300-1700

830-1230

1300-1630

Csütörtök: : 830-1230

1300-1630

Péntek: :

830-1200

-

Telekgerendás, Dózsa u. 11.
Hétfő:
Kedd:
Szerda:

730-1230 1300-1630
730-1230 1300-1630

Csütörtök: : 730-1230
Péntek: :

730-1230
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Csabaszabadi, Apácai u. 6.
Hétfő:

-

Kedd:

-

Szerda:

800-1200

Csütörtök: :

-

Péntek: :

-

Kétsoprony, Dózsa u. 22.
Hétfő:

800-1200

Kedd:

-

Szerda:
Csütörtök: :
Péntek: :

800-1200
800-1200

V./4. Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó testületek, intézmények, szervezetek,
közösségek


Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala



Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Újkígyós, Önkormányzata



Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat



Védőnők



Kistérségi Egyesített Szociális Központ



Kistérségi Életfa Idősek Otthona



Gyermek és felnőtt háziorvosi hálózat



Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó



Pszichológia Tanácsadó és mentálhigiénés gondozó



Kórházak



Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ



Nevelés, oktatási, közművelődési intézmények



Egyházak



Egyesületek, érdekvédelmi, képviseletei szervek
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Média



Bölcsődék



Rendőrség



Bíróság



Ügyészség

Békéscsaba, 2015.03.24.

……………………………………………….
intézményvezető

A kiadvány hiteléül:
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SZAKMAI PROGRAM
Utcai szociális munka, Nappali Melegedő, Hajléktalanok
Átmeneti Szállása vonatkozásában

Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 9.

Elfogadva………………..KTT határozattal

Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
A szolgáltató adatai
A szolgáltató neve:
Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
A szolgáltató székhelye:
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 9.,tel.:66/523-849,fax:66/523-847
E-mail: patakibobe@bekescsaba.hu
Telephely
Utcai szociális Munka, 5600 Békéscsaba, Gyár út 16.
Nappali Melegedő, 5600 Békéscsaba, Gyárút 16.
Hajléktalanok Átmeneti Szállása, 5600 Békéscsaba, Gyár út 16
A szolgáltató típusa:
Közfeladatot ellátó intézmény
Fenntartó neve:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
A fenntartó székhelye:
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
A szakmai program hatálya


a szakmai program 2015.április 1. napján lép hatályba.



a szakmai program személyi hatálya kiterjed a szolgáltatást igénybe vevők, valamint a
utcai szociális munka, nappali melegedő, hajléktalanok Átmeneti szállása szakmai
működtetésében, szolgáltatásai nyújtásában közreműködő személyekre



a szakmai program területi hatálya: Békéscsaba Megyei Jogú Város, Csabaszabadi,
Telekgerendás és Kétsoprony község területén élő lakosság teljes köre.

2

Hajléktalan ellátás célja, feladata
Megfelelő hajlékkal nem rendelkező férfiak és nők nappali ellátása. Ezen belül: Az élet
védelme, a hajléktalan emberek közterületen történő felkutatása, élelmiszer, és ruha
adományok osztása, kulturált nappali tartózkodási lehetőség biztosítása, továbbá az alapvető
emberi jogok, az emberi méltóság és a további szociális ellátási formák igénybevételének
elősegítése egyéni esetkezeléssel, szociális ügyintézéssel, melyben lehetőség nyílik a
társadalmi és a családi kapcsolatok ápolására is.
A Békéscsabán, Telekgerendáson, Csabaszabadiban, Kétsopronyban, Újkígyóson és
Szabadkígyóson életvitelszerűen tartózkodó, a Nappali Melegedőre vagy a Hajléktalanok
Átmeneti Szállására felvételüket önként kérelmező, valamint a Békéscsabán működő utcai
szociális munka szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan emberek segítése abban, hogy újra
képesek legyenek saját életük vezetésére, hogy talpra tudjanak állni és visszataláljanak a
korábban megszokott polgári társadalom rendjébe, melyből rövidebb-hosszabb időre
különböző okok miatt kiszakadtak.

I. Utcai szociális munka
Az utcai szociális munka utcára kivitt önálló, kidolgozott szakmai normákon alapuló szociális
szolgáltatás.
A szolgálat a szakmai munkát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben szabályozott
előírások szerint végzi.
Az utcai szociális munka szolgálatunk a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ szervezeti keretei között működik, önálló szakmai egységként látja el
feladatát a Békéscsaba, Gyár utca 16. szám alatti telephelyén. A feladatok ellátásáról 1 fő
szociális munkás és 1 fő utcai gondozó gondoskodik.
Utcai szociális munka célja
Az utcai szociális munka célja az intézményesült ellátásból kiszorult, vagy az azzal szemben
bizalmatlan, az utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben (továbbiakban:
utcán) életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése,
elsősorban az életmentés, megelőzés, integrálás céljából.
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Utcai szociális munka feladata
Az utcai életmódból eredő ártalmak csökkentse, a túlélés segítése, valamint segíteni az
egyének, csoportok (intézményi vagy önálló) lakhatásának megoldását, társadalmi
integrációjuk erősítését. Az utcai szociális munka fontos feladata továbbá, hogy azoknál, akik
képesek, vagy képessé tehetők az utcai életmód feladására, a szociális munka
eszközrendszerével és a szolgálat kapcsolati rendszerének felhasználásával, illetve egyéb
lehetőségek felkutatásával megteremtse ennek lehetőségét (az egyén szükségleteinek,
igényeinek

felmérésével,

képességeinek,

lehetőségeinek

meghatározásával,

egyénre

szabottan).

A célcsoport jellemzői
Az utcai szociális munka szolgálat célcsoportját a hajléktalan emberek képezik, vagyis azok,
akik éjszakáikat közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyen töltik (a továbbiakban:
az utcán élők), illetve lakhatásukat területhasználattal, általában lakhatás céljára nem, vagy
csak részben alkalmas helyen oldják meg. Ezek az emberek gyakran bizalmatlanok a
szakellátás intézményrendszerével szemben.
Békéscsabán éves szinten összesen 120-150 hajléktalan személy jelenik meg az utcai
szolgálatok, a Hajléktalanok Átmeneti Szállása valamint a Nappali Melegedő rendszerében.
Az utcán élő ügyfelek nagyobb része igénybe veszi a szálló és/vagy a Nappali Melegedő
szolgáltatásait, csak kisebb hányaduk elutasító az intézményesült ellátással szemben. A
Békéscsabán közterületen életvitelszerűen élők közül van egy réteg, akik békéscsabai
születésűek vagy békéscsabai lakosok voltak és már több éve, akár évtizedek óta fedél
nélküliek, ezáltal jól ismerik a hajléktalan ellátás különböző intézményeit, sokuknak azonban
nincsen semmilyen családi vagy más jellegű kötődése a városhoz, véletlenszerűen érkeztek
erre a településre. Az állandó, illetve mobil, utazó ügyfelek mellett az évszakok is
befolyásolják az ügyfelek számának alakulását, nyáron egy „kirajzás” figyelhető meg, aki tud,
alkalmi feketemunkát vállal, télen pedig koncentráltabban jelennek meg az ügyfelek a
városban.
Demográfiai jellemzőiket tekintve túlnyomó részt férfiak élnek utcán, a nők létszáma
alacsony, valamint kiemelkedően magas az aktív korúak (40-59 év) aránya közöttük. A női
hajléktalanok körében gyakori a prostituálódás, a férfiak többsége pedig szenvedélybeteg. (A

4

szenvedélybetegségek közül az alkohol, a játékgépezés, és a gyógyszerre, tablettára ivás
fordul elő.)
Többségük nem rendelkezik semmilyen rendszeres jövedelemmel, ők be nem jelentett alkalmi
munkából, guberálásból, színesfémgyűjtésből, üvegezésből, kéregetésből tartják fenn
magukat. A kukákat, a guberáló helyeket, a koldulás helyszínét felosztották egymás között és
komoly konfliktusforrás, ha valaki a másik területére téved át. Magas a nyugdíjban,
rokkantnyugdíjban, időskorúak járadékában, rendszeres szociális járadékban részesülők
összesített aránya is, ez egészségi állapotukkal függ össze. Egészségi állapotuk a békéscsabai
lakossághoz viszonyítva rossz, rosszabb az állapotuk a Hajléktalanok Átmeneti Szállásán
lakókéhoz képest is. Legfőbb problémát az alkoholfüggőség okozza, de van közöttük
pszichiátriai beteg is.
Az ellátást igénybevevők háromnegyede magányosan, egymástól elkülönülten él az utcán.
Ugyan ismerik egymást, de külön-külön élik meg a mindennapokat, maximum a hideg, téli
időszakban adják fel ezt az elkülönültségüket és melegednek egy helyen, de itt is megtartva a
minimális fizikai távolságot egymástól.
Békéscsabán előfordul az ügyfelek „csicskáztatása” is, a roma lakosság használja ki a
hajléktalanok kiszolgáltatott helyzetét, dolgoztatják őket, főleg állatok mellett.
Az ügyfelek sátrakban, bódékban, hidak alatt, elhagyott épületekben, lépcsőházakban
élnek, valamint sok közöttük a szívességi lakáshasználó is. A városban vannak „melegedő
pontok”, a téli hidegben a vasútállomáson, a buszpályaudvaron és a helyi plázában
tartózkodnak. Helyi sajátosság az úgynevezett „kínai piac”, ahol az elhagyott területen kb. 50
fabódé található, melyben rendszeresen élnek hajléktalanok.

Az ellátás igénybevételének a módja
Az utcai szociális munka szolgálat az igénylő kérelme alapján biztosítja az ellátást, az igénybe
vétel önkéntes. Az utcai szociális munka szolgálat biztosítja az utcán élő hajléktalan
személyek

helyzetének,

életkörülményeinek

figyelemmel

kísérését,

szükség

esetén

ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés
megtételét.
Amennyiben elutasító az ügyfél az utcai szolgálattal kapcsolatban, a szolgálatnak továbbra is
feladata, hogy rendszeresen tájékozódjon az ügyfél állapotáról, szükség szerint beavatkozzon
(pl. kihűlés megakadályozása). Az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások ingyenesek.
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Az ellátás szakmai tartalma, módja
Szociális térkép készítése, terepfelmérés
Az utcai szociális munka szolgálat kiemelkedő feladata a rendszeres terepfelmérés, melynek
során a szolgálat munkatársai feltérképezik az ellátási területen azokat a helyeket, ahol az
ügyfelek tartózkodhatnak. Ennek alapján a szolgálat munkatársai elkészítik az utcai szociális
térképét, amely az alábbi elemeket tartalmazza:


az adott területen lévő szociális ellátórendszer elemeinek és szolgáltatásainak (nyitva
tartás, bekerülés feltételei, stb.) megjelenítését, különös tekintettel az utcai
klienscsoportokhoz kapcsolódó intézményeket



a csoportok földrajzi elhelyezkedését



a csoportokban élő egyének mentális, fizikai állapotának jellemzőit



az ügyfélcsoportok által igénybe vehető szolgáltatásokat, ellátások helyét



az ellátási pontok bemutatását, a téli krízisellátás helyszíneit



a hatóságok (önkormányzat, rendőrség stb.) elhelyezkedését, feladatait

A szolgálat a szociális térképet rendszeresen, de legalább félévente frissíti, aktualizálja. A
szolgálat munkatársai több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek a kialakult bizalmi
kapcsolat révén az ügyfelek tartózkodási helyeiről - mely napszak és évszak szerint változik -,
így célzottan tudják felkeresni városunkban az adott helyszíneken az ügyfeleket.
Az ellátási terület rendszeres bejárása
Szolgálatunk ellátási területe Békéscsaba város közigazgatási területe. Az utcai szociális
munka legjellemzőbb vonása, hogy a szolgáltatásait maga juttatja el az ügyfelek részére, mely
feltételezi az ellátási területen való rendszeres jelenlétet. Szolgálatunk munkanapokon
legalább 6 órában látja el terepen a szakmai munkát, téli időszakban (november 1. és április
30. között) az utcai szociális munkát 1800 órától 2200 óráig a közterületen biztosítjuk. A téli
időszakban a szolgálat munkatársai párban végzik a szakmai munkát. A szolgálat munkatársai
az ellátási terület minden legfontosabb gócpontjára (vasútállomás, buszpályaudvar „kínai
piac”, Csaba Center, erdős területek stb.) legalább hetente egyszer eljutnak, rendszeresen
tartják a kapcsolatot az ellátási területen élő hajléktalanokkal. Az ellátási terület bejárását és a
napi bejárandó területet előzetesen útvonalterven határozzák meg és a ténylegesen bejárt
területet is dokumentálják. Az ellátási terület bejárása szolgálati kerékpárral és az ügyfelek
szállítására is alkalmas gépjárművel történik.
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Kiemelt figyelmet fordítunk a szélsőséges időjárási körülményekre (rendkívüli hideg,
nagy mennyiségű csapadék, hőségriadó), mely esetén fokozottan figyelünk az életveszélyes
helyzetek

megelőzésére

és

elhárítására

(kihűlés,

kiszáradás

veszélye).

Ennek

eredményeképpen Békéscsabán évek óta nem fordult elő ügyfeleink körében fagyhalál.

Háttériroda fenntartása
Az utcai szociális munka szolgálat telephelyén (5600 Békéscsaba, Gyár utca 16.) található a
szolgálat háttérirodája. Az utcai szociális munkások hetente minimum 5 órában fogadják az
ügyfeleket a háttérirodában, téli és nyári időszakban eltérő módon, melyről az ügyfeleket
folyamatosan tájékoztatják. Az iroda infrastruktúrával felszerelt (telefon, fénymásoló,
személyi számítógépek, internet hozzáférés) és az ügyfeleknek itt lehetőségük van a telephely
címét megadva postai cím létesítésére is. Az iroda raktárában tároljuk a szolgáltatások
biztosításához szükséges eszközöket (konzerv, takaró, gyógyszerek, kórházi csomag stb.) Az
utcai szociális munkások szolgálati mobiltelefonnal rendelkeznek, ezen keresztül azonnal
mozgósíthatóak (pl. bejelentés, jelzés esetén).

Bejelentések fogadása
Az utcai szolgálat ügyfeleire vagy leendő ügyfeleire vonatkozó bejelentések, jelzések több
módon és helyről érkezhetnek szolgálatunk felé. Egyrészt érkezhetnek szóban (személyesen,
telefonon) vagy írásban, illetve kaphatunk jelzést a lakosságtól, továbbá a jelzőrendszer
tagjaitól is (rendőrök, mezőőrök, közterület-felügyelet, tanyagondnokok, polgárőrök, a
Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ más szakmai egységei, egyéb
szociális és egészségügyi intézmények, Diszpécser szolgálat stb.), másrészt a jelzést
fogadhatja az utcai szolgálat munkatársa közvetlenül vagy közvetetten.
Bejelentés, jelzés esetén a szolgálat munkatársainak feladata az információs lap kitöltése,
mely tartalmazza:


kitől jött a bejelentés (a bejelentő nevét lehetőleg föl kell venni)



ki vette a bejelentést



a bejelentés időpontját



a bejelentés tartalma (hol és mit tapasztalt a bejelentő)



a megtett intézkedést és ennek időpontját (az utcai szociális munkás tölti ki később)
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Ezt követően az utcai szociális szolgálat koordinátori feladatokat ellátó szociális munkása
értékeli a bejelentést (a jelzett információk és a korábbi információk alapján), majd dönt és
intézkedik az utcai szociális munkások útján. A döntést és a megtett intézkedést az
információs lapon rögzítik.
Az utcai szociális munka szolgálat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Regionális
Diszpécser Szolgálatával Együttműködési Megállapodással rendelkezik. A Diszpécser
Szolgálattól érkező jelzések esetén mindig szükséges a megtett intézkedések után
visszajelezni a Diszpécser Szolgálatnak, lehetőleg az adott napon (76/485-582).

Felderítés, kapcsolatteremtés
A rendszeres terepbejárás során az ügyfelekkel való találkozáskor a szolgálat munkatársai
felmérik, tájékozódnak arról, hogy milyen az adott ügyfél állapota, milyen a környezete,
igényel-e azonnali beavatkozást, milyen aktuális szükségletei vannak, vannak-e társai, ismerte a szolgálat előtt, átutazó, a településen élő, vagy visszatérő hajléktalan-e.
A kapcsolat felvételekor az utcai szolgálat munkatársai azonosítják, hogy az ügyfél melyik
ügyfélcsoportba tartozik. Tisztázniuk kell, hogy az ügyfél valóban hajléktalan-e, illetve
milyen okból tartózkodik az utcán. Ha az ügyfél nem hajléktalan, akkor a szolgálat
munkatársai döntenek arról, hogy helyben intézkednek, vagy értesítik az illetékes szerveket.
A döntést írásban rögzítik.
Az ügyféllel való találkozáskor fel kell mérni, hogy az ügyfél az azonnali intézkedést
igénylők csoportjába tartozik-e. Azonnali intézkedés szükséges akkor, ha az ügyfél:


kiskorú



várandós nő



anya gyermekével



külsérelmi nyomok láthatóak



bűncselekményre utaló körülmények tapasztalhatóak



tudata nem tiszta



kommunikációra nem képes



betegségre utaló jelek láthatóak



bármilyen egyéb körülmény, amely arra utal, hogy élete, testi épsége veszélyben van

A kapcsolatfelvételről a szolgálat munkatársa kitölti a Gondozási lap az utcai szociális munka
dokumentálásához elnevezésű nyomtatványt. Fel kell tüntetni az ügyfél azonosítására
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alkalmas ismertető jegyeket is, például: magasság, hajszín, sebhely, anyajegy, arcszőrzet,
tetoválás, becenév.
A rendszeres terepbejárás, ügyfelekkel történő kapcsolattartás segíti a bizalomi kapcsolat
kialakulását az ügyfél és a segítő között. A szolgálat munkatársai tervszerűen, tartózkodási
helyeiken keresik fel az ügyfeleket.
Segítő kapcsolat
Az utcai szociális munka egyik legfontosabb célkitűzése a segítő kapcsolat kialakítása az
ügyfelekkel. A segítő kapcsolat kialakításának feltétele az utcai szociális munkás és az ügyfél
közötti bizalom és az ügyfél szándéka a változás irányában. Együttműködés és motiváció
hiányában a segítő kapcsolat sokszor csak az empátiával történő meghallgatásra, az azonnali
szükségletek kielégítésére korlátozódik. Amennyiben az ügyfél elutasító, a szolgálat
munkatársainak továbbra is feladatuk, hogy rendszeresen tájékozódjanak az ügyfél
állapotáról, esetleges szükségleteiről. Több éves szakmai tevékenységünk révén városunkban
minimális a szolgálatunkat elutasító ügyfelek száma, sikerült a bizalmi kapcsolatot
kialakítanunk ügyfeleinkkel, mely a közös, segítő munka alapja.

Egyéni esetkezelés
Az utcai szociális munkás kizárólag az ügyfél kezdeményezésére végez egyéni esetkezelést.
Ezen kezdeményezés ösztönzésére azonban az utcai szociális munkás tehet lépéseket,
motiválhatja az ügyfélt. Szerződéses kapcsolat tehát akkor jön létre, ha az ügyfél és a szociális
munkás egy adott időtartamra szóló együttműködési megállapodást köt. A szerződés
megkötése történhet szóban és írásban. Szerződéses kapcsolat csak irodai körülmények között
köthető.
A szerződéses kapcsolat létrejöhet


ügyintézésre (pl.: iratpótlás, társadalombiztosítási vagy önkormányzati ellátásokhoz
való hozzájutás segítése stb.)



elhelyezésre, közvetítésre (Hajléktalanok Átmeneti Szállásán, idősek otthonában
történő elhelyezés stb.)



esetkezelésre (egyéni vagy csoportos, pl. mentális segítés, életvezetési tanácsadás,
pénzbeosztás segítése, addiktológiai problémák enyhítése)
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Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás során alkalmazott módszereket az utcai
szociális munkás maga választhatja meg. A megtett lépések írásban történnek
dokumentálásra. A kapcsolattartás minőségének értékelése, illetőleg az elvégzett
munka ellenőrzése esetmegbeszéléseken történik.

Krízisintervenció
Krízisintervencióra akkor kerül sor, amikor az ügyfél erőforrásai kimerültek és semmilyen
módon nem tudja problémáját megoldani. A közbelépés, beavatkozás csak akkor
megengedett, ha másképp nem lehet megvédeni az ügyfélt a közvetlen és nyilvánvaló
veszélytől. Erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha a közbeavatkozás a szolgálat
munkatársainak testi épségét nem veszélyezteti. Erőszakos, ellenállást kiváltó szituációkba a
szolgálat munkatársainak nem szabad beavatkozniuk, hanem igénybe kell venni az illetékes
hatóságok (pl. rendőrség) segítségét.
A krízisintervenció során a krízist észlelő utcai szociális munkásnak azonnal intézkedni kell,
intézkedését írásban rögzíteni kell, amely tartalmazza a krízisintervenció okait, a krízisben
lévő személy megnevezését, a krízisintervenció időpontját, körülményeit, a megtett
intézkedések leírását.
Az intézkedés lehet: mentőszolgálat kihívása,ügyeletes orvos helyszínre hívása,rendőrség
kihívása, az ügyfél beszállítása a Hajléktalanok Átmeneti Szállásának krízis szobájába.
A szolgálat munkatársa az orvos, a rendőrség, a mentők megérkezéséig köteles a helyszínen
maradni. Ha az utcai szociális munkás munkája során halott személyt talál, azonnal köteles
rendőrt hívni. Ha az utcai szociális munkás tevékenysége során elhagyott, kóborló kiskorúval
találkozik, azonnal felveszi a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálattal, bekíséri oda a kiskorút.
Amennyiben az eset a gyermekjóléti szolgálat munkaidején kívül történik, úgy értesíti a
Készenléti Szolgálatot (20/801-801-4) vagy a rendőrséget, kéri intézkedésüket. Az utcai
szociális munkás otthonába nem kísérheti a kiskorút, továbbá nem vállalhatja át még átmeneti
időre sem a kiskorú felügyeletét.
Ügyintézés
Az ügyintézés célja az ügyfél bizonyos elérni kívánt szolgáltatásokhoz, támogatásokhoz való
hozzáférésének segítése A segítségnyújtás jelenheti az ügyfél motiválását, támogatását ezen
ügyek elvégzésében, illetve jelentheti az ügyfél elkísérését vagy a megbízásából a képviseletét
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is (vagyis ügyének elintézését). Ez utóbbi azonban csak abban az esetben tehető meg, ha az
ügyfél minderre valamilyen okból kifolyólag nem képes (pl. nehezen mozog, beteg stb.).
Megállapodásban rögzítjük a segítő és az ügyfél vállalásait az ügyintézés során, valamint ezek
tényleges megvalósultságát is.

Szállítás
Az utcai szociális munka szolgálat rendelkezik a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatalnak

bejelentett

üzemképes,

személyek

szállítására

alkalmas,

fertőtleníthető

gépjárművel. Ezzel biztosítjuk saját ügyfeleinek szállítását (előre tervezett valamint előre nem
tervezett szállítás). A krízisintervenció egyik intézkedése lehet az ügyfél előre nem tervezett
szállítása, mely során a Hajléktalanok Átmeneti Szállásának krízis szobájába szállítjuk be
(kihűlés megelőzése céljából).

Egyéb szolgáltatások nyújtása


Ártalomcsökkentés, az alapvető fizikai és mentális szükségletek kielégítésével
(tisztasági csomag osztása)



Rendszeres, helyhez és időhöz kötött alapszükségletet kielégítő segítségnyújtás
biztosítása (teajárat működtetése télen, postai értesítők eljuttatása a címzettekhez)



A túlélést segítő intézkedések és eszközök, felszerelések, élelmiszer osztása (takarók,
hálózsákok, élelmiszercsomag, konzerv osztása)



Az egészségi, lelki állapot romlásának megelőzését célzó, vagy bekövetkeztének idejét
lassító szolgáltatások (vitaminok, gyógyszerek, védőoltások adása, kórházi csomag,
orvosi ellátás biztosítása)



Különböző ellátórendszerekbe való bejutás segítése, támogatása (krízisszoba,
átmeneti szálló, idősek otthona stb.)



Az ellátórendszeren kívül maradók folyamatos segítése (rendszeres terepbejárás és
szükségletfelmérés, mentális gondozás)



adományok ügyfelek részére történő eljuttatása (lakossági felajánlások)

Dokumentáció
Naponta történik az utcai szociális szolgálat tevékenységeinek dokumentálása. Az ügyfelekről
„Gondozási lap”-ot vezetnek a szolgálat munkatársai, ”Megállapodás”-t kötnek az
ügyfelekkel, mely tartalmazza, hogy az igénylő kérelme alapján az utcai szociális munka
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szolgálat biztosítja az ügyfél helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség
esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés
megtételét, valamint azt is, hogy az utcai szociális munka keretében nyújtott szolgáltatások
ingyenesek. Az utcai szociális munka ellátásában részesülő személyekről „Nyilvántartás”-t
vezetnek a munkatársak.
Az ügyfelek írásban nyilatkoznak arról, hogy az utcai szociális munka szolgáltatásai mellett
más szociális alapszolgáltatást (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
támogató szolgáltatás, nappali ellátás) igénybe vesznek-e. Szintén írásban nyilatkoznak arról,
hogy a Nappali Melegedőn és a Hajléktalanok Átmeneti Szállásán igénybe vehető
szolgáltatásokról tájékoztatták őket az utcai szociális munkások, megajánlották számukra,
hogy költözzenek be a szállóra.
„Útvonalregisztráció” nyomtatványon vezetik a tervezett és ténylegesen megtett útvonalunkat
a

munkatársak

a

terepmunka

során,

az

esetleges

módosulás

okát

is

rögzítik.

Gépjárműhasználat esetén „Menetlevelet” vezetnek. „Információs lap”-ot használnak az
ügyfelekre vonatkozó jelzések fogadására, megtett intézkedés rögzítésére. „Igazolás”-t
állítanak ki minden egyes alkalommal az ügyfél utcai státuszáról, melyek a különböző
ügyintézésekhez szükségesek (például iratok költségmentességi pótlásához, szűrővizsgálatok
ingyenes elvégzéséhez).
Az ügyfelekről elektronikus adatbázist készítenek a munkatársak, mely tartalmazza aktuálisan
a tartózkodási helyüket, legfontosabb adataikat, valamint a megvalósult ügyintézéseket is.
„Munkanapló”-ban rögzítik a munkatársak napi tevékenységeiket, valamint külön
tevékenységnyilvántartást

vezetnek:

napi

szinten

összesítve

az

általuk

végzett

tevékenységekről, nyújtott szolgáltatásokról (terepen, irodában), valamint az egyes ügyfelek
esetében a részükre nyújtott szolgáltatásokról, tárgyi eszközökről (egyéni akta).
Az ügyfelek tartózkodási helyeit térképen is jelölik. „Feljegyzés”-t készítenek a terepmunka
során tapasztalt rendkívüli eseményekről, krízisintézkedésekről. A koordinátor havi, féléves,
éves statisztikákat, jelentéseket készít, adatokat szolgáltat az intézmény vezetése részére a
területén élő hajléktalanok számáról, igénybevett szolgáltatásokról.
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Az utcai élethelyzet felszámolására irányuló tevékenység
Utcai szociális munka szolgálatunk célja az ügyfelek társadalmi kirekesztettségének
enyhítése, felszámolása, társadalmi integrációjuk erősítése és elérése. Ennek megfelelően az
alábbiakban kell segítenünk az ügyfeleket:


Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése (pl. egészségügyi ellátás
igénybe vétele, gyógyszerekhez jutás elősegítése)



Nappali szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése (pl. Nappali Melegedő rendszeres
igénybe vétele, szociális étkeztetés igénybe vétele)



A szállást nyújtó intézményekkel szembeni előítéletek leküzdése (pl. Hajléktalanok
Átmeneti Szállásának igénybe vétele)



Bentlakásos, tartós bentlakásos intézményi elhelyezés szervezése (idősek otthonában
történő elhelyezés)



Egyedi lakhatásba kerülés segítése (pl. albérlet, támogatott lakhatás)



Családi, baráti, közösségi kapcsolatok erősítése (családi kapcsolatok rendezése)



Közösség-szervezés, szabadidős tevékenységek segítése (Intézményi programok
révén)

Helyi hajléktalanügyi stratégia: Az utcán élő hajléktalanok társadalmi integrációjának
előmozdítása érdekében az utcai szociális szolgálat segítséget nyújt az Intézmény rövid és
középtávú stratégiájának kidolgozásához. Az utcai szociális munka koordinátor részt vesz a
stratégiát kidolgozó team munkájában. Javaslatokat fogalmaz meg az utcán élőhajléktalanok
számának csökkentését célzó módokra, módszerekre.
Utcán élő hajléktalanok társadalmi integrációjának támogatása: Az utcán élő hajléktalanok
létszámának csökkentése érdekében a szolgálat aktív szerepet vállal a hajléktalanok átmeneti
és tartós bentlakásos intézetekbe történő elhelyezésében. A jövedelemmel rendelkező
ellátottak számára a szolgálat lakhatási alternatívákat keres (albérlet, munkásszálló stb.).
Motiválja az ellátottakat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt támogatott lakhatási
projektekben.
Az utcai szociálismunkát végzőkre vonatkozó általános és magatartási szabályok


Az utcán az ügyfél vendégei vagyunk.



Az ügyfélnek világos és következetes információt kell adni.



Erőszakos, vagy potenciálisan erőszakos helyzetbe tilos beavatkozni.
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Ha az utcai szociális munkást megtámadják, azonnal értesíteni kell a rendőrséget.



Az utcai szociális munkás saját pénzéből nem adhat az ügyfélnek.



Az ügyféltől kapott információkat a titoktartás szabályai szerint kell kezelni.



Az utcai szociális munkában a stáb tagjain kívül külső személy csak megfelelő
felkészítés után vehet részt. A felkészítésért a koordinátori feladatokat is ellátó
szociális munkás a felelős.

Az ügyfelekkel való utcai szociális munka során figyelemmel kell lenni:


az alkohol és a drog hangulatmódosító hatására



az intuíciókra, megérzésekre, a saját érzésekre



minden kapcsolatfelvételt úgy kell kezelni, mint egy potenciális befektetést, sértődés
nélkül fogadni a visszautasítást

A munka során úgy kell eljárni, hogy a szociális munkás figyeljen saját testi épségére,
védelmére. Ezért:


figyeljen a testbeszédre,legyen a lehető legnyugodtabb



hallgasson, tíz esetben kilencszer semmit sem kell mondani, beszéljen inkább az
ügyfél,



beszéljen egyenletesen és érthetően,ne vitassa meg az ügyfél kijelentéseit és ne
racionalizálja azokat



ne higgye, hogy minden helyzetet kezelni tud,



ne hősködjön, ha szükséges, kérjen segítséget,



mérje föl a legrövidebb menekülési útvonalat,



a napi útvonalat tervezze meg előre,



munkájáról az ügyféllel óvatosan beszéljen az utcán, mert bárki meghallhatja,



ne avatkozzon bele, ha rendőri visszaélést tapasztal, de jegyezze fel a körülményeket
és a rendőr azonosító számát,



ne tárulkozzon ki az ügyfél előtt, ne adja meg a telefonszámát
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II. Nappali Melegedő
A Nappali Melegedő célja, feladatai
A Nappali Melegedő húsz fő befogadására alkalmas, illetve ennyi hajléktalan személy részére
tisztálkodási, mosási, főzési, étkezési lehetőséget biztosít. Naponta nyolc órán át tart nyitva,
reggel nyolc órától délután négy óráig.
A Nappali Melegedőn az alapvető fizikai szükségletek kielégítésén túl lehetőség nyílik
ügyintézés igénybevételére, melynek során – a szociális, mentálhigiénés munkatársaink révén
– segítünk a hajléktalan embereknek a személyi igazolvány, társadalombiztosítási kártya,
anyakönyvi kivonat, átmeneti segély és egyéb támogatási formákhoz történő hozzájutásban.
Az ellátást igénybevevő hajléktalan ember már az első alkalommal tájékoztatást kap a
Nappali Melegedő szolgáltatásairól, illetve annak házirendjéről, majd nyilatkozik arról, hogy
tudomásul vette, s annak tartalmát betartja.
Szolgáltatások (A Nappali Melegedőn nyújtott szolgáltatások térítésmentesek.)


tisztálkodási, főzési, mosási, vasalási, varrási lehetőség biztosítása



WC-papír, mosópor, törölköző, szappan juttatása



ingyenes telefonhasználat munkahelykeresésre és a családi kapcsolatok ápolására



fűtés, világítás, melegvíz folyamatos biztosítása



TV-használat, napi sajtó



érték és étel megőrzés



elsősegély és alapvető gyógyszerek biztosítása



rendszeres orvosi konzultációs lehetőség



ruhacsere



minden egyes ügyfélre kiterjedő egyéni esetkezelés és szociális ügyintézés



postacím biztosítása

Szociális és pszichés gondozás
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Az ellátást igénybe vevők testi - lelki egyensúlyának megtartása fontos feladatunk.
Szem előtt tartjuk a személyre szabott bánásmód és emberi méltóság tiszteletben
tartását. Az együttélés szabályait a házirendben rögzítettük, betartása, betartatása
mindenkinek érdeke. A konfliktushelyzet kialakulásának megelőzése érdekében
egyéni és csoportos megbeszéléseket szervezünk.



Segítséget nyújtunk a hivatalos ügyek intézésében, okmányok beszerzésében.



A hajléktalanságból kivezető utak felkutatása érdekében figyelemmel kísérjük a
lehetőségeket és felajánljuk a klienseknek az alternatívákat.



A Munkaügyi Kirendeltséggel szoros kapcsolatot alakítottunk ki, igyekszünk
naprakész információval segíteni a hozzánk fordulókat, hogy képzettségüknek,
jelenlegi helyzetüknek megfelelő munkát tudjanak vállalni. Emellett lehetőséget
keresünk az alkalmi munkavégzésre is.



Segítséget

nyújtunk

a

szabadidő

hasznos

eltöltésében.

TV,

újságok,

könyvektársasjátékok (sakk, kártya, darts) állnak a rendelkezésünkre.
Fizikai ellátás


Lehetőség van a saját élelmiszer melegítésére és elfogyasztására.



A hajléktalan személyek egészségi állapotának megfelelően a szükségleteik
kielégítésére, illetve annak segítésére van lehetőség. A személyi higiéné feltételeinek
biztosítása az intézmény dolgozóinak a feladata. Ennek érdekében a szükséges
megfelelő helyiségek rendelkezésre állnak és a tisztálkodó szereket, mosószert,
törölközőt biztosít az intézmény. Ezek rendszeres használatát a munkatársak
szorgalmazzák.



Az intézmény az adományként kapott ruhakészletéből igény esetén ruhacserét biztosít.



A személyes ruházat tisztítására mosógép áll rendelkezésre.

A szolgáltatást igénybevevőkről az intézmény a többször módosított 1993. évi III. törvény és
az 1/2000 SzCsM (I.7.) rendelet szerint kötelező nyilvántartásokat vezet. (Nyilvántartás a
nappali ellátást nyújtó intézményi ellátásban részesülő személyekről, Nappali Melegedők
eseménynaplója az ellátásban részesítettekről és a nyújtott szolgáltatásokról).
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III. Hajléktalanok Átmeneti Szállása
Hajléktalanok Átmeneti Szállásának célja
A hajléktalan emberek társadalmi reintegrációjának segítése, társadalmi aktivitásuk növelése,
életvezetési képességeik javítása, komplex szociális szolgáltatásokkal a hatékonyság javítása.
Feladata
A hajléktalan személyek elhelyezésének biztosítása, akik az életvitelszerű szálláshasználat és
a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.
A szociális munka eszközeivel és módszereivel segítsük a hajléktalanságból történő
kilépéstés/vagy egyéni szükségleteiknek megfelelő más szociális ellátás igénybevételét. Több
módon megszervezzük információ közvetítést, hogy oldjuk a hátrányos helyzetű hajléktalan
embereket érintő információs izolációt. Arra törekszünk, hogy információt juttassunk el a
rászorulókhoz a szociális támogatásokról, ellátásokról.
Az aktív korú hajléktalanokat az információs lehetőségek széles körével támogatjuk az
álláskeresésben,

munkaerő-piaci

integrációt

segítő

programokat

szervezünk,

vagy

koordináljuk azok elérését.
Kiemelt feladat:


Az egyén erőforrásainak (végzettség, készségek, családi kapcsolatrendszerek stb.)
feltérképezése,

 egyénre szabott cselekvési terv (rövid és hosszú távú célok, jövőkép) kialakítása,
elkészítése a klienssel együttműködve,
 képzés, munkahelyteremtés
 mentori tevékenység (életvezetési tanácsadás),
 szociális ügyintézés (segélykérelmek, iratok beszerzése, öregségi és rokkantnyugdíjak
folyósításának elindítása)
 kapcsolattartás társintézményekkel, a szociális ellátórendszer egyéb szervezeteivel
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Az ellátás megszervezése során figyelmet fordítunk az ellátást igénybevevő személyek
alapvető jogaira, emberi méltóságukra.
A Hajléktalanok Átmeneti Szállása harminc fő ideiglenes elhelyezésére és ellátására képes.
Az itt tartózkodó hajléktalan emberek személyi tisztálkodására, pihenésére, főzésére,
mosására, étkezésére alkalmas helyiségekkel működik. Naponta 16 órán át tart nyitva, délután
négy órától reggel nyolc óráig.
A reggel nyolc órától délután négy óráig terjedő időszak szolgál arra, hogy az átmenetileg itt
tartózkodó hajléktalan emberek különböző erőfeszítéseket tegyenek helyzetük javítása
érdekében. Azok a hajléktalan emberek, akiket betegségük, vagy egyéb ok gátol abban, hogy
ezen időszakban elhagyják az intézményt, egyéni elbírálás alapján engedélyt kaphatnak a bent
tartózkodásra.
A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán a szolgáltatások, illetve az ellátás igénybevételére
legfeljebb egy évig kerülhet sor. Az egy éves időtartam számításakor az intézményben töltött
időszakokat – ha az ellátás megszakítása kevesebb, mint 30 napra történik – össze kell adni.
Amennyiben az ellátást igénybe vevő ellátása az egy év elteltével semmilyen más módon nem
biztosított, az intézmény igazgatója az ellátás időtartamát egy évvel meghosszabbíthatja.
A Hajléktalanok Átmeneti Szállásának igénybevétele önkéntes alapon, az ellátást igénybe
venni kívánó hajléktalan ember - megfelelő nyomtatványon benyújtott - kérelmére történik.
Az ellátását igénylő személy a felvételekor tájékoztatást kap az intézmény szolgáltatásairól, a
bent tartózkodás feltételeiről, a személyi térítési díj megállapításáról és fizetésének
szabályairól, illetve a házirendről, melyről az intézmény vezetőjével megállapodást köt. Az új
lakó nyilatkozik arról, hogy a házirendben foglaltakat tudomásul vette, s azokat betartja.
A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán tartózkodó hajléktalan emberekkel az első beköltözés
alkalmával az első 30 napra térítési díj nem fizettethető, de annak lejártával a lakók kötelesek
térítési díjat fizetni.
A Hajléktalanok Átmeneti Szállása biztosítja:


Az éjszakai pihenésre,



A személyi tisztálkodásra, (törölközőt, szappant biztosítunk)



Az étel melegítésére, étkezésre,
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A betegek elkülönítésére,



A közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket, .

A fűtés, világítás és meleg vízzel való ellátás folyamatosan biztosított.
A fentieken túl az intézmény biztosítja az ellátást igénybevevő:


Ágyneműjét,



Tisztálkodásához szükséges textíliát



Személyes ruházatának tisztításához szükséges feltételeket (mosógép, mosószer)



Személyes használati tárgyainak biztonságos megőrzését,



A részére nyújtandó elsősegélyhez szükséges felszerelést.



Szociális-mentális gondozást, a szociális munka eszközeivel támogatjuk a lakókat,
hogy képesek legyenek a hajléktalanokat ellátó rendszerből történő kilépésre.

A Szállón folyó szakmai munkánk alapja
A szociális munkások elfogadással, megértéssel fordulnak az ellátottak felé.
A kialakuló kölcsönös bizalomra építjük együttműködésünket, a közösen kidolgozott
gondozási tervben rögzítjük a célokat és feladatokat.
A segítséget kérő hajléktalan emberek iránti előítélet mentes, empátiás, egyénre szabott
bánásmód. Önálló személyiségként kezeljük klienseinket, egyéni esetkezelést folytatunk, ami
azt jelenti, hogy munkánk során figyelemmel vagyunk a kliens egyéniségét illetően és az
adott élethelyzethez mérten igyekszünk segítséget nyújtani. Igyekszünk felkutatni és erősíteni
a kliens személyiségében meglévő pozitív jegyeket.
Társadalmi aktivitásuk növelésével, életvezetési képességeik javításával a tartós lakhatási
megoldáshoz jutás és a munkaerő-piacra történő visszatérés esélye teremtődik meg.
A szociális munka keretében az új lakóval - ha a bent tartózkodása meghaladja a 30 napot egyéni szerződést, megállapodást kötünk, melynek tartalma a közösen meghatározott cél,
illetve az annak érdekében vállalt lépések a kliens és a segítő oldaláról egyaránt. A kitűzött
határidő leteltével, a klienssel közösen gondoljuk át a már megoldott és a még előtte álló
feladatokat. Esetlegesen módosítható a kitűzött cél vagy a kitűzött határidő abba az irányba,
hogy megvalósulása reálisabb, eredményesebb legyen.
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Az ellátottak önálló életvitelének erősítésére, illetve felkészítésre a szociális munka
módszereit alkalmazzuk. A szociális munkások arra törekszenek, hogy feladatukat egyéni
esetkezelés jellemezze. Az egyéni esetkezelés segítő munkánk alapvető módszere. A szociális
munkás feladata és az együttműködés célja a fejlődés elősegítése és fenntartása.
Munkamódszerek:


segítő beszélgetés,



információ közvetítés pl.: szociális ellátásokról, segélyezésről, stb.



ügyintézés segítése pl.: iratok pótlása, postacím biztosítása, munkaképesség csökkenés
vizsgálata, nyugdíjazással összefüggő feladatok, munkaügyi központtal való
kapcsolattartás koordinálása, stb.,

Hivatalos ügyintézés:


Álláskeresés, kapcsolatfelvétel a munkaadókkal



Átképzési-, továbbképzési lehetőség felkutatása



Hivatalos iratok beszerzése



Társadalombiztosítási ellátások ügyintézése

A hajléktalan emberek gondozásának fontos része a hivatalos ügyeik intézésében nyújtott
segítség. Az intézmény a személyi igazolvány, társadalombiztosítási kártya, anyakönyvi
kivonat, átmeneti segély és egyéb támogatási formákhoz történő hozzájutásban nyújt
segítséget.
Közösségi munka: fontosnak tartjuk, hogy a lakók érezzék, hogy egy közösség tagjai,
rávezetjük őket a közösségi együttélés normáinak betartására, egymás tolerálására,
elfogadására, segítésére. A közösséget erősítik a szabadidős és sport programok. A közösségi
programok, a környezettudatos magatartást is erősítik, például az udvarrendezés, zöld
területek gondozása.
Az átmeneti szálláson dolgozó szakemberek mentális tevékenységei:


a lakók közötti feszültségek feloldása, a konfliktus helyzetek megelőzése, ill. kezelése,



az ellátottak ösztönzése a szolgáltatások igénybevételére (pl.: rendszeresen
tisztálkodjon, ruházatát tartsa rendben),
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élethelyzetük megváltoztatására ösztönözni a lakókat, életvezetési tanácsokkal,



krízishelyzetbe került személyek, akik hirtelen veszítették el lakhatásukat, fokozott
mentális támogatást kapnak,



szenvedélybetegségek felismertetése, speciális szakember bevonása,



családi kapcsolatok feltárása és fenntartásának segítése

Az egyéni esetmunka célja egy továbblépésre, a társadalomba való visszailleszkedésre
motiváló, személyes igényekre szabott terv kialakítása, mely segíti az igénybevevőt hivatalos
ügyeik intézésében, támogató kapcsolatok építésében, anyagi és szociális körülményeik
javításában.
A gondozás kezdete
A szállóra való felvételt követően minden lakónak lesz egy személyes szociális munkása,
akinek a segítségét ügyeik intézéséhez, társadalmi integrálódásuk elősegítéséhez vehetik
igénybe. Törekszünk arra, hogy már a felvételi folyamatot elkezdő munkatárs legyen a
későbbi segítő. Az első időszakban a tervek, célok megfogalmazása az elsődleges. Gyakori
ekkor, hogy az irreális vállalásokat szükséges a realitással összevetni oly módon, hogy
közösen megvizsgáljuk a célokhoz rendelhető eszközöket. Az sem ritka, hogy a felvételre
került kliens a bekerüléskor még nem képes megfogalmazni céljait. Főként a hosszú távú
célok megfogalmazása jelent különös nehézséget, melyen nem csodálkozhatunk, ismerve az
életutakat. Ekkor a lehetőségek közös feltérképezése és a rövid távú célok megfogalmazása a
fő irány. Nagy hangsúlyt kap ebben az időszakban a szociális munkás és a kliens közötti
bizalmi kapcsolat kiépítése, mely különös értéket képvisel a gondozási munkában.
Alapvető fontosságú az ügyféllel folytatott közös munka minden szakaszában a partnerségi
viszony hangsúlyozása, illetve az arra való törekvés. Ez elsősorban a szociális munkás
feladata és felelőssége.
Annak érdekében, hogy a szállón lakó hajléktalan személyeknek komplex és hatékony
segítséget tudjunk nyújtani, folyamatosan együttműködünk az ellátott településeken működő
önkormányzatokkal, egészségügyi szolgáltatókkal, szociális intézményekkel, civil és egyéb
szervezetekkel. Amennyiben a hajléktalan ember problémája, élethelyzete úgy kívánja, úgy
megyei, illetve akár országos szinten is kapcsolatba lépünk, együttműködést kezdeményezünk
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azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, melyek a probléma megoldásában jelentős szerepet
tölthetnek be. Az együttműködés konkrét lépéseit az esetfelelős szociális munkások a lakó
egyéni aktájában dokumentálják.
Az átmeneti szállás ápolási és rehabilitációs feladatókat nem lát el, foglalkoztatást nem
biztosít.
A gondozás folyamatának lezárása
A folyamat lezárás többirányú lehet. A leginkább kívánatos zárás az, amikor a gondozási
tervben megfogalmazott célok teljesültek, így a kliens terveinek megfelelően lép ki az
intézmény kereteiből. Ebben az esetben is lehetőség van rá, hogy együttműködjön a
segítőjével, „utógondozásban” részesüljön a Nappali Melegedő igénybevétele során. Erre a
legtöbb esetben igény is van, hiszen az intézményi keretek közül kilépve sorra szembekerül a
kliens előre nem várt problémákkal. Ilyen esetekben biztonságot adó, ha egy olyan segítő
adhat támogatást, akivel már egy kialakult kapcsolat működik. Tapasztalataink azt mutatják,
hogy az ilyenfajta segítségkérés a kilépés elején gyakori, majd egyre ritkul, inkább, mint
lehetőség szerepel a megoldási alternatívák között.
A folyamat lezárásának, felfüggesztésének másik esete, amikor a kliens úgy távozik az
intézményből, hogy az előzetesen kitűzött célok nem, vagy csak részben teljesültek. Ennek
lehetséges formái az intézményi jogviszony megszűnése, illetve a jogviszony megszüntetése.
Fontos ebben az esetben is közösen végiggondolni, hogy mi ennek az oka. Azt is lényeges,
hogy a kliens ne lépjen ki az intézményből a nélkül, hogy további lehetőségeket ne
ismertessen vele a segítője.
A szolgáltatást igénybe vevőkről az intézmény a többször módosított 1993. évi III. törvény, az
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet és a 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet szerint kötelező
nyilvántartásokat vezet. (Nyilvántartás átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásban
részesülő személyekről, Egyéni nyilvántartó lap az átmeneti szálláson végzett szociális
munkához, Gondozási napló, Térítési díj nyilvántartási törzslap, Nyilvántartás a gondozási és
élelmezési napok számának alakulásáról)
Tárgyi, technikai feltételek
A Hajléktalanok Átmeneti Szállása és a Nappali Melegedő az intézmény Békéscsaba, Gyár
utca 16. szám alatti telephelyén működik. Az utcai szociális munkát végző kollégák is ezen a
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telephelyen végzik a munkájukhoz kapcsolódó adminisztrációt. Ugyanabban az épületben
történik az átmeneti szálló és a nappali melegedő feladatainak ellátása. Az átmeneti szálló női
és férfi részleggel üzemel. Az épület elavult, állaga folyamatosan romlik. Szerkezeti
szakvélemény szerint az épület tartószerkezeti és egyéb építész és gépész elemei lényegében
elavultak, a tető és födémszerkezet az elvárható biztonságot nem nyújtja. Emiatt az épület
javítása, átalakítása gazdaságosan nem valósítható meg. Az egy ellátottra jutó lakóterület, a
közösségi együttlétre szolgáló helyiségek, valamint az elhasználódott berendezési tárgyak
tekintetében nem felel meg az 1/2000. SzCsM. rendelet előírásainak. Az intézmény
dolgozóinak a telephelyen álló külön épületben két irodahelyiség áll rendelkezésre a
mindennapi munkavégzéshez, ezáltal biztosítottak a segítő munkához, valamint a hozzá
kapcsolódó

adminisztrációhoz

szükséges

feltételek.

Az

adatok

rögzítéséhez,

az

adminisztrációhoz, a nyilvántartások vezetéséhez 3 számítógép és fénymásoló biztosított. A
szálló önálló telefon és internet vonallal, valamint intézményi mobiltelefonnal rendelkezik.
Személyi feltételek
A Hajléktalanok Átmeneti Szállása és a Nappali Melegedő feladatait 7 fő látja el az alábbiak
szerint:


1 fő szociális-mentálhigiénés munkatárs és csoportvezető



3 fő szociális-mentálhigiénés munkatárs



1 fő szociális segítő



1 fő orvos heti 2 órában

A munkatársak helyettesítéséről a csoportvezető gondoskodik. A hajléktalan ellátást végző
szakmai egység folyamatosan együttműködik az intézmény többi szakmai egységével.
A szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott munkatársak rendelkeznek a jogszabályban
előírt szakképesítéssel. Egy-egy munkakörben dolgozó munkatárs részletes feladatainak
meghatározása munkaköri leírásban történik. Szakmai munkájuk színvonalának fenntartása és
további emelése céljából rendszeres továbbképzésen, szakmai összejöveteleken vesznek részt.
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A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja


A szolgáltatás szakmai programja elérhető a Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás honlapján (www.csabaikisterseg.hu)



a szakmai program a szolgáltatásnyújtás helyén a szolgáltatást igénybe vevők számára
elérhető, a hirdetőtáblán elhelyezett információ tartalmazza a megtekintés helyét és
időpontját,



Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletet alkot a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról. Ez a
rendelet kifüggesztésre kerül a fenntartó települések önkormányzati hivatalaiban,
valamint a települések honlapjain megtekinthető.



A fentieken túl az intézmény szórólapok útján tájékoztatja az ellátási területén élő
lakosságot, valamint az intézménnyel kapcsolatban álló szervezeteket, intézményeket,
szolgáltatókat. A szórólapok tartalmazzák az intézmény által nyújtott valamennyi
szolgáltatás rövid leírását, az igénybevétel módját, a fizetendő térítési díjat.

Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme
Az ellátottak jogai
A szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával
kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény
vezetője évente tájékoztatót készít az intézmény gazdálkodásáról és azt az intézményben jól
látható helyen kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad tájékoztatást az ellátást igénybe
vevő részére.
A tájékoztató tartalmazza:


az intézmény működési költségének összesítését,



az intézményi térítési díj havi összegét,



az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét.

A Hajléktalanok Átmeneti Szállása által biztosított szolgáltatások oly módon kerülnek
megvalósításra, hogy az ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogok, maradéktalan
és teljes körű tiszteletben tartása érvényesüljön, különös figyelemmel
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az élethez, emberi méltósághoz,



a testi épséghez,



a testi-lelki egészséghez való jogra.

Ezen felül az ellátottat megilleti


személyes adatainak védelme,

valamint

a magánéletével kapcsolatos

titokvédelem,


az intézménybe bevitt vagyontárgyainak, személyes tárgyainak és értékeinek
megfelelő és – szükség esetén – biztonságos elhelyezése,



a panasztétel joga.

Az ellátottak érdekképviseleti tevékenységét az Érdekképviseleti Fórum és az Ellátottjogi
Képviselő látja el.
A szolgáltatást igénybevevők kötelezettségeit különös tekintettel a viselkedési szabályokra az
ellátás Házirendje tartalmazza, mely jól látható helyen kifüggesztésre került. Az intézmény
Házirendje szabályozza a látogatás, az eltávozás és a visszatérés rendjét.
Ellátottjogi képviselő
Az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatást igénybevevőnek nyújt
segítséget jogai gyakorlásában. A szolgáltatásban részesülő panaszával megkeresheti az
ellátottjogi képviselőt. Az intézmény dolgozói tájékoztatják a szolgáltatást igénybevevőket az
ellátottjogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, elérhetőségéről (név, telefon).
Az intézményvezető köteles gondoskodni a tájékoztató jól látható helyen történő
kifüggesztéséről.
Jogorvoslat
Az igénybevevő az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében a Békéscsabai
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ igazgatójánál jelezheti észrevételeit.Az
igazgató a kifogást, panaszt 15 napon belül megvizsgálja, s írásban tájékoztatja az
igénybevevőt a vizsgálat eredményéről.Ha az igazgató az intézkedést elmulasztja, vagy az
igénybevevő az intézkedést sérelmezi, panaszának vizsgálatát a Békéscsaba és Térsége
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsának Elnökétől (Békéscsaba, Szent
István tér 7.) kérheti. A tanács elnökének intézkedése ellen a panaszos a polgári jog szabályai
szerint bírósághoz fordulhat.
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A szociális szolgáltatást végzők jogai


Az intézmény vezetése figyelmet fordít arra, hogy a Hajléktalanok Átmeneti Szállásán
foglalkoztatottak a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben
tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék,
valamint megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra.



A munkáltató biztosítja a dolgozók számára a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi
feltételeket.



Az 1993. évi III. tv. 94/L § (2) d) pontja alapján az alkalmazottak közfeladatot ellátó
személynek minősülnek.



A szolgáltatásban foglalkoztatottak védelme érdekében az esetlegesen felmerülő
veszélyhelyzet kezelésére vonatkozóan az intézményvezető belső utasításban
rendelkezett.

A szociális szolgáltatást végzők kötelezettségei:


az intézmény célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítése,



a jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban előirt feladatokat előírás
szerint végrehajtani, azok végrehajtását elősegíteni és ellenőrizni,



a munkaterületén a törvényességet betartani,



a munkakörével járó (funkcionális) ellenőrzési illetve önellenőrzési feladatokat
folyamatosan és következetesen ellátni,



a rábízott eszközöket, vagyoni értéket megőrizni és rendeltetésszerű használat mellet
megóvni,



a baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni vagy erre
illetékesek figyelmét felhívni,



a munkahelyén az előirt időpontokban munkára képes állapotban megjelenni,



a munkaidejét beosztásának megfelelő, hatékony munkavégzéssel tölteni,



a vezetője (felettese) által kiadott munkát haladéktalanul megkezdeni, a vonatkozó
jogszabályoknak utasításoknak megfelelően határidőre végrehajtani,



a rendelkezésre bocsátott munkaeszközöket, felszereléseket gondosan megőrizni, a
felhasználásra kerülő anyagokat pedig takarékosan kezelni,
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a jogtalan használattal az intézménynek okozott kárt a munkajog szabályai szerint meg
kell téríteni.



Munkaidőben szervezett szakmai továbbképzésen, valamint munkavédelmi és
tűzbiztonsági oktatáson részt venni.



Munkavégzése során köteles megtartani az ügyiratkezelésre vonatkozó szabályokat és
más szabályzatokat, illetőleg az adatvédelemmel (1992. évi LXIII. Tv.) kapcsolatos
rendelkezéseket.



Munkavégzése során köteles betartani az Etikai Kódex előírásait.

Mellékletek:
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Békéscsabai Kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Hajléktalanok Átmeneti Szállása

HÁZIREND
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HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÁSÁNAK HÁZIRENDJE
/Békéscsaba, V. ker. Gyár u. 16./
1. A Hajléktalanok Átmeneti Szállását 18 év feletti - magyar állampolgárok, állandó
tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltak,
letelepedési engedéllyel rendelkezők, valamint a magyar hatóságok által
menekültként elismert személyek vehetik igénybe minden nap délután 16 órától
reggel 8 óráig. A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan
személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a
szociális munka segítségével képesek az önellátásra. Tartós ápolásra szoruló beteg
felvételére nincs lehetőség.
2. A Hajléktalanok Átmeneti Szállására a felvétel az ellátást igénybe venni kívánó
lakó kérelmére történik. Az intézmény igazgatója dönt az ellátás iránti kérelemről
és az intézménybe történő beköltözés időpontjáról.
3. A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán a szolgáltatások, illetve az ellátás
igénybevételére egy évig kerülhet sor, megszakításokkal is legfeljebb egy évig. Az
egy év letelte előtt 1 hónappal az intézmény csoportvezetője megvizsgálja, hogy az
ellátást igénybevevő ellátása más módon biztosítható-e, és javaslatát az
intézményvezetőhöz megküldi. Amennyiben az ellátást igénybe vevő lakhatása az
egy év leteltével semmilyen más módon nem biztosított, az intézmény igazgatója
az ellátás időtartamát további egy évvel meghosszabbíthatja. Ha az ellátást
igénybevevőt más, személyes gondoskodást nyújtó intézményben el lehet látni, a
megfelelő intézménybe történő áthelyezés lehetőségéről az intézmény
csoportvezetője tájékoztatást ad. Az új intézménybe történő elhelyezésig az ellátást
változatlan feltételekkel kell biztosítani.
4. Az ellátás iránti kérelemhez csatolni kell:
 a havonta mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző
három hónap nettó jövedelméről szóló igazolást,
 a nyugdíjas, a nyugdíjszerű ellátásban és az egyéb rendszeres
pénzellátásban részesülő kérelmező esetében a kérelem benyújtását
megelőző havi nyugdíjszelvényt és igazolást a megállapított ellátás
összegéről, a január hónapban benyújtott kérelemhez a január havi
nyugdíjszelvényt és igazolást,
 egyéb kereső tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről szóló hiteles igazolást,
 az ellátást igénylő alkalmi munkavállalói könyvének, őstermelői
igazolványának, illetve vállalkozói igazolványának fénymásolatát,
 a kérelem benyújtását megelőző háromhavi nettó jövedelemről tett írásbeli
nyilatkozatot.
5. A Hajléktalanok Átmeneti Szállására való felvétel további feltételei:
 a hajléktalanság ténye,
 életvitelszerű békéscsabai, telekgerendási, kétsopronyi, csabaszabadi , vagy
szabadkígyósi tartózkodás,
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egészségügyi alkalmasság (egy hétnél nem régebbi bőrgyógyászati
igazolás, és egy évnél nem régebbi tüdőszűrő igazolás).

6. A Hajléktalanok Átmeneti Szállása a lakói számára fekvőhelyet, takarót biztosít,
illetve lehetőséget nyújt személyi tisztálkodásra, étel melegítésére, étkezésre,
közösségi együttlétre, mosásra, a betegek elkülönítésére, szociális és mentális
gondozásra.
7. A szociális, mentálhigiénés gondozás körébe tartozik különösen:
 az egyéni esetkezelés, a szociális csoportmunka, közösségi szociális
munka,
 az átmeneti szállóról történő továbblépéshez nyújtott személyre szabott
segítség,
 az intézményen belüli közösségi élet szervezése,
 a szocioterápia,
 a családi és társadalmi kapcsolatok ápolásának segítése,
 a hivatalos ügyek intézésének segítése,
8. Az Átmeneti Szálláson a férőhelyet este 22 óráig lehet elfoglalni, amennyiben ez a
lakó számára nem lehetséges, akadályoztatását előre kell jeleznie. A lakók éjszakai
pihenésének biztosítása érdekében a televíziót, rádiót, magnót 23 óráig lehet nézni,
illetve hallgatni.
9. Napközben kizárólag a fekvőbetegek tartózkodhatnak az intézményben, melyet az
intézményi orvossal kell igazoltatni. Egyéb esetben az intézményvezető külön
engedélye szükséges a napközbeni bent tartózkodáshoz.
10. A felvétel alkalmával az új lakó tájékoztatást kap az intézményi ellátásról, annak
feltételeiről, a hozzátartozóival való kapcsolattartás lehetőségeiről és az intézmény
házirendjéről. A lakó a Hajléktalanok Átmeneti Szállására történő beköltözéskor
nyilatkozik arról, hogy a házirendet megismerte, ill. annak tartalmát tudomásul
vette.
11. A felvételt nyert lakó bent tartózkodásának feltételei:
 a felvételét kérő lakó együttműködik a szociális, mentális munkatársakkal,
 a megállapított térítési díj fizetése,
 a megállapodások betartása,
 előtakarékosság azok számára, akik rendszeres jövedelemmel és/vagy
állandó
 munkaviszonnyal rendelkeznek.
12. Az épületben tilos a dohányzás! Dohányozni csak a kijelölt helyen lehet!
13. A lakó az intézménybe csak személyes használati tárgyait hozhatja magával,
amelyek az alapvető fizikai szükségletek kielégítését szolgálják (ruházat,
tisztálkodó szerek, élelmiszer). Az intézmény a lakók személyes értékeit
(készpénz, betétkönyv, értékpapír, ékszer) a lakók kérésére - átvételi elismervény
ellenében, két tanú jelenlétében - átveszi, megőrzi. A lakó kérésére átvételi
elismervény ellenében, két tanú jelenlétében visszaadja. Az át nem adott értékekért
az intézmény felelősséget nem tud vállalni.
14. Az Átmeneti szállás szolgáltatásait igénybe venni csak józan állapotban lehet, azaz
olyan állapotban, amely nem veszélyezteti a társai és a saját testi épségét.
15. Alkoholt, drogot, fegyvert, valamint fegyvernek minősülő tárgyat az átmeneti
szállásra bevinni tilos!
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16. A belépő lakók csomagjaikat kötelesek megmutatni a szociális, mentálhigiénés
munkatárs felszólítására!
17. A Szálló lakói kötelesek takarékoskodni az energiával!
18. A Szállón semmilyen szerencsejáték nem folytatható!
19. Látogatót fogadni naponta 16-17 óra között lehet, kizárólag az intézmény
közösségi helyiségeiben. A látogató köteles az intézmény házirendjét betartani.
20. A Szálló lakói kötelesek lakókörnyezetüket rendben tartani, és a takarítási rend
alapján kötelesek vigyázni a szállón található bútorokra és egyéb értékekre, azok
állapotának megőrzésére. A szándékosan okozott kárért anyagi felelősséggel is
tartoznak.
21. A lakószobában élelmiszert tárolni tilos! A lakók számára fenntartott
hűtőszekrényben elhelyezett ételeket el kell látni a lakó nevével és dátummal.
22. A házirend betartása az intézményi ellátást igénybevevők számára kötelező.
Amennyiben a lakó a házirendet, illetve a magatartási szabályokat megszegi, úgy a
házirend megszegésének súlyosságától függően először szóbeli figyelmeztetésben
részesül. Ismételt, vagy folyamatos házirendszegés esetén az intézmény
csoportvezetője írásbeli figyelmeztetésben részesíti a házirendet megszegő lakót.
Amennyiben az írásbeli figyelmeztetés is hatástalan marad, vagy a lakó a
házirendet súlyosan megszegi, a lakó tetteit az intézmény igazgatója bírálja el. A
házirend súlyos megszegésének következménye lehet az intézményi jogviszony
megszüntetése is.
23. A házirend súlyos megszegésének minősül:
 ha a lakó társai nyugalmát, pihenését magatartásával tartósan zavarja,
lakótársaival, illetve az intézmény dolgozóival szemben durva, agresszív
viselkedést tanúsít,
 3 nap előre nem jelzett távollét,
 megállapított személyi térítési díj határidőn 30 nappal túli meg nem
fizetése,
 az intézmény dolgozóival való együttműködés megtagadása.
24. A Hajléktalanok Átmeneti Szállásának lakóival az első beköltözés alkalmával a
bent tartózkodás első 30 napjára térítési díj nem fizettethető. A fenntartó
határozatban szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokat és
azok térítési díjait. A havi térítési díjat –intézményi térítési díj- a fenntartó
kistérségi társulási tanács állapítja meg a mindenkor hatályos jogszabályok szerint.
Az intézmény igazgatója a térítési díj változásáról értesítést ad a lakók részére, a
határozat keltétől számított 15 napon belül. A lakók az első 30 nap leteltével 160
Ft/nap, 4.800 ft/hó térítés díjat kötelesek fizetni. A térítési díjat a kötelezett
havonta utólag minden hónap 10. napjáig köteles befizetni. Az intézményvezető
személyi térítési díjról szóló értesítésének kézhezvételétől számított 8 napon belül
az ellátást igénybevevő a kistérségi tanács elnökéhez fordulhat jogorvoslatért. A
fenntartó határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről.
25. Térítési díj megállapításának szabályai távollét esetére:


Akkor tekintjük lakónkat távollevőnek, ha legalább 24 órát házon kívül tölt
és távolléti szándékát előzetesen jelzi írásban a tervezett távollét előtt
legalább három munkanappal. A távollét közlését a hajléktalanok átmeneti
szálló ügyeletesének kell leadni. Távollét esetén az indulás napja mindig
távolléti napnak, a visszaérkezés napja teljes térítési díjas napnak számít.
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Lakóink az indulás és érkezés napja közötti teljes távolléti napokra a
térítési díj 20%-át fizetik.
Lakónk a két hónapot meg nem haladó távollét idejére a megállapított
személyi térítési díj 20%-át fizeti. A távolléti napokat naptári éves szinten
összesítjük.
Lakónk a két hónapot meghaladó távolléte idejére egészségügyi
intézményben történő kezelésük tartamára a megállapított személyi térítési
díj 40%-át, az a) pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 60%-át
fizeti.”
Ha valaki sürgősséggel kerül kórházba, az távollétnek minősül..

26. A személyi térítési díjat havonta utólag kell megfizetni a tárgyhót követő hónap
10. napjáig.
27. Három egymást követő nap, előre nem jelzett távollét esetén a lakó intézményi
jogviszonya megszűnik. Az intézményi jogviszony megszűnését követő maximum
5 napon belül a lakó el kell vigye a személyes holmijait, ezt követően az
otthagyott személyes tárgyak megsemmisítésre kerülnek. A lakó köteles a távozás
napján az általa fölvett ágyneművel és törölközővel elszámolni, amennyiben ezen
kötelezettségének nem tesz eleget köteles a keletkezett kárt megtéríteni.
28. Az intézménnyel jogviszonyban állók és ellátásra jogosultak érdekvédelmét
érdekképviseleti fórum látja el, melynek tagjai:
 az intézményben ellátásban részesítettek képviselői (2 fő), és
hozzátartozóik képviselői (1 fő). A képviselők megválasztásához az
intézményben ellátásban részesítettek több mint felének részvétele, és a
jelenlévők több mint felének szavazata szükséges.
 az intézmény dolgozóinak képviselője ( az intézmény igazgatója által
összehívott munkaértekezleten választják meg (1 fő). A képviselő
megválasztásához az intézmény dolgozói több mint felének részvétele, és a
jelenlévők több mint felének szavazata szükséges a fenntartó képviselője
(1 fő).
29. Az érdekképviseleti fórum:
 előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az
ellátottakkal,
 valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a
szakmai programot, a házirendet, az ellátottak részére készült
tájékoztatókat,
 megtárgyalja az intézményben élők panaszait - ide nem értve a jogviszony
keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos
panaszokat - és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé,
 tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő
kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban,
 intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más
illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével
kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel,
 az érdekképviseleti fórum szükség szerint, de évente legalább egyszer
ülésezik, üléseiről jegyzőkönyvet készít.
30. Az érdekképviseleti fórumban való tagság megszűnik:
 az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
 az intézményi jogviszony megszűnésével,
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az intézményi foglalkoztatási jogviszony megszűnésével,
lemondással,
visszahívással.

31. A visszahívásra a választás eljárási szabályait kell megfelelően alkalmazni.Az
érdekképviseleti fórumban való tagság megszűnése esetén 30 napon belül
gondoskodni kell az új tag megválasztásáról.
32. Az érdekképviseleti fórum tagjai maguk közül elnököt választanak. A fórumot az
elnök hívja össze olyan időpontban, hogy a panasztevőt a panasz benyújtásától
számított 15 napon belül értesíteni lehessen a panasz kivizsgálásának
eredményéről. Az érdekképviseleti fórum akkor határozatképes, ha a tagjainak
több mint fele jelen van. A határozathozatalhoz a jelenlévő tagok több mint
felének igen szavazata szükséges.
33. A panasztevő a kistérségi tanács elnökéhez fordulhat jogorvoslatért, ha az
érdekképviseleti fórum: határidőben nem intézkedik, intézkedésével nem ért egyet.
34. A jogorvoslati határidő a 28. pont a) részében foglalt esetben a határidő elteltétől
számított, a 28. pont b) részében foglalt esetben az intézkedés közlésétől számított
8 nap.
35. Az érdekképviseleti fórum tagjainak névsorát az intézményben mindenki számára
könnyen hozzáférhető helyen ki kell függeszteni.
36. Az intézményi jogviszony megszűnik:
 az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
 a jogosult halálával,
 a határozott idejű elhelyezés lejártával,
 a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján.
37. Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult:
 más intézménybe történő elhelyezése indokolt,
 a házirendet súlyosan megsérti,
 intézményi elhelyezése nem indokolt.
38. Az intézményvezetőnek az intézményi jogviszony megszüntetéséről szóló döntése
ellen a jogosult a kézhezvételtől számított 8 napon belül a kistérségi tanács
elnökéhez fordulhat (Békéscsaba, Szent I. tér 7.). Ilyen esetben a jogerős és
végrehajtható határozat meghozataláig az ellátást változatlan feltételek mellett
biztosítani kell.

Békéscsaba, 2015.03.24.

……………………………………………..
intézményvezető
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Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.
Telefon: 06 (66) 523 – 849, 06 (66) 523 – 848
Fax: 06 (66) 523-847
E-mail: patakibobe@bekescsaba.hu

Ikt.szám:………………………………
Ügyintéző:…………………………….

A HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÁSA
(5600 Békéscsaba, Gyár u. 16.)
MEGÁLLAPODÁS

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.) szerint, mely létrejött egyrészről a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 9.), mint ellátást nyújtó
intézmény, képviseli:…………………………………………..intézményvezető, másrészről
mint ellátást igénybevevő:
Név (születéskori is):……………………………………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...
Születési hely, idő:………………………………………………………………………………
Lakcíme:…………………………………………………………………………………………
Tartózkodási hely:………………………………………………………………………………
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Állampolgársága:………………………………………………………………………………
Neme:……………………………………………………………………………………………
TAJ száma:………………………………………………………………………………………
Telefonszáma:……………………………………………………………………………….......
között a mai napon.

A megállapodás tárgya:
1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV.29.)
önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás fenntartásában működő intézmények által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és fizetendő térítési díjakról szóló rendelete
alapján az ellátás igénybevétele az igénylő kérelmére indul, melyet a Békéscsabai
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetőjéhez kell benyújtani. Az
ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt. Amennyiben az ellátást igénylő,
illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a társulási tanács elnökéhez
fordulhat, mely a kérelem elbírálásáról 30 napon belül határozattal dönt.
2. A többször módosított 1993. évi III. törvény - a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról - 84.§ (2) bekezdése értelmében: A hajléktalan személyek átmeneti
szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az
életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az
önellátásra.
3. A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán az intézmény határozott időre biztosít ellátást,
melyre a módosított 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet értelmében legfeljebb 1 évig
kerülhet sor. Az 1 év elteltét megelőzően 1 hónappal az intézmény vezetője
megvizsgálja, hogy az ellátást igénybe vevő családi környezetébe visszahelyezhető-e,
illetve ellátása személyes gondoskodás útján biztosítható-e. Ha az ellátást igénybe
vevő családi környezetébe nem helyezhető vissza, az intézmény vezetője az ellátás
időtartamát 1 évre meghosszabbíthatja. Ha az ellátást igényvevőt más, személyes
gondoskodást nyújtó intézményben el lehet látni, a megfelelő intézménybe történő
áthelyezés lehetőségéről az intézmény vezetője tájékoztatást ad. Az új intézménybe
történő elhelyezésig, az ellátást változatlan feltételekkel kell biztosítani.
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4. Az 1 éves időtartam számításakor az intézményben töltött időszakokat - ha az ellátás
megszakítása kevesebb mint 30 napra történt - össze kell adni.

5. Az intézmény az ellátás időtartamára az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:


Éjszaki pihenésre, személyi tisztálkodásra, étel melegítésére, étkezésre, betegek
elkülönítésére, közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket, naponta 16 órától reggel 8
óráig.



Ágyneműt, tisztálkodáshoz szükséges textíliát, a személyes ruházat tisztításához
szükséges feltételeket: mosógép, centrifuga, szárítók, mosópor.



Személyes használati tárgyainak biztonságos megőrzését, a szobákban és a garázsban
található zárható szekrények lévén.



A lakók személyes értékeit (készpénz, betétkönyv, értékpapír, ékszer, stb.) kérésre
átvételi elismervény ellenében, 2 tanú jelenlétében átveszi, megőrzi. Kérésre, átvételi
elismervény ellenében, 2 tanú jelenlétében visszaadja.



Fűtést, világítást, és meleg vízzel való folyamatos ellátást.



Szociális és mentálhigiénés gondozást - a szálláson dolgozó szociális-mentálhigiénés
munkatársak által - melynek keretében:
–

egyéni

esetkezelésen

feldolgozásában,

belül

közreműködés

segítséget
azok

nyújt

egyéni

megoldásában,

problémák
tanácsadás

(egészségügyi, szociális, mentálhigiénés, életvezetési)
–

az átmeneti szállásról való továbblépéshez nyújtott személyre szabott segítség
(munkavállaláshoz

információnyújtás,

munkahely

felkutatásában

közreműködés, lakhatási lehetőségek felkutatása, tanácsadás, más elhelyezési
formához információnyújtás, stb.)
–

családi és társadalmi kapcsolatok segítése

–

közreműködés hivatalos ügyek intézésében, tájékoztatás szociális, társadalombiztosítási ellátási formákról és a hozzájutás módjáról.

6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV.29.)
önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás fenntartásában működő intézmények által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és fizetendő térítési díjakról szóló rendelete
alapján az intézményi ellátás időtartamára - az első 30 nap kivételével - térítési díjat
kell fizetni az ellátottnak. Az intézményi térítési díj összege napi 160 forint, teljes
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hónap esetén 4800 Ft/hó, melyet minden hónap 10-éig utólag, a szálló
csoportvezetőjének kell befizetni. A fenti határozat alapján fizetendő személyi térítési
díjat az intézmény vezetője - a térítési díjfizetésre kötelezett jövedelmi és vagyoni
viszonyaira tekintettel állapítja meg. A személyi térítési díj összege – a fenntartó által
– két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve a törvényben
biztosított további eseteket. A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új
személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a
feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a
felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve a jogszabályban rögzített esetben.
-

Az intézményvezető személyi térítési díjról szóló értesítésének kézhezvételétől
számított 8 napon belül az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díj
megfizetésére kötelezett személy a fenntartóhoz fordulhat, ha a személyi térítési díj
összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri. A fenntartó
határozattal dönt a kérelemről, mely ellen a kérelmező a bírósághoz fordulhat.

7. A szociális igazgatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 115 §-a
értelmében a szociális gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi
térítési díját (intézményi térítési díj) az intézményt fenntartó évente állapítja meg és
azt szükség esetén a jogszabályban rögzített szerint felülvizsgálja, melyről az ellátottat
írásban részletesen tájékozatja.
Békéscsaba, 201..............................................

P.h.

…..........................................................
ellátást igénylő

…..........................................................
intézményvezető

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: ____________________________

Név: ____________________________

Lakcím: _________________________

Lakcím: _________________________
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I.

FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I./1. A szervezeti és működési szabályzat célja:
A szervezeti és működési szabályzat határozza meg az integrált intézmény szervezeti
felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a külső és belső kapcsolatokra vonatkozó
megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más intézmény
vagy hatóság feladat és hatáskörébe.
A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek,
tevékenységek, munkacsoportok és folyamatok összehangolt működését, és hatékony
kapcsolati rendszerét tartalmazza, annak érdekében, hogy az intézmény Szakmai
Programjaiban rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak betartása az intézmény valamennyi
dolgozójára nézve kötelező.
E Szervezeti és Működési Szabályzat a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre
szól.
I./2. Az intézmény jogszabályi meghatározása:
a/ családsegítés, hajléktalanok átmeneti szállása, nappali melegedő, utcai szociális munka, a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III.
törvény
b/ gyermekjóléti központ, családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes
szülői hálózat működtetése,

gyermekjóléti szolgálatok

tekintetében a többszörösen

módosított 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról,valamint az intézmény működését, tevékenységét érintő hatályos jogszabályok.
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Az intézmény működtetését a hatályos jogszabályok szerint kell megszervezni és
folyamatosan karbantartani.
II.

FEJEZET

AZ INTÉZMÉNY ADATAI
II./1. Az intézmény neve, székhelye (pontos címe):
Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: intézmény)
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 9.
Telefon: 523-849, 523-848
Fax:

523-847

E-mail: patakibobe@bekescsaba.hu

II./1.1. A szolgáltatások biztosításának helye
1. Hajléktalanok Átmeneti Szállója: Békéscsaba, Gyár u. 16.
2. Nappali Melegedő:

Békéscsaba, Gyár u. 16.

3. Utcai szociális munka:

Békéscsaba, Gyár u. 16.

4. Családok Átmeneti Otthona:

Békéscsaba, Bartók B. u. 24.

5. Gyermekek Átmeneti Otthona

Békéscsaba, Bartók B. u. 24.

6. Gyermekjóléti szolgáltatás:

Békéscsaba, Szabadság tér 9.

Békéscsaba, Fövenyes utca 1/A.
Csabaszabadi, Apácai u. 6.
Telekgerendás, Dózsa u. 11.
Kétsoprony, Dózsa u. 22.
7. Családsegítés:

Békéscsaba, Szabadság tér 9.
Békéscsaba, Fövenyes utca 1/A.
Telekgerendás, Dózsa u. 11.
Kétsoprony, Dózsa u. 22.
Csabaszabadi, Apácai u. 6.

II./2. Alaptevékenysége: (az alapító okiratban foglaltak szerint)
889900 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
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a./ a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatás:
a.) családsegítés
b.) nappali melegedő
c.) utcai szociális munka
b./ a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási forma:
a.) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: hajléktalanok átmeneti
szállása
c./ a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás:
-gyermekjóléti központ
d./ a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátáson belül
a gyermekek átmeneti gondozásának formái:
a.)

helyettes szülői hálózat működtetése

b.)

családok átmeneti otthona

c.)

gyermekek átmeneti otthona

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
072410

Otthoni (egészségügyi) szakápolás

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

107013

Hajléktalanok átmeneti szállása

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

107015

Hajléktalanok nappali ellátása

107054

Családsegítés

107016

Utcai szociális munka

109020

Szociális Szolgáltatások módszertani szakirányítása

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetés

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

107090

Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek és programok

II./3. Alaptevékenységen belül kisegítő tevékenység:
Alaptevékenységen kívül kisegítő tevékenysége van és kiegészítő tevékenysége nincs.
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1.
841401
Önkormányzatok
összefüggő feladatok
2.

855932

közbeszerzési

eljárásainak

lebonyolításával

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

II./4. Alapító szerv neve és székhelye:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
II./5. Alapító okirat, törzskönyvi adatok
Az intézmény törzskönyvi azonosító száma:826468
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a
34/2005.(XII.09.) KTT. határozattal létrehozta 2006.01.01-től.
II./6. Működési területe:
● családsegítő szolgálat feladatai: Békéscsaba, Telekgerendás, Csabaszabadi,
Kétsoprony
● gyermekjóléti szolgáltatás általános feladatai: Békéscsaba, Csabaszabadi,

Telekgerendás,

Kétsoprony
● gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai: (Békéscsaba)



-

kórházi szociális munka,

-

utcai és lakótelepi szociális munka,

-

kapcsolattartási ügyelet,

-

készenléti szolgálat.

hajléktalanok átmeneti szállójának működtetése: Békéscsaba, Csabaszabadi,
Kétsoprony, Telekgerendás,
Újkígyós



nappali melegedő működtetése: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony,
Telekgerendás, Újkígyós



családok átmeneti otthonának működtetése: : Békéscsaba, Csabaszabadi,
o Kétsoprony, Telekgerendás,
o Újkígyós.



gyermekek átmeneti otthona: Békéscsaba, Telekgerendás, Kétsoprony,
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Csabaszabadi, Újkígyós

helyettes szülői hálózat működtetése: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony,




Telekgerendás, Újkígyós

utcai szociális munka: Békéscsaba

II./7. Az intézmény fenntartója:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
II./8. Az intézmény (szakmai és törvényességi) felügyeleti szerve:


Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás



Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala



Magyar Államkincstár



Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

II./9. Az intézmény jogállása
Önálló jogi személy. Tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési
szerv, közintézmény.
II./10. Gazdálkodási besorolása:
Önálló jogi személy, önállóan működő, maradványérdekeltségű költségvetési szerv. A
gazdasági és pénzügyi feladatokat ellátja a Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ,
a fenntartó által jóváhagyott és a felek által előzetesen elfogadott Munkamegosztási
megállapodásban foglaltak szerint.
II./11. Az intézmény bélyegzői
Kör és hosszú bélyegző.
A körbélyegző tartalmazza az intézmény nevét, székhelyét.
A hosszú bélyegző az intézmény nevét és a székhelyét tartalmazza, illetve a területi irodára
kiadott bélyegzők esetében a település megnevezését.
Valamennyi cégszerű aláírásnál kör alakú bélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott,
cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való
lemondást jelent. Az intézmény bélyegzőit az Intézményellátó köteles nyilvántartani, aki
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gondoskodik azok kiadásáról és arról pontos nyilvántartást vezet (átadás-átvétel rögzítése
mellett).
Az intézményben cégbélyegző használatára jogosult: az intézményvezető
Megrendelésre vagy pénzügyi kötelezettségvállalásra ez a bélyegző nem jogosít fel, és a
bélyegző kizárólag írásbeli intézményvezető utasítás alapján ruházható át.
II./12. A költségvetési szerv vezetője: az intézményvezető jogállása
Az intézmény vezetőjét Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény, valamint a 257/2000. (XII.26.) Korm. r. szerint. Felette az egyéb munkáltatói
jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.
II./13. Az intézmény dolgozóinak jogállása
Az intézményben foglalkoztatottak egyrészt az 1992. évi XXXIII. tv., a 257/2000. (XII.26.)
Korm. rendelet alapján közalkalmazotti jogviszony, valamint a 2012. évi I. tv. alapján
munkaviszony, és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján megbízási és
vállalkozási jogviszony alapján látják el feladataikat.
II./14. Az intézmény képviseletére jogosult:
Az intézményvezető önálló képviseleti joggal, ill. az általa meghatalmazott személy okiratba
foglalt meghatalmazással, a meghatalmazás tartalma szerinti ügyben.
II./15. A feladat ellátására szolgáló vagyon:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan
forgalomképes törzsvagyonból:
•

10709.hrsz-ú ingatlanból 5306 m2 (Gyár u. 16.)

•

2936/1 hrsz-ú ingatlanból 250 m2 (Szabadság tér 9.)

•

2848/B/1 hrsz-ú ingatlanból 202,49 m2 (Bartók B. u. 24.)

•

2848/B/1 hrsz-ú ingatlanból 172,51 m2 (Bartók B. u. 24.)

•

1731 hrsz-ú ingatlanból 411,26 m2 (Fövenyes u. 1/a.)
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III.

FEJEZET

AZ INTÉZMÉNY FELADATAI
Az intézmény integráció útján több feladatot lát el, egyrészt szociálisan rászorulók alap és
szakosított ellátását végzi, másrészt a gyermekjóléti alapellátás feladatait látja el az alább
részletezettek szerint.
A feladatokat jelen SZMSZ-ben, a mindenkor hatályos jogszabályokban előírtak szerint
szervezi meg.
III./ 1. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
III./1.1. Családsegítés
Célja a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe került
emberek, családok életvezetési képességeinek megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.
A családsegítő szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít és szervezési
tevékenységet végez. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és terítésmentes.
III./ 1.2. Gyermekjóléti szolgáltatás
Feladata gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének segítése.
A gyermekjóléti központ - összehangolva tevékenységét a védőnői szolgálattal - szervezési,
szolgáltatási, gondozási feladatokat lát el. A gyermekjóléti szolgáltatás általános feladatai
mellett a gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai a kórházi szociális munka, az utcai és
lakótelepi szociális munka, a kapcsolattartási ügyelet és a készenléti szolgálat. A
gyermekjóléti szolgáltatás ingyenes.
III./ 1.3. Családok Átmeneti Otthona
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Feladata az otthontalanná vált szülő kérelmére a gyermek és szülő együttes elhelyezése, ha az
elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene
választani szülőjétől. Befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyákat,
illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét. A szolgáltatás térítésköteles, a fizetendő
térítési díjakról a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
határozatában rendelkezik.
III./ 1.4. Gyermekek Átmeneti Otthona
Az otthonban az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet
nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a
család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Az elhelyezés a szülő vagy más
törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével történik. A szolgáltatás térítésköteles, a
fizetendő térítési díjakról a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás határozatában rendelkezik.
III./ 1.5. Helyettes szülői hálózat
A működtetéshez kapcsolódó feladat a helyettes szülők tevékenységének folyamatos segítése,
tevékenységük ellenőrzése, a férőhelyek nyilvántartása, megállapodások megkötése a
helyettes

szülői

jogviszonyra

vonatkozóan,

a

helyettes

szülő

szakmai

segítése,

továbbképzésének megszervezése. A szolgáltatás térítésköteles, a fizetendő térítési díjakról a
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
határozatában rendelkezik.
III./ 1.6. Hajléktalanok Átmeneti Szállása
Feladata, hogy a kistérség területén életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek részére,
meghatározott ideig szállást és szociális gondoskodást biztosítson. Az intézmény segítséget
nyújt a hajléktalan személyek életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások igénybevételét,
elérését.
A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán lakó 30 nap után a Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának határozatában szabályozottak
szerint térítési díjat fizet.
III./ 1.7. Nappali Melegedő
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Feladata, hogy lehetőséget biztosítson a hajléktalan személyek részére nappali tartózkodásra,
személyes ruházatának tisztítására, a személyes tisztálkodásra, étel melegítésére és
elfogyasztására, közösségi együttlétre. Segítséget nyújt a hajléktalan személy életviteléhez,
elősegítve a szociális ellátások igénybevételét, elérését. A Nappali Melegedő igénybevétele
ingyenes.
III./ 1.8. Utcai szociális munka
Célja a Békéscsaba közigazgatási területén tartózkodó ellátatlan, de az intézményes ellátással
szemben bizalmatlan, az utcán tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése,
elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából.
IV.

FEJEZET

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Gyermekjóléti és Családsegítő Központ
IV./1. A Gyermekjóléti és Családsegítő Központ felépítése
A központot a intézményvezető irányítja. A központ hat önálló szakmai egységből tevődik
össze.
1. családsegítés
2. gyermekjóléti feladatok (gyermekjóléti központ, a helyettes szülői hálózat
működtetése)
3. hajléktalanok átmeneti szállása és nappali melegedő
4. családok átmeneti otthona
5. gyermekek átmeneti otthona
6. utcai szociális munka
A szakmai egységeket szakmai csoportvezető irányítja, az egységek egymással mellérendelt
viszonyban, az egységek számára meghatározott tevékenységnek megfelelően látják el
feladataikat.
IV./ 2. Szakmai csoportvezetők hatásköre, felelőssége
A csoportvezetők a hatáskörükbe tartozó szakterület felelős szakmai irányítói. Felelősek azért,
hogy az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek, munkakörök a rendeltetésüknek
megfelelő módon járuljanak hozzá az intézmény feladatainak ellátásához, vagyonának
megőrzéséhez, gyarapításához.
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A szakmai csoportvezetőket az intézményvezető bízza meg


Az intézményvezető távolléte esetén ellátja a saját szakmai területére vonatkozó
vezetői feladatot, de nem illeti meg a döntés joga az intézmény bérgazdálkodását
érintő, az intézmény éves költségvetését érintő, munkáltatói és fegyelmi jogok
gyakorlása terén.



A vezető távollétében a feladat és hatáskör átadása esetén helyettesíti a vezetőt.



A hatályos jogszabályokat szem előtt tartva, szervezi, irányítja és ellenőrzi a
szakterületéhez tartozó munkát.



Felelős azért, hogy az általa irányított szakmai egységben a dolgozók a munka-,
baleset-és tűzvédelmi szabályok szerint végezzék munkájukat, melyet köteles
ellenőrizni.



Gondoskodik az intézményvezető döntéseinek előkészítéséről és azok végrehajtásáról.



Az intézményvezetőnek rendszeresen beszámol a szakterületén végzett munkáról.



Az intézményvezető utasításának megfelelően elkészíti a szakterületre vonatkozó
terveket, értékeléseket, és a különböző szakmai, módszertani anyagokat, pályázatokat.



Képviseli az intézményt más szervezetek, intézmények, különböző testületek előtt,
feladatköréhez kapcsolódóan az integrált intézmény vezetőjenek felhatalmazása
szerint.



Kötelessége saját szakterületén a szervezeti és működési rend fejlesztése és
javaslattétel az intézmény egészére vonatkozóan.



Családgondozói, nevelői, illetve szociális, mentálhigiénés munkatársi feladatok
ellátása.



A csoportvezetők egymás hatáskörét érintő kérdésekben kötelesek együttműködni,
egymás munkáját támogatni, egymást rendszeresen informálni, a feladatkörükbe
tartozó, továbbá az intézmény általános helyzetét érintő kérdésekről. A hajléktalanok
átmeneti szállásán és a családok átmeneti otthonában a csoportvezetőt távolléte idején
a szociális mentálhigiénés munkatárs, illetve a családgondozó helyettesíti. A
családsegítő és a gyermekjóléti munkacsoport csoportvezetői távollét esetén egymást
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helyettesítik. A szakmai munkacsoportok vezetőjének a felelőssége a csoporton belüli
helyettesítések, feladatátadások megszervezése.
IV./ 3. Az intézmény munkatársainak felelőssége :


A munkavégzés során a hatályos jogszabályok, a Szervezeti és Működési Szabályzat,
a Szakmai Program, a Házirend, valamint a az intézményben érvényben lévő belső
szabályzatainak , utasításainak betartása.



Az intézmény működési rendjének és a munkaköri leírás betartása.



Az Etikai Kódex előírásainak betartása.



A rendelkezésre bocsátott felszerelések, munkaeszközök megőrzése.



A vagyon-, baleset- és tűzvédelmi előírások, munkavédelmi szabályok betartása.



A szolgálati titok megőrzése.

IV./ 4. Az ellátási típusok együttműködésének rendszere
Az intézmény a kiemelt, az egyes szakterületek munkáját komplexen érintő kérdések
feltárására és feldolgozására, valamint ezek megoldására TEAM-eket hoz létre.
Az intézményben működő TEAM-ek:
Vezető team
Tagjai: intézményvezető, csoportvezetők
Vezetője: intézményvezető
Dokumentálása:feljegyzés
Családgondozói team
Tagjai: valamennyi családgondozó és szociális, mentálhigiénés munkatárs
Vezetője: intézményvezető
Dokumentálása: feljegyzés
Szakmai egységek megbeszélése
Tagjai: egységek szakdolgozói
Vezetője:

csoportvezető

Dokumentálása:feljegyzés
Szakmaközi megbeszélés
Tagjai: gyermekjóléti családgondozók és gyermekvédelmi feladatokat ellátó szakemberek
Vezetője: gyermekjóléti csoportvezető
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Dokumentálása:jegyzőkönyv
Esetkonferencia
Tagjai: gyermekjóléti családgondozók, meghívott szakemberek, család
Vezetője: gyermekjóléti csoportvezető, vagy gyermekjóléti családgondozó
Dokumentálása: feljegyzés
Szupervízió
Tagjai: családgondozók, szociális és mentálhigiénés munkatársak
Vezetője: külső szakember
Dokumentálása: esetnapló betétlap
IV./ 5. Integrált intézmény intézményvezető:


Irányítja a szervezeti és működési szabályzatban és a szakmai programokban
meghatározott intézményi munkát, koordinál az önálló egységek és munkacsoportok
között, értékeli az intézményben folyó tevékenységet, hiányosságok esetén a
szükséges intézkedéseket megteszi, felelős az intézmény feladatainak jogszerű és
szakszerű végrehajtásáért.



Az intézmény működését szem előtt tartva gazdálkodik a humán erőforrással, szakmai
és gazdaságossági szempontok szerint dönt a foglalkoztatásról.



Gondoskodik az intézmény eredményes működéséhez szükséges feltételekről, az ott
dolgozók folyamatos szakmai fejlődéséről és mentálhigiénés védelméről, a
színvonalas munka megbecsüléséről, a munkatársak szakmai és emberi biztonságáról.



Rendszeresen ellenőrzi a vezetők és a munkatársak tevékenységét.



Munkáltatói, valamint fegyelmi jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott
keretek között az intézmény dolgozóira vonatkozóan:

- jogviszony létesítése
- jogviszony megszüntetése
- illetmény megállapítás
- jutalmazás
- fegyelemi eljárás indítása, fegyelmi büntetés kiszabása.


Felel az intézmény számára megállapított költségvetés szakszerű felhasználásáért.



Képviseli az intézményt más szervezetek, intézmények, különböző testületek előtt.
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Elkészíti vagy elkészítteti a dolgozók munkaköri leírását, meghatározza a dolgozók
munkarendjét, munkaidejét.



Elkészíti, vagy elkészítteti az intézmény számára jogszabályban előírt valamennyi
szabályzatot.



A bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos intézkedések megtételéért felel.



Szabályozza távolléte esetén a feladat és hatáskör átadásának rendjét.



Képzési, továbbképzési, beiskolázási tervet készít a szervezeti egységre vonatkozóan.
Elkészíti az ehhez szükséges dokumentációkat és koordinálja ezen feladatok
végrehajtását.



Távolléte esetén a helyettesítési feladatokkal kinevezett szakmai egység vezető látja el
a szakmai feladatainak helyettesítését.

IV./ 6. Az intézmény szervezeti felépítése
Az intézményben az intézményvezető megbízása alapján jogász végzi a működési
engedélyekkel kapcsolatos ügyintézést, a fenntartóval együttműködve. A jogász feladata a
jogszabályváltozások nyomon követése és arra az érintettek figyelmének felhívása, az
intézmény törvényes működésének segítése.
A munkaköri leírások elkészítéséért az intézményvezető a felelős, aki azonban ezt a
kötelezettségét átruházhatja az érintett vezetőkre azzal, hogy az irányításuk alatt dolgozók
részére ők kötelesek azt elkészíteni. Ezt az érintett vezető munkaköri leírása pontosan
tartalmazza.
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IV./ 7. A munkaköri leírás készítésének szempontjai


a munkakör pontos meghatározása – jogszabály szerinti szóhasználattal



a munkakörhöz tartozó hatáskör meghatározása



a munkakörhöz tartozó feladatok részletes megjelölése-a felelősség mértéke és
terjedelme



a munkakörhöz tartozó feladatok változtatásának lehetősége



változó munkahelyen történő alkalmazás lehetősége, ha szükséges

A munkaköri leírás szerkezete:
•

szervezeti egység megnevezése

•

munkakör fentiek szerinti megnevezése

•

a munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség

•

közvetlen felettes vezető munkakör szerinti meghatározása

•

munkaköri feladatok részletezése

•

munkakörrel kapcsolatos helyettesítési kötelezettségek

•

anyagi felelősség mértéke- esetei

•

titoktartási kötelezettség

•

munkakörrel nem szorosan összefüggő további feladatok

•

munkavállaló elfogadó nyilatkozata a munkaköri leírásra vonatkozóan

•

keltezés helye és ideje, aláírások

V. FEJEZET
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A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok
V./ 1. A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok
V./ 1. 1. A jogviszony létrejötte
Az intézményben dolgozók közalkalmazottak, mely jogviszony határozatlan vagy határozott
idejű közalkalmazotti kinevezéssel jön létre. A kinevezés részletes szabályait a Kjt.
mindenkor hatályos szövege tartalmazza, mely a jogviszonyra vonatkozó egyéb szabályok
tekintetében is meghatározza az eljárás rendjét azzal, hogy a törvény mellett a vonatkozó
egyéb jogszabályokban foglaltakat is maradéktalanul be kell tartani.
V./ 1. 2. A munkaidő beosztása
A hivatalos munkarendet a munkahelyi vezető adja ki, legalább 7 nappal korábban írásban
közölve. Közöltnek kell tekinteni, ha a helyben szokásos módon azt írásban kifüggesztik és
abból valamennyi dolgozó számára kiderül a rá irányadó munkarend.
A főállású dolgozók heti munkaideje 40 óra, négyhavi munkaidőkeretben, a munkaközi
szünet nem része a munkaidőnek, arra díjazás nem jár.
Munkaidő keret kezdő és végső napját ki kell hirdetni, és azt az irányadó munkarenden is fel
kell tüntetni.
A megszakítás nélküli munkarendben dolgozók kinevezési okirata ezt tartalmazza.
V./1. 3. Szabadság
Az éves szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel egyeztetett tervet kell
készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az
intézményvezető jogosult.
A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a Kjt. szerint kell megállapítani. A
dolgozókat megillető, és kivett szabadságokról nyilvántartást kell vezetni.
V./1. 4. A helyettesítések rendje
Az intézményben folyó munkát, annak minőségét a dolgozók időleges vagy tartós távolléte
nem akadályozhatja. A dolgozók távolléte esetére helyettesítés rendszerének kidolgozása a
szervezet vezetőjének, ill. a felhatalmazása alapján az adott egység vezetőjének a feladata.
V./1. 5. A munkakörök átadása
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A vezető állású dolgozók, valamint az intézményvezető által kijelölt dolgozók munkakörének
átadásáról, ill. átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadásrólátvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:


az átadás-átvétel időpontját,



a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatás tartalmát,



a folyamatban lévő konkrét ügyeket,



az átadásra kerülő eszközöket,



az átadó-átvevő észrevételeit,



a jelenlévők aláírását.

A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes
vezető gondoskodik.
V./ 1. 6. A közalkalmazotti jogviszonyban állók díjazása
Az erre vonatkozó megállapodásokat a kinevezésben kell rögzíteni, ennek részletes szabályait
Kjt. valamint más hatályos jogszabályok tartalmazzák.
V./ 1. 7. Kártérítési kötelezettség
 A közalkalmazott a munkaviszonyából eredő kötelezettségek vétkes megszegésével
okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.


Szándékos károkozás esetén a teljes kárt köteles megtéríteni.



Vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási,
vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén,
amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel, és azokat
jegyzék, vagy elismervény alapján vett át.



A vezetőket és a munkatársakat felelősség terheli az általuk kezelt pénz, értékpapír és
egyéb értéktárgy tekintetében.



Amennyiben az intézményben a kárt többen együttesen okozzák, egyetemlegesen
felelősek. A kár összegének meghatározásánál a vonatkozó mindenkor hatályos
jogszabályok szerint kell eljárni.

V./ 1. 8. Anyagi felelősség
 A közalkalmazott a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó értékű
tárgyakat csak a vezető engedélyével hozhat be a munkahelyére ill., vihet ki onnan.
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Valamennyi dolgozó felelős a berendezési és felszerelési tárgyak rendeltetésszerű
használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek megóvásáért.

V./ 1. 9. Az ügyiratkezelés rendje
Az ügyiratok kezelését az Iratkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell végezni.
Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok:


Érdekképviseleti fórum működési szabályzata



Házirend



Belső utasítás



Szakmai Program

Gazdasági jellegű szabályzatok:


Gazdálkodási ügyrend,



Számviteli politika,



Számlarend,



Pénz- és értékkezelési szabályzat,



Pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és
érvényesítés hatásköri rendje,



Bizonylati szabályzat és bizonylati album,



Leltározási és leltárkészítési szabályzat,



Eszközök és források értékelési szabályzata,



Önköltség számítási szabályzat,



Selejtezési és hasznosítási szabályzat,



Vagyonvédelmi szabályzat,



Iratkezelési szabályzat,



Adatvédelmi szabályzat.

Műszaki ellátási szabályzatok:


Munkavédelmi szabályzat



Tűzvédelmi szabályzat,



Gépjármű használati szabályzat.

V./2. Egyéb szabályok a munkavégzésre
V./2. 1. Munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok
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A munkavégzés az intézményvezető által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő
szabályok és a kinevezésben valamint a munkaköri leírásban meghatározottak alapján
történik.
A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát a legjobb tudása szerint, pontosan és
szakértelemmel végezni, a munkája során tudomására jutott személyes és hivatali titkokat
megőrizni.
Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre
betöltésével összefüggésben jutott tudomására és melynek közlése a munkáltatóra, vagy más
személyre hátrányos következményekkel járhat.
Amennyiben az adott esetben, a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettség nem áll fenn,
nem adható felvilágosítás azokban az esetekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és
amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené.
Az intézményben hivatali titoknak minősül az 1997. évi Egészségügyi Törvény 24. §
értelmében a kliens, vagy ellátott egészségügyi és mentálhigiénés dokumentációja, valamint a
dolgozók személyi adatai.
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül.
V. /2. 2. A kapcsolattartás rendje
Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek
egymással szoros kapcsolatot tartanak fenn.
Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény szakmai szervezetekkel,
társintézményekkel (szakmai) együttműködési megállapodásokat köthet.
V. /2. 3. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek (média) felé
Az írott sajtó, a televízió és a rádió képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás
nyilatkozatnak minősül. A felvilágosítás, nyilatkozattétel során be kell tartani a következő
szabályokat:


az

intézményt

érintő

kérdésekben

tájékoztatásra

ill.

nyilatkozattételre

az

intézményvezető, vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult,
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a közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a
nyilatkozó felel,



a nyilatkozónak minden esetben tekintettel kell lennie a hivatali titoktatásra,



nem adható felvilágosítás olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozó
kompetenciája.

V./3. Ügyfélfogadási idő
Békéscsaba, Szabadság tér 9.
Hétfő:

830-1230

Kedd:

-

Szerda:

1300-1700

830-1230

1300-1630

Csütörtök: : 830-1230

1300-1630

Péntek: :

830-1200

-

Békéscsaba, Fövenyes u. 1/A
Hétfő:

830-1230

Kedd:

-

Szerda:

1300-1700

830-1230

1300-1630

Csütörtök: : 830-1230

1300-1630

Péntek: :

830-1200

-

Telekgerendás, Dózsa u. 11.
Hétfő:
Kedd:
Szerda:

730-1230 1300-1630
730-1230 1300-1630

Csütörtök: : 730-1230
Péntek: :

730-1230

Csabaszabadi, Apácai u. 6.
Hétfő:

-

Kedd:

-

Szerda:

800-1200
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Csütörtök: :

-

Péntek: :

-

Kétsoprony, Dózsa u. 22.
Hétfő:

800-1200

Kedd:

-

Szerda:

800-1200

Csütörtök: :
Péntek: :

800-1200

V./4. Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó testületek, intézmények, szervezetek,
közösségek


Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala



Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Újkígyós, Önkormányzata



Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat



Védőnők



Kistérségi Egyesített Szociális Központ



Kistérségi Életfa Idősek Otthona



Gyermek és felnőtt háziorvosi hálózat



Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó



Pszichológia Tanácsadó és mentálhigiénés gondozó



Kórházak



Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ



Nevelés, oktatási, közművelődési intézmények



Egyházak



Egyesületek, érdekvédelmi, képviseletei szervek



Média



Bölcsődék



Rendőrség
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Bíróság



Ügyészség

Békéscsaba, 2015.03.24.

……………………………………………….
intézményvezető

A kiadvány hiteléül:
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5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. március 24-i ülésére
a 3. sz. napirendhez

Tárgy: A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által
fenntartott Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Szakmai Programjainak azok mellékleteinek: Szervezeti és Működési
Szabályzatának, Házirendjeinek és a Megállapodás tervezetek módosítása
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Az előterjesztés szöveges részét készítette: Dr. Haranginé Dr. Ádám Zsuzsa TT jogásza
Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Tisztelt Társulási Tanács!
Az 1/2000. (I.07.) SzCsM rendelet 5.§-a rendelkezik arról, hogy a szociális szolgáltatóra
vonatkozóan melyek az általános működési feltételei.
5. § (1) A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell
a) működési engedéllyel,
b) alapító okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv,
c) az egyszemélyes szolgálatot kivéve szervezeti és működési szabályzattal,
d) szakmai programmal,
e) a foglalkoztatottak munkaköri leírásával,
f) az 1. számú melléklet III.1. és III.3. pontjában meghatározott szabályzatokkal,
g) az egyszemélyes szolgálat kivételével az 1. számú melléklet I.1., II.3. és III.2.
pontjában meghatározott szabályzatokkal.
5/B. § A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza
a) az intézmény szervezeti felépítésének leírását,
b) a szervezeti ábrát,
c) több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő megszervezése
esetén a szervezeti formát,
d) a belső szervezeti tagozódást, a szervezeti egységek megnevezését és feladatkörét,
e) a szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítéseknek a
rendjét,
f) az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdéseket, ideértve a
munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét,
g) amennyiben a szociális szolgáltató, intézmény költségvetési szerv, a költségvetési
szervekre külön jogszabályban előírt tartalmi elemeket.

A 368/2011. (XII.28.) Kormányrendelet a költségvetési szervek vonatkozásában
további szabályokat állapít meg:
13. § (1) A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata tartalmazza
a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a
költségvetési szerv alapításáról jogszabály rendelkezett,
b) a költségvetési szerv alapító okiratának - ha azt az alapítás óta módosították, a
hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának - keltét, számát, az alapítás
időpontját,
c) az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek,
rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet
szabályozó jogszabályok megjelölését,
d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a
költségvetési szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol,
e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a
gazdasági szervezet - megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait, a költségvetési
szerv szervezeti ábráját,
f) azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv
képviselőjeként járhatnak el,
g) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és
hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez
kapcsolódó felelősségi szabályokat,
h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve
az átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét, és
i) az irányító szerv által a 10. § (1)-(3) bekezdése szerint a költségvetési szervhez rendelt
más költségvetési szervek felsorolását.
(5) A költségvetési szerv szervezeti egységei által ellátott feladatok
munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak feladat és hatáskörét, a helyettesítés rendjét, továbbá a szervezeti egység költségvetési szerven
belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait - ha azokról a
szervezeti és működési szabályzat vagy a költségvetési szerv más szabályzata nem
rendelkezik - a szervezeti egységek ügyrendje tartalmazza.

2015. január elsejétől a szociális ágazatot érintő jogszabályváltozások miatt szükséges
az intézmény szakmai programjának átdolgozása. A módosításokat a könnyebb
áttekinthetőség végett aláhúzással jelöltök meg. A jogszabályváltozások érintik a
korábban vezetett dokumentációt is, így azok felülvizsgálata az intézményekben már
megtörtént, egyeztetve a szakhatóságokkal, azokat jellemzően 2015. január 17.
napjától kellett módosítani.
Mindezek alapján az intézményi dokumentumok felülvizsgálata megtörtént, kérem az
előterjesztés mellékletei szerint azt elfogadni. Kérem a szakmai anyagok megküldését
véleményezésre a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal részére.
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Határozati javaslat
1. A Békéscsabai Kistérségi Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy a Békéscsabai Kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ jelen előterjesztés 3/1. számú mellékletével
szó szerint megegyező szöveggel a Családsegítés, Gyermekjóléti központ, Családok
Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona, Helyettes Szülői Hálózat
vonatkozásában a Szakmai Programot és mellékleteit: házirendeket,
megállapodásokat és a Szervezeti Működési Szabályzatot – szervezeti ábrával - , a
3/2. számú melléklettel szó szerint megegyező szöveggel a Utcai szociális munka,
Nappali Melegedő, Hajléktalanok Átmeneti Szállása vonatkozásában a Szakmai
Programot és mellékleteit: házirendet, megállapodást a Szervezeti és Működési
Szabályzatot – szervezeti ábrával együtt,
2. Felkéri a Tanács az elnököt, hogy a jelen előterjesztés 3/1-2. számú mellékletét
képező szakmai anyagokat véleményezésre a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal részére küldje meg.
Felelős: 1. pont: Pataki Erzsébet mb. intézményvezető
2. pont: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő:2015. április 01.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke

3

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. március 24-i ülésére
a 4. sz. napirendhez

Tárgy: A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által
fenntartott Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona Szakmai
Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjeinek és a
Megállapodás tervezetek módosítása
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Az előterjesztés szöveges részét készítette:
 Dr. Haranginé Dr. Ádám Zsuzsanna BKT jogásza
Döntéshozatal módja: egyszerű többség
Tisztelt Társulási Tanács!
Az 1/2000. (I.07.) SzCsM rendelet 5.§-a rendelkezik arról, hogy a szociális szolgáltatóra
vonatkozóan melyek az általános működési feltételei.
5. § (1) A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell
a) működési engedéllyel,
b) alapító okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv,
c) az egyszemélyes szolgálatot kivéve szervezeti és működési szabályzattal,
d) szakmai programmal,
e) a foglalkoztatottak munkaköri leírásával,
f) az 1. számú melléklet III.1. és III.3. pontjában meghatározott szabályzatokkal,
g) az egyszemélyes szolgálat kivételével az 1. számú melléklet I.1., II.3. és III.2.
pontjában meghatározott szabályzatokkal.
5/B. § A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza
a) az intézmény szervezeti felépítésének leírását,
b) a szervezeti ábrát,
c) több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő megszervezése
esetén a szervezeti formát,
d) a belső szervezeti tagozódást, a szervezeti egységek megnevezését és feladatkörét,
e) a szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítéseknek a
rendjét,
f) az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdéseket, ideértve a
munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét,
g) amennyiben a szociális szolgáltató, intézmény költségvetési szerv, a költségvetési
szervekre külön jogszabályban előírt tartalmi elemeket.

A 368/2011. (XII.28.) Kormányrendelet a költségvetési szervek vonatkozásában
további szabályokat állapít meg:
13. § (1) A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata tartalmazza
a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a
költségvetési szerv alapításáról jogszabály rendelkezett,
b) a költségvetési szerv alapító okiratának - ha azt az alapítás óta módosították, a
hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának - keltét, számát, az alapítás
időpontját,
c) az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek,
rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet
szabályozó jogszabályok megjelölését,
d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a
költségvetési szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol,
e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a
gazdasági szervezet - megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait, a költségvetési
szerv szervezeti ábráját,
f) azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv
képviselőjeként járhatnak el,
g) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és
hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez
kapcsolódó felelősségi szabályokat,
h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve
az átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét, és
i) az irányító szerv által a 10. § (1)-(3) bekezdése szerint a költségvetési szervhez rendelt
más költségvetési szervek felsorolását.
(5) A költségvetési szerv szervezeti egységei által ellátott feladatok
munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak feladat és hatáskörét, a helyettesítés rendjét, továbbá a szervezeti egység költségvetési szerven
belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait - ha azokról a
szervezeti és működési szabályzat vagy a költségvetési szerv más szabályzata nem
rendelkezik - a szervezeti egységek ügyrendje tartalmazza.

2015. január elsejétől a szociális ágazatot érintő jogszabályváltozások miatt szükséges
az intézmény szakmai programjának átdolgozása. A módosításokat a könnyebb
áttekinthetőség végett piros színnel/ aláhúzással jelöltök meg. A szakmai program ezen
túl tartalmazza az újonnan bevezetésre kerülő belépési hozzájárulást, annak összegét,
a férőhelyek megjelölését, a befizetés és visszafizetésre vonatkozó szabályokat.
Tartalmazza azt is, hogy a meglévő 34 emelt szintű férőhelyen ismét lehetőség lesz a
lakrész – egy – és kétszemélyes- használati jogának megszerzésére, mely az ellátott
élete végéig megilleti. A lakrészek konyha, szoba, saját fürdőszoba és terasz
helyiségekből állnak, 19 vagy 22 m2-esek. Ebben az esetben is részletes szabályok
kerültek rögzítésre a befizetésre és a visszafizetésre is.
Tartalmazza a szakmai program azt is, hogy a befizetett összegeket az intézmény saját
számláján elkülönítve köteles kezelni, abból kizárólag a visszatérítendő összegeket
lehet kifizetni, egyéb felhasználható összegről kizárólag a fenntartó döntése szerint
lehet eljárni azzal, hogy az kizárólag az intézmény működésére és fejlesztésére
fordítható. A befizetett összegről naprakész nyilvántartást kell vezetni és a
visszafizetendő összeg mellett a már felhasználható összegről a fenntartót negyedévente
írásban tájékoztatni kell. Mindkét hozzájárulást közzé kell tenni.
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Jelentős változás a jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályokban is van, a
személyi térítési díj megfizetésének elmulasztása bizonyos esetekben a jogviszony
felmondását eredményezheti, mind alap mind szakosított ellátás esetén. Erről az
ellátottat vagy a térítési díj megfizetésére köteles személyt tájékoztatni kell. A
jogszabályváltozások érintik a korábban vezetett dokumentációt is, így azok
felülvizsgálata az intézményekben már megtörtént, egyeztetve a szakhatóságokkal,
azokat jellemzően 2015. január 17. napjától kellett módosítani (térítési díj
nyilvántartási törzslap).
Mindezek alapján az intézményi dokumentumok felülvizsgálata megtörtént, kérem az
előterjesztés mellékletei szerint azt elfogadni. Kérem a Tanács elnökét intézkedjen a
Szakmai program és mellékletei véleményezéséről, ezért azokat a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal részére küldje meg.

Határozati javaslat
1. A Békéscsabai Kistérségi Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy a Békéscsabai Kistérségi
Életfa Idősek Otthona jelen előterjesztés 4/1. számú mellékletével szó szerint
megegyező szöveggel a Szakmai Programot, a 4/2. számú mellékletével szó szerint
megegyező szöveggel a Szervezeti és Működési Szabályzatot – szervezeti ábrával
együtt – a 4/3. számú melléklettel szó szerint megegyező szöveggel a Házirendet és a
4/4. számú melléklettel szó szerint megegyező szöveggel a Megállapodás tervezeteket
elfogadja.
2. Felkéri a Tanács Szarvas Péter TT elnökét, hogy a jelen határozattal elfogadott
Szakmai Programokat az összes melléklettel együtt véleményezésre a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal részére küldje meg.
Felelős: 1. pont Polonkai Istvánné intézményvezető
2. pont Szarvas Péter BKTT elnöke
Határidő: 2015. április hó 01.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke
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Békéscsabai Kistérség Életfa Idősek Otthona Szervezeti felépítése
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Takarítók
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Békéscsabai Kistérségi Életfa
Idősek Otthona

Szervezeti
és
Működési Szabályzata
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Tartalomjegyzék
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Az intézmény jogi meghatározása
II. Az intézmény adatai
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II./2. Alaptevékenysége
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II./9. Az intézmény előirányzatok feletti jogosultsága
II./10. Az intézmény bélyegzői
II./11. Az intézményvezető jogállása
II./12. Az intézmény dolgozóinak jogállása
II./13. Az intézmény képviseletére jogosultság
III. Az intézmény feladatai
III./1.1. Idősek otthona
IV. Az intézmény szervezeti felépítése
IV. 1.
Az intézmény belső tagozódása
IV.1.1. Gondozási, ápolási részleg összetétele, feladatai
IV.1.2. Gazdasági – műszaki ellátás összetétele, feladatai
IV.2.
Az intézmény szervezeti felépítése
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V.1.2. A munkaidő beosztása
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I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I./1. A szervezeti és működési szabályzat célja:
A szervezeti és működési szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti,
felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a külső és belső kapcsolatokra vonatkozó
megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más intézmény
vagy hatóság feladat és hatáskörébe.
A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek,
tevékenységek, munkacsoportok és folyamatok összehangolt működését, és hatékony
kapcsolati rendszerét tartalmazza.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak betartása az intézmény valamennyi
dolgozójára nézve kötelező.
I./2. Az intézmény jogszabályi meghatározása
a. / a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási formák működtetése
A Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona feladatait a szociális igazgatásáról és a
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
valamint az intézmény működését, tevékenységét érintő hatályos jogszabályok határozzák
meg.
Az intézmény működtetését a hatályos jogszabályok szerint kell megszervezni és
folyamatosan karbantartani.

II. FEJEZET
AZ INTÉZMÉNY ADATAI
II./1. Az intézmény neve, székhelye (pontos címe):

1. A költségvetési szerv neve:
Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona
2. A költségvetési szerv székhelye: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 85.
3. A költségvetési szerv közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér
9.
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4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
5. Az intézmény gondoskodik a személyes gondoskodás keretébe tartozó, kötelezően
ellátandó feladatként szociális szakosított ellátások nyújtásáról az 1993. évi III.
törvény szabályai szerint.
6. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége:
Az intézmény szakmai alaptevékenysége időskorúak és demens betegek tartós bentlakásos
ellátása, valamint emelt szintű idősek bentlakásos ellátása.
7. Államháztartási szakágazati besorolása:
873000 idősek bentlakásos ellátása
8. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek és programok
9. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez illetve nem folytat
csak a kötelező feladatellátását célzó tevékenységként a jogszabály szerinti
mértékben.
10. A költségvetési szerv által ellátott tevékenységek forrásai:
- állami támogatás
- kötött felhasználású támogatás
- fenntartó támogatása
- pályázati úton elnyert támogatás
- az intézmény saját bevételei.
11. A költségvetési szerv alapítója:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
12. A költségvetési szerv működési köre: a fenntartót alkotó települések, illetve a
jogszabály szerinti mértékben további települések is
13. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye,
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
5600. Békéscsaba, Szent István tér 7.
14. A költségvetési szerv irányító szervének vezetője:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanács Elnöke
15. A költségvetési szerv gazdasági feladatai:
A gazdasági feladatokat a Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ látja el a felek
által előzetesen elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott Munkamegosztási megállapodásban
foglaltak szerint.
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16. A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy.
17. A költségvetési szerv az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából:
Az előirányzatok felett önállóan rendelkezik a fenntartó által elfogadott költségvetés szerint.
18. Az intézmény bélyegzői:
Kör és hosszú bélyegző.
A körbélyegző tartalmazza az intézmény nevét, székhelyét.
A hosszú bélyegző az intézmény nevét és a székhelyét tartalmazza, illetve a területi irodára
kiadott bélyegzők esetében a település megnevezését. A bélyegzők teljes listája a Békéscsabai
Kistérségi Életfa Idősek Otthona Bélyegző Nyilvántartás könyvében naprakészen
nyilvántartva.
Valamennyi cégszerű aláírásnál kör alakú bélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott,
cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való
lemondást jelent. Az intézmény bélyegzőit az intézményvezető által megbízott személy
köteles nyilvántartani, aki gondoskodik azok kiadásáról és arról pontos nyilvántartást vezet
(átadás-átvétel rögzítése mellett).
Az intézményben cégbélyegző használatára jogosultak:
Intézményvezető, intézményvezető-helyettes.
Megrendelésre vagy pénzügyi kötelezettségvállalásra ez a bélyegző nem jogosít fel, és a
bélyegző kizárólag írásbeli intézményvezetői utasítás alapján ruházható át.
19. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése, megbízása:
A költségvetési szerv vezetőjét a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Tanácsa nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(Kjt.), valamint a kapcsolódó jogszabályok alapján.
Felette az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.
20. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
A költségvetési szerv foglalkoztatási jogviszonyaira (kinevezés, kinevezés módosítása, illetve
a költségvetési szervvel fennálló jogviszony megszűnése, megszüntetése, egyéb szerződések)
a Kjt. rendelkezései az irányadóak, ezek hiányában a 2012. évi I. törvény a
Munkatörvénykönyve szerinti szabályokat kell alkalmazni. Polgári jogviszonyokra a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint kell eljárni.
21. A költségvetési szerv képviselete:
Az intézményvezető önállóan, teljes jogkörrel képviseli az intézményt, illetőleg az általa
meghatalmazott személy.
22. A költségvetési szerv feladatellátására szolgáló vagyon:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által vagyonkezelésbe adott korlátozottan
forgalomképes törzsvagyonból:
- 1703. hrsz-ú ingatlan, Lencsési út. 85.
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III.

FEJEZET

AZ INTÉZMÉNY FELADATAI
Az Intézmény idősek és szociálisan rászorulók szakosított ellátását végzi. A
feladatokat jelen SZMSZ-ben, a mindenkor hatályos jogszabályi követelmények, a
Szakmai Program, és azok módosításaiban előírtak szerint szervezi meg.
III./ 1. Idősek Otthona
- a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási forma:
ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs ellátás:
-

tartós bentlakást biztosító idősek otthonának
működtetése:
elsősorban
azoknak
a
nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek
ápolása, gondozása, akiknek egészségi
állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést
nem igényel,

-

fokozott ápolást, gondozást igénylő demens
személyek tartós bentlakásos ellátása: az
idősek otthona ellátását igénybe vevő
demencia
körébe
tartozó
kórképpel
rendelkező
személyek
ellátása
az
intézményen belül különállóan, intenzív
gondozást biztosító részlegben.

-

szakmai tartalom szerinti feladatok:

-

személyes gondoskodást nyújtó 24 órás ellátás,





napi háromszori étkezés biztosítása (ebből minimum egyszeri meleg étel)
személyi higiéné biztosításának lehetősége (mosatás, takarítás)
mentális és fizikális gondoskodás (részben térítésköteles szolgáltatások
segítségével)
hivatalos ügyek, segélyek ügyintézésének segítése
orvosi ellátás biztosítása (rendelés)
egészségnevelés, prevenció
mentálhigiénés prevenciós tevékenység
társas és interperszonális kapcsolatok segítése, ápolása
szabadidős programok szervezése, rekreáció
rehabilitációs programok szervezése
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IV. FEJEZET
AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Idősek otthona
IV.1. Az intézmény belső tagozódása
-

Gondozási, ápolási részleg
Műszaki, technikai ellátás

IV. 1. 1. Gondozási, ápolási részleg összetétele, feladatai
Egészségügyi részleg: az intézményvezető és a szakmai vezetők összehangolt irányításával
működik.
- intézményvezető ápoló
- gyógyszeres nővér, csoportfelelős ápolók /minden műszakban/
- szociális mentálhigiénés munkatárs, ápolók, segédápolók
A részleg egészségügyi feladata:
Szakosított feladatok ellátása, rendszeres ápolás-gondozás. Szakorvosi ellátás
megszervezése, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz beszerzés támogatása. Diétás és
fizioterápiás ellátás megszervezése.
A részleg mentálhigiénés feladata:
Az ellátottak még meglévő családi, társadalmi és egymás közötti kapcsolatának
kialakítása, fenntartásának segítése, egyéni és csoportos foglalkoztatásának megszervezése és
érdekvédelme.
Intézményvezető ápoló
A hatályos jogszabályokat szem előtt tartva szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményi
szakellátást az intézményvezetővel és a telephelyvezetővel együttműködve. Az ápolásigondozási munkát megszervezi, protokollokat dolgoz ki, szakmai továbbképzéseket szervez
az ápoló személyzet részére, ellenőrzi az intézmény gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz
felhasználását. Kapcsolatot tart az intézményben dolgozó orvossal, az intézményben folyó
szakmai munkáról rendszeresen beszámol az intézményvezetőnek és a vezetőnek.
Szakmai kapcsolatot tart fenn a háziorvosokkal, társintézményekkel, civil szervezetekkel az
intézményvezető bevonásával.
Az intézményvezető személyzeti feladatainak ellátásában közreműködik, ellátja az e körben
rábízott feladatokat, az intézményvezetővel egyeztetve elkészíti az éves munkaprogramot.
Felelős az intézmény ápolási-gondozási munkáinak szakszerű végrehajtásáért.
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IV./ 1. 2. A műszaki, technikai részleg összetétele, feladatai
Az intézményvezető irányításával működik, idetartozik a karbantartás, fűtés, takarítás,
gépjármű-üzemeltetés, mosoda, élelmezés, szociális ügyintézés, házipénztár kezelés, iktatás,
adminisztráció.
A műszaki részleg összetétele:
- szociális ügyintéző
- házipénztár kezelő/ iktató / adminisztrátor
- karbantartó, fűtő, udvaros
- mosodai dolgozók
- takarítás
- élelmezés.
Vezetője: intézményvezető
Tagjai: karbantartó, fűtő, mosodai, konyhai dolgozók, takarítók, udvaros, szociális ügyintéző
házipénztár kezelő, iktató-adminisztrátor
Feladataik:
 az intézmény épületeinek és gépeinek üzemeltetése, gépkocsi üzemeltetése,
 az intézmény készletbeszerzési feladatai,
 a saját kivitelezésű karbantartás és üzemeltetés anyagszükségletének biztosítása,
 a tulajdon védelmének ellenőrzése,
 mosoda – kazánház biztonságos üzemeltetése,
 munka- és tűzvédelmi feladatok
 intézményi textíliák mosása
 külső megrendelőknek bérmosás
 mosószer, tisztítószer felhasználásának naprakész vezetése, raktári nyilvántartás
 tálaló konyha által végzett szolgáltatói tevékenységek elvégzése
 az egyéb vendéglátás keretében végzett feladatok szervezése
 iktatás, házipénztár kezelés, adminisztráció, ellátotti nyilvántartás.
Részletes feladataikat a munkaköri leírások tartalmazzák.
Tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, hatékonyság és az eredményesség
követelményeit érvényesíteni.
IV./ 1.3. Az intézményben folyó munkát segítő szakmai fórumok
-vezetői értekezlet
-munkaértekezlet
-intézményvezető ápolói és mentálhigiénés munkatársak értekezlete
-dolgozói értekezlet
-Érdekképviseleti fórum
Vezetői értekezlet:
Az intézményvezető hívja össze szükség szerint. Részt vesznek: valamennyi vezető.
Szakmai egyeztetés a szakmai munkáról, aktuális, konkrét feladatok meghatározása,
felmerülő problémák közös megvitatása alkalom szerint, legalább kéthavonta.
Munkaértekezlet:
Az intézményvezető hívja össze szükség szerint. Valamennyi dolgozó jelen van, akinek
jelenléte szükséges az ügyek tárgyalása miatt legalább évente kétszer.
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A feladata az eltelt időszak alatt végzett munka értékelése és a hiányosságok feltárása, azok
megszüntetésére javasolt intézkedések, munkafegyelem értékelése, feladatok meghatározása,
működéssel kapcsolatos információ-csere.
Intézményvezető ápolói értekezlet:
Az értekezletet az intézményvezető ápoló hívja össze, legalább kéthavonta. Jelen vannak az
intézményvezető, a gyógyszeres nővér, ápolási részlegben dolgozók, valamint akiket az
intézményvezető ápoló meghív. Félévente egyszer az intézményi orvos megjelenése kötelező.
Feladata az ápolási-gondozási munkával kapcsolatos feladatok konkrét meghatározása, az
eltelt időszak alatt végzett szakmai munka értékelése, tapasztalt hiányosságok feltárása, azok
megszüntetésére tett javaslatok, felmerülő problémák megbeszélése, működéssel kapcsolatos
információk cseréje.
Dolgozói értekezlet:
A dolgozói értekezletet az illetékes részleg vezetője hívja össze, azon jelen vannak az ott
dolgozók teljes létszámmal, szükség esetén pedig további vezetők is, amennyiben a téma
megkívánja.
Feladata a részleg szakmai munkájának értékelése, a hiányosságok feltárása, azok orvoslására
javaslatok megvitatása. A következő időszak feladatainak áttekintése, esetleges változásokról
tájékoztatás.
Dolgozói érdekképviseleti szervezetek:
Az intézmény intézményvezetője együttműködik a dolgozók minden olyan törvényes
szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete vagy annak védelme. Üléseikről
jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza az ülés helyét, idejét, résztvevőit, tárgyalt napirendjét,
hozott döntéseket, azok végrehajtásáért felelős személy nevét és annak határidejét. Aláírja a
levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető valamint 2 hitelesítő.

IV./ 3. Az intézmény vezetőinek feladata és hatásköre
IV./ 3.1. Intézményvezető
1. Irányítja a szervezeti és működési szabályzatban és a szakmai programokban
meghatározott intézményi munkát, koordinál az önálló egységek és munkacsoportok
között, értékeli az intézményben folyó tevékenységet, hiányosságok esetén a
szükséges intézkedéseket megteszi, felelős az intézmény feladatainak jogszerű és
szakszerű végrehajtásáért.
2. Az intézmény működését szem előtt tartva gazdálkodik a humán erőforrással, szakmai
és gazdaságossági szempontok szerint dönt a foglalkoztatásról.
3. Megbízza távolléte esetére azt a közalkalmazottat, aki általános helyetteseként
jogosult eljárni, gyakorolja felette a munkáltatói jogot.
4. Gondoskodik az intézmény eredményes működéséhez szükséges feltételekről, az ott
dolgozók folyamatos szakmai fejlődéséről és mentálhigiénés védelméről, a
színvonalas munka megbecsüléséről, a munkatársak szakmai és emberi biztonságáról.
5. Rendszeresen ellenőrzi a vezetők és a munkatársak tevékenységét.
6. Munkáltatói, valamint fegyelmi jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott
keretek között az intézmény dolgozóira vonatkozóan:
- jogviszony létesítése
- jogviszony megszüntetése
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- illetmény megállapítás
- jutalmazás
- fegyelemi eljárás indítása, fegyelmi büntetés kiszabása.

7. A gazdasági és pénzügyi feladatok ellátása során együttműködik az Intézményellátó
Központ munkatársaival, velük együtt készíti el az intézmény költségvetését, felel az
intézmény számára megállapított költségvetés szakszerű felhasználásáért, az
előirányzatokon belüli gazdálkodásért.
8. Képviseli az intézményt más szervezetek, intézmények, különböző testületek előtt.

9. Elkészíti vagy elkészítteti a dolgozók munkaköri leírását, meghatározza a dolgozók
munkarendjét, munkaidejét.

10. Elkészíti az intézmény számára jogszabályban előírt valamennyi szabályzatot.
11. A bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos intézkedések megtételéért felel.
12. Szabályozza távolléte esetén a feladat és hatáskör átadásának rendjét.

IV./ 4. Az intézmény szervezeti felépítése
Az intézmény szervezeti ábráját az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az intézményben az intézményvezető megbízása alapján jogász végzi a szolgáltatói
nyilvántartással és az egyéb működési engedélyekkel kapcsolatos hatósági ügyintézést, a
fenntartóval együttműködve. A jogász feladata a jogszabályváltozások nyomon követése
és arra az érintettek figyelmének felhívása, az intézmény törvényes működésének
segítése.
A munkaköri leírások elkészítéséért az intézményvezető a felelős, aki azonban ezt a
kötelezettségét átruházhatja az érintett vezetőkre azzal, hogy az irányításuk alatt
dolgozók részére ők kötelesek azt elkészíteni. Ezt az érintett vezető munkaköri leírása
pontosan tartalmazza.
IV./ 5. A munkaköri leírás készítésének szempontjai
- a munkakör pontos meghatározása – jogszabály szerinti szóhasználattal
-a munkakörhöz tartozó hatáskör meghatározása
-a munkakörhöz tartozó feladatok részletes megjelölése
-a felelősség mértéke és terjedelme
-a munkakörhöz tartozó feladatok változtatásának lehetősége
-változó munkahelyen történő alkalmazás lehetősége, ha szükséges
A munkaköri leírás szerkezete:
- szervezeti egység megnevezése
-munkakör fentiek szerinti megnevezése
-a munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség
-közvetlen felettes vezető munkakör szerinti meghatározása
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-munkaköri feladatok részletezése
-munkakörrel kapcsolatos helyettesítési kötelezettségek
-anyagi felelősség mértéke- esetei
-titoktartási kötelezettség
-munkakörrel nem szorosan összefüggő további feladatok
-munkavállaló elfogadó nyilatkozata a munkaköri leírásra vonatkozóan
-keltezés helye és ideje, aláírások

V. FEJEZET
A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok
V./ 1. A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok

V./ 1. 1. A jogviszony létrejötte
Az intézményben dolgozók közalkalmazottak, mely jogviszony határozatlan vagy
határozott idejű közalkalmazotti kinevezéssel jön létre. A kinevezés részletes szabályait a Kjt.
mindenkor hatályos szövege tartalmazza, mely a jogviszonyra vonatkozó egyéb szabályok
tekintetében is meghatározza az eljárás rendjét azzal, hogy a törvény mellett a vonatkozó
egyéb jogszabályokban foglaltakat is maradéktalanul be kell tartani. Speciális szabályokat
tartalmaz a Kjt. végrehajtási rendelete, a 257/2000. (XII.28.) Kormányrendelet, melyek
mindenkor hatályos rendelkezéseit alkalmazni kell.
V./ 1. 2. A munkaidő beosztása
A hivatalos munkarendet a munkahelyi vezető adja ki, legalább 7 nappal korábban írásban
közölve. Közöltnek kell tekinteni, ha a helyben szokásos módon azt írásban kifüggesztik és
abból valamennyi dolgozó számára kiderül a rá irányadó munkarend.
A főállású dolgozók heti munkaideje 40 óra, négyhavi munkaidőkeretben, a munkaközi
szünet nem része a munkaidőnek, arra díjazás nem jár.
Munkaidő keret kezdő és végső napját ki kell hirdetni, és azt az irányadó munkarenden is fel
kell tüntetni.
A megszakítás nélküli munkarendben dolgozók kinevezési okirata ezt tartalmazza.
V./1. 3. Szabadság
Az éves szabadság igénybe vételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel egyeztetett
tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden
esetben csak az intézményvezető jogosult.
A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a Kjt. szerint kell megállapítani. A
dolgozókat megillető, és kivett szabadságokról nyilvántartást kell vezetni. A kiszámított
szabadságról minden dolgozó az Intézményellátó Központ munkaügyi előadójától kap
részletes tájékoztatást, az éves szabadságolási terv az tartalmazza.
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V./1. 4. A helyettesítések rendje
Az intézményben folyó munkát, annak minőségét a dolgozók időleges vagy tartós
távolléte nem akadályozhatja. A dolgozók távolléte esetére helyettesítés rendszerének
kidolgozása a szervezet vezetőjének, ill. a felhatalmazása alapján az adott egység vezetőjének
a feladata.
A helyettesítésekkel kapcsolatos feladatokat az egyes munkaköri leírások
tartalmazzák.
V./1. 5. A munkakörök átadása
A vezető állású dolgozók, valamint az intézményvezető által kijelölt dolgozók
munkakörének átadásáról, ill. átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell
felvenni. Az átadásról-átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:







az átadás-átvétel időpontját,
a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatás tartalmát,
a folyamatban lévő konkrét ügyeket,
az átadásra kerülő eszközöket,
az átadó-átvevő észrevételeit,
a jelenlévők aláírását.

A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör
szerinti felettes vezető gondoskodik.
V./ 1. 6. A közalkalmazotti jogviszonyban állók díjazása
Az erre vonatkozó megállapodásokat a kinevezésben kell rögzíteni, ennek részletes szabályait
Kjt. valamint más hatályos jogszabályok tartalmazzák. A további juttatásokról – ún. cafeteria,
munkaruha- önálló szabályzat rendelkezik.
V./ 1. 7. Kártérítési kötelezettség
A közalkalmazott a munkaviszonyából eredő kötelezettségek vétkes megszegésével
okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
- szándékos károkozás esetén a teljes kárt köteles megtéríteni.
- vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási,
vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén,
amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel, és azokat jegyzék,
vagy elismervény alapján vett át.
A vezetőket és a munkatársakat felelősség terheli az általuk kezelt pénz, értékpapír és
egyéb értéktárgy tekintetében.
Amennyiben az intézményben a kárt többen együttesen okozzák, egyetemlegesen
felelősek. A kár összegének meghatározásánál a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok
szerint kell eljárni.
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V./ 1. 8. Anyagi felelősség
A közalkalmazott a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó értékű
tárgyakat csak a vezető engedélyével hozhat be a munkahelyére ill., vihet ki onnan.
Valamennyi dolgozó felelős a berendezési és felszerelési tárgyak rendeltetésszerű
használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek megóvásáért.
V./ 1. 9. Az ügyiratkezelés rendje
Az ügyiratok kezelését az Iratkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell
végezni.
Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok:





Érdekképviseleti fórum működési szabályzata
Házirend
Belső utasítás
Szakmai Program

Gazdasági jellegű szabályzatok:









Pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás
és érvényesítés hatásköri rendje,
Bizonylati szabályzat és bizonylati album,
Leltározási és leltárkészítési szabályzat,
Önköltség számítási szabályzat,
Selejtezési és hasznosítási szabályzat,
Vagyonvédelmi szabályzat,
Iratkezelési szabályzat,
Adatvédelmi szabályzat.

Műszaki ellátási szabályzatok:




Munkavédelmi szabályzat
Tűzvédelmi szabályzat,
Gépjármű használati szabályzat.
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V./2. Egyéb szabályok a munkavégzésre
V./2. 1. Munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok
A munkavégzés az intézményvezető által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő
szabályok és a kinevezésben valamint a munkaköri leírásban meghatározottak alapján
történik.
A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát a legjobb tudása szerint, pontosan és
szakértelemmel végezni, a munkája során tudomására jutott személyes és hivatali titkokat
megőrizni.
Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a
munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és melynek közlése a munkáltatóra,
vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat.
Amennyiben az adott esetben, a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettség nem
áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban az esetekben, amelyek hivatali titoknak
minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené.
Az intézményben hivatali titoknak minősül az 1997. évi Egészségügyi Törvény 24. §
értelmében az ellátott egészségügyi és mentálhigiénés dokumentációja, valamint a dolgozók
személyi adatai.
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül.
V. /2. 2. A kapcsolattartás rendje
Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti
egységek egymással szoros kapcsolatot tartanak fenn.
Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény szakmai
szervezetekkel, társintézményekkel (szakmai) együttműködési megállapodásokat köthet.

V. /2. 3. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek (média) felé
Az írott sajtó, a televízió és a rádió képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás
nyilatkozatnak minősül. A felvilágosítás, nyilatkozattétel során be kell tartani a következő
szabályokat:
 az intézményt érintő kérdésekben tájékoztatásra ill. nyilatkozattételre az
intézményvezető, vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult,
 a közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért
a nyilatkozó felel,
 a nyilatkozónak minden esetben tekintettel kell lennie a hivatali titoktatásra,
 nem adható felvilágosítás olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a
nyilatkozó kompetenciája.
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V./4. Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó testületek, intézmények, szervezetek,
közösségek
- Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
- Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
- Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Újkígyós
Önkormányzata
- Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ
- Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
- Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
- Felnőtt háziorvosi hálózat
- Kórház
- Egyházak, civil szervezetek
- Egyesületek, érdekvédelmi, képviseletei szervek
- Média
Békéscsaba, 2015. ……………… hó ………. nap

Polonkai Istvánné
mb. intézményvezető
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1. sz. melléklet

Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ
összesen: 85 fő
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Békéscsabai Kistérségi
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Idősek Otthona

HÁZIREND
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E-mail: csabaieletfa@invitel.hu

Elfogadva: ... KTT határozat alapján
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hatályba.

BEVEZETŐ

A Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona célja, hogy biztonságos és nyugodt
élet- és munkafeltételeket nyújtson Önnek és minden lakójának valamint dolgozójának.
A házirend célja, hatálya.
Házirend célja, hogy meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztasson az alapvető
szabályokról. A házirend mindenki számára egyformán iránymutató, megköveteli a közösségi lét
általános szabályainak megtartását, az intézményi vagyon védelmét, az ellátottak és a dolgozók
egymás iránti kölcsönös megbecsülését. A dolgozók szakmai munkájukat ennek szellemében
kötelesek végezni, az etikai kódex betartása mellett.
További célja:
- Az emberi és állampolgári jogok fenntartása.
- Segíti az emberi autonómia megtartását.
- Humanizált környezet biztosítása.
- Az integráció elősegítése.

Hatálya kiterjed:
- az intézménnyel jogviszonyban álló ellátottakra és dolgozókra,
- az ellátottakkal kapcsolatot tartó hozzátartozókra, törvényes képviselőikre,
- az intézményt bármilyen célból felkereső személyekre.
A házirend
- az ellátottak és hozzátartozóik vonatkozásában az intézményi jogviszony,
- a munkavállalók esetében a munkaviszony kezdetekor,
- az Intézménynél nem munkaviszonyban lévő dolgozók vonatkozásában az Intézmény
területére való belépéskor,
- a látogatók esetében az Intézménybe lépéskor lép hatályba.
A házirend területi hatálya:
A házirend előírásait az Intézmény területén, azon magatartási szabályait, melyek
értelmezhetőek az Intézményen kívül is – az Intézmény által szervezett programok,
foglalkozások esetében – az Intézmény területén kívül is alkalmazni kell.
Az intézményben való való tartózkodás alapfeltétele a Megállapodás megkötése, az abban
foglalt feltételek teljesítése és a Házirend elfogadása.
Az Intézmény minden tőle telhetőt megtesz, hogy az emelt-, átlagos-, demens szintű
ellátásban részesülő lakó testi, lelki gondozását biztosítsa, és olyan ésszerű szabályokat
hozzon, mellyel biztosítani lehet a lakók nyugalmát és a békés együttélést.

I. Az intézményi ellátás igénybevétele
1./ Az intézményi ellátás igénybevétele.
Az intézményi személyes gondoskodás igénybevétele az ellátott, vagy gondnoka kérelme alapján
történik.

Az Szt. 68. §. (2) bekezdése alapján nemcsak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek esetében,
hanem a 18. életévét betöltött, de betegsége, vagy fogyatékossága miatt önmagáról
gondoskodni nem képes személyek esetében is szükséges a napi 4 órát meghaladó
gondozási szükséglet megléte. A férőhely 15%-áig gondozási szükséglettel nem
rendelkező személy is felvehető, ha ő vagy más személy vállalja a szolgáltatási
önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. A Házirend szabályait
azonban nekik is be kell tartani. Az intézményben emelt szintű, átlagos ápolás, gondozás
és demens ellátás van.
2./ Az intézményi jogviszony keletkezésének rendje.
Az intézményi jogviszony az ellátás igénybevételének napjától áll fenn. Létesítésekor az
intézmény és az ellátott írásbeli megállapodást köt.
3./ Tájékoztatási kötelezettség.
Az intézmény a hatályos házirendjét legkésőbb az intézményi jogviszony keletkezésekor ismerteti az
ellátottal.

Az ellátott illetőleg a gondnoka a beköltözéskor nyilatkozik arról, hogy a házirendet
megismerte, annak tartalmát tudomásul vette, a benne foglaltakat magára nézve kötelezően
betartja.
4./ Adatkezelés, adatvédelem.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem. Az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek
férhetnek hozzá. Az intézményi elhelyezés során az ellátott egészségi állapotával, személyes
körülményeivel,
jövedelmi viszonyaival, szociális rászorultságával kapcsolatos
információkról illetéktelen személy nem szerezhet tudomást.
5 ./ Az Intézmény fenntartója: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás ( 5600. Békéscsaba, Szent István tér 7.).
6. / Az ellátottak érdekvédelme.
Általános szabályok
1. A lakói érdekek érvényesülésének feltétele, hogy a személyzet tevékenységét csak
a lakók személyes jogainak figyelembe vételével végezheti.
A lakó önrendelkezését veszélyeztető egészségi pszichés állapota esetén csak a
szüksége mértékben és ideig lehet korlátozni- ilyen esetben a kezelő orvos
javaslatára az eltávozás engedélyezését is meg lehet tagadni.
2. Az intézmény vezetője a személyzet magatartási szabályait és titoktartási
kötelezettségét külön szabályzatban határozza meg, a szabályok betartásáról
munkáltatói jogainak következetes gyakorlásával gondoskodik.

A panaszjog gyakorlásának módja
1. Lakó az őt ért sérelem, méltánytalanság orvoslása céljából közvetlenül fordulhat
a gondozó részleg ápolójához, a személyzet bármely tagjához,
intézményvezetőhöz, ellátott-jogi képviselőhöz.
A szakmai szabályok és etikai kódexnek megfelelően minden munkatárs köteles
a tudomására jutott panaszos ügyekben a szükséges intézkedést megtenni.
2. A lakó sérelmével, kérésével megkeresheti az Érdekképviseleti Fórumot, aki
meghallgatja a panaszost, kezdeményezi a panasz kivizsgálását.
3. A gondnokság alatt álló lakó vagy ellátott érdekeinek védelmében az
intézményvezető a gyámhivatalnál kezdeményezheti új gondnok kinevezését, ha
a gondnok, a gondnoki teendőit nem megfelelően látja el, vagy nem a lakó
érdekeinek megfelelően végzi.
A HÁZIREND-t jól látható helyen ki kell függeszteni, hogy az mindenki számára
hozzáférhető legyen. Az intézményi jogviszony létesítésénél az igénybevevőnek vagy
törvényes képviselőjének át kell adni.
A lakó panaszával, észrevételével fordulhat:
-

Az ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM – hoz az intézményi jogviszony megsértése,
személyiség jogainak kapcsolattartásának sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak
szakmai titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettsége megszegése esetén. A fórum a
panaszt köteles kivizsgálni és annak eredményéről a panasztevőt 15 napon belül
írásban értesíteni.

-

Az ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM a hozzá előterjesztett és megalapozott panasszal
kapcsolatban intézkedést kezdeményezhet az intézetvezetőnél, a beutaló szervnél, a
fenntartóhoz.

-

Az intézményvezetőhöz az ellátás körülményeit érintő kifogásával, (étkezés,
egészségügyi ellátás, mentális gondozás, ruházati ellátás, elhelyezés stb.) valamint ha
panaszát az Érdekvédelmi Fórum 15 napon belül nem vizsgálja ki, vagy annak
eredményével nem ért egyet.
Az intézményvezető köteles 15 napon belül a panasztevőt írásban értesíteni.

-

Az intézményt fenntartóhoz közvetlenül fordulhat a panszos,, amennyiben az
intézmény vezetője az Érdekképviseleti Fórum döntése alapján nem intézkedik, illetve
az intézményvezető intézkedésével nem ért egyet.

Az Érdekképviseleti Fórumot az Idősek Otthonában az átlagos és emeltszintű ellátás közösen
működteti.
Az intézmény Érdekképviseleti Fórum tagjai választás alapján vagy teljes létszámban
önkéntesség alapján:
-

lakók illetve törvényes képviselőik 2 fő
lakók hozzátartozói 1 fő
az Intézmény dolgozóinak képviselői 1 fő
a fenntartó képviselője 1 fő.

Intézményünkben ellátott-jogi képviselő tölti be feladatait. Elérhetőségéről és
fogadóórájának rendjéről tájékoztatást kaphatnak az épület szintjein kihelyezett
információs felületen (faliújság).
7./ Az együttélés szabályai.
Az intézmény ellátottainak valamint dolgozóinak egymáshoz való viszonya a személyiség
tiszteletére épül, mely alapján kölcsönös elvárás az udvariasság, megértés és a tolerancia.
Az intézmény biztosítja az ellátottak alkotmányos jogait, különös tekintettel az élethez, az
emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogra. Az intézmény
valamennyi ellátottjával szembeni elvárás, hogy az otthon által nyújtott ellátást az intézményi
jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt az általános jogi és szokásnormák betartása
mellett pozitív értékrend figyelembevételével, társai nyugalmának megzavarása nélkül vegye
igénybe.
Az éjszakai pihenés biztosítása érdekében a szobatársakkal való megállapodást kell betartani.
A közös helyiségekben található intézményi tulajdonban lévő eszközöket és felszerelési
tárgyakat a lakók szabadon használhatják, ezen eszközök állagának megóvása mellett. Közös
helyiségekben rendelkezésre álló eszközök használata a többi lakótárs pihenését nem
zavarhatja. Az ellátott mások által használt lakószobában csak az ott lakók együttes
beleegyezésével tartózkodhat. A szándékosan okozott kár a károkozó által megtérítendő. A
közös helyiségekben szervezett foglalkozások, programok, rendezvények látogatása
fakultatív.
A közös helyiségekben berendezett foglalkoztatókat, tornatermet, minden lakó saját
felelősségére használhat.
A szórakoztató elektronikai készülékek üzemeltetésének, elhelyezésének módját az üzembe
helyező a felelős vezetővel és a lakótársakkal köteles egyeztetni. Reggel 6 óra előtt és este 10
óra után a készülékek működtetése csak fejhallgatóval lehetséges, egymás zavarásának
elkerülése céljából. A lakrészekben kábeltelevízió csatlakozási lehetőség áll rendelkezésre.
Az apartmanban telefon is rendelkezésre áll.
Az együttélés során felmerülő problémákkal a lakók közvetlenül az Intézményvezetőhöz,
vagy megbízottjához fordulhatnak, aki saját hatáskörében intézkedik a probléma megoldása
érdekében. Amennyiben a szóban forgó ügy ennél magasabb szintű intézkedést igényel, úgy
az Intézményvezető – a probléma felvetőjének egyidejű tájékoztatása mellett - továbbítja a
vonatkozó információt az illetékes személy vagy szervezet felé.
Az emeltszintű ellátást igénybe vevő lakók behozhatják bútoraikat, személyes tárgyaikat,
gyógyászati segédeszközeiket és egyéb felszereléseiket – az Otthon vezetőjével történt
előzetes egyeztetés alapján. Mindkét lakóegységben komplett minikonyha áll a lakók
rendelkezésére, melyet a használati útmutató, valamint a tűz – és érintésvédelmi szabályok
betartásával lehet használni. A lakóegységekben önálló fürdőszoba és terasz is van, a
szükséges bútorokkal. A lakóegység életfogytig tartó kizárólagos, rendeltetésszerű használata.
Egyszemélyes apartman esetében egy fő, két személyes apartman esetében házaspárok,
élettársak vagy egyenes ági rokonok kaphatnak elhelyezést.
Az intézményben az ellátottak és a dolgozók csak az erre kijelölt helyen dohányozhatnak.

Az épület összes helyiségében tilos a dohányzás!
Az intézményben olyan mennyiségű alkoholfogyasztás, amely az együttélés alapvető
szabályait sérti, a lakótársak nyugalmát zavarja, valamint az ellátott egészségi állapotát
veszélyezteti, nem ajánlott!
A lakó és hozzátartozója panasszal élhet az intézményi jogviszony megsértése, személyiségi
jogok sérelme, vagyonvédelmi kötelezettségek megszegése esetén, vagy az ellátás
körülményeinek kifogásolása esetén.
A panaszokat első lépésben az Intézményvezetőnek kell benyújtani, aki a panasz
kivizsgálására kötelezett. A panasz kivizsgálásának eredményéről az Intézményvezető köteles
15 napon belül írásban értesíteni a panasztevőt, köteles jogos panaszok esetén az azonnali
intézkedésre, egyúttal felhívja a figyelmet a sérelem orvoslásának további lehetőségére. A
panaszok benyújthatók az Érdekképviseleti Fórumnál is, mely megtárgyalja és kivizsgálja az
ügyet. Amennyiben az első lépésben a panaszok kivizsgálásra kötelezett személyek, illetve
Fórum határidőre nem intézkedik, vagy intézkedéssel a panasztevő nem ért egyet, második
lépésben a panaszos az Intézmény fenntartójához fordulhat.
E szabály többszöri megsértése a házirend súlyos megszegésének minősül, amely az
intézményi jogviszony megszűntetését vonja maga után.
Az alkoholizmusban szenvedő ellátott az 1993 évi III. törvény értelmében szakosított
intézménybe áthelyezhető.
Az intézmény tulajdonát, képező berendezéseket, felszerelési tárgyakat rendeltetésüknek
megfelelően kell használni, szándékos rongálás esetén az intézmény kártérítési igénnyel élhet.
Alapvető baleset és tűzvédelmi szabályokat mindenkinek kötelező betartani.
Az intézmény dolgozói ajándékot, pénzt nem fogadhatnak el. Az ellátottak a
dolgozóknak valamint a dolgozók az ellátottaknak kölcsön pénzt nem adhatnak, és nem
kérhetnek, ez a jogviszonyuk azonnali megszüntetését eredményezi, ezért kérjük a lakók
és hozzátartozók megértését ezek elutasítása esetén.
Az 1/2000. SzCsM rendelet 6. § (10) bekezdés értelmében az intézményben
foglalkoztatott személy valamint közeli hozzátartozója az ellátásban részesülővel tartási,
életjáradéki és öröklési szerződést az ellátás időtartama és annak megszűnése után 1
évig nem köthet.

8./ Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje
Az intézményben élő az intézményt bármely céllal, bármely időpontban elhagyhatja.
Távozásáról és visszaérkezésének várható időpontjáról a mindenkor ügyeletes
ápolószemélyzetet köteles tájékoztatni. Amennyiben a lakó távolmaradása a bejelentettnél
lényegesen hosszabbra nyúlik, a lakó felkutatására induló munka megelőzése érdekében a
lakó köteles a távolmaradást távbeszélőn jelezni az ügyeletes személyzetnek. A
cselekvőképességében nem korlátozott ellátott az Időskorúak Otthonát nyáron 06.00 – 20.00
óráig, télen 06.00 – 18.00 óráig hagyhatja el. Az intézményből való eltávozásnak lehetőleg
igazodnia kell a napi étkezések rendjéhez.
Egészségi állapotuk miatt veszélyeztetett, illetve kizáró gondnokság alatt lévő ellátott csak
kísérővel hagyhatja el az intézményt.

Az eltávozás csak az ellátott egészségi állapotának súlyos veszélyeztetése miatt tagadható
meg. A korlátozó intézkedés elrendelése csak a legszükségesebb ideig, és módon tartható
fenn. Ezt a szakma szabályainak megfelelően dokumentálni kell.
Az ellátottat szabadság idejére, szükség esetén gyógyszerrel látja el az intézmény (3 napi).
Az ellátott szabadságra távozásakor és visszaérkezésekor a nővér az intézményből elvitt
intézményi ruhaneműkről, illetve gondnokság alatt álló ellátott saját ruházatáról is leltárt
készít. A leltár 1 példányát a lakó gondnoka részére át kell adni.
Ittas állapotban való visszaérkezés a házirend megsértésének minősül.
Indokolatlan távolmaradásnak minősül az előzetesen be nem jelentett távolmaradás, illetve ha
az ellátott visszaérkezésének akadályát 24 órán belül nem jelzi.
Az intézményben videokamera rendszer működik, mely vagyon és személyvédelem
biztonságát szolgálja.
9. A látogatók fogadásának rendje


A hozzátartozók a lakót bármely időpontban – a többi lakó nyugalmára ügyelve – az
Intézményben folyó munka akadályozása nélkül látogathatják. Az Intézményvezető
különlegesen indokolt esetben ideiglenes látogatási tilalmat rendelhet el ( fertőző
betegség, járvány vagy annak megelőzése). Az egyéb kapcsolattartási formák (telefon,
levél stb.) nem korlátozottak. A látogatók kötelesek a portásnak bejelenteni, hogy kit
szándékoznak látogatni, amelyről a portás feljegyzést készít az arra rendszeresített
nyilvántartó füzetben. A látogatás tényét a szolgálatban lévő szakdolgozóval
regisztráltatni kell. Alkohol befolyása alatt álló személy látogatása nem
engedélyezhető. Alkoholt az ellátott részére nem ajánlott behozni!

A látogatók az ellátottakkal a látogatásra kijelölt helyen társalgóban, lakószobában
találkozhatnak. A lakószobában történő látogatásnál a lakótárs nyugalmát ne zavarják. A
látogatás rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró személyeket az intézmény vezetője
korlátozhatja a látogatásban.
A látogatáskor behozott élelmiszereket az ellátottak - egészségi állapotuk figyelembevételével
lehetőleg az ebédlőben fogyasszák el. A megmaradt illetve el nem fogyasztott élelmiszert
hűtőszekrényekben tárolják.
Tájékoztatjuk a hozzátartozókat, törvényes képviselőket, hogy a nyugalom megzavarásának
elkerülése érdekében a lakószobában 8.00 órától 19.00 óráig, az arra alkalmas
látogatószobában 20.00-ig tartózkodhatnak.
10./ Az ellátottak egymás közötti, valamint hozzátartozóikkal való kapcsolattartásának
szabályai.
Az intézmény lakói lakótársaik szobáiba bemehetnek, de figyelemmel kell lenniük arra, hogy
a többi lakótárs nyugalmát ne zavarják.
Az ellátottak hozzátartozóikkal:
- személyesen,
- telefonon,
- és levelezés formájában tarthatják a kapcsolatot, internet hozzáférés is biztosított
mindenki számára.

Az intézmény valamennyi dolgozójának kötelessége, hogy kapcsolattartás mindhárom
formáját a legmesszebb menőkig támogassa.

11. / Az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak köre, a veszélyeztető tárgyak
köre, a tárgyak birtoklásának feltételei illetve ellenőrzése
Az intézménybe korlátozás nélkül behozható személyes tárgyak:
-

személyes ruházat és lábbeli (legalább 2 váltás, szezonnak megfelelő felső ruházat, 4
váltás fehérnemű, törölköző, pizsama, papucs, zárt cipő)
tisztálkodó – szerek,
személyes használatra szánt kisebb eszközök (evőeszköz, pohár, tálca)
személyes használati tárgyak (óra, villanyborotva, hajszárító, rádió, televízió, videó,
fényképezőgép)
cserepes virágok
lakószobák díszítésére szánt falikép, festmény, fénykép, kisebb dísztárgyak.
szükség szerint tolókocsi és egyéb gyógyászati segédeszköz

Intézményvezetővel egyeztetve:

-

bútor, kerékpár, nyugágy, kerti szerszám, szokásosnál nagyobb mennyiségű vagy
értékű arany-ezüst ékszer.

Az otthonról behozott elektromos személyes használati tárgyakat, csak az intézmény műszaki
szakembere által történt bevizsgálás után lehet használni.
(Kávédaráló, hajszárító, rezsó, ventilátor stb.) Ezen tárgyakat csak a szolgálatban lévő ápoló
személyzet felügyelete és ellenőrzése mellett lehet használni elsődlegesen, amennyiben azok
használata veszélyt jelenthet a lakóra vagy másokra, azok korlátozását az intézményvezető
elrendelheti. Ebben az esetben azokat csak az intézmény munkatársa jelenlétében lehet
használni.
A behozott személyes használatban lévő eszközök, 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.
Kérjük lakóinkat, hogy csak a személyes szükségletnek megfelelő értéktárgyakat tartsák
maguknál.
Az intézmény egész területére, valamint lakószobába kifejezetten tilos behozni olyan
veszélyeztető tárgyakat, amelyek közvetlenül és súlyosan veszélyt jelentenek az
ellátottakra, illetve a környezetükre (ellátottak - dolgozók), testi épségüket
életveszélyesen fenyegető eszközök. (Lőfegyver, légpuska, légpisztoly, tőr, nyíl, petárda,
robbanékony-gyúlékony anyag).

12./ Érték és vagyontárgyak megőrzésének rendje, átvételének, kiadásának rendje,
szabályai.
Az intézmény csak a részére két tanú által aláírt átvételi elismervény ellenében átadott értéktárgyakért
vállal felelősséget.

A megőrzésre át nem adott értékekért az intézmény felelősséget nem vállal. Beköltözéskor az
intézmény vezetője tájékoztatja a lakót az értékek, készpénz biztonságos megőrzésének
lehetőségéről az intézményen belül.
Az intézmény részére átadott értéktárgyakat az intézmény munkanapokon, munkaidőben, két
tanú előtt az ellátottnak vagy törvényes képviselőjének kiadja.
Az intézmény csak a páncélszekrényben elhelyezhető méretű értéktárgyak megőrzését tudja
vállalni, ezért ettől nagyobb méretű értéktárgy az intézménybe nem hozható be. Az érték – és
vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról az intézmény vezetője tételes felsorolás alapján átvételi
elismervényt készíttet, melynek egy példányát átadja a jogosultnak. Az értéktárgyak átadását
és átvételét két tanú jelenlétében kell elvégezni. Az értéktárgyak biztonságos őrzéséről az
intézmény vezetője köteles gondoskodni. Az intézmény vezetője az érték- és
vagyonmegőrzésre átvett vagyontárgyakat kizárólag a jogosultnak, illetve a jogosult által
megjelölt személynek, a jogosult ez irányú írásos rendelkezése alapján szolgáltathatja ki. A
lakó esetleges halála esetén az intézmény vezetője köteles az őrizetben lévő érték- és
vagyonmegőrzésre átvett vagyontárgyakat, valamint az átvételi elismervény egy példányát a
hagyatéki eljárást lefolytató Önkormányzat hagyatéki előadójának átadni. A lakó
ingóságairól, személyes tárgyairól a beköltözés alkalmával az intézmény két kijelölt
dolgozója a lakóval együtt leltárt készít, melynek hitelességét aláírásukkal igazolják.
Az ellátott vagy törvényes képviselőjének írásbeli kérésére – átmenetileg – készpénzt
személyes nyilvántartású letétként kezeli az intézmény.
A személyes letétben elhelyezhető készpénz havi összege nem haladhatja meg az év első
napján érvényes legkisebb összegű öregségi nyugdíjminimum összegét.
Ez az összeg szolgálja az ellátott, az intézményi ellátást meghaladó igényű személyes
szükségletét.
A személyes letéten túli pénzösszeg kezelése egyénenként elkülönített betétkönyvben
történik, letéti pénzkezelési szabályzat alapján.
Ezen szabályzatot a beköltözéskor az ellátottal, illetve törvényes képviselőjével ismertetjük.

Költőpénz:
A rendszeres jövedelmüket nem önállóan kezelő lakók részére gondnokaik, hozzátartozóik
költőpénzt biztosítanak. A törvényes képviselő által havonta küldött költőpénz kifizetése az
intézménybe érkezés napján történik. Kifizetésének és felhasználásának módját a törvényes
képviselő javaslatával, a lakó egyéni szükségleteit figyelembe véve határozzuk meg.
A jövedelemmel nem rendelkező lakók részére az intézmény saját költségvetéséből
költőpénzt juttat. A havi költőpénz minimális mértéke megegyezik a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj 20 % -val.
Az intézmény a lakók költőpénzét igény szerint elkülönítetten letéti pénztárban kezeli. A letéti
pénztárban tartott költőpénz egyenlegéről külön kérésre bármikor tájékoztatást adunk.
Költőpénz kifizetése:
- igény szerint munkanapokon munkaidőben.
A gondnok a letétben összegyűlt nagyobb összegű fel nem használt költőpénzt
gyámhatósági betétben helyezi el.

13 ./ Ruházattal, textíliával, tisztálkodó-szerekkel való ellátás rendje

A lakó részére ruházatot az intézmény raktárkészletéből akkor biztosít, ha a lakó saját ruházattal nem
rendelkezik, és ha elhasználódott ruházatának pótlása jövedelméből, készpénzvagyonából nem
lehetséges.
Megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkező ellátott részére az intézmény a
teljes körű ellátás részeként 3 váltás textíliát (fehérneműt, hálóruhát, ágyneműt, törölközőt, az
évszaknak megfelelő felsőruházatot és lábbelit) biztosit.

A saját és intézményi ruházat tisztántartásáról és javításáról az intézmény szükség szerint,
térítés nélkül gondoskodik.
A saját ruházat elhasználódása esetén az ellátott csak az intézmény által biztosított
mennyiségű és minőségű ruházatra tarthat igényt.
A személyes használatra kiadott ruházat és textília az intézmény tulajdonát képezi,
melyekről a gondozási egységek vezetői leltárt vezetnek.
Az intézmény tulajdonát képező ruhanemű, ágytextília az épületből tisztítás, javítás céljából
sem vihető ki.
Az egyéni igények kielégítése a lakót, illetve hozzátartozóját terhelik.
Az ágynemű – illetve törölközőcsere, valamint a lakók szobáinak takarítása külön
meghatározott ütemterv szerint történik, amelyet az intézmény előzőleg a lakóval egyeztet.
14./ Napirend
Felkelés ideje: a hét minden napján 06.00 óra.
Lefekvés ideje: a fürdés, illetve a vacsora után bármikor.
A televíziót kívánság szerint lehet nézni úgy, hogy az mások nyugalmát ne zavarja.
Étkezés:
Az ellátást igénybe vevők részére napi háromszori főétkezést biztosítunk, figyelembe véve
az életkori sajátosságokat, valamint az egészséges táplálkozás követelményeit.
IDŐPONTJA:

reggeli:
ebéd:
vacsora:

7.30 – 8.30 –ig
12.00 – 13.30 – ig
17.00-18.00 – ig.

Orvosi javaslatra diétás étkezést is biztosítunk, fekvőbeteg ellátása során a rendszeres
folyadék bevitelről is gondoskodunk.
Fennjáró lakók az étkezést az ebédlőben, fekvőbetegek a lakószobában vehetik igénybe.
Étkezésről a távolmaradást jelezni kell
Egyéni étkezésre, főzésre a teakonyhában van lehetőség.
A lakók egészségi állapotának megóvása érdekében, továbbá balesetvédelemi és tűzrendészeti
előírások betartása miatt a főzés és a kávéfőzés a lakószobákban nem megengedett, csak az
emelt szintű ellátást igénybevevők részére.
Kávét és egyéb üdítő italt az intézményben árusító kereskedőnél, vagy igény esetén
intézményi munkatárs segítségével lehet vásárolni.
A lakó igényelheti, hogy ételét a szobájában fogyassza el. Ez esetben a szakápoló
személyzettel kell egyeztetni
Dohányzás
A cselekvőképességében nem korlátozott intézeti lakó az intézmény területén az arra kijelölt
helyen dohányozhat, egyéb helyen tilos a dohányzás. Tűzrendészeti és vagyonvédelmi

biztonsági okokból – különösen indokolt esetben – az intézményvezető korlátozhatja a lakó
dohányzását. A cselekvőképességében korlátozott lakó csak nővéri felügyelettel dohányozhat
az intézmény területén, az arra kijelölt helyen.
Kérjük lakóink vegyék figyelembe a nemdohányzó társaik igényeit.
A lakószobákban tilos dohányozni, ennek megszegése a házirend súlyos megsértésének minősül.

Fekvőbeteg csak nővéri felügyelettel dohányozhat.
Szeszesital fogyasztás:
Az intézményben és az intézményen kívül a szeszesital fogyasztás korlátozott mértékben és
alkalomszerűen ajánlott. Az alkoholizmusból eredő problémák miatt alkalmazni kell a
korlátozásokat, amelyek azonban nem a fogyasztás tilalmán alapulnak, és egyéni
szabadságjogokat nem sérthetnek.
A szociális törvény egyértelműen rendelkezik arról, hogy amennyiben életkorából adódóan
intézményi férőhelyre jogosult, de szenvedélybetegnek tekinthető, ellátásáról más intézmény
keretében kell gondoskodni.
Az intézmény, területén kívül lerészegedett ellátottakat nem szállítja be, és az esetlegesen
bekövetkezett sérülésekért felelősséget nem vállal! Azon lakók részére, akik rendszeresen
fogyasztanak úgy alkoholt, hogy azzal megsértik más lakók nyugalmát, az intézmény
orvosának szakvéleménye alapján kérvényezzük más intézményben történő elhelyezését, ez a
magatartás a házirend súlyos megsértésének minősül és ez ellátási jogviszony megszüntetését
eredményezheti!
Tisztálkodás:
Minden ellátottnak szükséges a személyi higiénére – rendszeres tisztálkodásra és testápolásra
– fokozott gondot fordítani.
A napi tisztálkodás mellett, a fürdés lehetőségét is szükséges igénybe venni.
A fürdőszoba, felügyelet mellett, vagy anélkül is igénybe vehető.
A segítségre szoruló ellátottak személyi tisztaságára az ápoló személyzet folyamatosan
felügyel és gondoskodik.
A heti kétszeri borotválást és körömápolást az intézmény térítés nélkül biztosítja.
Szükség szerint fodrász és pedikűrös, illetőleg kozmetikus is rendelkezésre áll, saját szerény
díj megfizetése mellett. Az aktuális díjszabászat a szolgáltatás helyén van kifüggesztve.
Egészségügyi ellátás.
Az egészségügyi ellátást az intézményi orvos biztosítja, heti 6 órában.
A rendelési idő az orvosi rendelő ajtaján van kifüggesztve, munkaszüneti valamint
pihenőnapokon a központi ügyelet biztosítja a szükséges orvosi ellátást.
Az intézmény az egészségügyi ellátás keretében biztosítja az igénybevevő:
a., egészségmegőrzését szolgáló felvilágosítást
b., rendszeres orvosi felügyeletet
c., szükség szerinti ápolást
d., szakorvosi ellátásához való hozzájutást
e., kórházi kezeléshez való hozzájutást, betegszállítást 40 km körzeten belül,
f., a rendeletben meghatározott gyógyszerellátást
g., gyógyászati segédeszközt

Az intézmény térítésmentesen biztosít alapgyógyszereket az ellátást igénybevevő részére,
mely a HÁZIREND mellékleteként, a főnővéri szobában kifüggesztve és az intézmény
orvosánál megtalálható.
Az egyéni gyógyszerszükséglet költségét az ellátott viseli, jövedelmi viszonyainak figyelembe
vételével.
Az intézmény feladata térítésmentesen biztosítani a test távoli – járóbot, járókeret, emelő
kerekesszék, speciális bútorok – rehabilitációs segédeszközöket.
A test közeli gyógyászati segédeszközök – protézisek, ortopédcipők, kompressziós harisnya,
szemüveg, hallókészülék – költségét az ellátott jövedelme alapján téríti.
A személyi higiéné biztosítása érdekében az intézmény az incontinens betegek ellátásához
szükséges anyagokat, eszközöket szükség szerint biztosítja. Szakrendelésre a helyben el nem
végezhető vizsgálatokra és kórházi gyógykezelésre az intézmény orvosa vagy szakorvosok
adhatnak beutalót. Térítésmentesen biztosítható az ellátottak szakrendelőbe, kórházba történő
szállítása a mentőszolgálat vagy az intézmény gépkocsija igénybevételével.
A lakó egészségügyi állapotáról, illetve annak változásáról, valamint az esetleges kórházi
kezelésről a hozzátartozók tájékoztatása.
A súlyos állapotban lévő ellátott mellett napi 24 órában jelen lehet a hozzátartozó.
Amennyiben az intézményben élő ellátott betegsége miatt teljes ellátásra, gondozásra szorul,
az ellátása során az egészségügyi szabályok szerint kell eljárni.
Betegség, ágyhoz kötöttség esetén minden lakó jogosult igénybe venni az Otthon
betegszobáját. Amennyiben az Otthon orvosa úgy ítéli meg, a lakónak felajánlja az ápoló
részlegen való elhelyezést, mely a betegség lezajlásáig csak az orvosilag indokolt ideig tart.
Ezután a lakó szobájába szabadon visszaköltözhet. Amennyiben a lakó nem fogadja el az
ápoló részlegen való elhelyezést, az Otthon az egészségügyi állapotáért felelősséget csak
korlátozott mértékben tud vállalni.

15./ Egyéni és közösségi vallásgyakorlás szabályai
Az intézmény ellátottai vallásukat szabadon gyakorolhatják, az intézményben található
kápolnában.
Intézményen belül:
hetente egyszer közösségi
hetente egyszer egyéni vallásgyakorlásra van lehetőség.
Intézményen kívül igény szerint részt vehetnek az egyházközösségek programjaiban.

16./ Térítési díj
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért az ellátottnak térítési díjat kell fizetnie,
melynek összegét a fenntartó határozatban, majd az Önkormányzat rendeletben
állapítja meg.
Az ellátást igénybevevő az ellátásért a tárgy hónapot követő hónap 10. napjáig személyi
térítési díjat köteles fizetni.

A közölt mértékű személyi térítési díj megfizetését követően az ellátást igénybevevő
számára maradó költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 20 % - nál, amennyiben a térítési díjat vagyon is biztosítja,
30%-nál.
Az ellátásban részesülő személy két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a
megállapított személyi térítési díj 20%-át fizeti.
Két hónapot meghaladó távollét idejére:
1.a) egészségügyi intézményben történő kezelések tartalmára a megállapított
személyi térítési díj 40%-át fizeti,
b) az a) pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 60-%-át fizeti.
Ha az ellátást igénybevevő a személyi térítési díj kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a
fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj
hátralékának behajtásáról, illetőleg az alábbiak szerint a jogviszony megszüntetéséről.
Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve
elengedését kéri kérésével a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátott, a törvényes
képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj-fizetési
kötelezettségnek nem tesz eleget, ha
a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap
utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi
térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az
intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az
intézményvezető a jövedelemvizsgálatot - ideértve az Szt. 68/B. § és a 117/B. §
szerinti esetet is - a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a
jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem
kéri a (2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b)
pontja alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes
képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a
felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben
foglaltakról.
A felmondás nem alkalmazható, ha jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett
ingatlanvagyonán.
- A jövedelemvizsgálat (Szt. 119/C. §) során az intézményvezető megvizsgálja az
intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően az ellátást igénylő: havi
jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát ápolást, gondozást
nyújtó intézmény és ápoló-gondozó célú lakóotthon esetén. Illetve a térítési díj
felülvizsgálatakor megvizsgálja a havi jövedelmét és ingatlanvagyonát az Szt. 117. §
(5) bekezdése szerinti esetben.
- Az ellátást igénybe vevő az ellátásért a fenntartó – Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa – mindenkor hatályos határozata, illetőleg
a helyi rendelet alapján személyi térítési díjat köteles fizetni. A személyi térítési díj
összege az ellátott jövedelmi, vagyoni, szociális helyzetére tekintettel csökkenthető. A
kedvezmény mértékét a helyi önkormányzati rendelet állapítja meg. A megállapított
személyi térítési díjat a megállapodásban rögzítettek szerint kell megfizetni.

-

-

A személyi térítési díj összege – a fenntartó által – két alkalommal vizsgálható felül és
változtatható meg, kivéve a törvényben biztosított további eseteket. A térítési díj
felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról
a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a
jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve a
jogszabályban rögzített esetben. (Szt. 115.§ (7) bekezdése alapján a felülvizsgálat
során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó
rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a
felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot
megelőzően - jövedelem és vagyon hiányában - térítésmentesen vette igénybe az
ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez
utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres
pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.)
Az intézményvezető személyi térítési díjról szóló értesítésének kézhezvételétől
számított 8 napon belül az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díj
megfizetésére kötelezett személy a fenntartóhoz fordulhat, ha a személyi térítési díj
összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri. A fenntartó
határozattal dönt a kérelemről, mely ellen a kérelmező a bírósághoz fordulhat.

17./ Az alapfeladatot meghaladó programok, szolgáltatások köre, azok térítési díja
A szabadidős programok és a szolgáltatások körét a lakók térítés ellenében, érdeklődési
körüknek és igényüknek megfelelően vehetik igénybe.
Programok:
- színház, mozi, sportrendezvény látogatása
- kirándulások, túrák üdülések.
Szolgáltatások:
- az alap hajápoláson (mosás, vágás) és az alap köröm ápoláson (vágás) túli dauer,
hajfestés manikűr, pedikűr (igény szerint, külön díjazás esetében biztosított).
- kozmetika, (igény szerint, külön díjazás esetében biztosított).
- saját ruházat vegytisztítása és a cipő javítása
- egészségi állapotot nem károsító tízórai, uzsonna
- intézményen belül működő automata
- az intézmény gépkocsijával (engedéllyel) haza és visszaszállítás, ha az intézmény
feladatellátását nem zavarja
- előzetes bejelentés alapján a látogatók részére ebéd biztosítása a vendég
étkeztetés normájának térítése mellett.
Fentiek mellett a lakók részére biztosított szolgáltatások köre:
Jogi tanácsadás előzetes igény szerint
Intézmény által megrendelt sajtó olvasása, internetes kapcsolat biztosítása számítógép
használatával a közösségi helyiségekben
Részvétel az intézmény által szervezett szabadidős tevékenységeken.
Közösségi internet használata.
Több napos kirándulások szervezése.
Egészségfejlesztő terápia egyénre szabottan.
18./ Az intézményben való munkavégzés,
díjazásának mértéke, szabályai:

a foglalkoztatásban

közreműködők

Az ellátottak részére az intézményben:
- terápiás célú,
- képességfejlesztő foglalkoztatásokat szervezünk.
A foglalkoztatásban lakóink önként vehetnek részt meglévő képességeik, életkorúk és
egészségi állapotuknak megfelelően.
Külső gazdálkodó szervvel a szerződést az egyén vagy az intézmény köthet.
Az egyéni szerződéskötést az ellátott egészségi állapotára figyelemmel az
intézményvezető engedélyezi, erről az intézményvezető ápolót tájékoztatni szükséges.
Az intézmény működési körén belül szervezett foglalkoztatásért – kerti munka,
takarítás, portai szolgálat, konyhai kisegítő tevékenység, kézimunkázás, stb. – az ellátott
munkajutalomban részesíthető.
A munkajutalom havi differenciált összegéről a foglalkoztatás jellege, a munkában
eltöltött idő figyelembe vételével – a foglalkoztatást segítő kollektíva javaslata alapján –
az intézményvezető dönt.
Az intézményi foglalkoztatást, annak nyilvántartását és a munkajutalom kifizetését az
intézményvezető koordinálja.
A munkajutalom kifizetése havonta utólag történik.
A munkában résztvevő ellátottak munkavédelmi oktatásban részesülnek, valamint
védőruházattal az intézmény ellátja őket.
A munkajellegű foglalkozáson túl egyéb szórakoztató foglalkozások is segítik az
ellátottak személyiség és képességfejlesztését, melyekben érdeklődési körüknek
megfelelően vehetnek részt.
19./ Intézményi jogviszony megszűnése.
Az ellátásra jogosult intézményi jogviszonya megszűnik:
a. a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával,
b. a jogosult halálával,
c. akkor ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy a
jogosultat másik intézménybe kell elhelyezni, illetve az intézményi elhelyezése már
nem indokolt,
Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézményvezető értesíti a jogosultat,
illetve törvényes képviselőjét a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett
értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről.
Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet
kiterjed:
-

a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira,
az intézmény tárgyi eszközeiben / szándékosan / okozott károkra, vagy
elszámolási kötelezettséggel átvett eszközök hiányaira,
minden olyan dologra mely – az intézmény humán jellegével
összeegyeztethetően – az intézményi jogviszony megszűntetéséhez okszerűen
kapcsolódik.

A gondozási jogviszony közös megegyezéssel bármikor azonnal megszüntethető. A
gondozási jogviszonyt a lakó a próbaidő után, írásbeli felmondással 3, azaz három hónapos

felmondási idővel jogosult felmondani. Ez esetben a lakónak az Intézményvezetőhöz címzett
írásbeli felmondást kell beadnia. Ezen egyoldalú felmondás esetén a gondozási jogviszony a
felmondási idő lejártával szűnik meg, az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények is ezen idő
elteltével lépnek hatályba.
20./ Áthelyezés.
Az intézményvezető az ellátott áthelyezését kezdeményezheti, ha a jogosult:
a) egészségi állapotának megváltozása miatt indokolt, vagy nem egészségi
állapotának megfelelő intézménybe került elhelyezésre,
b) az adott intézményben állapotára való tekintettel tovább nem
rehabilitálható,
c) a házirendet többször súlyosan megsérti és emiatt az Érdekképviseleti
Fórum a jogosult áthelyezését javasolja.
Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozza meg az áthelyezésről a beutaló
Önkormányzat képviselőtestülete dönt.

21./ Az intézményben elhunytakkal kapcsolatos szabályozás.
Az intézményben elhunyt lakó:

a., elkülönítéséről,
b., végtisztességre való felkészítéséről,
c., a törvényes képviselő valamint közeli hozzátartozó értesítéséről,
d., ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről, letétbe helyezéséről, valamint hagyatéki
végzést követően az örökösnek történő átadásáról az intézmény gondoskodik.
Ha az elhunyt eltemettetését a hozzátartozó nem vállalja az intézmény gondoskodik az
eltemetésről.
22./ Az intézmény alkalmazottaira vonatkozó szabályok – etikai kérdések.
Az intézmény valamennyi dolgozójának és lakójának egymáshoz való viszonya a személyiség
tiszteletére épül.
Elvárja a kölcsönös tapintatot, udvariasságot, megértést és ésszerű határokig a toleranciát.
Az intézmény dolgozója tevékenységét csak az ellátottak és munkatársai személyhez fűződő
jogainak és vagyoni érdekeinek messzemenő figyelembe vételével végezheti.
Az ápoló- gondozó személyzet munkáját, a munkaköri leírásban foglaltak alapján, az
intézmény munkarendje, szabályzatai és a szakma általános elvei szerint köteles végezni.
Tevékenysége során a lakó személyes szabadságát és szeméremérzetét köteles tiszteletben
tartani. Segítő feladatát és tevékenységét az etikai kódex betartásával végzi.
Az intézmény dolgozója, valamint a közös háztartásban élő közeli hozzátartozója az
intézmény lakójával, tartási, életjáradéki és örökösödési szerződést a gondozás
időtartama alatt, illetve annak megszűnésétől számított 1 évig nem köthet.

Az intézmény dolgozója munkájáért a lakótól pénzt egyéb ellenszolgáltatást nem
követelhet, nem fogadhat el.
Az intézmény dolgozóját titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az
információkat milyen módon ismerte meg.
23./ Egyéb rendelkezések
A szoba, és helyiségei a benne lakó élettere – amennyiben egyedül lakik saját döntése szerint,
amennyiben többedmagával, a lakótársak megegyezésével – így azt kulcsra zárhatja és benne
vendégeket fogadhat. Szükség esetén (pl. élet- vagyonmentés, műszaki karbantartás) a
személyzet tanúk jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele mellett a szobát felnyithatja. Az egy
szobában másodmagukkal lakók esetében fokozottan érvényesülni kell az egymás iránti
toleranciának. A kétágyas szobára jelentkezők esetén ismerősök, barátok együttlakásra
vonatkozó kéréseit az Otthon vezetése teljesíti lehetősége alapján.
Amennyiben beköltözéskor nincs szobatársnak kiválasztott személy, a lakó tudomásul veszi,
hogy mellé ismeretlenül is más személy költöztethető. Összeférhetetlenség esetén a lakó és az
Otthon vezetése is kérheti, illetve javasolhatja, másik szobába történő áthelyezést.
A lakók előzetes egyeztetés után jogosultak igénybe venni az Otthon által nyújtott választható
szolgáltatásokat (pl.: fodrászat, frissítő masszázs, manikűr, pedikűr).
A lakók jogosultak az intézmény keretein belül a fizikoterápia és a masszázs által biztosított
szolgáltatás igénybevételére.
Az Otthonban élő lakók az intézmény alapfeladatát meghaladó szolgáltatásokat, programokat
esetenként külön térítési díj ellenében vehetik igénybe. A térítési díj összege a szolgáltatás
jellegétől és rendszerességétől függ, aminek összege előre nem meghatározható. (Kirándulás,
utazás, fodrászat, manikűr, masszázs.) Ezek térítési díja előre a programra való jelentkezéssel
egyidejűleg kerül kihirdetésre. Azokat csak a térítési díj megfizetése mellett lehet igénybe
venni. Ezzel egyidejűleg az intézmény törekszik arra, hogy minél szélesebb körűen és
lehetőség szerint minden program ingyenes legyen.
Az intézmény a gondozási jogviszonyt azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha a lakó olyan
magatartást tanúsít, amellyel ismételten vagy súlyosan sérti az Időskorúak Otthonának
Házirendjében foglaltakat.
A lakó tudomásul veszi, hogy szenvedélybetegség, alkoholizmus esetén az 1993. III. tv.
Értelmében más intézményben helyezhető.
Minden lakó jogában áll, bárminemű javaslattétel a Házirend módosítására, kiegészítésére,
amelynek kivitelezését az Intézmény vezetősége mind a lakók Érdekképviseleti Fórumával,
mind az illetékes hatóságokkal szükség szerint egyezteti.
A Házirend kifüggesztésre, illetve beköltözéskor átadásra kerül, hogy mindenki számára
hozzáférhető legyen.
Az intézményi ellátást igénybevevő, közeli hozzátartozója illetve törvényes képviselője
betekintést nyerhet a mentális gondozásba, pénzügyi adminisztrációba, és az

egészségügyi dokumentációba, elszámolásba. A gyógyszerekkel kapcsolatos számlák,
felírt receptek minden hónap első pénteki napján megtekinthetőek.
Az 1993. évi III. törvény 94/L. § (1) bekezdése értelmében: „A szociális ágazatban
foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetén biztosítani kell, hogy a
munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi
méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató
megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra.”
Demenciában szenvedő ellátottak gondozása, ápolása
A fentieken túlmenően:
A demencia: a mentális hanyatlás, az öregkor egyik szindrómája.
A demenciában szenvedő idős ember, különböző dinamikájú és fokozatú szellemi és fizikai
leépülést élnek meg, melynek során az éppen aktuális állapotukhoz mérten igényelnek
gondozási, vagy ápolási segítséget.
Otthonunk ebben kíván hosszú távú, szinten tartó, egyénközpontú és emberközeli ápolást
nyújtani a segítségre szoruló demens lakóinknak, önálló részlegben történő elhelyezéssel.
A demens ellátás és gondozás kulcsszava a védelem.
Speciális feltételek megteremtése által lehetővé vált az intézményben egy veszélymentes,
biztonságos és kényelmes, a demens beteg szükségleteihez és viselkedési formáihoz igazodó,
teljes körű ápolás, gondozás, a differenciált ellátás biztosítása.
A kialakított részlegen a lakó biztonságát szolgáló kamera rendszer került kialakításra.
A demens lakók tájékozódásának megkönnyítésére alakítottuk ki a tárgyi környezetet.
A demens részleg kialakításánál mind a tárgyi, mind a személyi és szakmai feltételeknél a
fejlesztések kiindulópontja az igény- és a szükségletfelmérés volt.
Demens részlegen helyezhető el az az ellátást igénybevevő, aki szakorvosi javaslat, vagy
vélemény alapján a demencia középsúlyos, vagy súlyos stádiumába sorolható, és az
állapotának megfelelő speciális ellátás nem oldható meg az idősek otthonának egyéb
gondozási részlegén.

Fő feladatunk:
Egyéni gondozási és ápolási, illetve foglalkoztatási tervek alapján team-munka alapú ellátás
biztosítása (szakorvosi ellátás, szakápolás, pszicho-th, mozgás-th, szocio-th) jellegű kezelések
folyamatos biztosítása egyéni bánásmóddal.
I. DEMENS ELLÁTOTTAINK HIÁNY IGÉNY KIELÉGÍTÉSE:
-

-

1, Túlélés – az ellátott fizikai szinten érezze jól magát – amit nem tud biztosítani,
abban adjunk segítséget – az elemi szükségletek kielégítése (evés, pihenés, testi
higiéné)
2, Biztonság - a lakókörnyezet úgy került kialakításra, hogy az megfeleljen az
idős, demens beteg időérzékét, és orientációs képességét elvesztő ember
eligazodásának is. Bolyongás során – egy adott területen, szabadon tudjon

-

-

mozogni. Kialakításra került egy zárt udvar, biztonságos sétakert a részükre,
mely egy önmagába visszatérő út. A kertet épület, illetve sövény határolja. Fő
eleme a beláthatóság, az állandó, zavar nélküli felügyelet.
3, Valahová tartozás – a lakó elhatárolódása és elszigetelődése ellen jó módszer a
külső kapcsolat és a kontaktusok növelése – mely fokozza a kommunikációt. Ezt
nagyon fontosnak tartjuk.
4, Pozitív kapcsolat és állandóság rendszere – demens részlegünkön állandó
szakmai team dolgozik – a kötődés fontos eleme, hogy jó kapcsolat és tartós
szövetség alakuljon ki a segítő és segített között.

Alap gondozási feladat a meglévő készségek fenntartása, és az érzések kifejezésre juttatása.
Hisszük, hogy nem szükséges állandóan aktivizálni a demens beteget, elég támogatni és
stimulálni őt, de ezzel együtt nem feledjük, hogy ők speciális ápolásra és gondozásra
szorulnak.








Fokozottan érzékenyek és sérülékenyek
Forszírozott – naponta többszöri folyadékbevitel
Kondicionált naponta több alkalommal, akár óránként történő wc-re kísérés, az
inkontinencia elkerülése a cél.
Az inkontinencia kialakulásának késleltetése – és az abból adódó egészségügyi
problémák megjelenésének kockázatcsökkentése (pelenkaviselés okozta irritáció,
bőrproblémák).
Az állandó evési és „nassolási” problémák okozta túlsúly megakadályozása.
Cél: evési attitűd megváltoztatása (gyümölcs, teljes kiőrlésű ételek fogyasztása).
Alvási zavarok megszüntetése és minimalizálása – derengő fény alkalmazása, illetve
terápiás gyógyszeradagok optimalizálása.

Speciális mentálhigiénés feladatok:
 Kognitív jellegű tünetek és a pszichés - magatartásbeli tünetek enyhítése
 Képességromlás késleltetése
 Izoláció elkerülése
 Állandóság biztosítása
 A szűkebb és tágabb szociális környezetben való részvétel támogatása
Alapvető cél, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülés során minőségét
megőrizve, jó közérzettel, és szomatikus egyensúlyának megtartása mellett élje életét
otthonunkban.
Speciális foglalkoztatási feladatok:
A foglalkoztatás és a mentálhigiénés gondozás fontos része a gondoskodásnak.
Cél: tevékeny élet biztosítása
Intézményünkben lehetőség van:
1. Mozgásfejlesztés – testkép, testséma, valamint a finommotorika megtartására
Célja: a mindennapi tevékenység megőrzése.
2. Anyanyelvi fejlesztés - szókincs, beszéd gyakorlása
Célja: az önkifejezése és kommunikáció megtartása.
3. Rajz, festés – színvilág fejlesztés – az önkifejezés megtartása, harmónia növelése.

4. Zene – mondóka - mesehallgatás - az emlékezet ébrentartása.
Cél: a rövid távú memória megtartása.
5. Kézműves foglalkozás – kisizületi mozgások fenntartása.
Cél: orientált mozgás fenntartása.
Az intézmény szakdolgozóinak szakmai kihívást jelent egy idős demens betegnek az ellátása,
gondozása. Egyetlen cél lehet: minél tovább megtartani a demens ellátottat
lakókörnyezetében, jó életminőség fenntartása és biztosítása mellett, tevékenyen
Szolgáltatások további térítés ellenében:
Ruházat, textília mosása, szárítása, vasalása önellátó lakóink számára, szolgáltatás ára
mosodában kifüggesztve.
Fodrász, pedikűr, manikűr szolgáltató felé fizetendő, szolgáltatás ára fodrászatban
kifüggesztve.
A lakrészben kábel-TV, telefon, internet előfizetés a szolgáltató felé fizetendő
közvetlenül a felek között létrejött külön megállapodás alapján (felek: ellátott és
szolgáltató).
Szabás-varrás-szolgáltató felé fizetendő, varrodában kifüggesztve.
Egyéb kirándulások, melyek térítési díja esetileg különböző, az előre meghirdetett
szolgáltatási díj megfizetése esetén vehető igénybe. Ennek ellenére igyekszünk olyan
programokat szervezni, melyek ingyenességük miatt bárki számára elérhető, ezt
(ingyenesség) az aktuális hirdetmény mindig tartalmazza.

Békéscsaba, 2015. hó napján.

Polonkai Istvánné
mb. intézményvezető

1. számú melléklet

ÉTKEZÉSI BEJELENTŐ
1. Lakó neve: …………………………………………………………………...
2. Az étkezés lemondásának ideje:…………….……-tól……………………-ig (nap)
A bejelentőt kitöltő aláírása:…………………………………………………….
A bejelentőt átvevő műszakvezető ápoló hitelesítő aláírása:……………………

Békéscsaba, 20... ……………..hó ……………… nap
Az étkezés lemondását a fenti napokra tudomásul veszem és intézkedem, hogy az aktuális
havi személyi térítési díj megállapításakor díjcsökkentő tétel legyen.*

Polonkai Istvánné
mb. intézményvezető

* A tárgyhetet megelőző csütörtök 12 h-ig bejelentett lemondás esetén van mód a fenti
kedvezmény igénybevételére.

2. számú melléklet

TÁVOLLÉTI BEJELENTŐ
A távollétre távozó neve:…………………………………………………….
A távollét megkezdésének napja:…………………………………………….
A távollét megkezdését igazoló műszakvezető ápoló aláírása:………………
Visszaérkezés napja:…………………………………………………………
A visszaérkezést igazoló műszakvezető ápoló aláírása:…………………...…
Távolléti napok száma (érkezés napja nincs benne):……………..
A bejelentőt kitöltő aláírása:…………………………………………………....
A bejelentőt átvevő műszakvezető ápoló aláírása:……………………………..

Békéscsaba, 20. …………..…… hó……………nap
A távollétet tudomásul veszem és intézkedem, hogy az aktuális havi személyi térítési díj
megállapításakor díjcsökkentő tétel legyen.*

Polonkai Istvánné
mb. intézményvezető

* Az eltávozás megkezdése előtti (tárgyhetet megelőző) csütörtök 12 h-ig történő leadása
esetén van mód a fenti kedvezmény igénybevételére (kivétel a hirtelen kórházi eltávozás)

3. számú melléklet

Lakrészek, lakószobák heti takarítási feladatai



Szemetesek ürítése, nylonzsákok cseréje szükség szerint



Szemetesek külső tisztítása



Szőnyegek porszívózása



Nyitott polcok nyirkos letörlése



Szekrényekről ujjnyomok eltávolítása



Parketta nyirkos feltörlése



Konyhaszekrény külső letörlése



Üvegfal tisztítása



Konyhai csaptelep szaniteres tisztítása



Villanyrezsó tisztítása



Asztallap letörlése



Fürdőszobai csempék szaniteres tisztítása, vízkő eltávolítása



WC komplett tisztítása, vízkőoldása



Tükrök tisztítása



Fürdőszobai csaptelep szaniteres tisztítása



Tükör alatti piperepolc tisztítása



Hidegburkolatok nyirkos feltörlése

4.számú mellélet

Az érdekképviseleti fórum működési szabályzata
Bevezetés
A Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona lakóinak és vezetésének közös célja,
hogy az intézmény nyugodt és biztonságos életfeltételeket biztosítson minden lakója számára.
A szociális ellátásokról rendelkező 1993. évi III. tv., valamint végrehajtási rendeletei teremtik
meg a lakók érdekképviseletének intézményes garanciáit, amennyiben minden idősek
otthonában kötelezővé teszik érdekképviseleti fórum működését. Ugyanakkor a fenti
jogszabályok kötelező feladatként határozzák meg az intézmény vezetője számára az
érdekképviseleti fórum működési szabályzatának megalkotását. A Békéscsabai Életfa Idősek
Otthona az alábbiakban összegzi a lakók érdekképviseleti fóruma működésének szabályait.

I.

Az érdekképviseleti fórum tagjai

Az érdekképviseleti fórum 5 tagú, a megbízás 2 évre szól, a tagok újraválaszthatók.
Tagok:
A fenntartó képviselője
A dolgozók képviselője
A lakók hozzátartozóinak képviselője
A lakóközösség képviselője

1 fő
1 fő
1 fő
2 fő

A tagság létrejötte
a) A fenntartó képviselőjének tagsága delegálással jön létre, a delegálást a fenntartó
társulási tanácsa jelöli ki
b) Az intézmény dolgozóinak képviselőjét titkos szavazással és közvetlen választással a
dolgozók választják meg.
c) A lakóközösség képviselői és a lakók hozzátartozóinak képviselője az alábbi módon
kerülnek megválasztásra:

1. A lakógyűlés 3 tagú jelölőbizottságot választ nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel. A jelölőbizottság 30 napon belül köteles jelölte(ke)t állítani.
2. A választás titkos, közvetlen szavazással történik, azaz minden lakó egy
szavazattal rendelkezik.
A szavazatok leadása előtt 3 fő szavazatszámláló bizottságot választ a
lakógyűlés.
3. A lakógyűlés akkor szavazóképes, ha legalább a lakók 50%-a + 1 fő jelen van.
Ha a lakógyűlés szavazóképtelen, az eredeti kezdeti időponthoz képest ½ óra
múlva újra összehívható és a jelenlevők számától függetlenül szavazóképes. A
jelölt akkor tekinthető megválasztottnak, ha leadott érvényes szavazatok 50%-a
+ 1 db-t ér el.
4. A szavazatszámláló bizottság 3 napon belül köteles értesíteni a szavazás
eredményéről az intézményvezetőt és a lakóközösséget.
5. A megválasztott fórumtag írásban nyilatkozik arról, hogy a feladatot elvállalja.
A fórum tisztségviselői
A fórum egyedüli tisztségviselője az elnök
Az elnök megválasztása
Az érdekképviseleti fórum tagjai titkos szavazással, egyszerű többséggel választanak elnököt
maguk közül.
A tagság megszűnése
A tagság megszűnik
- a megbízatási időszak lejártával,
- az intézményi jogviszony megszűnésével,
- lemondással,
- visszahívással.
A tagság megszűnése esetén az érdekképviseleti fórum elnöke kezdeményezi új tag
megválasztását. Amennyiben az elnök tagsági viszonya szűnik meg, az elnökválasztást a
fórum tagjai maguk közül a fentiek szerint eszközlik.
Az érdekképviseleti fórum tagjainak névsorát és elérhetőségét az intézményben, jól látható
helyen, ki kell függeszteni.

II.

Az érdekképviseleti fórum működése

A fórum működése során meghatározza ügyrendjét, munkamódszereit, állandó
meghívottak körét. Feladatát a jelen intézményi szabályzat szerint végzi.
A működés formája:
- rendszeresen, havonta egyszer ülésezik,
- munkatervet készít, s ennek alapján feladatát önállóan végzi,

-

munkamegosztással végzi feladatát,
az intézmény vezetője felé írásban, összegezve eljuttatja a közösséget ill. az egyént
érintő problémákat,
félévenként beszámolót készít, melyet a lakógyűléssel ismertet.

A működés tartalma:
- a lakó panasszal fordulhat a fórum felé, ha:
 intézményi jogviszonyát, személyes jogait, kapcsolattartását sérelem éri,
 az intézmény dolgozói megszegik szakmai, titoktartási, vagyonvédelmi
kötelezettségüket,
 az ellátást érintő kifogása van,
- a fórum tagjai az egyedül és betegen itthon lévő lakótársainak segítsenek gondjaik
megoldásában,
- a hosszabb ideje kórházi gyógykezelésben részesülő lakótársakat látogassák meg,
- bármilyen ésszerű takarékossági elvet és gyakorlatot pártoljanak és megvalósításra
juttassák el a nyugdíjasház vezetéséhez is.

III.

Az érdekképviseleti fórum jogai

Javaslattételi jog:
- lakógyűlések napirendje,
- Házirend módosítására,
- megállapodás esetleges felmondására javaslattétel, a Házirendben foglaltak szerint.
Véleményezési jog:
- havi térítési díj emelése,
- az intézmény éves munkatervének, havi programtervének véleményezése,
- az intézmény nyújtotta szolgáltatásokat érintő intézkedések.
Egyetértési jog:
- Házirend megváltoztatása.
Döntési jog:
- díjakat alapítása, továbbá díjak odaítélése.

IV.
-

A fórum elnökének kötelességei
a fórum önálló és rendszeres (havonkénti ill. szükség szerinti ülések összehívása)
működtetése,
az ülések vezetése,
munkamegosztással végeztesse a tagok munkáját (reszortok szerint),
az intézmény vezetője felé írásban összegezve juttassa el elsősorban a közösséget
érintő, majd az egyéni problémákat,
félévenként beszámol a lakógyűlésnek,
keresse a lehetőséget arra, hogy más hasonló intézményt megismerjen,
esetenként vegyen részt az élelmezési fórum, étkezési tanácsadó testület ülésein,
a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthonát érintő önkormányzati (tulajdonosi)
közgyűlésen vegyen részt.

V.
-

VI.

Az intézmény vezetőjének kötelessége:
a fórum működése tárgyi feltételeinek biztosítása,
lakógyűlés előtt konzultáció a fórum elnökével,
a fórum tevékenységéről rendszeres tájékoztatás biztosítása a lakógyűlésen,
a javaslatokra, panaszokra írásbeli válaszadás 30 napon belül,
az Életfa Hírlevélben önálló rovat biztosítása.

Az intézmény vezetőjének és a fórum elnökének együttműködése, közös
feladatai

A fórum rendszeresen működjön, általában összhangban az intézmény vezetésével.
Az intézmény vezetője és a fórum elnöke között a teljes bizalom, őszinteség, a jó szándék
feltételezése alakuljon ki.

Békéscsaba, 2015. hó nap

Polonkai Istvánné
mb. intézményvezető

MEGÁLLAPODÁS / határozatlan idejű átlagos ápolás, gondozás
ellátásra

mely létrejött egyrészről a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona (székhely: 5600
Békéscsaba, Lencsési út 85., ellátás helye: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 85. képviseli
Polonkai Istvánné mb. intézményvezető) a továbbiakban, mint ellátást nyújtó,
Másrészről
Név: anyja neve: állampolgársága: magyar, szem.ig.szám: TAJ: nyugdíjas törzsszám:
születési hely: idő: lakcím: Békéscsaba alatti lakos, a továbbiakban, mint ellátást igénybe
vevő között,
ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményben történő ellátásra, az alább részletezettek
szerint:
Az intézményi ellátás időtartama
Felek megállapodást kötnek ápolást, gondozást nyújtó intézményi férőhely határozatlan idejű
igénybevételére jelen okirat szerint, mely jogviszony kezdő napja: 20….. év hó napja.
Szerződő felek azonban próbaidőt kötnek ki, melynek időtartama 30 nap a mai naptól
kezdődően. A próbaidő alatt bármelyik szerződő fél jogosult a jogviszonyt indokolás nélkül
megszüntetni. A felmondást ekkor is írásban kell eszközölni a másik félhez, és abban
pontosan meg kell jelölni a kiköltözés tényleges naptári napját. Minden megkezdett nap a
térítési díj fizetésénél egész napnak számít.

Szolgáltatások formája, módja, köre
Az intézmény az ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményre vonatkozó hatályos
jogszabályi előírások, valamint alább pontosan meghatározott módon, teljes körű ellátást
nyújt. A nyújtott szolgáltatások formáját, módját és körét felek az alábbiak szerint jelölik
meg:
1. Biztosítja a lakhatást, a folyamatos fűtést, világítást, melegvíz ellátást.
2. Napi legalább háromszori étkeztetést – melyből egy alkalommal főtt ételt biztosít.
3. Szükség szerint biztosítja a ruházattal, textíliával való ellátást és a ruházat, textíliák
mosását, javítását a házirendben meghatározott módon.
4. Gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentális gondozásáról, egészségügyi
ellátásáról, valamint az ingyenesen nyújtott alapgyógyszerek biztosításáról. Az
ingyenesen nyújtott alapgyógyszerek listáját a Házirend melléklete tartalmazza.
Gondoskodik a saját térítésű gyógyszerek beszerzéséről.
5. Gondoskodik a szabadidő kultúrált eltöltéséről.
6. A bentlakásos intézmény gondoskodik az ellátást igénybe vevő értékeinek és
vagyontárgyainak megőrzéséről, melynek módja és az abból kizárt tárgyak köre a
házirendben van szabályozva.
7. Alapfeladatokat meghaladóan is szervez az intézmény szolgáltatásokat (pl. pedikűr,
fodrászat, kozmetika, masszázs), melyekért a szolgáltatást igénybe vevő fizeti a
szolgáltatás díját.
8. Az intézmény vezetője köteles gondoskodni: a szolgáltatást igénybe vevő és
hozzátartozói közötti személyes kapcsolattartásról.

9. Az
intézményi
dolgozók
foglalkozásbeli
titoktartási
kötelezettségének
érvényesítéséről és az ellátást igénybe vevő személyiségi jogainak tiszteletben
tartásáról az intézmény vezetője gondoskodik.
Felek rögzítik, hogy ezen túlmenően esetenként előre meghirdetett programok, rendezvények,
szolgáltatások külön szolgáltatási díj ellenében vehetőek igénybe, melyek mindenkor hatályos
díját és a fizetés rendjét az intézményvezető a helyben szokásos módon közzéteszi, illetőleg
azok körének lehetséges formáit a házirend tartalmazza.
Személyi térítési díj fizetésére vonatkozó szabályok
Az ellátott tartására köteles személy, 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 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 2.§ (3) bek. szerint.
Neve:………………………………………………………………………………………….
Születési neve:………………………………………………………………………………..
Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………
Lakóhelye:…………………………………………………………………………………....

Az Szt. 117/B.§ alapján az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy
az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését tartós
bentlakásos intézmény esetén legfeljebb három évre vállalhatja, amely időtartam
meghosszabbítható. Az önkéntes fizetést ennek alapján vállalom mint ellátást igénylő/
vagy ellátást igénylő helyett a mai naptól számított három évre azzal, hogy
kötelezettséget vállalok arra, hogy a határidő letelte előtt két hónappal nyilatkozom a
további vállalásról, annak hiányában az intézményvezető a jövedelemvizsgálatot
lefolytatja és annak eredménye alapján határozza meg a személyi térítési díjat:
Név:…………………………………………………………………………………...
Születési hely, idő:……………………………………………………………………
Lakcím:……………………………………………………………………………….
Erre tekintettel kérem a jövedelemvizsgálat lefolytatásának a mellőzését a jelen
megállapodás 1. számú mellékletét képező Megállapodásban rögzítettekre tekintettel.
Az ellátást igénybe vevő által fizetendő havi személyi térítési díj összege a jelen
jogviszony létesítésének a napján: 95.100 Ft / (3.170 Ft/ nap) mely az intézményi térítési
díjjal egyező.
Ezen túlmenően felek rögzítik, hogy a Békéscsabai Kistérségi Többcélú Önkormányzati
Társulás, mint fenntartó határozza meg a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona
intézményi térítési díját a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az erre
vonatkozó tájékoztató a faliújságon megtekinthető.
A térítési díjat havonta utólag, a házirendben foglaltaknak megfelelően kell kiegyenlíteni.
A személyi térítési díj meg nem fizetése a Házirend súlyos megsértését eredményezi,
mely alapján a fenntartó a jelen megállapodást felmondhatja, a felmondási idő 30 nap. .
A térítési díj fizetési kötelezettség elmulasztása esetén az Szt. 102. § szerint kell eljárni:
102. § (1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési
díj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha
a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó
napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
(2) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni,
jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére
vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli

jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az intézményvezető a jövedelemvizsgálatot
- ideértve a 68/B. § és a 117/B. § szerinti esetet is - a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja,
és a személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.
(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a
(2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b) pontja
alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a
térítési díj megfizetését.
(4) Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt
vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről,
annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben foglaltakról.
(5) A 101. § (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119. § (2) bekezdése
szerint jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.
Az ellátást igénylő tudomásul veszi, hogy a távollét idejére megállapított térítési díj a hatályos
jogszabályok alapján kerül elszámolásra azzal, hogy a távolléti napokat éves szinten az
ellátást nyújtó összesíti. (A jelenleg hatályos szabályozás szerint a két hónapot meg nem
haladó távollét idejére a megállapított térítési díj 20%-át kell fizetni. Két hónapot meghaladó
távollét esetén - egészségügyi intézményben történő kezelés tartamára - 40%-ot, míg minden
más esetben 60 %-ot kell fizetni. Indokolatlan, nem engedélyezett vagy nem a házirendben
rögzítettek szerint megvalósult távollét esetén teljes összegű térítési díjat kell fizetni.
Az ellátást igénybe vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az ellátási jogviszony létesítésére
vonatkozó kérelméhez csatolt, az ellátást igénylő és családja vagyoni, jövedelmi
viszonyainak, szociális körülményeinek, egészségi állapotára vonatkozó igazolások, valamint
a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 22.§ (2) bekezdésében megjelölt, a szociális
rászorultságot igazoló iratok, nyilatkozatok, illetve azok másolata tartalmában, továbbá a
szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben, a saját, illetőleg általa megnevezett
hozzátartozó(i)ja személyi adataiban, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett
változásokról az ellátást nyújtót haladéktalanul (legkésőbb 3 napon belül) tájékoztatja,
írásban, igazolható módon. (Postai ajánlott küldeményként feladva, vagy a titkárságon
személyesen leadva, átvett példánnyal.) Az ellátást igénylő mindezeken túlmenően köteles
haladéktalanul tájékoztatni az ellátást nyújtót írásban minden olyan tényről, mely jelen
jogviszony létesítését, fenntartását, illetve megszüntetését befolyásolhatja, melyre
kötelezettséget vállal.
Belépési hozzájárulás fizetésére vonatkozó szabályok
Az ellátott vagy az ellátott helyett:
Név:………………………………………………………………………………
Születési hely, idő:……………………………………………………………….
Anyja neve:……………………………………………………………………….
Lakcím:……………………………………………………………………………
vállalta a belépési hozzájárulás megfizetését, melynek összege: 500.000 Ft. A jelen
megállapodás aláírását megelőzően a befizetést a kötelezett megfelelően igazolta, a banki
igazolással, melynek eredeti példánya jelen okirat 1. számú melléklete. A belépési
hozzájárulás időarányos részét vissza kell fizetni, ha az ellátás az intézménybe történő
beköltözést követő 3 éven belül megszűnik, ideértve az ellátott elhalálozásának esetét is.
Amennyiben az ellátott fizette be a belépési hozzájárulást, annak visszatérítendő összege az
örökösnek/örökösöknek fizethető ki jogerős hagyatékátadó végzés alapján. Amennyiben a
belépési hozzájárulást más személy fizette be, annak arányos része a befizetőnek jár vissza. A
belépési hozzájárulás időarányos részét a jogviszony megszűnését követő 15 napon belül kell
megfizetni a jogosult részére, ennek feltétele a jogosultság igazolása jogerős hagyatékátadó
végzéssel. A visszafizetendő összeg után kamat nem jár.

Az ellátás megszüntetésének és megszűnésének módjai
1. Az ellátás megszüntetése a megállapodás felmondásával: az ellátott, ill. törvényes
képviselője indokolás nélkül kérheti a megszüntetést. Az intézmény vezetője akkor mondhatja
fel írásban, ha az ellátott másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, vagy az intézményi
elhelyezése nem indokolt, az ellátott a házirendet súlyosan megsérti, illetve ha az ellátott, a
törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítési díj fizetési
kötelezettségének a törvény szerint nem tesz eleget (Szt. 101.§ - 102.§) fentiek szerint. A
felmondás ellen annak kézhezvételét követően a fenntartóhoz vagy a bírósághoz lehet
fordulni, az Szt. szabályai szerint.
2. Az intézményi jogviszony megszűnik: az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
a jogosult halálával, illetve a határozott idejű intézményi elhelyezés esetén a megjelölt
időtartam lejártával, kivéve, ha e törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama
meghosszabbítható, valamint a jogszabályban meghatározott megállapodás felmondásával.
Az intézményi jogviszony megszűnésének időpontjában a felek elszámolnak, mely kiterjed:
¤
a fizetendő térítési díjra, annak esetleges hátralékára, a belépési díj fennmaradt részére,
¤
az intézmény eszközeiben szándékosan okozott kárra
¤
minden olyan dologra, amely az intézmény humán jellegével összeegyeztethetően az
intézményi jogviszony megszűnéséhez kapcsolódik.
Az intézményi jogviszony megszüntetésére a felmondási idő figyelembe vételével kerülhet
sor. Az intézményi jogviszony megszüntetése esetén az ellátást nyújtó értesíti a jogosultat,
illetve törvényes képviselőjét az ellátott tulajdonát képező tárgyak elvitelének határidejéről,
rendjéről, feltételeiről.
Ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy a jelenleg hatályos intézményi Házirendet ismeri,
azt megértette és azok szabályait magára nézve kötelezőnek elfogadja. A Házirend a
hirdetőtáblán mindenkor ki van függesztve, így annak esetleges későbbi változtatása az
ellátott számára nyomon követhető.
Ellátást igénybe vevő felelőssége tudatában kijelenti, hogy nem tud olyan betegségről
személyét
illetően,
amely
a
közösségbe
való
tartózkodását
kizárná.
Tudomással bír arról, hogy a beköltözéskor elhalálozása esetére vonatkozóan nyilatkozatot
kell adnia a „Házirendben” foglaltak szerint.
Ellátást igénylő kijelenti, hogy jelen megállapodást cselekvőképessége és belátási képessége
birtokában minden kényszertől mentesen kötötte és ezen megállapodásban, valamint annak
mellékletében rögzített kikötéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el.
Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a megállapodásban foglalt jogokat kölcsönösen
tiszteletben tartják és a kötelezettségeket maradéktalanul teljesítik.
Ezen megállapodásból eredő jogvitát felek elsősorban peren kívül rendezik, amennyiben ez
nem vezetne eredményre, úgy annak eldöntésére bírói utat vehetnek igénybe.
Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, A szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény és más
szakmai jogszabályok, valamint az intézmény belső szabályzataiban és a Házirendben
rögzítettek az irányadóak.

A megállapodásban és a mellékletben rögzített szabályok a mindenkor hatályos
jogszabályoknak megfelelően módosulhatnak, melyet felek tudomásul vesznek azzal, hogy
azt írásban is rögzíteni kell.
Fenti megállapodást a felek elolvasás és együttes értelmezés után aláírták, kijelentve, hogy
egyebet írásba foglalni nem kívánnak, a megállapodás akaratuknak megfelelően került
rögzítésre. Az ellátást igénybe vevő a megállapodás aláírásával elismeri, hogy a
megállapodásnak, továbbá a Házirendnek egy eredeti példányát átvette.

Békéscsaba, 2015. év hó napján.

Polonkai Istvánné
mb. intézményvezető
az ellátást nyújtó képviseletében

ellátást igénylő/törvényes képviselő

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:……………………………………… Lakcím:……………………………………
Név:……………………………………… Lakcím:……………………………………

MEGÁLLAPODÁS / határozatlan idejű emelt szintű ellátásra

mely létrejött egyrészről a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona (székhely: 5600
Békéscsaba, Lencsési út 85., ellátás helye: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 85. képviseli
Polonkai Istvánné mb. intézményvezető) a továbbiakban, mint ellátást nyújtó,
Másrészről
Név: anyja neve: állampolgársága: magyar, szem.ig.szám: TAJ: nyugdíjas törzsszám:
születési hely: idő: lakcím: Békéscsaba alatti lakos, a továbbiakban, mint ellátást igénybe
vevő között,
ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményben történő ellátásra, az alább részletezettek
szerint:
Az intézményi ellátás időtartama
Felek megállapodást kötnek emelt szintű ápolást, gondozást nyújtó intézményi férőhely
határozatlan idejű igénybevételére jelen okirat szerint, mely jogviszony kezdő napja: 20…..
év hó napja.
Szerződő felek azonban próbaidőt kötnek ki, melynek időtartama 30 nap a mai naptól
kezdődően. A próbaidő alatt bármelyik szerződő fél jogosult a jogviszonyt indokolás nélkül
megszüntetni. A felmondást ekkor is írásban kell eszközölni a másik félhez, és abban
pontosan meg kell jelölni a kiköltözés tényleges naptári napját. Minden megkezdett nap a
térítési díj fizetésénél egész napnak számít.

Szolgáltatások formája, módja, köre
Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen jogviszony EMELT SZINTŰ férőhelyre jön létre, így az
ellátott elhelyezése egyszemélyes lakrészben / kétszemélyes lakrészben történik. A lakrész
lakószoba, fürdőszoba, konyha és terasz helyiségekből áll, bútorozott / abba a lakó a külön
leltár szerint behozott bútorokat helyezi el. A használatba kapott lakrész …….m2 nagyságú
összesen, annak kizárólagos használatára az ellátott élete végéig jogosult. Amennyiben az
elhelyezés kétszemélyes lakrészben történik és az ellátott egyedül marad, három hónap
elteltével az intézmény másik lakótársat költöztethet a lakrészbe a lakóval egyeztetve azt.
Az intézmény az ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményre vonatkozó hatályos
jogszabályi előírások, valamint alább pontosan meghatározott módon, teljes körű ellátást
nyújt. A nyújtott szolgáltatások formáját, módját és körét felek az alábbiak szerint jelölik
meg:
1. Biztosítja a lakhatást, a folyamatos fűtést, világítást, melegvíz ellátást az ellátott által
használatban – emelt szintű ellátást szolgáló – lakóegységben (egyszemélyes
lakóegység vagy kétszemélyes lakóegység)
2. Napi legalább háromszori étkeztetést – melyből egy alkalommal főtt ételt biztosít.
3. Szükség szerint biztosítja a ruházattal, textíliával való ellátást és a ruházat, textíliák
mosását, javítását a házirendben meghatározott módon.
4. Gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentális gondozásáról, egészségügyi
ellátásáról, valamint az ingyenesen nyújtott alapgyógyszerek biztosításáról. Az
ingyenesen nyújtott alapgyógyszerek listáját a Házirend melléklete tartalmazza.
Gondoskodik a saját térítésű gyógyszerek beszerzéséről.
5. Gondoskodik a szabadidő kultúrált eltöltéséről.

6. A bentlakásos intézmény gondoskodik az ellátást igénybe vevő értékeinek és
vagyontárgyinak megőrzéséről, melynek módja és az abból kizárt tárgyak köre a
házirendben van szabályozva.
7. Alapfeladatokat meghaladóan is szervez az intézmény szolgáltatásokat (pl. pedikűr,
fodrászat, kozmetika, masszázs), melyekért a szolgáltatást igénybe vevő fizeti a
szolgáltatás díját.
8. Az intézmény vezetője köteles gondoskodni: a szolgáltatást igénybe vevő és
hozzátartozói közötti személyes kapcsolattartásról.
9. Az
intézményi
dolgozók
foglalkozásbeli
titoktartási
kötelezettségének
érvényesítéséről és az ellátást igénybe vevő személyiségi jogainak tiszteletben
tartásáról az intézmény vezetője gondoskodik.
Felek rögzítik, hogy ezen túlmenően szolgáltatási díj ellenében vehetőek igénybe az
intézmény szolgáltatásai, melyek mindenkor hatályos díját és a fizetés rendjét az
intézményvezető a helyben szokásos módon közzéteszi, illetőleg azt a házirend tartalmazza.
Személyi térítési díj fizetésére vonatkozó szabályok
Az ellátott tartására köteles személy, 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 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 2.§ (3) bek. szerint.
Neve:………………………………………………………………………………………….
Születési neve:………………………………………………………………………………..
Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………
Lakóhelye:…………………………………………………………………………………....

Az Szt. 117/B.§ alapján az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy
az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését tartós
bentlakásos intézmény esetén legfeljebb három évre vállalhatja, amely időtartam
meghosszabbítható. Az önkéntes fizetést ennek alapján vállalom mint ellátást igénylő/
vagy ellátást igénylő helyett a jelen megállapodás aláírásának napjától számított 3
évre azzal, hogy a határidő elteltét megelőző 60. napig kötelezettséget vállalok arra,
hogy további vállalásomról írásban nyilatkozzak. Ennek elmulasztása esetén
tudomásul veszem, hogy az intézményvezető elrendeli a jövedelemvizsgálatot, és
annak eredménye alapján jogosult meghatározni a személyi térítési díj összegét.
Név:…………………………………………………………………………………...
Születési hely, idő:……………………………………………………………………
Lakcím:……………………………………………………………………………….
Erre tekintettel kérem a jövedelemvizsgálat lefolytatásának a mellőzését a jelen
megállapodás 1. számú mellékletét képező Megállapodásban rögzítettekre tekintettel.
Az ellátást igénybe vevő által fizetendő havi személyi térítési díj összege a jelen
jogviszony létesítésének a napján: 95.100 Ft / (3.170 Ft/ nap) mely az intézményi térítési
díjjal egyező.
Ezen túlmenően felek rögzítik, hogy a Békéscsabai Kistérségi Többcélú Önkormányzati
Társulás, mint fenntartó határozza meg a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona
intézményi térítési díját a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az erre
vonatkozó tájékoztató a faliújságon megtekinthető.
A térítési díjat havonta utólag, a házirendben foglaltaknak megfelelően kell kiegyenlíteni.
A személyi térítési díj meg nem fizetése a Házirend súlyos megsértését eredményezi,
mely alapján a fenntartó a jelen megállapodást felmondhatja, a felmondási idő 30 nap.
A térítési díj fizetési kötelezettség elmulasztása esetén az Szt. 102. § szerint kell eljárni:

102. § (1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési
díj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha
a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó
napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
(2) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni,
jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére
vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli
jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az intézményvezető a jövedelemvizsgálatot
- ideértve a 68/B. § és a 117/B. § szerinti esetet is - a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja,
és a személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.
(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a
(2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b) pontja
alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a
térítési díj megfizetését.
(4) Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt
vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről,
annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben foglaltakról.
(5) A 101. § (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119. § (2) bekezdése
szerint jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.
Az ellátást igénylő tudomásul veszi, hogy a távollét idejére megállapított térítési díj a hatályos
jogszabályok alapján kerül elszámolásra azzal, hogy a távolléti napokat éves szinten az
ellátást nyújtó összesíti. (A jelenleg hatályos szabályozás szerint a két hónapot meg nem
haladó távollét idejére a megállapított térítési díj 20%-át kell fizetni. Két hónapot meghaladó
távollét esetén - egészségügyi intézményben történő kezelés tartamára - 40%-ot, míg minden
más esetben 60 %-ot kell fizetni. Indokolatlan, nem engedélyezett vagy nem a házirendben
rögzítettek szerint megvalósult távollét esetén teljes összegű térítési díjat kell fizetni.
Az ellátást igénybe vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az ellátási jogviszony létesítésére
vonatkozó kérelméhez csatolt, az ellátást igénylő és családja vagyoni, jövedelmi
viszonyainak, szociális körülményeinek, egészségi állapotára vonatkozó igazolások, valamint
a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 22.§ (2) bekezdésében megjelölt, a szociális
rászorultságot igazoló iratok, nyilatkozatok, illetve azok másolata tartalmában, továbbá a
szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben, a saját, illetőleg általa megnevezett
hozzátartozó(i)ja személyi adataiban, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett
változásokról az ellátást nyújtót haladéktalanul (legkésőbb 3 napon belül) tájékoztatja,
írásban, igazolható módon. (Postai ajánlott küldeményként feladva, vagy a titkárságon
személyesen leadva, átvett példánnyal.) Az ellátást igénylő mindezeken túlmenően köteles
haladéktalanul tájékoztatni az ellátást nyújtót írásban minden olyan tényről, mely jelen
jogviszony létesítését, fenntartását, illetve megszüntetését befolyásolhatja, melyre
kötelezettséget vállal.
Egyszeri hozzájárulás fizetésére vonatkozó szabályok
Az ellátott vagy az ellátott helyett:
Név:………………………………………………………………………………
Születési hely, idő:……………………………………………………………….
Anyja neve:……………………………………………………………………….
Lakcím:……………………………………………………………………………
vállalta az egyszeri hozzájárulás megfizetését, melynek összege:
egyszemélyes lakóegység 3.250.000 Ft
kétszemélyes lakóegység 2.000.000 Ft személyenként két személy egyidejű beköltözése
esetén. A jelen megállapodás aláírását megelőzően a befizetést a kötelezett megfelelően

igazolta eredeti banki igazolással, melynek eredeti példánya a jelen megállapodás 1. számú
melléklete.
A
befizetett
összeg
……………………………Ft,
azaz
…………………………………………………………….forint
összeg.
Az
egyszeri
hozzájárulás időarányos részét vissza kell fizetni, ha az ellátás az intézménybe történő
beköltözést követő 5 éven belül megszűnik, kivéve az elhalálozás esetét. Az egyszeri
hozzájárulást a jogosultnak – ellátott vagy a befizetést teljesítő személy- a jogviszony
megszüntetését követően 15 napon belül kell megfizetni, arra kamat nem jár.
Az ellátás megszüntetésének és megszűnésének módjai
1. Az ellátás megszüntetése a megállapodás felmondásával: az ellátott, ill. törvényes
képviselője indokolás nélkül kérheti a megszüntetést. Az intézmény vezetője akkor mondhatja
fel írásban, ha az ellátott másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, vagy az intézményi
elhelyezése nem indokolt, az ellátott a házirendet súlyosan megsérti, illetve ha az ellátott, a
törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítési díj fizetési
kötelezettségének a törvény szerint nem tesz eleget (Szt. 101.§ - 102.§) fentiek szerint. A
felmondás ellen annak kézhezvételét követően a fenntartóhoz vagy a bírósághoz lehet
fordulni, az Szt. szabályai szerint.
2. Az intézményi jogviszony megszűnik: az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
a jogosult halálával, illetve a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam
lejártával, kivéve, ha e törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama
meghosszabbítható, valamint a jogszabályban meghatározott megállapodás felmondásával.
Az intézményi jogviszony megszűnésének időpontjában a felek elszámolnak, mely kiterjed:
¤
a fizetendő térítési díjra, annak esetleges hátralékára, egyszeri hozzájárulás időarányos
részére,
¤
az intézmény eszközeiben szándékosan okozott kárra
¤
minden olyan dologra, amely az intézmény humán jellegével összeegyeztethetően az
intézményi jogviszony megszűnéséhez kapcsolódik.
Az intézményi jogviszony megszüntetésére a felmondási idő figyelembe vételével kerülhet
sor. Az intézményi jogviszony megszüntetése esetén az ellátást nyújtó értesíti a jogosultat,
illetve törvényes képviselőjét az ellátott tulajdonát képező tárgyak elvitelének határidejéről,
rendjéről, feltételeiről.
Ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy a jelenleg hatályos intézményi Házirendet ismeri,
azt megértette és azok szabályait magára nézve kötelezőnek elfogadja. A Házirend a
hirdetőtáblán mindenkor ki van függesztve, így annak esetleges későbbi változtatása az
ellátott számára nyomon követhető.
Ellátást igénybe vevő felelőssége tudatában kijelenti, hogy nem tud olyan betegségről
személyét
illetően,
amely
a
közösségbe
való
tartózkodását
kizárná.
Tudomással bír arról, hogy a beköltözéskor elhalálozása esetére vonatkozóan nyilatkozatot
kell adnia a „Házirendben” foglaltak szerint.
Ellátást igénylő kijelenti, hogy jelen megállapodást cselekvőképessége és belátási képessége
birtokában minden kényszertől mentesen kötötte és ezen megállapodásban, valamint annak
mellékletében rögzített kikötéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el.
Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a megállapodásban foglalt jogokat kölcsönösen
tiszteletben tartják és a kötelezettségeket maradéktalanul teljesítik.

Ezen megállapodásból eredő jogvitát felek elsősorban peren kívül rendezik, amennyiben ez
nem vezetne eredményre, úgy annak eldöntésére bírói utat vehetnek igénybe.
Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, A szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény és más
szakmai jogszabályok, valamint az intézmény belső szabályzataiban és a Házirendben
rögzítettek az irányadóak.
A megállapodásban és a mellékletben rögzített szabályok a mindenkor hatályos
jogszabályoknak megfelelően módosulhatnak, melyet felek tudomásul vesznek azzal, hogy
azt írásban is rögzíteni kell.
Fenti megállapodást a felek elolvasás és együttes értelmezés után aláírták, kijelentve, hogy
egyebet írásba foglalni nem kívánnak, a megállapodás akaratuknak megfelelően került
rögzítésre. Az ellátást igénybe vevő a megállapodás aláírásával elismeri, hogy a
megállapodásnak, továbbá a Házirendnek egy eredeti példányát átvette.

Békéscsaba, 2015. év hó napján.

Polonkai Istvánné
mb. intézményvezető
az ellátást nyújtó képviseletében

ellátást igénylő/törvényes képviselő

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:……………………………………… Lakcím:……………………………………
Név:……………………………………… Lakcím:……………………………………

SZAKMAI PROGRAM
Békéscsabai Kistérségi Életfa
Idősek Otthona
Békéscsaba, Lencsési út 85.
(módosításokkal egységes szerkezetben)

Elfogadva: ... KTT határozat alapján
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Bevezető
Békéscsaba Megyei jogú Város Önkormányzata 1999. november 18-án kelt határozatával
létrehozta a Csabai „Életfa” Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaságot. Az intézmény
az alapító okiratban megjelölt alapfeladata: szociális ellátás elhelyezéssel. 2007. június 28.
ülésén Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Csabai „Életfa” Kht.
egyszemélyes tulajdonosa, döntött arról, hogy a Csabai „Életfa” Nyugdíjasházban
megüresedő férőhelyeket általános szintű idősek otthoni férőhellyé kell minősíteni.
Ugyanezen ülésén a Békéscsaba Megyei jogú Város Önkormányzata 332/2007. (VI. 28.)
közgyűlési határozatban döntött arról, hogy a Csabai „Életfa” Kht. 2008. január 01-től a
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás önálló költségvetési
intézményeként működteti. A fenntartó határozatában foglaltak szerint, 2010. március hó 31.
napjával az intézmény beolvadt a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központba, jogutódlással megszűnt (beolvadás), a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális
Szolgáltató Központ telephelyeként működik tovább, szakmai feladatait maradéktalanul
ellátja a jövőben is.
2014. július 01. napjától kezdődően a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona ismét
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működik.
Intézmény székhelye: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 85.
Telephelye: nincs
Fenntartó neve, székhelye: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

Szolgáltatói nyilvántartás alapján az alábbi szolgáltatások nyújtására jogosult: - ápolást,
gondozást nyújtó szociális intézmény:
- 124 férőhely, ebből 34 emelt szintű, 90 átlagos ápolást, gondozást nyújtó férőhely
Ellátási területe: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
településeinek közigazgatási területe, a mindenkor hatályos jogszabály szerint ellátási területe
a jogszabályban meghatározott mértékben ettől eltérő lehet.
Az idősek otthonába - a következő bekezdésben rögzített szerinti kivétellel - a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 68./A §
(3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de fekvőbeteggyógyintézeti kezelést nem igényelő személy látható el, aki a rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltötte. Ellátható továbbá az a 18. életévét betöltött, betegsége vagy
fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes fentebb meghatározott gondozási
szükséglettel rendelkező személy is, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó
intézményben nem biztosítható. Idősek otthonába a fenti feltételeknek megfelelő személlyel
az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és
fogyatékos hozzátartozója a hivatkozott gondozási szükséglet hiányában is felvehető.
A férőhelyszám 15%-áig az Sztv.-ben meghatározott gondozási szükséglettel nem rendelkező
személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban
vállalja a fenntartó által megállapított szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi
térítési díj megfizetését. Ebben az esetben az ellátott után normatív állami hozzájárulás nem
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vehető igénybe. Biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő ne kerüljön előnyösebb
helyzetbe, mintha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. Az
ellátás megkezdésétől számított egy éves időtartamot követően, ha az ellátott állapota
indokolja, az intézményvezető döntése alapján elvégezhető a gondozási szükségletének.
Az idősek otthonban 22 m²-es, 19 m²-es és 30 m²-es, egy, két és három személyes jól
felszerelt apartmanokban laknak a lakók, részben saját bútorzattal, részben intézményi
berendezéssel ellátottak a lakrészek. Tornaterem, könyvtár, foglalkoztató szoba, több
közösségi tér áll a gondozottak rendelkezésre, ahol közös programokat, ünnepségeket
szervezünk. TV nézésre, biliárdozásra és más közös tevékenységekre van lehetőség a
társalgóban, a szépen gondozott és parkosított kert kiváló pihenést kínál egész évben.
A demens betegek magas száma indokolta az önálló demens részleg kialakítását, így a
demens ellátottak önálló részlegben kerültek elhelyezésre. A részlegben a teljes ellátásuk
megoldott, a kertben részükre elválasztott önálló terasz és kertrész is van, mely biztonságos
ápolásukat segíti.
A 2014. évben kialakított terápiás részlegben minden ellátott használhatja, van önálló
sószoba, infraszauna, kiváló minőségű Ceragem-ágy és fizikai közérzetet javító és gyógyítást
szolgáló gépek, berendezések, mindegyik szolgáltatás akadálymentes környezetben van, így
az igénybe vehető a segédeszközzel közlekedők számára is.

Szolgáltatás célja, feladata
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
Célunk, hogy ezt az otthont a kistérségi társulás közigazgatási területén élő időskorú és
szociálisan rászorult lakosság a Csabai „Életfában” megtalálja. Szemléletünk szerint az
intézményünkben a személyes intimszféra megőrzése mellett ki-ki annyi és olyan segítséget
kapjon a mindennapokban, amit állapota szükségessé tesz. Kulcsszavunk az emberi méltóság
megőrzése.
Feladatunk: személyes gondoskodás keretében az igénylő egészségi, pszichés állapotának és
szociális helyzetének komplex, személyre szóló teljes körű ellátásának megvalósítása.
A célok elérésének alapja a kellő létszámú és szakképesítésű munkaerő megléte. A minőségi
szakmai munka feltétele a munkaerő stabilitásának, továbbképzésének és szükséges minőségi
változásoknak az egyidejű biztosítása. Az idősek otthona szakmai létszáma és szakmai
képesítése a rendelkezéseknek megfelelő.
Figyelembe véve, hogy korszerű, hatékony, probléma-érzékeny, humánum dominanciájú
ellátást biztosítunk a rászoruló idős emberek számára, a Házirendben részletezetten kell
szervezni és biztosítani az egészségügyi, gondozási, lelki ellátás szabályait. Hosszabb távon
arra kell felkészülni, hogy folyamatosan nő a rendkívül rossz fizikai és szellemi állapotú idős
lakók aránya, ennek megfelelően nő a fizikai ápolási munka súlya is.
A lakók egészségügyi ellátásának koordinálása, az ápolási-gondozási folyamat teljes körű
irányítása az intézmény főnővérének a feladata. Munkája során nagy hangsúlyt fektet a
korszerű ápolási módszerek alkalmazására, a betegjogok betartására és a gondozott-gondozó
közötti kapcsolat megfelelő kialakítására. A lakók egyre nagyobb hányada súlyos, döntően
krónikus betegségekkel terhelten kerül felvételre. A teljes ápolásra szorulók aránya átlagosan
meghaladja a 60%-ot. A magas életkor miatt gyakoribbak az idős korra jellemző
megbetegedések, hirtelen kialakuló állapotok. Szerződéses jogviszonyban heti 6 órában a
jogszabályoknak megfelelően belgyógyász, endokrinológus, diabetológus szakorvos végzi a
lakók egészségügyi ellátását.
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A lakók átlagéletkora folyamatosan 75 év feletti. Ennek figyelembevételével kell a
mentálhigiénés munka hatékonyságát növelni, biztosítva az ehhez szükséges, megfelelő
képesítéssel rendelkező szakmai létszámot is.
Külön figyelmet kell fordítani a mentálisan hanyatló állapotú lakók ápolására, gondozására.
Elő kell segíteni, hogy emberi méltóságukat a lehető legteljesebb mértékben, a lehető
leghosszabb ideig megőrizzék. Az emberi viszonyok tudatos szervezése, erősítése (lakók
egymás között, lakók és dolgozók között) az emberséges, szeretetre is építő idősek otthoni lét
meghatározó eleme.
Az intézmény területi adottságait figyelembe véve szeretnénk tartalommal feltölteni a
hatalmas parkot. A dolgozók számára kialakítandó helyiségek is arra kell, hogy szolgáljanak,
hogy mind jobb körülmények között végezhessék feladataikat. Elősegítjük, hogy minél több
lakónk éljen az internetes hálózat adta lehetőségekkel családi, ismerősi kapcsolatainak
ápolásában.
Folyamatos fejlesztést igényel a lakók ellátásának egyéb eszközrendszere is. Ennek főbb
elemei az étkeztetés, a személyi higiénia, a mosodai tevékenység, a takarítás, a
szobaberendezés, az ápolási munka, a foglalkoztatás, az egészségügyi ellátás eszközigénye.
Fontos a biztonságos működtetést szolgáló karbantartói, állagmegőrzési tevékenység tárgyi
feltételeinek megléte. Az otthon épületének és környezetének védelmébe, alakításába
folyamatosan be kell vonni a lakókat is.
Lakók részére térítésmentesen biztosított speciális szolgáltatások:
- jogi tanácsadás a lakók részére teljes körűen, okiratszerkesztéssel, ügyintézéssel, a
hozzátartozók részére az ellátási jogviszonnyal összefüggésben teljes körű tanácsadás,
dolgozók részére a jogviszonyukkal összefüggésben teljes körű tanácsadás
- szabadidős programok szervezése ( kirándulások, rendezvények, programok látogatása
kísérővel és étkezéssel, amennyiben az étkezési időben történik).

Egészségügyi ellátás
Az ápolók, gondozók alapápolási feladatokat látnak el:
- táplálkozás, folyadékpótlás, pihenés, hely- és helyzetváltoztatás (mozgás), az ürítés és
a személyi higiéné szükségletének szakszerű biztosítása,
- gondozott (az ellátott egészségügyi állapotának figyelemmel kísérése, állapotváltozás
esetén szorosabb megfigyelése (vércukorszint, pulzus, vérnyomás, légzés, testsúly
stb.)
- az észlelt tünetek, állapotváltozások jelzése,
- személyre szabottan az orvos által előírt rendszeresen szedett és a szükség szerinti
esetenkénti gyógyszerek pontos kiadagolása és /azok körültekintő ellenőrzése utáni/
beadása
- a beteg gyógyulásának elősegítése az orvos utasításainak megfelelő gyógyszerek,
injekciók beadása, műtét utáni sebellátás, sebkötözés,
- szakszerű ápolás,
- ágyneműcsere,
- öltöztetés, fürdetés, tisztálkodás segítése,
- hely, - helyzetváltoztatáshoz szükséges eszközök alkalmazása – használatának
megtanítása,
- haldokló ellátása, halott körüli teendők ellátása.

Az egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik lakói részére történő:
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egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról
orvosi ellátásáról
szakorvosi ellátásához való eljutásáról
kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról
1/2000 (I. 7.) SzCsM rendeletben meghatározott gyógyszerellátásáról
gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról a hatályos jogszabályok szerinti módon
és mértékben
az egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott szűrésekről.

Az intézmény orvosa biztosítja a lakók részére:
- egészségi állapotának rendszeres ellenőrzését
- az orvosi tanácsadást
- a gyógyszerei felírását
- egészségügyi szakellátásba történő beutalását.
Az ellátást igénybe vevők egészségi állapotát érintő változásokról, a velük kapcsolatos
jelentősebb eseményekről szigorú számadású eseménynaplót és ápolási, gondozási
dokumentációt vezet a bentlakásos intézmény.
Az ellátást igénybe vevők gyógyszerfelhasználása az egyéni gyógyszer felhasználási
nyilvántartási lapon kerül rögzítésre. A gyógyszerfelírásra meghatározott időben kerül sor. Ez
lehetővé teszi, hogy pontosan kísérhető az ellátottak gyógyszerfogyasztása. A felmerülő
esetleges problémák orvoslása a legrövidebb határidőn belül megtörténik.
2014. évben a terápiás részleg átadását követően a Réthy Pál Kórházzal kötött
együttműködési megállapodás alapján az intézményben elindult egy egészségfejlesztési terv,
ennek keretében egyéni terápia részeként a fizikai és a mentális gondozás szabályozott és
tervezett keretek között, dokumentáltan zajlik. Ennek része a mozgás, az étkezés és a
tudatosság irányába ható további foglalkozások is. Egyéni dokumentáció rögzíti, egymásra
építve a szolgáltatásokat, a minél jobb minőségű, komfortosabb és egészségesebb élet
érdekében. A csökkenő gyógyszer és gyógyászati segédeszköz felhasználás igazolja ezek
hatékonyságát.

Fizikális ellátás
A fizikai ellátás során érvényesülni kell annak az elvárásnak, hogy a lakók az állapotuknak
megfelelő mértékű ellátása folyamatosan és maradéktalanul megvalósuljon.
Az élelmezés területén az orvosi utasítás szerint biztosítani kell a normál menün kívül a
különböző kímélő menüket is. Az intézmény szerződéses jogviszonyban áll az élelmezést
ellátó vállalkozóval. Heti rendszerességgel dietetikus tanácsaival segíti a kímélő étrend és
szükség esetén személyre szabott speciális étrend biztosítását. Fontos szempont az egészséges
táplálkozás és a lakók igényei közötti összhang megteremtése. A hagyományos magyar
konyha ízeit, a helyi jó minőségű termelői alapanyagok beszerzését célozta meg a reggeli és
vacsora helyi konyhában történő készítése, friss sokféle zöldséggel és gyümölccsel
kiegészítve. A hónap utolsó vasárnapján tartott ún. régimódi vasárnap mára hagyománnyá
vált, lassan két éves múltra tekint vissza. Ilyenkor a régi korok ízei a lakók javaslata alapján
készülnek el és igazi ünnepi lakomaként kerülnek felszolgálásra a szépen terített ebédlőben.
Kiváló lehetőséget ad az intézményben lévő saját főzőkonyha, amiben praktikus lenne a helyi
alapanyagokból készülő kiváló minőségű ételek készítése és felszolgálása, ennek folymata
megkezdődött.
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Az inkontinens betegek ápolására külön figyelmet kell fordítani. Különböző előadások
megszervezése fontos, hogy a betegek megtanulják ezen betegség tüneteit, elfogadják azt, és
megtanulják kezelni ezt a folyamatot. Ebben van nagy segítségükre az ápoló személyzet, akik
szintén továbbtanulásukkal igyekeznek minél szakszerűbben ápolni a gondozottakat. A
fizokoterápiás munka része ennek kezelése is, ez ingyenes szolgáltatásként áll rendelkezésre
az intézményben, és gyógymasszőr is tevékenykedik.
A lakói környezet rendben tartása, az igényes ruházkodás megléte, a tisztaság az idősek
otthoni lét alapvető követelménye.

Gondozási tevékenység
A cél a gondozási tevékenységek komplexitásának növelése, valamint a mentális és
életvezetési jellegű gondozási tevékenységek szerepének hangsúlyosabbá tétele.
Az ápolási-gondozási tevékenység megvalósulása egyénre szabottan az ellátásban részesülő
állapotának megfelelően, tervszerűen folyik. A gondozási terv kidolgozását munkacsoport
végzi.
Az egyéni gondozási terv tartalmazza:
- az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét,
- az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges illetve javasolt feladatokat,
azok időbeli ütemezését,
- az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit.
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.
Fogyatékos, illetőleg demens ellátás esetében az egyéni gondozási tervet legalább félévente
kell átfogóan értékelni és meghatározni a további feladatokat, fejlesztési irányokat.

Mentálhigiénés ellátás
Az optimális öregedés legfőbb tényezői:
- a fizikai funkcionálás magas szintje,
- a mentális és kognitív működés magas szintje,
- aktív szociális funkcionálás
- általános egészség.
Definíció szerint a sikeres öregedés magában foglalja a fizikai és mentális működés
megőrzését, valamint folyamatos részvételt a társas aktivitásban és kapcsolatokban.
Mentálhigiénés ellátás célja az egyéni bánásmód eszközeivel olyan lelki egyensúly
megteremtése, megőrzése, mellyel az ellátást igénybe vevő képessé válik a megváltozott
körülményekhez való alkalmazkodásra. A mentálhigiénés tevékenység által hozzájárulunk az
életminőség megtartásához, javításához, a veszteségek feldolgozásához és a biztonságérzet
kialakításához.
Feladatok:
-

mentális irányítás /függőség, szorongás, izoláció, kóros öregség, betegségtudat
megelőzése, felismerése, leküzdése, gyászfeldolgozás segítése/
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az intézményi életformához való alkalmazkodás elősegítése
társas kapcsolatok fenntartása, kialakítása,
környezeti ártalmak megelőzése.

A konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése az egyéni és csoportos megbeszélések, a
szabadidő kultúrált eltöltésének lehetősége, az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak
fenntartása az intézmény valamennyi dolgozójának a feladata.
A lakók zöme érzékelhetően súlyos lelki teherrel kerül az intézménybe. Ennek oldása,
kezelése a tevékenységünk legfontosabb eleme. Az itt dolgozóktól ez a személyiségjegyek
elemeinek olyan, - az átlagosat meghaladó meglétét várja el, mint az empátia, a humánum, a
tisztelettudás, a rugalmasság. Szeretni és tisztelni azokat, akikért vagyunk, gondolkodás
szellemében kell naponta helytállni.

A jól szervezett, tudatos mentálhigiénés munka az alapja annak, hogy az idősek otthona eleget
téve „küldetésének”, idős embertársainak nyugodt, biztonságos, kiegyensúlyozott, tartalmas,
emberséges öregkort biztosítson.
Az otthon életének átlátható szervezettsége növeli lakóink biztonságérzetét. Az első perctől
tudatosítani kell, hogy a lakó itt otthon van, és a betartandó szabályok az ő védelmét
szolgálják.
A foglalkoztatás feladata a lakók hasznos tevékenységének szervezése, ezzel is erősítve léte
szükségességének tudatát. A foglalkoztatás célja, hogy az ellátásait igénybevevő testi-lelki
aktivitása megmaradjon. Az ellátott korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni
adottságainak figyelembe vételével kell megszervezni az aktivitást segítő fizikai, szellemi,
kulturális és szórakoztató tevékenységeket.
Formái:
- egyéni,
- csoportos
- hagyományőrző – kulturális rendezvények.
Egyéni foglalkozások alapelvei (csak kiegészítve a fizikoterápiás munkát)
- mozgásterápia (zene)
- ülőtorna
- végtagok mozgatása
- masszírozás (hagyományos módon és speciális eszközök használatával is)
Intézményünk (ezen szolgáltatás biztosítása érdekében) ezt a célt szem előtt tartva
foglalkoztat mozgásterapeutát.
-

zeneterápia
ének
hangszer
zenehallgatás
játék, „szellemi torna”
gondolkodás, emlékezet szinten tartása
társasjátékok, szókirakó, logikai gömb stb.
felolvasás, beszélgetés
irányított témakörű beszélgetés
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könyv – regény felolvasása
újságból felolvasás, különös fontossággal a látás korlátozottak számára
főzőszakkör
bibliakör
testnevelő által irányított mozgás
kirándulások
helyi rendezvények meglátogatása (színház, cirkusz, városi rendezvények).

Csoportos foglalkozások:
A csoportos foglalkozásokat a mentálhigiénés szakember havi és heti terv alapján végzi.
A heti foglalkoztatási terv a csoport összetételének, a gondozottak egyéni, egészségügyi,
fizikai, mentális, pszichés állapotának figyelembevételével készül, az adott aktualitások,
ünnepek, hagyományok, népszokások beépítésével. A foglalkoztatások színhelye a Vukovich
terem és a foglalkoztató szobák. A mozgásterápiás tevékenységek a tornateremben vagy a
szabadban zajlanak. Törekedni kell a pontos időbeosztás megtartására, hiszen az időskorúak
számára biztonságérzetet jelent, ha mindig a megszokott időben kerül sor a foglalkoztatások
lebonyolítására. Az egyéni foglalkoztatás félórás személyre szabott foglalkozást jelent, melyet
a fekvő vagy mozgásukban korlátozott személyeknél alkalmazunk.
A helyi konyha szakemberei keddenként az egészséges táplálkozás állomásait mutatják be,
majd ennek keretében készült vacsora kerül a terítékre. Havi egy alkalommal pedig a velünk
kapcsolatban álló patika szakemberei mindig aktuális témát találva tartanak rövid előadást,
majd a lakók kérdéseire válaszolnak.
Folyamatos meggyőző és tudatosító munkát jelent annak elmélyítése, hogy a környezet
rendezettsége, harmóniája, tisztasága, védelme elsősorban az ellátottak érdekét jelenti. A
lakók családi kapcsolatai megtartásának elősegítése fontos része a mentális gondozásnak.
Biztosítjuk a vallásgyakorlás feltételeit. Hitéleti termünkben heti beosztással istentiszteleteken
vehetnek részt lakóink, illetve hetente egyszer bibliakör kerül megrendezésre. Személyi
feltételek javításával összhangban tovább kell javítani a lakók bevonását a különböző
rendezvények lebonyolításába: pl. kórus, színjátszó kör, versmondó klub. Jobb szervezést
igényel a színház, uszodalátogatás. Kirándulások tervezésekor figyelembe kell venni az
ellátottak fizikai, egészségi állapotát. Környékünk idős otthonaival valamint idősek klubjaival
való kapcsolat felvétel fontos és szükséges feladat, éppen az egymásra épülő szolgáltatások
miatt. Kiváló kapcsolat működik a Fövenyes utcai Idősek Klubja ellátottaival, rendszeres
programokon vesznek részt lakóinkkal akár az idős otthonban, akár a klubban. Jó barátságok
alakultak ki.

Demens ellátottak foglalkoztatása
A demencia folyamatos leépülést okozó kóros agyi tünetcsoport, amely kihat valamennyi
agyi funkcióra, és az egyén koncentrációképességének, emlékezőképességének, logikus
gondolkodási képességének, térbeli és időbeli tájékozódási képességének, önellátásra való
képességének leépüléséhez vezet. A demencia gyakorisága az életkor előrehaladtával
rohamosabban nő, 60 éves korban 1-2%, 80 év körül már eléri a 25%-ot. A demencia
tünetcsoport, a magasabb fokú kortikális tevékenységek károsodása jellemzi: a memória, a
figyelem, az orientáció zavarai. Megváltozik a beteg személyisége, viselkedése, érzelmi élete.
A kórképnek két nagy csoportja van: irreverzibilis, és reverzibilis demenciák. A demenciák
kb. 60%-a az Alzheimer-kór talaján kialakuló irreverzibilis demencia. A betegek akkor
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kerülnek be az intézménybe, amikor szellemi hanyatlásuk miatt önellátásra képtelenné válnak
és gondozásuk családjukra nagy terhet róna.
Az intézményben a demens betegek komplex ellátása a demens idősek speciális ápolási –
gondozási ellátási szükségleteihez igazodva a teljes körű segítségnyújtás mellett a szinten
tartó és képességfejlesztő foglalkozások szervezésével valósul meg. A foglalkoztatás terápiás
jellegéből adódóan gyógyító csoportként funkcionál. A foglalkoztatási lehetőségek egyéni és
kiscsoportos foglalkozások keretein belül valósulnak meg. A demens betegek ellátása önálló
részlegben történik.
Foglalkoztatást befolyásoló tényezők között szerepel
-

egészségi állapot
pillanatnyi hangulat,
fizikai állapot,
fronthatások,
team munka.

Az éves mentálhigiénés munkatervben foglaltak szerint csoportos és egyéni beszélgetések
mellett biztosítják az állandó heti csoportfoglalkozásokat, aminek adminisztratív jellege az
egyéni gondozási tervben valósul meg, és az elkészítése team munkában történik.
A mentálhigiénés gondozás kiterjed a hasznos szabadidő kultúrált eltöltésére, mint kulturális,
szórakoztató programokra, megünnepelik a nemzeti és hagyományos népi ünnepeket és jeles
napokat, továbbá biztosítják az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket, például sétáltatás,
ezen belül rehabilitációs torna, masszázs, fizioterápia /szakember nyújtja ezen
szolgáltatásokat/.
A demens részlegen a komplex, speciális ápolást-gondozást igénylők számára a meglévő
képességek szinten tartása, fejlesztése, rehabilitációja, a meglévő önállóság megtartása az
alábbi módszerekkel történik:

Kiscsoportos foglalkozások-érdeklődési kör, szellemi szint, képességek alapján:
- Zeneterápia
- Kreatív foglalkozás
- Dalkör
- Filmvetítés
- Dominózás
- Kártyázás
Finommechanikai mozgások fejlesztése:
- Rajzolás
- Festés
- Színezés
- Gyurmázás
- Kézügyesség fejlesztés
Búcsúztató
Születésnapok ünneplése
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Aktivitást segítő fizikai tevékenységek
- Memóriakártya
- Keresztrejtvényfejtés
- Tárgyak, gyümölcsök felismerése
- Fűszerek felismerése illat alapján
- Családi fotók nézése
- Beszélgetés
Fontos kiemelni, hogy az intézmény nagy hangsúlyt fektet a lakók családi és társas
kapcsolatainak ápolására, lakók érdekképviseletére, valamint a kórházba került lakók
látogatására is.
A demens betegek részlegén dolgozók célja
A demencia előrehaladott folyamatának lassítása, fizikai állapotuk megőrzése, aktivitásuk
fenntartása, minden esetben a lakók pillanatnyi állapotának, helyzetének szebbé tétele,
valamennyi lakó személyre szabott foglalkoztatása, felfedezett képességeik szinten tartása,
életminőségük javítása. Az ellátás során kiemelten fontos az egyéni bánásmód, nagy
hangsúlyt kell fektetni az egyén tiszteletére és az emberi méltóság megőrzésére.
A foglalkoztatás csapatmunka, a mentálhigiénés munkatárs mellett az ápolók, gondozók
közös feladata is. Az együtt végzett feladatok, cselekvések irányítják az érdeklődést, fejlesztik
a koncentráló képességet és a kitartást.

A demens betegek foglalkoztatása csoportban
A programba bevonható lakók személyére a csoportban közreműködő foglalkoztatás vezető
és a gondozók együttesen tesznek javaslatot. Általában folyamatosan 13-15 főt
foglalkoztatnak, két csoportra bontva vagy egyénileg.
A csoportvezetést befolyásoló tényezők között szerepelnek
1. A környezet (intézmény)
2. A csoport, mint egész (mérete, időhatárok, csoport dinamikája, a csoport fejlődési
szakasza)
3. A csoporttagok (tulajdonságai, készségei, információi, motivációi, elvárásai)
4. A csoportvezető személye és tulajdonságai (hatalma, készségei, személyisége).
A csoportvezető szükséges készségei a csoportvezetéshez
A csoportfolyamatok megkönnyítéséhez:
- odafigyelés másokra (szemkontaktus, testhelyzet)
- önkifejezés (egyszerű kommunikáció)
- reagálási készség (taktikus)
- koncentrálás a kommunikációra (célirányos)
- kölcsönhatás irányítása a csoportban (minden tag bevonása).
Cselekvési készségek:
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-

Irányítás
Szintetizálás
Csoporttag támogatása
Konfliktus megoldása
Tanács, javaslat, tanítás

Az adatgyűjtés és felmérés készségei:
- Érzések, viselkedések felismerése, jellemzése
- Kikérdezés
- Összefoglalás és részekre bontás
- Elemzés.
A potenciális csoporttagok képességeit a Mini-Mental State vizsgálat (Tariska, 2000)
valamint az Azheimer-kóros betegek zavartságának értékelési skálája (Hutton és Mtsai,
1985.) segítségével mérik fel.

A foglalkozások felépítése
A foglalkozások a percepció különböző területeit érintik: a vizuális, az akusztikus, a taktilis és
mozgásos fejlesztés részfolyamatait, a motoros képességeket, valamint hangsúlyt helyeznek a
nyelvi képességek mozgósítására is.
Az egyes foglalkozások időtartama átlagosan másfél-két óra, melyet a reggeli utáni kávéztatás
vezet be.
Folyadékpótlásra is adnak lehetőséget a program alatt, az időseket teával, limonádéval
kínálják, és ennek a ceremóniának a csoport tagjai is aktív részesei.
Az inkontinens betegek esetében külön figyelmet fordítanak a toalett higiénés program
működtetésének szükségességére.
Az egyes részfoglalkozásokra történő előkészítésekbe bevonják az időseket is: asztalterítő
levétele, összehajtása, eszközök szétosztása, rendrakás.
A heti foglalkoztatási tervben a lakók állapotához igazítva alakítják ki az egyes foglalkozások
gyakoriságát.
A csoporttevékenységek során törekszenek az emlékezeti működések, neuropszichológiai
kiesési tünetek javítására, a lakók személyiségéhez és érdeklődéséhez igazodó változatos
programok kialakításához. Így például: gyurmázásnak, a képzőművészeti jellegű
foglalkozásoknak (rajz, Szín-forma terápia, Zene ecsettel), az origaminak, éppúgy szerepe
van, mint a tépésnek, vágásnak – ragasztásnak, festésnek, írásnak.
A fejlesztő munka területei
1. Érzékelés, észlelés fejlesztése: a program során alapvetően a tapintás, a
vizuális érzékelés, az akusztikus érzékelés, a kinesztetikus érzékelés
gyakorlására helyezik a hangsúlyt.
2. Mozgásfejlesztés: az egész test átmozgatásával a nagy és finommotorika
fejlesztésére, a koordinációs zavarok kiküszöbölésére törekednek. A
nagymozgások gyakorlása, az idősek minél önállóbb életének lehetőségéhez
teremti meg a mozgásos alapfeltételeket. A kézfunkció, a finommozgások, a
finommotorikus tevékenységek gyakorlásának elsődleges célja, hogy
lehetővé tegye a betegek számára a mindennapi tevékenységek minél további
megtartását, önálló végrehajtását.
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3. Az anyanyelvi és kommunikációs készségek fejlesztésének célja: a
passzív és aktív szókincs használata, a beszédértés növelése, valamint az
idősek szabad önkifejezésének, közlési vágyainak elősegítése.
4. Szokások kialakítása: programok során jól begyakorolt sztereotípiák
alakulnak ki, melyek segítségével javíthatók a lakók életminősége. Ennek
területei például: közösségi élet szokásainak kialakítása, hagyományok
kialakítása. Az egyéni bánásmód kialakítása: különösen fontos feladat,
hiszen így lehet elérni, hogy a demens beteg védelmet, biztonságot érezzen.
Várható eredmények
Mozgáskoordináció tekintetében; téri tájékozódás vonatkozásában; finommotoros koordináció
vonatkozásában; nyelvi kifejezőkészség; szociális állapot, kapcsolatteremtés terén; feladat
megértés, megtartás terén; érzelmi állapot esetében (figyelem, összpontosítás); a beilleszkedés
szinten tartott legyen.
A foglalkoztatás megvalósításához szükséges infrastruktúra

-

1 db csoportszoba/foglalkoztató szoba
Lehetőleg csendes helyen legyen, külső zajok ne zavarják a foglalkozásokat.
Mosdó legyen a közelében, a toalett higiénés program könnyebb kivitelezhetősége
érdekében.
Kellően tágas legyen ahhoz, hogy a mozgáskorlátozott lakókat is be tudják vonni a
programba.
Alkalmas legyen kiscsoportos foglalkozások párhuzamos végzéséhez.
A berendezési tárgyak magassága megfelelő legyen a mozgáskorlátozott lakók
számára is.

A szokásos berendezési tárgyakon túl a következő eszközök szükségesek a napi működéshez:
Vizuáltábla, faliújságok, tornaszerek (különböző méretű szivacs és gumilabdák), a
finommotorika fejlesztésére szolgáló eszközök, anyagok (festékektől a lekerekített hegyű
ollókig, a papíroktól a textíliákig, memóriakártya, társasjátékok, rejtvények, stb.).

Az ellátás igénybevételének módja
Tájékoztatási kötelezettség:
Az intézményi ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 95.§ - 96.§ értelmében
tájékoztatni kell a kérelmezőt:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor
a kérelmezőt tájékoztatni kell. Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az
intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti.
A bentlakásos intézményi ellátás esetén az előző bekezdés szerinti értesítés, illetőleg
tájékoztatás tartalmazza
a) az igénybevétel megkezdésére fenntartott legalább nyolcnapos határidőt, továbbá az
annak elmulasztása esetén követendő eljárást;
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b) 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 bentlakásos intézménybe az igénybevételre biztosított időtartamon belül
nem költözik be, és ennek okáról az intézmény vezetőjét nem értesíti, az intézmény
vezetője megkeresi a jogosult lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes jegyzőt.
(4) A jegyző az előző bekezdés szerinti megkeresésre tájékoztatást ad
a) a jogosult tartózkodási helyéről;
b) a beköltözés elmaradásának indokairól;
c) az intézményi ellátás igénybevételének várható időpontjáról.
Ha a jegyző tájékoztatása szerint a jogosult az intézményi ellátást neki fel nem róható
okból nem tudta megkezdeni, az intézményvezető az akadályoztatásra okot adó körülmény
megszűnését követő 30 napon belül lehetőség szerint gondoskodik az érintett
elhelyezéséről. Egyéb esetben kezdeményezi a beutalás megszüntetését.
Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult és
hozzátartozója számára
a) az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről;
b) az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;
c) a bentlakásos intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti
kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről;
d) panaszjoguk gyakorlásának módjáról;
e) az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;
f) az intézmény házirendjéről;
g) a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás
következményeiről;
h) a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.
A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles
a) nyilatkozni az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatásban foglaltak
tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról;
b) adatokat szolgáltatni az intézményben e törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz;
c) nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult,
továbbá a közeli hozzátartozója természetes személyazonosító adataiban beállott
változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével.
Az igénybevételi eljárást, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló módosított 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet szerint végezzük.
Az igénybevételi eljárás rendje:
-

-

Amikor az érdeklődő tájékoztatást kér az intézményünk ellátási lehetőségeiről, szóbeli
tájékoztatást, valamint írásos ismertetőt kap. Az átvételt az átvevő füzetben a dátum, a
neve, címe mellett aláírásával igazolja. Amennyiben igényli, adunk
kérelemnyomtatványt is.
Amikor a kérelemnyomtatványt kitöltve, a megfelelő igazolásokkal, iratokkal,
leletekkel visszatér, a kérelmet és mellékleteit átvételi elismervény ellenében vesszük
át. A kérelem átvételekor ellenőrzésre kerülnek a feltüntetett személyi adatok –
személyi igazolványból, TAJ számos betegkártyából, nyugdíjas igazolványból (a
nyugdíjasok évi adóigazolásból) stb. Ezt követően a bevett kérelemnyomtatványra a
bevételt intéző ráírja az aznapi dátumot, az átvételi elismervény sorszámát és aláírja az
átvételt.
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-

-

-

-

-

-

-

A kérelmezőt (vagy törvényes képviselőjét) a kérelem bevételekor is tájékoztatni kell
az ellátási formákról és igénybevételük lehetőségeiről, módjáról, illetve nyilatkoztatni
kell, hogy másik intézménybe kérte-e korábban felvételét.
A kérelem bevételekor minden alkalommal ellenőrizni kell, hogy minden igazolás,
melléklet csatolva van-e hozzá.
A kérelmet az érkezés napján kell iktati.
A kérelem bevétele után előgondozást kell végezni, melyet a telephely vezetője végez
el a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A kérelmező (vagy törvényes képviselője) értesítést kap az előgondozás időpontjáról,
tehát a megadott időpontban, a megadott helyszínen kell tartózkodnia. Az értesítés
tértivevénnyel kerül postázásra. Az értesítésben szerepel az is, hogy a kérelem
bekerült a nyilvántartásba.
A kérelmezőnek az értesítés kézhezvételekor (a hiánypótlásra felszólító levél
kézhezvételekor is) lehetősége van arra, hogy jelezze, amennyiben nem felel meg
számára a megadott időpont. Ezt akár telefonon, akár írásban megteheti. Az ilyen
jellegű telefonbeszélgetésről feljegyzést kell készíteni a személyazonosító adatok
feltüntetésével.
Előgondozást kell végezni bentlakásos intézményi elhelyezés előtt idősotthoni ellátás
esetében a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 4.§ - 9.§ megfelelően. Az előgondozás
során az előgondozást végző személy tájékozódik az ellátást igénybe vevő
életkörülményeiről és egészségi állapotáról, illetve ellátásra való jogosultságának
fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt nyilvánít, vagy ha az intézmény
szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, akkor
javaslatot tesz más ellátási forma igénybevételére. Ezt követően tájékoztatja az ellátást
igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás
tartalmáról, valamint a térítési díj várható mértékéről is. Megállapításait a rendelet 2.
számú melléklet szerinti előgondozási adatlapon rögzíti.
Az előgondozás során az előgondozást végző személy szükség esetén felveszi a
kapcsolatot a jogszabályban meghatározott személlyel vagy szervvel.
Amennyiben az intézményi jogviszony keletkezését beutaló határozat alapozza meg,
az 1. számú melléklet szerinti adatlapokat haladéktalanul meg kell küldeni az
intézményvezető részére. A kérelem megérkezését követően az előgondozást el kell
végezni azzal, hogy annak eredményéről az intézményvezető a 2. számú melléklet
szerinti előgondozási adatlap megküldésével értesíti a beutalást végző
önkormányzatot. Idősotthoni ellátás esetében a beutaló szerv kezdeményezi a
gondozási szükséglet vizsgálatát, és annak megállapítása után kezdeményezi az
elhelyezést. Idősotthoni ellátás esetében az előgondozás során kell elvégezni a
gondozási szükséglet vizsgálatot.
Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az ellátást
igénylő gondozási szükségletének a vizsgálatát a jelenlegi szabályozás, melyet
esetenként átadhat az intézményvezető ápolónak és a szociális ügyintézőnek.
Idősotthoni ellátás esetében a jövedelemvizsgálat keretében a szociális ügyintéző
végzi el a jövedelemvizsgálatot is.
Amennyiben a kérelmező jogosult a kérelmezett ellátásra, akkor ezt követően,
amennyiben van szabad férőhely, úgy: idősek otthoni elhelyezés esetén tértivevényes
tájékoztatást kell küldeni az ellátás megkezdésének napjáról, a beköltözés feltételeiről,
módjáról, a jogorvoslati lehetőségről.
A beköltözés napján az intézmény „Megállapodást”-t, „Gyógyszermegbízást”-t köt a
kérelmezővel, valamint „Megállapodás”-t köt a személyi térítési díj fizetésére
vonatkozólag, valamint megállapodásokat köt (az ellátást igénybevevő és
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hozzátartozója): kegyelettel kapcsolatos megállapodás, értéktárgy megőrzése,
hivatalos ügyintézés, és nyilatkozat házirend tudomásul vételéről stb.
Amennyiben a lakónak vagy a hozzátartozónak lehetősége van rá, szerződésben
vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos mértékű személyi térítési díj
megfizetését, ebben az esetben a jövedelemvizsgálatot elvégezni nem kell.
A férőhelyek elfoglalása a jogosultság megállapításának sorrendjében történik.
Idősek otthonába történő elhelyezésének megszűntetésére is van lehetőség,
amennyiben az ellátást igénybe vevő kéri, illetve az intézményvezetője szükségesnek
és indokoltnak tartja, a mindenkor hatályos jogszabályi keretek között.
Amennyiben 1 éven belül nem kerül elhelyezésre a kérelmező, a kérelem beadásának
hónapjában „Éves felülvizsgálat”-ot tartunk.

A tértivevényes értesítéssel egyenértékű, ha az értesítés személyesen került átadásra és a
címzett az irattári példányon névvel, dátummal, aláírással átveszi a levelet.

Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója, az intézménybe való felvételkor
 köteles nyilatkozni:
- a tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételéről, tiszteletben tartásáról,
- hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit, valamint a jogosult és közeli
hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli
az intézményvezetőjével, legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 3 napon
belül, írásban igazolható módon.

-

köteles adatokat szolgáltatni:
Az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz.

Férőhely hiányában az intézményi elhelyezésre várakozókról nyilvántartás készül. A
nyilvántartásban szereplő várakozók felülvizsgálatát évente, szükség esetén elvégezzük. Az
intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők
elhelyezéséről. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben, illetve a beutaló
határozatban fel kell tüntetni. Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem illetve
beutaló határozat esetén az intézményvezető dönt az elhelyezésről.
Az intézmény szolgáltatásairól a helyi lakosságot széleskörűen tájékoztatjuk. Az információk
megjelennek a helyi ingyenes újságban, a város és a fenntartó, valamint az intézmény
internetes honlapján. Szolgáltatásainkról szóló kiadványunkat a kérelmezőknek átadjuk.
Az intézményi jogviszony megszűnése:
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
- a jogosult halálával,
- a határozott idejű megállapodásban megjelölt időtartam lejártával.
Az intézményi jogviszony megszüntetése:
- az ellátást igénylő kérelmére
- a felek közös megegyezésével
- a megállapodás felmondásával: az ellátott, ill. törvényes képviselője indokolás nélkül,
az intézmény vezetője, ha az ellátott másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
vagy az intézményi elhelyezése nem indokolt, az ellátott a házirendet súlyosan
megsérti, az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
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térítési díj fizetési kötelezettségének a törvény szerint nem tesz eleget (Szt. 102.§). A
felmondási idő három hónap. A felmondás ellen annak kézhezvételét követően a
fenntartóhoz vagy a bírósághoz lehet fordulni, az Szt. szabályai szerint.

A szolgáltatásért fizetendő térítési díj:
- Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell
állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad
nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át. Ha a jövedelemhányad
eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét, a személyi térítési díj az
intézményi térítési díjjal megegyező összeg. A kötelezett által fizetendő térítési díj
összegét - személyi térítési díj - az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg
és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A
személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A
térítési díj fizetési kötelezettség elmulasztása esetén az Szt. 102. § szerint kell eljárni,
vagyis az alábbiak alapján:
Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési
díj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha
a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap
utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi
térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az
intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az
intézményvezető a jövedelemvizsgálatot - ideértve a 68/B. § és a 117/B. § szerinti
esetet is - a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a
jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem
kéri az előző bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az első bekezdés b)
pontja alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes
képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a
felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint az előző bekezdésben
foglaltakról.
A 101. § (2) bekezdés c) pontja és a felmondás nem alkalmazható, ha a 119. § (2)
bekezdése szerint jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.
- A jövedelem vizsgálat (Szt. 119/C. §) során valamint a térítési díj felülvizsgálatakor
az intézményvezető megvizsgálja az intézményi ellátás nyújtásának megkezdését
megelőzően illetőleg a felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő: havi
jövedelmét, pénzvagyonát és ingatlanvagyonát.
- Az ellátást igénybe vevő az ellátásért a fenntartó – Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa – mindenkor hatályos határozata, illetőleg
a helyi rendelet alapján megállapított intézményi térítési díjból számított személyi
térítési díjat köteles fizetni. A személyi térítési díj összege az ellátott jövedelmi,
vagyoni, szociális helyzetére tekintettel csökkenthető, a fenntartóhoz benyújtott
kérelem alapján hozott határozattal. A megállapított személyi térítési díjat a
megállapodásban rögzítettek szerint kell megfizetni.
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A személyi térítési díj összege – a fenntartó által – két alkalommal vizsgálható felül és
változtatható meg, kivéve a törvényben biztosított további eseteket. A térítési díj
felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról
a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a
jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve a
jogszabályban rögzített esetben.
Az intézményvezető személyi térítési díjról szóló értesítésének kézhezvételétől
számított 8 napon belül az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díj
megfizetésére kötelezett személy a fenntartóhoz fordulhat, ha a személyi térítési díj
összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri. A fenntartó
határozattal dönt a kérelemről, mely ellen a kérelmező a bírósághoz fordulhat.
A szociális szolgáltatások hosszú távú fenntarthatósága szükségessé teszi, hogy ki kell
alakítani az öngondoskodást nagyobb mértékben megvalósító források bevonásának
lehetőségét. Ennek egyik lépése a belépési hozzájárulás, mely az igénylő beköltözését
megelőzően kérhető (összege: 500.000 Ft.). Belépési hozzájárulást átlagos ápolást,
gondozást nyújtó és demens ellátást nyújtó férőhelyek elfoglalása esetén kell fzetni. A
hozzájárulás teljes összegét a megállapodás megkötését megelőzően kell megfizetni az
intézmény számlájára való utalással, a megjegyzés rovatban rögzíteni kell az ellátott
nevét és a belépési hozzájárulás szöveget is. A banki igazolást a megállapodás
megkötésekor eredeti példányban át kell adni az intézmény képviselője részére, aki azt
nyilvántartásba veszi és lefűzi az ellátott személyi anyagába. A belépési hozzájárulás
időarányos részét vissza kell fizetni, amennyiben a jogviszony a beköltözés napjától
számított 3 éven belül megszűnik. Amennyiben az ellátást igénylő fizette meg a
belépési hozzájárulást, neki vagy jogerős hagyatékátadó végzés alapján örökösének
kell annak időarányos részét visszafizetni, amennyibe azt más személy fizette meg,
annak időarányos részét neki kell megfizetni.
Emelt szintű ellátás esetében egyszeri hozzájárulás megfizetése történik
(egyszemélyes lakóegység: 3.250.000 Ft, vagy kétszemélyes lakóegység: 2.000.000 Ft
személyenként, két személy egyidejű költözése esetén). Az egyszeri hozzájárulás
teljes összegét a beköltözést megelőzően meg kell fizetni, a belépési hozzájárulásnál
ismertetett szabályok szerint. A megjegyzés rovatba az egyszeri hozzájárulás szöveget
kell feltüntetni. Az egyszeri hozzájárulás megfizetése mellett az ellátott az általa
választott és megfizetett lakrész –egyszemélyes vagy kétszemélyes-kizárólagos
használatára jogosult élete végéig. A lakrész szoba, konyha, fürdőszoba és teraszból
áll. Amennyiben a kétszemélyes lakrészben az ellátott egyedül marad, három hónap
elteltével az intézmény lakótársat költöztethet be. Az egyszeri hozzájárulás időarányos
része visszajár az ellátott vagy a befizetést teljesítő személy részére, amennyiben a
jogviszony a beköltözés napjáról számított 5 éven belül megszűnik, kivéve az
elhalálozás esetét.
Mindkét esetben – belépési hozzájárulás és egyszeri hozzájárulás- a befizetett
összegeket jogcímenként külön nyilvántartásba kell venni, és azt naprakészen vezetni
kell, havonta rögzítve és kimutatva azok pontos összegét. A befizetett összeget az
intézmény elkülönített számlán köteles vezetni. A nyilvántartás tartalmáról
negyedévente az irányító szervet írásban értesíteni kell. A befizetett összegekből csak
az időarányosan visszajáró összegeket lehet kifizetni, egyéb kifizetés tilos. A fenntartó
félévente felülvizsgálja az időarányosan felhasználható összeg mértékét, és jogosult
meghatározni, hogy azt a működés és fejlesztés keretein belül mire kell felhasználni.

-
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A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja
A szolgáltatást igénybevevővel, hozzátartozójával vagy törvényes képviselőjével az idősek
otthona munkatársai kapcsolatot tartanak. Ennek módja:
- Személyes kapcsolattartás,
- Telefonon történő kapcsolattartás,
- Írásban történő kapcsolattartás: minden az ellátást igénybevevővel kapcsolatos
megállapodásról, értesítésről, térítési díj felülvizsgálatról, esetleges térítési díj
fizetésének elmulasztásáról írásos dokumentáció készül, melynek egy példányát
megkapja az ellátott és / vagy törvényes képviselője.
A megkeresést a szolgálat munkatársa az Eseménynaplóban regisztrálja.

Az ellátást igénybe vevők és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével
kapcsolatos szabályok (1993. évi III. tv. 94./E -99.§):

Az Érdekképviseleti Fórum az intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek
érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely a Házirendben meghatározott feltételek és
eljárás szerint működik.
Az intézményben folyamatosan működik az Érdekképviseleti fórum, az 1993. évi III. tv., a
szociális törvény szerint.
Tagjai:
-

Az ellátást igénylők részéről 2 fő
A hozzátartozók részéről 1 fő
Az intézményi dolgozók részéről 1 fő
A fenntartó részéről 1 fő.

A fenntartó képviselőjét a fenntartó határozattal delegálja.
A szociális törvény tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást
igénybe vevők általános és speciális jogait (1993. évi III. tv.).

Az ellátást igénybe vevők jogai:

Általános jogok:
-

-

-

Az ellátást igénybe vevőnek joga van szociális helyzete, egészségi állapota, speciális
helyzete és egyéni szükségletei alapján az egyéni szolgáltatás vagy a teljes körű
ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az
egyéni ellátás vagy szolgáltatás igénybevételére.
A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg
kell tartani, az ellátást igénybe vevőt semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem
érheti az ellátás során.
Tájékoztatáshoz való jog: intézmény működése, gazdálkodására vonatkozóan.
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Az ellátást igénybe vevőnek joga van az őt megillető alkotmányos jogok tiszteletben
tartására, különös figyelemmel az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a
testi-lelki egészséghez való jogra, valamint megilleti személyes adatainak védelme, a
magánéletével kapcsolatos titokvédelem.
Jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvényi felhatalmazás alapján készült
kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.
Joga van az intézményen belüli szabad mozgásra, a személyes tulajdonát képező
tárgyak használatára.
Joga van a panaszjog gyakorlásához.

Speciális jogok:
Az ellátást igénybe vevőnek joga van
- Az akadálymentes környezet biztosítására.
- Képességek, készségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás vagy állapotjavítás
lehetőségének megteremtésére.
- Az információkhoz, az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés
biztosítására.
- Az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos döntéseinek
tiszteletben tartására.
- Társadalmi integrációjukhoz való jogra, más személyekkel történő kapcsolat
létesítésére, kapcsolattartásra.

Az alap-, és szakosított ellátást biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a
szolgáltatásban részesülő részére jogai gyakorlásához az ellátott jogi képviselő nyújt
segítséget.
Az ellátottjogi képviselővel intézményünk munkakapcsolatban van. A gondozottak
tájékoztatást kaptak elérhetőségéről és az mindenkor elérhető a hirdetőtáblán. Az
intézményben biztosítjuk a panaszjog gyakorlásának lehetőségét. Az intézményben
„észrevételi láda” került elhelyezésre, nemcsak szóban, hanem írásban is, akár névtelenül
jelezhetik problémáikat és elismerő észrevételeiket az ellátottak. Az észrevételi láda hetente
kerül ürítésre minden héten hétfőn.
A szociális szolgáltatást végzők jogai:
A munkaviszonyban álló személynek biztosítani kell, hogy:
- A munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést megkapják.
- Tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat.
- Munkájukat elismerjék.
- A munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra.
A szociális szolgáltatást végzők kötelezettsége az ellátottak jogainak biztosítása és
tiszteletben tartása, érdekeinek védelme, mely a szociális munka Etikai Kódex-ének,
előírásai szerint történik.

Szakmai létszám
A szakmai létszámot a mindenkor hatályos jogszabályok meghatározzák, azok betartása
az intézményvezető valamint a fenntartó közös felelőssége és feladata. A működési
engedélyezési eljárás során ezt a felügyeleti szerv is folyamatosan ellenőrzi. A szakmai
létszám biztosítása illetőleg a megfelelő szakképzettség alapvető elvárás, ennek
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hiányában a telephelyen jó minőségű szakmai munka nem látható el. Ennek alárendelve
került bevezetésre az otthoni szakápolás, mely szerint speciális szakértelmet igénylő
egészségügyi tevékenységet is ellátnak a szakképzett ápolók. A szükséges engedélyekkel
a telephely rendelkezik, az érintett dolgozók szerepelnek az Egészségügyi Dolgozók
Nyilvántartásában.
Az ellátottak egészségi állapotának jelentős romlása, illetőleg a bekerülés feltételeként
megjelenő napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet által olyan helyzet áll elő, mely
igényli, hogy az ápolók között egyre nagyobb számban legyenek egészségügyi végzettségű
munkatársak, hiszen a napi tényleges feladat áttoldódott a tényleges ápolás, gondozás felé,
melyhez nagyfokú szakértelem szükséges. Az intézmény vezetése ennek szellemében
törekszik arra, hogy a jogszabályi kötelezettségen túlmenően is olyan szakmai létszámot
biztosítson, akik képzettségük és szakmai tapasztalatuk alapján kellő rutinnal rendelkeznek
ahhoz, hogy 124 idős embert a hozzátartozók, családtagok a lehető legnagyobb biztonságban
tudjanak. A szakmai tudáson túl alapvető elvárás az elhivatottság, a felelősségteljes
munkavégzés, a munkatársakban való megbízás és együttműködés velük, ezért a kötelező
jogszabályi előírások ellenére igyekszünk a munkaköröket nyilvános pályázati felhívás
alapján kiválasztott munkatársakkal feltölteni, ezzel is lehetőséget teremtve arra, hogy a
lehető legjobb szakmai stáb álljon össze.

Békéscsaba, 2015. hó nap

Polonkai Istvánné
mb. intézményvezető
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5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. március 24-i ülésére
az 5. sz. napirendhez
Tárgy: A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa az általa fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
Csaba utcai Idősek Otthona, valamint a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali
Melegedőjének szakmai megvalósulási tervei.
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Előkészítő:
 Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
 Dr. Haranginé Dr. Ádám Zsuzsanna TT jogásza
Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Mellékletek:
1. A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Csaba utcai Idősek Otthona
műszaki megvalósításának ütemterve
2. A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Hajléktalanok
Átmeneti Szállása és Nappali Melegedője telephely műszaki megvalósításának
ütemterve
Tisztelt Társulási Tanács!
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, a
6/2015. (III.03.) sz. KTT határozatával döntött arról, hogy a Békéscsabai Kistérségi Egyesített
Szociális Központ Csaba utcai Idősek Otthonával kapcsolatban beterjesztett szakmai terv
alapján készítsen megvalósítási tervet, ütemezett feladatokkal és határidőkkel, olyan formában,
hogy az a 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4. ab) pontjának megfelelő legyen.
A Társulási Tanács a 7/2015. (III.03.) sz. KTT határozatával döntött, hogy a Békéscsabai
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali
Melegedője telephely bővítése és felújítására beterjesztett szakmai terv alapján szintén
készítsen megvalósulási tervet, ugyancsak ütemezett feladatokkal és határidőkkel, hogy az is
megfeleljen a 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4. ab) pontjának.
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.
fejezet 4. pont ab) bek. alapján, a települési önkormányzat pályázati úton támogatást
igényelhet a szociális szakosított ellátást szolgáló, önkormányzati tulajdonú intézménye
fejlesztésére, felújítására.
A támogatás a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett intézmények olyan
fejlesztését, felújítását szolgálja, amelynek célja a határozatlan idejű bejegyzéshez

jogszabályban előírt tárgyi feltételek biztosítása. Határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező
intézmények fejlesztése, felújítása kizárólag akkor támogatható, ha valamennyi, ideiglenes
hatállyal bejegyzett intézménnyel kapcsolatos igény támogatását követően az előirányzat arra
lehetőséget biztosít.
Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint.
Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a szociális intézmény tárgyi feltételeit az alábbiak szerint
határozza meg:
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Csaba utcai Idősek Otthonával
kapcsolatban, mint bentlakásos intézményben az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 41. § és 42 §
az alábbiak szerint rendelkezik:
41. § (1) A bentlakásos intézményben biztosítani kell a napi huszonnégy órás szolgálatot,
a folyamatos működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
(2) A bentlakásos intézményben ki kell alakítani
a) az éjszakai és nappali tartózkodásra (lakhatás),
b) a személyi tisztálkodásra,
c) az étkezésre,
d) az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre, tevékenységre (pl. társalgó,
könyvtár, foglalkoztató, kápolna, imaterem), valamint mentális gondozásra,
e) az egészségügyi ellátás céljára (pl. orvosi szoba, betegszoba),
f) gondozási egységenként legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi együttlétre,
g) a látogatók fogadására
szolgáló helyiséget.
(3) Amennyiben az ellátást igénybe vevő az intézmény által biztosított étkeztetést nem
veszi igénybe, a vásárolt élelmiszer intézményen belüli elfogyasztásának kulturált feltételeit
biztosítani kell.
(4) A bentlakásos intézmény akkor alkalmas gondozási feladatok ellátására, ha
a) a lakószobában egy ellátottra legalább hat négyzetméternyi lakóterület,
b) tíz ellátottra legalább egy fürdőkád vagy zuhanyzó, valamint nemenkénti illemhely jut
és biztosított a folyamatos fűtés- és melegvíz-szolgáltatás.
42. § (1)152 Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a bentlakásos intézményi
lakószobában legfeljebb négy személy helyezhető el. Négynél több személyt egy
lakószobában csak kivételesen indokolt esetben, valamint soron kívüli elhelyezésre
vonatkozó igény esetén lehet elhelyezni, figyelemmel az Szt. 92/K. § (5) bekezdésében
megállapított korlátra.
(2) Házaspárok (élettársak) elhelyezésére külön lakószobát kell biztosítani
A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Hajléktalanok Átmeneti
Szállásával kapcsolatban az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 105. §-a az alábbiak szerint
rendelkezik:
105. § (1) A hajléktalanok átmeneti szállása biztosítja
a) az éjszakai pihenésre,
b) a személyi tisztálkodásra,
b) a személyi tisztálkodásra,
c) az étel melegítésére, étkezésre,
d) a betegek elkülönítésére,
e) a közösségi együttlétre
szolgáló helyiségeket.
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(2) A hajléktalan személyek átmeneti szállásának az az intézmény alkalmas, ahol
a) egy lakószobában legfeljebb tizenöt személy helyezhető el,
b) a berendezési tárgyak könnyen tisztíthatók, illetve fertőtleníthetők,
c) tizenöt ellátottra legalább egy zuhanyozó és nemenkénti illemhely jut,
d) a lakószobában egy ellátottra legalább négy négyzetméter nagyságú lakóterület jut,
e) a fűtés, világítás és a melegvízzel való ellátás folyamatosan biztosított.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az intézmény biztosítja az ellátást igénybe vevő
a) ágyneműjét,
b) tisztálkodásához szükséges textíliát,
c) személyes ruházatának tisztításához szükséges feltételeket,
d) személyes használati tárgyainak biztonságos megőrzését,
e) részére nyújtandó elsősegélyhez szükséges felszerelést.
A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Hajléktalanok Nappali
Melegedőjével kapcsolatban az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 103. §-a az alábbiak szerint
rendelkezik:
103. § (1) A nappali melegedő lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére
a) a közösségi együttlétre,
b) a pihenésre,
c) a személyi tisztálkodásra,
d) a személyes ruházat tisztítására,
e) az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására.
1. Csaba utcai Idősek Otthona
(BKESzKp telephelye: 5600. Békéscsaba, Csaba utca 3.)
A telephelyen jelenleg 37 férőhelyre vonatkozóan ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona
működik, 2014. december hó 31. napjáig szóló, határozott idejű jogerős működési engedély
alapján.
Az épület korszerűsítése és átalakítása két ütemben történhet.
1. A földszint akadálymentesítése, lakószobák kialakítása az 1/2000. (I.7.) rendelet
alapján 6 m²/ellátott szerint, orvosi szoba, beteg szoba, és a rendeletben meghatározott
funkcionális helységek
2. A teljes épület akadálymentesítése: felvonó tervezése és építése, a felső szint
akadálymentesítése.
Az épületet átalakítása, korszerűsítése során, az alábbi munkafolyamatokat kell elvégezni.
1. Jelenlegi épület műszaki felmérése, alaprajzok, metszetek elkészítése (állapot felmérés)
2. Épület belső átalakításának építészeti tervezése
2.1 Első ütem: földszint akadálymentesítése, szükséges helységek kialakításának
tervezése
2.2 Második ütem: felvonó tervezése, és a felső szint helységek kialakításának
tervezése
3. Szakágazati tervezések
3.1 Statikai tervek (szükség esetén)
3.2 Épületgépészeti tervek
 fűtés
 víz, szennyvíz
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3.3 Villamos tervek
3.4 Tűzvédelmi tervezés
3.5 Rehabilitációs ellenőrzés
3.6 Épületenergetikai vizsgálat
4. Költségvetés készítés
5. Tervezői hatósági egyeztetések
5.1 Szakhatóságok (Békés-megyei Kormányhivatal, ANTSZ stb.)
5.2 Közműegyeztetések (DÉMÁSz, DÉGÁZ, Vízmű stb.)
6. Műemlékvédelmi szakhatósági engedély beszerzése
7. Építési engedély beszerzése
8. Az építés finanszírozási forrásának meghatározása (pályázati lehetőségek felkutatása)
9. Kivitelező kiválasztása (pályázat útján)
10. Műszaki ellenőr kiválasztása
11. Építés (kivitelezés)
12. Épület műszaki átadása
13. Használatbavételi engedély beszerzése
14. Épület üzemi átadása
A munkafolyamatok időbeli ütemezését, az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2. Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali Melegedője
(Családsegítő telephelye: 5600 Békéscsaba, Gyár u. 16.)
A telephelyen a Hajléktalanok Átmeneti Szállása jelenleg 30 férőhellyel működik, a Nappali
Melegedő pedig 20 férőhellyel 2014. december hó 31. napjáig szóló, határozott idejű jogerős
működési engedély alapján.
A Hajléktalan szálló bővítése, egy új 25 m²-es közösségi helység hozzáépítését tartalmazza,
amely a meglévő épület utcai frontján, a meglévő bejárati ajtótól balra helyezkedik el,
hasonlóan a női szárnyon utólagosan épült épületrésszel.
Az épület helységeinek kialakítását, az 1/2000. (I.7.) rendelet alapján 4 m²/ellátott szerint kell
a tervezésnél figyelembe venni. A telephely jobb kihasználtságának érdekében, be kell vonni
a jelenleg irodaként használt 24,46 m² területű helyiség lakószobává alakításával, illetve a
14,88 m² nagyságú raktárt is.
Az épületet átalakítása, korszerűsítése során, hasonló munkafolyamatokat kell elvégezni, mint
a Csaba utcai idős otthonnál leírtakat azzal a különbséggel, hogy itt egy ütemben lehet
megvalósítani a bővítést és átalakítást, illetve nem műemlékvédelmi épületről van szó, ezért
az engedélyeztetési eljárás ideje csökkenhet. Ezen felül rendelkezésre áll a jelenlegi épület
teljes műszaki felmérési rajzai, ezért ezt a munkafolyamatot nem kell elvégezni.
1. Épület belső átalakításának építészeti tervezése
2. Szakágazati tervezések
2.1 Statikai tervek (szükség esetén)
2.2 Épületgépészeti tervek
 fűtés
 víz, szennyvíz
2.3 Villamos tervek
2.4 Tűzvédelmi tervezés
2.5 Rehabilitációs ellenőrzés
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2.6 Épületenergetikai vizsgálat
3. Költségvetés készítés
4. Tervezői hatósági egyeztetések
4.1 Szakhatóságok (Békés-megyei Kormányhivatal, ANTSZ stb.)
4.2 Közműegyeztetések (DÉMÁSz, DÉGÁZ, Vízmű stb.)
5. Építési engedély beszerzése
6. Az építés finanszírozási forrásának meghatározása (pályázati lehetőségek felkutatása)
7. Kivitelező kiválasztása (pályázat útján)
8. Műszaki ellenőr kiválasztása
9. Építés (kivitelezés)
10. Épület műszaki átadása
11. Használatbavételi engedély beszerzése
12. Épület üzemi átadása
A munkafolyamatok időbeli ütemezését, a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Határozati javaslat:
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa elfogadja, az általa fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális
Központ Csaba utcai Idősek Otthona, valamint a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali Melegedőjének
szakmai megvalósulási terveit.
Felelős: Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
Határidő: 2016. december 31.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke
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1. sz. melléklet

Sorsz.

Csaba utcai Idősek Otthona műszaki megvalósításának ütemterve

Megnevezés

1. Jelenlegi állapot felmérés
2. Építészeti tervezés
3. Szakágazati tervezések
4. Költségvetés készítés
5. Tervezői hatósági egyeztetések
6. Műemlékvédelmi szakhatósági engedélyeztetés
7. Építési engedély
8. Finanszírozási forrás mghatározása (pályázati forrás keresése)
9. Kivitelező kiválasztása (pályázat útján)
10. Műszaki ellenőr kiválasztása
11. Építés (kivitelezési munkák)
12. Épület műszaki átadása
13. Használatbavételi engedély beszerzése
14. Épület üzemi átadása
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2. sz. melléklet

Sorsz.

Hajléktalanok Átmeneti Szálása és Nappali Melegedő műszaki megvalósításának ütemterve

Megnevezés

1. Építészeti tervezés
2. Szakágazati tervezések
3. Költségvetés készítés
4. Tervezői hatósági egyeztetések
5. Építési engedély
6. Finanszírozási forrás mghatározása (pályázati forrás keresése)
7. Kivitelező kiválasztása (pályázat útján)
8. Műszaki ellenőr kiválasztása
9. Építés (kivitelezési munkák)
10. Épület műszaki átadása
11. Használatbavételi engedély beszerzése
12. Épület üzemi átadása

01

02

03

04

05

2015. év
06 07 08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

2016. év
06 07 08

09

10

11

12

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. március 24-i ülésére
az 6. sz. napirendhez
Tárgy: A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a
KÖZOP 3.2.0/C-08-11-2011-0028 azonosítószámú, „"Kerékpárral a munkába! Kerékpárút kiépítése Békéscsaba - Kondoros között" tárgyú projekt kivitelezése
során felmerült lőszer-mentesítési pótmunka elszámolása
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Előkészítő:
 Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
 Szeverényi Melinda PB elnöke
Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vállalkozási szerződés
Teljesítésigazolás
Kifizetési kérelem
EL-KÁ fizetési felszólítása
Válaszlevél tervezet fizetési felszólításra
Válaszlevél jogi véleményezése

Tisztelt Társulási Tanács!
Az EL-KÁ Tűzszerész Kft által elvégzett lőszer-mentesítési munka a KÖZOP-3.2.0/c-08-112011-0028 kódszámú, „Kerékpárral a munkába” – Kerékpárút kiépítése Békéscsaba –
Kondoros között projekt építéséhez kapcsolódik, amelyet a Társulás pályázati forrásból
valósít meg. A projekt finanszírozása 100 %-os intenzitású.
A pótmunkára, jogszabályváltozás miatt vált szükségessé, ugyanis a kerékpárút építést
megelőzően, az építési területen lőszer-mentesítési feladatot kell elvégezni. Ez a pályázat
benyújtásakor még nem volt ismeretes, így lehetőség nyílott a pótmunka elfogadtatására.
Tekintettel arra, hogy a kerékpárút építését a Társulás pályázati forrásból valósítja meg, így az
EL-KÁ Tűzszerész Kft-vel kötött Vállalkozási szerződésben is kikötöttük az úgynevezett
„szállítói finanszírozást” mely szerződés 10.1 pontja szerint „ … jelen szerződés
hatályosságához és érvényességéhez harmadik személy – a KIKSz Zrt – jóváhagyása is
szükséges”, és szintén ebben a pontban rögzítettük, hogy a KIKSz Zrt. biztosítja a vállalkozói
díj fedezetét is.

A munkát a vállalkozó elvégezte, amelyet a Társulás 2014. július 8-i teljesítésigazolással
elismert. Ezt követően 2014. július 29-én kifizetési kérelmet nyújtottunk be a (3. számú
melléklet) amelyre írásban ez ideig érdemi választ nem kaptunk.
Az EL-KÁ Tűzszerész Szolgáltató Kft fizetési felszólítást küldött a Társulásnak amelyre –
egyeztetve a projekt jogi képviselőjével – elkészült a válaszlevél tervezet (5. számú
melléklet).
Közben, a Társulási Tanács dokumentumait belső ellenőr vizsgálja, kinek álláspontja szerit,
ha a Társulás leigazolta a munka elvégzését, akkor a vállalkozó jogosult a munka díjazásának
ellenértékére.

Határozati javaslat:
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa úgy dönt, hogy a KÖZOP 3.2.0/C-08-11-2011-0028 azonosítószámú,
„"Kerékpárral a munkába! - Kerékpárút kiépítése Békéscsaba - Kondoros között"
tárgyú projekt kivitelezése során felmerült lőszer-mentesítési pótmunka összegét
10.033.000 Ft-ot, az EL-KÁ Tűzszerész Szolgáltató Kft.-nek kifizeti, a 2015. évi
Társulási Tanács költségvetés tartalék terhére.
Felelős: Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
Határidő: 2015. március 31.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke
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8. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM
Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

Kifizetési igény típusa

Időközi kifizetési igény
Záró kifizetési igény

Jelen adatlap elválaszthatatlan részét képezi a 8. számú pénzügyi elszámolásnak

la

Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem

po

1. sz. táblázat

A (fő) kedvezményezett
neve:

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

n

A projekt azonosító száma: KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0028

ne

2. sz. táblázat

A benyújtott számla/ák vagy számlát helyettesítő okmányok összegéből 10 033 000 Ft, azaz
tízmillió-harmincháromezer Ft támogatás kifizetését kérem

Kedvezményezett / Szállító / Engedményes
intézmény neve:
El-KÁ Tűzszerész Szolgáltató Kft.

m

3. sz. táblázat

Jóváírandó bank számlaszáma:

Átutalandó összeg (Ft):

10701245-67838259-51100005

ő
nd

de

l
kü

be

Összesen:
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10 033 000 Ft
10 033 000 Ft
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4. sz. táblázat: Közbeszerzési eljárás ismertetése
A jelen elszámolásban szereplő költségekhez kapcsolódó beszerzés megvalósítása
érdekében akedvezményezettnek (vagy támogatásban részesülő partnerének)
közbeszerzési eljárást kellettlefolytatnia:

nem

5. sz. táblázat: Rendelkezés előleg elszámolásról
A benyújtott számla/ák vagy számlát helyettesítő okmányok összegéből 0 Ft, azaz nulla Ft támogatást előleg,
valamint 0 Ft, azaz nulla Ft támogatást fordított ÁFA előleg terhére kívánok elszámolni.

n

po

la
m

ne
ő
nd

de

l
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be
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6. sz. táblázat Számlalista
Ssz
1

ra
l

Számla
azonosítója

LM-36/2014

Szállító / Engedményes neve

ap
on

Finansz.
módja

El-KÁ Tűzszerész Szolgáltató Kft.

Száll.fin.

Költség adatok

Összesen 1 db számla:

ne

m

Támogatás (Ft)

Nettó

ÁFA

Bruttó

Telj.

7 900 000

2 133 000

10 033 000

Elsz.

7 900 000

2 133 000

10 033 000

Telj.

7 900 000

2 133 000

10 033 000

Elsz.

7 900 000

2 133 000

10 033 000

be

kü
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e
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ő
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10 033 000
10 033 000
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7. sz. táblázat Költségösszesítõ
Költségvetési sor száma,
megnevezése

Projektelem/
tevékenységtípus

ap
on

- 126. Ingatlanokhoz kapcsolódó Építés, kivitelezés
vagyoni értékű jogok

Számla, egyéb
számviteli bizonylat
(összesítõ) száma,
azonosítója

Finanszírozás
módja

LM-36/2014

Száll.fin.

ne

Összesen:

m

Elszámolható
nettó költség
(Ft)

ÁFA (Ft)

Elszámolható
összes költség
(Ft)

7 900 000 Ft

2 133 000 Ft

10 033 000 Ft

10 033 000 Ft

7 900 000 Ft

2 133 000 Ft

10 033 000 Ft

10 033 000 Ft

be

kü
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e
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ő
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8. sz. táblázat A kifizetés hitelesítése
Számla, egyéb számviteli bizonylat (összesítő) száma, Alátámasztáshoz benyújtott dokumentumok
azonosítója
megnevezése/megjegyzések

Korábbi elszámolásban vagy
jelentésben/beszámolóban csatolt dokumentum

LM-36/2014

Szerződés/ nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés
nem történt/ visszaigazolt írásos megrendelő/
biztosítási kötvény (vállalkozói szerz.pdf)
Szerződés/ nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés
nem történt/ visszaigazolt írásos megrendelő/
biztosítási kötvény (ajánlat2.pdf)
Szerződés/ nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés
nem történt/ visszaigazolt írásos megrendelő/
biztosítási kötvény (ajánlat3.pdf)
Szerződés/ nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés
nem történt/ visszaigazolt írásos megrendelő/
biztosítási kötvény (ajánlat1.pdf)
Beszámoló a tárgyidőszaki tevékenységről
(tanúsítvány.pdf)
Számla és kifizetés bizonylata / kis
támogatástartalmú számlák összesítője
(teljesítésigazolás.pdf)
Számla és kifizetés bizonylata / kis
támogatástartalmú számlák összesítője (számla.pdf)

ap
on

ne

m

be
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e
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9. sz. táblázat Elszámoláshoz kapcsolt előlegszámlák
Számla azonosítója

Számla típusa

ap
on

Szállító neve

ne

Előlegszámla azonosítója

m

Szállítói előlegszámlával
szemben elszámolt összeg

be

kü
ld
e

nd
ő
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10. sz. táblázat Elszámoláshoz tartozó dokumentumok
Fájl neve

ajánlat1.pdf
számla.pdf

teljesítésigazolás.pdf
ajánlat3.pdf

Kiterjesztés

Méret

Hash kód

PDF

263521

18294256e6e82fbae5c93963da38978d8
999b5aef9f988db0f14554d0cb8d78a

PDF

318857

70b0345769283101519bba7807e0dc27
b075cb9f7871604b0b680a3b84615894

PDF

315963

c9d573cd6384d9dc941f605e430406a94
5c9a46025f7b2f6328b7a034f6dc082

1062139

38f5040edd4b1555cc1897975f90aa104
8ee7ddb59dbe4f424b3f2ad8884109f

1241261

dc71483759fa4eec6c2ebf4e1564c7793
7c5cfae790077a4a0efb17df063b1c5

ap
on
PDF

ajánlat2.pdf

PDF

vállalkozói szerz.pdf

PDF

tanúsítvány.pdf

PDF

ne

m

be

2811596

9d8c37e1fc3007e394976195209530833
562e7775afad621ece6500381acfb6b

668734

e7a9742b881d648ca1bf7fa48db6083ac
7c7ba8cac709962562886ded0140764
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e
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ő
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Mint a (Fő)Kedvezményezett képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
A jogszabályokban és a támogatási szerződésben előírt mellékleteket csatoltam.
Az elszámolni kívánt költségek kizárólag a támogatott pályázatban szereplő támogatott tevékenységek érdekében
merültek fel.
A kifizetési kérelem tárgyát képező időszakban a projekt megvalósítása a támogatási szerződés és annak
mellékletét képező pályázat szerint folyt.
Az elszámolt költségek a pályázati útmutatóban szereplő elszámolható költségeknek megfelelnek.

la

po

A kifizetési kérelemben elszámolni kívánt költségeket és a projekt támogatás feltételeknek megfelelő
megvalósulását alátámasztó dokumentáció a kedvezményezett (és a támogatásban részesülő partnerei) APEH felé
bejelentett iratmegőrzési helyén eredeti példányban rendelkezésre áll és helyszíní ellenőrzés során azokat
bemutatjuk.

n

Az elszámolásra benyújtott számlák és számviteli bizonylatok alapján igényelt, a projekt keretében elszámolni
kívánt költségeket más hazai, vagy európai uniós támogatás terhére nem számoltunk el, és a jövőben nem is
fogjuk elszámolni.
A költségek a vonatkozó támogatási szerződésben/pályázati adatlapban rögzített elszámolható költségek
kategóriába tartoznak.

ne

Az igényelt támogatás összegében a hatályos ÁFA tv. alapján levonható ÁFA összeg nem szerepel.
Az esélyegyenlőségre vonatkozó szabályok a pályázati útmutatónak és a pályázati adatlapon vállalt
kötelezettségeknek megfelelően érvényesülnek

m

A környezetvédelemre vonatkozó szabályok a pályázati útmutatónak és a pályázati adatlapon vállalt
kötelezettségeknek megfelelően érvényesülnek

be

A nyilvánosságra vonatkozó követelmények teljesítése (az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott
támogatás tényének szöveges és/vagy képi megjelenítésére) a támogatási szerződésnek megfelel.
A projekt végrehajtása során a projekttel összefüggésben keletkezett pénzügyi bevételeket kizárólagosan a projekt
céljaival összhangban, a projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésén
kívüli kiadások kiegyenlítésére fordítottam

l
kü

Eszközbeszerzés esetén a támogatási szerződés alapján beszerzett eszköz rendelkezik a tevékenységhez
szükséges technikai jellemzőkkel és megfelel a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak.

de

Eszközbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel, bérleti és lízing díj esetén az eszköz, valamint a szolgáltatás
beszerzése nem a 2004. évi XXXIV. törvény (kkvtv) alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolódó
vállalkozásától történt, illetve a bérleti szerződés szerinti bérbe adó, és lízing szerződés szerinti lízingbe adó cég
nem a 2004. évi XXXIV. törvény (kkvtv) alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolódó vállakozás.

ő
nd

A pályázat benyújtásával egyidejűleg benyújtott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1)
bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről szóló
nyilatkozatban feltüntetett, az általam képviselt, illetve a nyilatkozatban megjelölt szervezetek adataiban a
legutolsó nyilatkozat óta változás nem állt be. Amennyiben a pályázat benyújtásával egyidejűleg benyújtott, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről szóló nyilatkozatban feltüntetett, az általam képviselt,
illetve a nyilatkozatban megjelölt szervezetek adataiban a legutolsó nyilatkozat óta változás állt be, a pályázati
felhívás mellékleteként közzétett, a kifizetési igénylés benyújtásának időpontjában hatályos adatokat tartalmazó
nyilatkozatot a kifizetési igényléshez mellékelem.
A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

Főbb időpontok
Utolsó módosítás

2014.08.29 14:20:19
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Lezárás időpontja

2014.08.29 14:20:44

PDF file generálás
2014.08.29 14:22:19
d19cfad7b4d8b045b14debf0a7bbdf5a
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5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740
Ikt. sz.: XXI. 206-10/2015.
Előadó: Dr. Banadics Attila
Tárgy: Fizetési felszólítás

EL-KÁ Tűzszerész Kft
Békéscsaba
Péky utca 3.
5600
Lupsán Károly
cégvezető úr részére
Tisztelt Lupsán Károly!
Az EL-KÁ Tűzszerész Kft által elvégzett lőszer-mentesítési munka a KÖZOP-3.2.0/c-08-112011-0028 kódszámú, „Kerékpárral a munkába” – Kerékpárút kiépítése Békéscsaba –
Kondoros között projekt építéséhez kapcsolódik, amelyet a Társulás pályázati forrásból
valósít meg. A projekt finanszírozása 100 %-os intenzitású.
A fentiek alapján, az EL-KÁ Tűzszerész Kft-vel kötött Vállalkozási szerződésben is
kikötöttük az úgynevezett „szállítói finanszírozást” mely szerződés 10.1 pontja szerint „ …
jelen szerződés hatályosságához és érvényességéhez harmadik személy – a KIKSz Zrt –
jóváhagyása is szükséges”, és szintén ebben a pontban rögzítettük, hogy a KIKSz Zrt.
biztosítja a vállalkozói díj fedezetét is.
Időközben, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszűnésével, 2014. április 15-től a KIKSz Zrt
feladatjogutódjaként létrejött Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vette át a kerékpárút
építésének kezelését, finanszírozását, aki már teljesített is a fővállalkozó IN SITU Hungária
Kft részére előleg, valamint két rész-számla kifizetést.
Az EL-KÁ Tűzszerész Kft vállalkozói szerződését, az LM-36/2014 számú számláját, a
teljesítési igazolását, stb., vagyis kompletten minden iratot kifizetési kérelem formájában
benyújtottuk 2014. augusztus 29-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé, aki szóban
(telefonon) befogadta az EL-KÁ Tűzszerész Kft. számláját, a feladat szükségességét
elismerte, azonban sajnos ez ideig érdemi írásos választ még nem kaptunk.
A Társulásnak nem áll módjában a kerékpárút beruházásával kapcsolatosan semmilyen
költséget finanszírozni, erre a Társulási Tanács nem biztosított keretet, ezért tisztelettel kérem
az EL-KÁ Tűzszerész Kft. türelmét, míg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium érdemi válasza
megérkezik.
Békéscsaba, 2015. február 18.
Dr. Banadics Attila
kistérségi csoportvezető

ki st er seg. csab a@ g mail .co m

Gmail - EL-KÁ Tűzszerész Kft
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https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=2a3b68f0d4&view=pt&q=i...

Békéscsabai Kistérségi Csoport <kisterseg.csaba@gmail.com>

EL-KÁ Tűzszerész Kft
Dr. Harangi László <drharangilaszlo@t-online.hu>
Címzett: Békéscsabai Kistérségi Csoport <kisterseg.csaba@gmail.com>

2015. február 24. 12:39

T. Cím!

Átnéztem minden megküldö anyagot!
Egyértelmű és korrekt a válasz levél – tekinte el a szerződésben foglaltakra is.
A teljesítéssel nem mi estünk késedelembe így nyilván kamat sem jár.
Jogi szempontból rendben a válaszlevél és tartalma.
Üdvözle el: DHL
Szeged, 2015.02.24. 13,38

From: Békéscsabai Kistérségi Csoport [mailto:kisterseg.csaba@gmail.com]
Sent: Tuesday, February 24, 2015 11:16 AM
To: Dr. Harangi László
Subject: Fwd: EL‐KÁ Tűzszerész K
[Az idézett szöveg el van rejtve]

2015.03.19. 15:20

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. március hó 24. napján tartandó ülésére
a 7. számú napirendhez
Tárgy: Tájékoztató, az előző társulási tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról
A napirend készítője és előterjesztője:
 Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
Tisztelt Társulási Tanács!
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2015. március 03-i
Társulási Tanács ülésén hozott határozatok (1. sz. melléklet) végrehajtására a kistérségi
csoport az alábbi intézkedéseket tette:
3/2015.(III.03.) sz. KTT határozat: intézkedést nem igényel
4/2015.(III.03.) sz. KTT határozat: intézkedés megtörtént
5/2015.(III.03.) sz. KTT határozat: intézkedést nem igényel
6/2015.(III.03.) sz. KTT határozat: intézkedés folyamatban van HI:2016.12.31.
7/2015.(III.03.) sz. KTT határozat: intézkedés folyamatban van HI:2016.12.31.
8/2015.(III.03.) sz. KTT határozat: intézkedést nem igényel
9/2015.(III.03.) sz. KTT határozat: intézkedés megtörtént
10/2015.(III.03.) sz. KTT határozat: intézkedés megtörtént
11/2015.(III.03.) sz. KTT határozat: intézkedést nem igényel
12/2015.(III.03.) sz. KTT határozat: intézkedés megtörtént
Határozati javaslat:
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa elfogadja, az előző társulási tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatót.
Felelős: Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
Határidő: 2015. március 24.
Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke
Békéscsaba, 2015. március 17.
Dr. Banadics Attila
kistérségi csoportvezető

1. sz. melléklet
A Társulási Tanács 2015. évi határozatainak végrehajtása
20150129
20150520
20150303
20150430
20150303
20161231
20161231
20150303
20150401
20150303
20150303
20150324

1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2015
7/2015
8/2015
9/2015
10/2015
11/2015
12/2015

20150128
20150128
20150303
20150303
20150303
20150303
20150303
20150303
20150303
20150303
20150303
20150303

TÁMOP pályázat benyújtása
Társulási Tanács ellenőrzése
2015. évi költségvetés
2014. évi költségvetés módosítás
2014. évi pályázati tájékoztató
Csaba u. IO átalakítása
HÁSz átalakítása
Családsegítő Szakmai pr.Házir.SzMSz
TT 2015. évi feladatai
Intézményvezetői pályázatok kiírása
Határozatok végrehajtása
LJF739 szgk átírása

Dr.Banadics
Völgyi, Szeverényi
Szarvas
Szarvas
Szarvas
Szarvas,Völgyi,Dr.Banadics
Szarvas,Völgyi,Dr.Banadics
Szarvas
Szarvas,Dr.Haranginé
Szarvas
Dr.Banadics
Dr.Banadics
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2. sz. melléklet
A Társulási Tanács 2015. március 3.-i ülésén hozott határozatai
3/2015. (III.03.) sz. KTT. határozat
1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Tárulás Társulási Tanácsa a Társulás
2015. évi költségvetését a jelen napirendhez tartozó előterjesztés 1/1-7. számú mellékletekben
részletezettek szerint, azzal szó szerint megegyező szöveggel elfogadja, amelynek alapján a 2015.
évi költségvetés bevételi, kiadási főösszege 1.387.861 e Ft.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. március 03.
2. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a 2015. évi elemi költségvetés Magyar
Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket
megtegye. A 2015. évi költségvetési határozatot érintő módosításokat a soron következő
költségvetési határozatmódosítás alkalmával szükséges átvezetni.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. június 30.

4/2015. (III.03.) sz. KTT. határozat
1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2014. évi
költségvetés előirányzatát 30.932 eFt-tal növeli, ezáltal 2.152.005 eFt bevételi és kiadási
főösszeggel elfogadja.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. március 3.
2. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a 2014. évet érintő központi költségvetésből
kapott támogatások és egyéb tételek vonatkozásában a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés
után, az egyeztetésnek megfelelően szerepeltesse ezen előirányzatokat a 2014. évi költségvetési
beszámolóban.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. április 30.

5/2015. (III.03.) sz. KTT. határozat
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja, a
2014. évben benyújtott, megvalósított kistérségi és kistérségi fenntartású intézmények pályázatairól
szóló tájékoztatóját.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. március 03.
6/2015. (III.03.) sz. KTT. határozat
1. A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az általa
fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Csaba utcai Idősek Otthona,

3

valamint a Bartók Béla úti Idősek Otthona telephelyek további működésének felülvizsgálatáról
szóló tájékoztatót tudomásul vette.
A Tanács úgy dönt, hogy a Bartók Béla úti Idősek Otthona – 25 férőhely- működését megszünteti.
A telephelyen működő szenvedélybetegek nappali ellátása – 30 férőhely- műszaki leválasztását
elő kell készíteni (5600. Békéscsaba, Bartók Béla út 12.). Ezt követően dönt a Tanács az ingatlan
vagyonkezelői jogának megszüntetéséről, az idős otthoni ingatlanrész vonatkozásában.
2. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a jelen előterjesztést, mint szakmai tervet elfogadja a Csaba
utcai Idősek Otthona vonatkozásában a jelen előterjesztés 1. számú melléklete Műszaki leírás és
tartalommal szó szerint megegyező szöveggel, annak műszaki megvalósítására kötelezettséget
vállal 2016. december hó 31. napjáig. Ezzel a tárgyi feltételek a hatályos jogszabályoknak
megfelelően biztosítottak lesznek teljes körűen.
A Társulási Tanács utasítja a kistérségi csoportvezetőt, hogy a Tanács soron következő ülésére a
szakmai terv megvalósítási tervét készítse el, ütemezett feladatokkal és határidőkkel, olyan
formában, hogy az a 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4. ab) pontjának megfelelő legyen.
Felkéri a Tanács a Tanács alelnökét, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával, mint
az ingatlan tulajdonosával egyeztessen a jelen pontban rögzített pályázat benyújtásáról.
3. A Társulási Tanács fentiek alapján úgy dönt, hogy a 369/2013. (X.24.) Kormányrendelet 50.§ (1)
alapján a fenntartó, mint engedélyes a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásában az ideiglenes hatályú bejegyzés hatályának
meghosszabbítását kéri ellátási érdekből a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
Csaba utcai Idősek Otthona, 5600. Békéscsaba, Csaba utca 3. szám alatti telephelyen a
finanszírozási rendszerbe befogadott, 37 férőhely, idősek otthona vonatkozásában, 2016. december
hó 31. napjáig.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke 1.3. pontok
Völgyi Sándor TT alelnöke 2. pont
Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető 2. pont
Határidő: 2016. december 31.

7/2015. (III.03.) sz. KTT. határozat
1. A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az általa
fenntartott Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Hajléktalanok Átmeneti
Szállása és Nappali Melegedője telephely további működésének felülvizsgálatáról szóló
tájékoztatót tudomásul vette.
2. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a jelen előterjesztést, mint szakmai tervet elfogadja a jelen
előterjesztés 1. számú melléklete Műszaki leírás és tartalommal, valamint a 2. számú melléklete
Költségbecsléssel szó szerint megegyező szöveggel, annak műszaki megvalósítására kötelezettséget
vállal 2016. december hó 31. napjáig. A Társulási Tanács utasítja a kistérségi csoportvezetőt, hogy
a Tanács soron következő ülésére a szakmai terv megvalósítási tervét készítse, ütemezett
feladatokkal és határidőkkel, olyan formában, hogy az a 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4. ab)
pontjának megfelelő legyen.
Felkéri a Tanács a Tanács alelnökét, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával, mint
az ingatlan tulajdonosával egyeztessen a jelen pontban rögzített pályázat benyújtásáról.
3. A Társulási Tanács fentiek alapján úgy dönt, hogy a 369/2013. (X.24.) Kormányrendelet 50.§ (1)
alapján a fenntartó, mint engedélyes a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásában az ideiglenes hatályú bejegyzés hatályának
meghosszabbítását kéri ellátási érdekből a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ Hajléktalanok Átmeneti Szállója és Nappali Melegedője, 5600. Békéscsaba, Gyár utca 16.
szám alatti telephelyen a finanszírozási rendszerbe befogadott hajléktalan személyek átmeneti
szállása 30 férőhely, nappali melegedő 20 férőhely vonatkozásában 2016. december hó 31. napjáig.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke 1.3. pontok
Völgyi Sándor TT alelnöke 2. pont
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Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető 2. pont
Határidő: 2016. december 31.

8/2015. (III.03.) sz. KTT. határozat
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Tárulás Társulási Tanácsa elfogadja, a
Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Szakmai programját, Házirendjét,
Szervezeti és Működési Szabályzatát valamint a Megállapodást, a napirendhez tartozó előterjesztés 6/14. számú mellékletekben részletezettek szerint, azzal szó szerint megegyező szöveggel.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. március 3.

9/2015. (III.03.) sz. KTT. határozat
1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a
Társulás, mint fenntartó 2015. évi feladatellátását úgy határozza meg, hogy a kötelezően ellátandó
feladatok mellett önként vállalt feladatot csak a fenntartó döntése alapján lehet vállalni, annak
finanszírozásának teljes körű, előzetes áttekintése mellett.
2. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy az általa fenntartott intézmények önként vállalt feladatot
kizárólag a fenntartó előzetes hozzájárulása mellett vállalhatnak, mely vonatkozik a pályázatok
benyújtására is a támogatás intenzitásától függetlenül. Két Társulási Tanács ülés között, rendkívül
sürgős esetre a Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy döntsön –
utólagos írásbeli beszámolás mellett – pályázat benyújtásáról.
3. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a szolgáltatási önköltségek és az intézményi térítési díjak
meghatározása során, figyelembe kell venni az ellátottak öngondoskodásának elvárható mértékét,
erre számításokat kell végezni és azt a Pénzügyi Bizottság előzetes véleménye mellett a Tanács elé
kell terjeszteni a tárgyi ügyben meghozott döntés – szolgáltatási önköltség meghatározásatárgyalása előtt.
4. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy az általa fenntartott intézményekben felül kell vizsgálni az
ellátott feladatokat, és ki kell dolgozni, melyek azok a szolgáltatások, amelyekből reálisan
növelhető a működési bevétel. Ezt részletesen be kell mutatni, mind szakmai, mind pénzügyi
vonatkozásaiban.
Felelős: 1. pont Szarvas Péter TT elnöke
2-3-4.: TT jogász, intézményvezetők, gazdasági vezető
Határidő: 2015. április 01.

10/2015. (III.03.) sz. KTT. határozat
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Tárulás Társulási Tanácsa az
intézményvezetői pályázatok kiírását a jelen napirendhez tartozó előterjesztés 8/1-5. számú
mellékletekben részletezettek szerint, azzal szó szerint megegyező szöveggel elfogadja.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. március 03.

11/2015. (III.03.) sz. KTT. határozat
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja,
az előző társulási tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Felelős: Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
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Határidő: 2015. március 03.

12/2015. (III.03.) sz. KTT. határozat
1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Tárulás Társulási Tanácsa úgy dönt,
hogy a tulajdonában lévő LJF 739 frsz. Fiat Scudo típusú személygépkocsi üzembentartói jogát
átadja a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központnak.
Felelős: Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
Határidő: 2015. március 31.
2. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Tárulás Társulási Tanácsa elrendeli,
valamennyi Társulás által működtetett gépjármű üzemben tartásával kapcsolatos
dokumentáltságának az ellenőrzését.
Felelős: Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
Határidő: 2015. március 24.
3. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Tárulás Társulási Tanácsa
felhatalmazza Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezetőt, az üzemben tartással kapcsolatos
valamennyi ügyintézésre.
Felelős: Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
Határidő: 2015. március 31.
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5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. március 24-i ülésére
az Egyéb 1. sz. napirendhez

Tárgy: Tájékoztató, a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Tárulás által működtetett valamennyi gépjármű üzemben tartásával kapcsolatos
dokumentáltságának ellenőrzéséről.
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Előkészítő: Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Tisztelt Társulási Tanács!
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanács
12/2015. (III.03.) sz. KTT határozatával döntött arról, hogy a Társulási Tanács tulajdonában
lévő gépjárművek dokumentáltságát ellenőrizze.
A Társulási Tanács tulajdonában jelenleg az alábbi gépjárművek vannak:
Ssz.
1.
2.
3.
4.

Rendszám
LJF-739
KEM-398
HHT-523
KEM-397

Gyártmány
Fiat
Suzuki
Suzuki
Suzuki

Tipus
Scudo
SX4
Swift Sedan
Ignis

Gyártási év
2008.
2006.
2000.
2006.

Üzembentartó
BKESzKp
BKESzKp
Családsegítő
Csabaügyelet

Az LJF-739 Fiat Scudo gépjármű forgalmi engedélyében kellett módosítani az üzembentartót,
így már itt is a ténylegesen használó BKESzKp szerepel a forgalmi engedélyben. Egyúttal a
gépjármű kötelező és a Casco biztosítása is rendezve lett.
A KEM-398 Suzuki SX4 forgalmi engedélye rendben volt, a kötelező biztosításánál volt
díjfizetési elmaradás, amit az intézmény megoldott.
A HHT-523 Suzuki Swift Sedan gépjármű forgalmi engedélye rendben van. Tekintettel arra,
hogy az intézmény a gépjárművel nem lát el kötelező intézményi feladatot, így a Casco
biztosítás sem kötelező a gépjárműre. A Társulás bejelentette a Generali Biztosító Zrt. felé az
üzemtartó változást, azonban a biztosító – saját szabályzatukra hivatkozva – nem fogadja el a
Casco biztosítás megszüntetésének indokául az üzembentartó váltást. Az ügy még jelenleg
folyamatban van.
A KEM-397 Suzuki Ignis forgalmi engedélye rendben van.

Határozati javaslat:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Tárulás Társulási Tanácsa
elfogadja, a Társulás által működtetett gépjármű üzemben tartásával kapcsolatos
dokumentáltságának az ellenőrzéséről szóló tájékoztatót.
Felelős: Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
Határidő: 2015. március 24.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke
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5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. március 24-i ülésére
az Egyéb 2. sz. napirendhez

Tárgy: Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Az előterjesztés szöveges részét készítette:
 Dr. Haranginé Dr. Ádám Zsuzsanna TT jogásza
 Krattinger Linda megbízott intézményvezető
Véleményező bizottságok:
 Pénzügyi Bizottság
Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Tisztelt Társulási Tanács!

2015. február 12-én jelent meg a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet kiírásában
a Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása című pályázati
felhívás, amelynek pályázat azonosító kódja: CSP-CSSBM-15.
A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító
munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet
összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.
A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a „Családbarát Munkahely” cím használatára is.
A családbarát program megvalósításának főbb szempontjai:
 a rugalmas munkaszervezés
 a szabadságolási eljárások
 a bérezés
 a képzések
 a kisgyerekes szülők támogatása
 a férfi munkavállalók szülői szerepeinek megerősítése
 a gyermekek napközbeni felügyelete
 az idős, beteg hozzátartozók és a már nyugdíjas korábbi munkavállalók támogatása
 a juttatások
 az egyéb szolgáltatások
 a szervezeti dokumentumok
 a szervezeti kultúra
 a szervezeti stratégia
 a marketing és a kommunikáció

 a társadalmi felelősségvállalás
 a humánpolitika
 a menedzsment
területén megjelenjen és érvényesüljön a szervezet családbarát módon történő működése iránti
elköteleződése.

A pályázat keretében támogatás nyújtható kizárólag a program, projekt megvalósításához
szükséges anyagköltségekre (pl.: szakkönyvek), szolgáltatásokra (pl.: részvételi díj, bérleti díj,
posta, telefon, étkezési költség, stb.), azaz Dologi kiadásokra, továbbá Bérköltségekre és
egyéb személyi jellegű kifizetésekre; Tárgyi eszközök költségeire, beszerzéseire.
A pályázat támogatási időszaka: 2015. május 15. és 2016. április 30 közé eső időszak, a
pályázati felületen is ezt az időszakot kötelező megjeleníteni.
A pályázat benyújtása az www.ncsszi-pr.hu internetes oldalon történik. A pályázat
benyújtásához az internetes oldalon kötelező az intézmény regisztrációja. A „Regisztrációs
Nyilatkozatot” intézmény képviselőjének aláírása után postai úton meg kell küldeni a
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet postacímére.
A pályázat benyújtásához 5.000,-Ft pályázati díj megfizetési szükséges a pályázat beadásának
napjáig, amelyet kizárólag átutalással lehet teljesíteni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet 10032000-00283841-00000000 számú számlájára.
A pályázaton legfeljebb 3.000.000,-Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a
projekt elszámolható összes költségének 100%-a az elnyert támogatási összeg.
A pályázat benyújtásának határideje 2015. március 31. 23.59 óra, a benyújtott pályázat a
Pályázatkezelő Rendszerben kerül véglegesítésre.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2015. május 15.
A Békéscsabai Kistérségi Társulás fenntartásában működő intézmények pályázatot
szeretnének benyújtani a Családbarát Munkahely pályázati felhívásra. A pályázat
benyújtásához a fenntartó hozzájárulása szükséges. Minden intézmény a maximális
3.000.000,-Ft összegű támogatásra szeretne pályázni.
Az intézmények a pályázat során célul tűzték, hogy az iskolában- óvodákban lévő nyári
szünetben egy családi közös gyermek felügyelet biztosítását, ezzel segítséget nyújtva a
gyermekes munkavállalók részére. A gyermekkel rendelkező dolgozókra tekintettel
rugalmasabb munkaidő kerülne bevezetésre, megkönnyítve ezzel a családi élet és munkaidő
minél jobb összehangolását.
Szeretnénk még a pályázat keretében családi napokat szervezni, gyermekek részére
programokat szervezni.
Amennyiben a pályázati forrás keretösszege engedi, szeretnénk a dolgozók továbbképzéseit
finanszírozni. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központban dolgozó dolgozók szeretnénk
mediációs képzésen részt venni.
A pályázat benyújtásához és megvalósításához önerő nem szükséges. Az 5.000,-Ft-os
pályázati díj összegét az intézmények a saját költségevetéseik terhére biztosítják.
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Határozati javaslat:
1) A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa, mint fenntartó hozzájárul, hogy
- a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ (5600 Békéscsaba, Ady
Endre u. 30-34.; képviseli: Bátori Zsuzsanna)
- a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (5600
Békéscsaba, Szabadság tér 9. képviseli: Pataki Erzsébet)
- a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona (5600 Békéscsaba, Lencsési út
85; képviseli: Polonkai Istváné)
- a Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ (5600 Békéscsaba, Ady
Endre u. 30-34.; képviseli: Krattinger Linda)
pályázatot nyújtson be a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet által kiírt
„Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása című”,
CSP-CSSBM-15. kódszámú pályázati felhívásra.
2) A Békéscsabai Kistréségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri az intézmény
vezetőket, hogy a pályázat benyújtásáról, majd annak eredményéről tájékoztassa
a Tanácsot.
3) A pályázatra előkészítésére és megvalósítására vonatkozó költségek csak nyertes
pályázat estén számolhatók el.
4) Az 5.000,-Ft-os pályázati díj összegének fedezete az intézmények költségvetésében
biztosított.

Felelős: Bátori Zsuzsanna BKESZK intézményvezető
Pataki Erzsébet BKCSGYK intézményvezető
Polonkai Istvánné BKÉIO intézményvezető
Krattinger Linda BKIK intézményvezető
Határidő: 2015. március 31.

Békéscsaba, 2015. március 20.

Szarvas Péter
TT Elnöke
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5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. március 24-i ülésére
az Egyéb 3. sz. napirendhez

Tárgy: Tájékoztató, a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás által fenntartott intézmények ellenőrzésérő
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Az előterjesztés szöveges részét készítette:
 Dr. Haranginé Dr. Ádám Zsuzsanna TT jogásza
Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Tisztelt Társulási Tanács!
A jelenleg hatályos jogszabályok szerint az ellenőrzések a fenntartó működési körébe
tartoznak, arra irányulnak, ezért azokról minden esetben közvetlenül a fenntartó kap
értesítést. Az utóbbi időben jellemzővé vált, hogy mind a szakmai munkát, a személyi
feltételeket, a tárgyi feltételeket, a szabályos működést, a kapott központi támogatás
felhasználását, az általános fogyasztási adó elszámolását rendszeres időközönként –
legalább évente átfogóan – ellenőrzi az arra hatáskörrel rendelkező hatóság. A fenntartó
minden ellenőrzésen képviselő útján jelen volt.
Az is elmondható általánosságban, hogy kizárólag a tárgyi feltételek – épületek
hiányosságai, elavult és nem akadálymentes telephelyek, nagy létszámú lakószobák,
orvosi szoba hiánya, betegszoba hiánya, tetőszerkezet elöregedése- miatt került sor
megállapításra, melynek elsődleges oka volt, hogy az épületek jellemzően régiek, nem a
jelenlegi funkcióra épültek, fejlesztésre, átalakításra nem volt megfelelő forrás. Bár a
fenntartó több ízben részletesen kidolgozott pályázatokat nyújtott be ezekre
vonatkozóan, azok nem nyertek befogadást.
1. Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyszíni ellenőrzést tartott 2015.01.21.napján 5600
Békéscsaba, Kolozsvári utca 62.szám alatt az Egyensúly AE Egyesületnél, mint főpályázónál,
illetve partnereinél. (Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ), a
„Belép(ő) – utcán élő hajléktalanok társadalmi reintegrációja” című pályázat tekintetében. Az
ellenőrző hatóság mindent rendben talált.

A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, mint I. fokú hatóság
2015.02.18.-án átfogó, helyszíni hatósági ellenőrzést tartott a következő alap-, és szakosított
ellátások tekintetében:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Családsegítés
Hajléktalanok Nappali melegedője
Hajléktalanok Átmeneti Szállása
Utcai szociális munka
Gyermekjóléti szolgáltatás
Helyettes szülői ellátás
Családok Átmeneti Otthona
Gyermekek Átmeneti Otthona

A hatósági ellenőrzés eredményéről még nem érkezett meg a jegyzőkönyv, de a szóban
rögzített záró megbeszélésen az ellenőrök – mindenhol helyszíni ellenőrzés volt- a szakmai
munka kiválóságát hangsúlyozták, rögzítve, hogy a folyamatok jól láthatóan és
követhetően dokumentáltak, az ellátás hatékonyan és szakszerűen működik.
A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a hatósági ellenőrzés részeként
elrendelte az ÁNTSZ általi közegészségügyi és higiénés ellenőrzést, mely minden
telephelyünkön megtörtént.
Az ellenőrzés alkalmával minden telephely vonatkozásában mindent rendben talált az ellenőr,
erről jegyzőkönyv készült. Kifogásolta ugyanakkor a Családok Átmeneti Otthona bejáratának
veszélyes állapotát, és azt, hogy annak lezárása miatt a Gyermekek Átmeneti Otthona felől,
azon keresztül lehet az intézményt megközelíteni.
A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a hatósági ellenőrzés részeként
elrendelte a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére az intézmény
székhelyének és telephelyeinek átfogó tűzvédelmi ellenőrzését, mely mind a székhelyen,
mind a telephelyeken megtörtént.
Az ellenőrzés alkalmával mind a székhely, mind a telephelyek vonatkozásában mindent
rendben találtak a hatósági ügyintézők
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala hatósági ellenőrzést tartott az alábbi helyszíneken:
Székhelyén:5600 Békéscsaba, Szabadság tér 9. szám2936/1 helyrajzi szám (továbbiakban 1es épület)
Telephelyein: Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Békéscsaba, Gyár utca 16.szám 10709
helyrajzi szám (továbbiakban 2 –es épület)
Gyermekek és családok Átmeneti Otthona, Békéscsaba, Bartók B.út 24. szám 2848 helyrajzi
szám (továbbiakban 3-as épület)
Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az 1-es és 2-es épületek rendeltetésszerű és
biztonságos használatra alkalmas állapotban vannak A 2-es számú épület vonatkozásában a
hatóság megállapította, hogy nem mindenhol megfelelő az épületen lévő csapadékvíz
csatorna, valamint az épület délkeleti sarkánál az épület körüli járda a fal felé lejt, illetve az
épület déli oldalán lévő párkány deszkázat elöregedett, melynek cseréje időszerű, ezért arról
tájékoztatta a fenntartó képviselőjét, hogy a jó karbantartási kötelezési eljárást meg fogja
indítani, 30 napon belül kötelezi a fenntartót a hiányosságok kijavítására. Az éppen szakadó
eső igazolta, hogy a megfelelő alappal nem rendelkező vályogépület károsodása miatt
szükséges a javítás minél előbb. A hiányosságokat kijavító munkálatok elkészültek és ezt
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fényképekkel dokumentálva megküldtük az eljáró hatóság felé, így a kötelezési eljárást nem
kell megindítani, hiszen előtte elkészült a munkálatok.
A 3-as épület a Bartók Béla út felöli bejáratát az ott lévő falazat károsodásának kijavításáig,
felújításáig használni tilos. Építésfelügyeleti hatósági eljárás indítására okot adó körülmény
csak a 3-as épülettel kapcsolatban állt fenn, illetve az a tájékoztatás került jegyzőkönyvbe,
hogy amennyiben az építmény állapota tovább romlik úgy azonnali építésfelügyeleti
intézkedésre kerül sor, melynek keretében adott esetben a hatóság megtilthatja az épület
használatát.
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt a férőhely átcsoportosítás miatt kellett
megkeresni, tekintettel arra, hogy az új férőhelyek tekintetében csak akkor lehet a
központi támogatást igénybe venni, ha azt az NRSZH befogadja a finanszírozási
rendszerbe. A férőhely kihasználtság miatt javasoltuk a fenntartónak, hogy a
Gyermekek Átmeneti Otthona 12 férőhelyéből 6 férőhelyet csoportosítsunk át a
Családok Átmeneti Otthonába, így utóbbinál a meglévő 16 férőhely 22-re nőtt, azóta is
100%-os a kihasználtság, rendkívül indokolt volt a döntés. Az NRSZH befogadta a
férőhelyeket, így mind a 22 férőhelyre a központi támogatás igénybe vehető. Külön is
segíteni fogja az intézményi elhelyezést a mai ülésen tárgyalt térítési díj 40%os mértékű
csökkentése.
2. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthonát érintően a férőhely bővítés (a
BKSZK Bartók utcai Idősek Otthonából átcsoportosított 9 férőhely) kapcsán a
Békés Megyei Kormányhivatal a szolgáltatói nyilvántartásba történő változások
módosítása előtt megkereste a hivatal
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szervezetét, akik a helyszíni ellenőrzés során
mindent megfelelőnek találtak. Kiemelte az ellenőrzés a tisztaságot, valamint a nagyon szép,
új helyen kialakított orvosi szobát és a terápiás részleget is.
Szintén a hivatal kereste meg a Katasztrófavédelem helyi szervezetét, ahol a helyszíni
ellenőrzés során az ellenőr rögzítette, hogy tűz esetére a helyi természetes víznyerő hely
vízhozama nem megfelelő- az kevés- ezért új tűzivíz vételezési pont megrendelésének
igazolásáig a hatóság nem adta meg az engedélyt a férőhely bővítéshez. Az Alföldvíz Zrtnél kellett megrendelni a munkát, annak elvégzése folyamatban van, az közel 500.000 Ft
összegbe kerül, az intézmény költségvetésében a forrás rendelkezésre állt.
A férőhely bővítés kapcsán kellett megkeresni a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatalt is, arra vonatkozóan, hogy az új – átcsoportosított- férőhelyeket fogadja be az
állami finanszírozás rendszerébe, hiszen annak hiányában az új férőhelyekre központi
támogatás nem vehető igénybe. Az NRSzH az új férőhelyeket befogadta, így azokra jár a
központi támogatás ( 90 átlagos, demens és 34 emelt szintű férőhely).
3. A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központban a Békés Megyei
Kormányhivatal tartott helyszíni ellenőrzést, szintén a férőhely bővítése kapcsán.
Mindent megfelelőnek talált.
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hatóságot ebben az esetben is meg kellett keresni
az új férőhelyek központi támogatásba történő befogadása miatt, amely hatóság azokat
befogadta, így az Ady utcai Idősek Otthonában is minden férőhely (129 átlagos és
demens és 4 átmeneti elhelyezés) központi támogatással működtethető.
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Megkereste a szociális hatóság a Kormányhivatal ÁNTSZ hatóságát, amely helyszíni
ellenőrzést tartott, mindent megfelelőnek talált.
Megkereste a szociális hatóság a Kormányhivatal építési hatóságát is, az ellenőrzésről
készült jegyzőkönyvben kifogást nem tett az ellenőr, tájékoztatása szerint a
jegyzőkönyvet a tulajdonos önkormányzat részére küldik meg.
2015. év február 19-étől a Nemzeti Rehabilitciós és Szociális Hivatal helyszíni ellenőrzés
keretében teljes körűn felülvizsgálta a szenvedélybetegek nappali ellátását. Az ellenőr
kiemelkedőnek minősítette a szakmai munkát, a Bartók utcai klubban ellátotti interjúkat is
készített, öröm volt hallani az ellátottak véleményét a feladatokat ellátó munkatársakról, akik
szerintük alázattal és nagyon empatikusan látják el munkájukat. Ugyanakkor megállapította
az ellenőr, hogy 2 esetben a beszedett térítési díj meghaladta a jövedelemhatárt. Az
intézményvezető elrendelte a használt program azonnali felülvizsgálatát, melynek során
kiderült, hogy a programot használó munkatársak nem állították be a jövedelemhatárt, így,
amennyiben az ellátott 31 napon át étkezett a térítési díj meghaladta a fizethető mértéket (
mert a napi díjat 1/30-adra kell megállapítani). A program beállítása megtörtént, az érintettek
részére az intézmény a különbözetet megfizette, ezt igazolta a hatóságnak, aki erre tekintettel
elfogadta azt.
4. Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ szervezetet érintően a Nemzetei
Adó- és Vámhivatal rendszeresen ellenőrzi az intézmények általános fogyasztási
adó bevallásait, azok elszámolását, azt minden esetben rendben találta, sem
megállapítást sem kifogást vagy észrevételt nem tett.
A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága a Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata tekintetében vizsgálta a központi támogatások felhasználásnak
jogszerűségét 2013. évre vonatkozóan. Ez – tekintettel arra, hogy a központi támogatás a
társulás székhelye szerinti önkormányzaton keresztül kerül folyósításra és elszámolásraérintette a Társulást, mint fenntartót is. A végzés szerint 16.357.520 Ft összegre
vonatkozóan kellett igazolni annak felhasználását.
A végzés szerint azonosítható volt, hogy a támogatás a bentlakásos ellátást érinti, és
közvetlenül az Életfa Idősek Otthona működésére vonatkozik. A megváltozott finanszírozási
rendszer szerint a szakosított ellátás támogatása 2 elemből áll, az egyik a szakdolgozói
bérfinanszírozás a másik az intézményüzemeltetési támogatás. A végzés tartalmazta, hogy a
szakdolgozói bérfelhasználás nem érte el a folyósított mértéket, annak a költségvetési törvény
szerinti átcsoportosítását igazolni kellett üzemeltetésre. A saját konyhán előállított reggeli és
vacsora költsége nem került a átvezetésre a kormányzati funkcióra, ez okozta az eltérést. A
szükséges nyilatkozatokat a kincstár ellenőrzési referensével egyeztettük, azt követően az
intézményvezetőkkel elkészítettük, és a főkönyvi kivonatokkal és beszámoló vonatkozó
részének kivonatával megküldtük közvetlenül a kincstár és az önkormányzat részére is.
Ismereteink szerint válasz az elfogadásra nem érkezett.
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Bencze Lajosné igazságügyi könyvszakértő és könyvvizsgáló egy átfogó ellenőrzés
keretében vizsgálta az intézményfinanszírozást 2013.01.01-2014.11.30. időtartamban.
Megállapítása szerint a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ részére a
fenntartó részéről 17.072.000 Ft összegű támogatás nem került átadásra, azzal el kell
számolni. Az ellenőrzés másik két eleméről még nem készült el a jelentés, annak
eredményét követően javasoljuk a pénzügyi bizottsággal egyeztetve, hogy tárgyalja a
Tanács azt a kérdést is.
Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét.

Szarvas Péter
TT Elnöke
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