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A Gondozási Központ költségvetési szerv 
 
Neve, székhelye 

Gondozási Központ Bátaszék 
7140 Bátaszék, Budai u. 21.  

 
Telephelyei 

a.) 7140 Bátaszék, Budai u. 61. (védőnői szolgálat),   
b.) 7140 Bátaszék, Vörösmarty u. 8. (nappali ellátás, étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 
c.) 7140 Bátaszék, Kossuth u. 54. (központi háziorvosi ügyelet) 

 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: Közfeladata 

d.) Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül, gyermekjóléti 
szolgáltatások ellátása, központi háziorvosi ügyelet fenntartása és 
működtetése. 

 
Fő alaptevékenysége  Alaptevékenysége 

    A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 
meghatározott egyes szociális alapszolgáltatások bentlakás nélküli, valamint 
védőnői szolgáltatás ellátása. 
 
szakágazat államháztartási szakágazat besorolása 
881000 idősek, fogyatékosok szociális ellátása, bentlakás nélkül  

 
további alaptevékenységei (szakfeladat rend alapján) Alaptevékenységek szakfeladat 
rend szerinti besorolásai 

680002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
(Alaptevékenység kiegészítő tevékenységeként a meglévő tárgyi kapacitások jobb 
kihasználása érdekében külső szolgáltatás nyújtása, helyiségek bérbeadása) 

862102 háziorvosi ügyeleti ellátás    
869041 család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 ifjúság-egészségügyi gondozás 
881011 idősek nappali ellátása  
889201 gyermekjóléti szolgáltatás 
889921 szociális étkeztetés 
889922 házi segítségnyújtás 
889923 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
889924 családsegítés 
 

kiegészítő tevékenységei Kapacitáskihasználás szolgáltatási tevékenység 
680002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

(Alaptevékenység kiegészítő tevékenységeként a meglévő tárgyi 
kapacitások jobb kihasználása érdekében külső szolgáltatás 
nyújtása, helyiségek bérbeadása) 

       Kisegítő tevékenység arányának felső határa a szerv kiadásaiban:0% 

 Vállalkozási tevékenység aránya:  

 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

 



Működési köre 
Bátaszék város, valamint társulási megállapodás alapján a családsegítés, a 
gyermekjóléti szolgáltatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a házi 
segítségnyújtás és a nappali ellátás szakfeladatán jelentkező feladatok esetében 
Alsónána, Alsónyék, Báta, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek közigazgatási 
területe.    

 
a.) a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, a házi segítségnyújtás, a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a nappali ellátás esetében Bátaszék 
város, Alsónána, Alsónyék, Báta, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek 
közigazgatási területe, 

b.) az étkeztetés esetében Bátaszék város közigazgatási területe, míg  

c.) a védőnői szolgáltatás esetében Bátaszék város, valamint Alsónyék és Pörböly 
községek közigazgatási területe. 

d.) központi háziorvosi ügyelet esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Báta, 
Mórágy, Pörböly és Várdomb községek közigazgatási területe. 

 
Irányító szerve 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. 

 
Fenntartója 

Bátaszék város, valamint Alsónána, Alsónyék, Báta, Pörböly, Sárpilis és Várdomb 
Községek Önkormányzatai. 

 
Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény-fenntartó Társulása, mely jogi személy 

A társulás tagjai: Bátaszék város, valamint Alsónána, Alsónyék, Báta, Pörböly, Mórágy, 
Sárpilis és Várdomb Községek Önkormányzatai, 2003. július 1-jétől. 

 
Egyes alapítói és irányítói jogok gyakorlása 

a.) az intézmény alapító okiratának elfogadása, valamint annak módosítása 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének kizárólagos hatáskörébe 
tartozik, 

b.) a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik az intézmény szervezeti és működési 
szabályzatának jóváhagyása, módosítása, hatályon kívül helyezése, az 
intézmény költségvetésének, zárszámadásának és létszámkeretének 
jóváhagyása. 

 
gazdálkodás szerinti besorolása Gazdálkodási besorolása 

 
önállóan működő 

 
Gazdálkodási feladatait munkamegosztási megállapodás alapján a Bátaszéki Közös 
Önkormányzatai Hivatala látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét 
együttműködési megállapodás szabályozza. 

 
 
 
 



Vezetőjének megbízási rendje 

A jogszabályban meghatározott képesítési követelménynek megfelelő vezetőjét 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat útján, 5 évre bízza 
meg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: 
Kjt.) 23. § (1) – (3) bekezdése, valamint a Kjt. –nek, a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. 
rendelet 3. § - 3/A. §-ban foglaltak alapján, a Társulási Tanács véleményének előzetes 
kikérését követően. 

 
Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése 

A költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak jogviszonyára 
a Kjt., egyes dolgozók jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvény 2012. évi I. törvény, míg egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

 
 
 

SZAKMAI EGYSÉGEINEK MEGNEVEZÉSE 
 
 
Házi segítségnyújtás, Nappali ellátás, Étkeztetés, Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, Családsegítés, Gyermekjóléti Szolgáltatás Védőnői Szolgálat,  
 
Feladatellátása 
Központi háziorvosi ügyelet 
 
Az intézmény működési területe 
Bátaszék város, valamint társulási megállapodás alapján a nappali ellátás, házi 
segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás és a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás szakfeladatán jelentkező feladatok esetében Alsónyék, Alsónána, Báta, 
Pörböly, Sárpilis, Várdomb községek. 

A családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás és a nappali ellátás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Báta, 
Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek közigazgatási területe, az étkeztetés esetében 
Bátaszék város közigazgatási területe, míg a védőnői szolgáltatás esetében Bátaszék város, 
valamint Alsónyék és Pörböly községek közigazgatási területe. A központi háziorvosi ügyelet 
esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Báta, Mórágy, Pörböly és Várdomb községek 
közigazgatási területe. 
 
Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás - székhely 
7140 Bátaszék Budai u. 21. 
Tel.: 74/591-113; 74/491-622 
 
A nappali ellátás telephelye 
7140 Bátaszék Vörösmarty u. 8. 
Tel.: 74/491-706 
 
A házi segítségnyújtás telephelye 
7140 Bátaszék Vörösmarty u. 8. 
Tel.: 74/491-706 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás telephelye 
7140 Bátaszék Vörösmarty u. 8. 



Tel.: 74/491-706 
Étkeztetés telephelye 
7140 Bátaszék Vörösmarty u. 8. 
Tel.:74/491-706 
 
Védőnői Szolgálat telephelye 
7140 Bátaszék Budai u. 61.  
Tel.: 74/492-258 
 
Központi háziorvosi ügylelet telephelye 
7140 Bátaszék 
Kossuth u. 54. 
 
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások működésének jogi keretei 
 
1.Szociális ágazatot érintő jogszabályok  

- A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szoc.tv.)  

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

- 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban történő végrehajtásáról 340/2007. (XII.5.) Korm. rendelet a személyes 
gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, 
szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról  

- 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről  

- 321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények 
működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről  

- 81/2004. (IX.18.) ESzCsM rendelet az egyes szociális szolgáltatásokat végzők 
képzéséről és vizsgakövetelményeiről  

- 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi 
állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes 
szabályairól  

- 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó személyek 
adatainak működési nyilvántartásáról  

- 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról  

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

- 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről  
Bátaszék Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelete  

 
2.Gyermekvédelmi ágazatot érintő jogszabályok  

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  
- 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról  
- 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről  

- 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó 
szervek és személyek által kezelt személyes adatokról  



- 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról  

- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről  

- Magyarország Alaptörvénye  
- 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről 
- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 
- 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról  
- 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi 

napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az 
örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról 

- 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a 
helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről 

- 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi 
LXXXIV. törvény végrehajtásáról 

- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 
és gyámügyi eljárásról 

3. Egészségügyi ágazatot érintő jogszabályok 
- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
- 43/1999. (III. 3.) Korm. r. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 

történő finanszírozásának részletes szabályairól 20.§ 21.§ 
- 96/2003. (VII. 15.) Korm. r. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 
- 45/2007. (III. 20.) Korm. r. az egészségügyben dolgozók alap- és működési 

nyilvántartásának vezetéséről 
- 33/1992. (XII. 23.) NM r. a terhesgondozásról 
- 26/1997. (IX. 3.) NM r. az iskola-egészségügyi ellátásró 
- 28/1998. (VI. 17.) NM r. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének 

szabályairól 
- 49/2004.(V. 21.) ESzCsM r. a területi védőnői ellátásról 
- 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről 
- 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról 
 
Intézményünk célja, feladata 
Intézményünk a preventív és korrektív rendszerszemléletű szociális munka keretében 
komplex segítséget nyújt a szociális szolgáltatásokat igénybevevők önálló életvitelének és 
készségének megőrzéséhez, erősítéséhez, valamint ellátja a kliensek jogainak fokozott 
védelmét.  
Feladatunk a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a kliensek 
szegénysége és társadalmi kirekesztődése elleni küzdelem, valamint az egyének, családok, 
közösségek társadalmi helyzetének javítása.  
Alapelvünk az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség, a szolgáltatásokhoz való egyenlő 
hozzáférés, az egyén szükségleteire szabott holisztikus szemléletű segítségnyújtás, 
valamint az egyént körülvevő természetes és mesterséges erőforrások közötti hatékony, 
egymást segítő, építő jellegű együttműködés. 
  
Az intézmény általános céljai 
• A rászoruló emberek számára - szükségleteikhez igazodó – segítségnyújtás.  
• Valós szükségleteken alapuló, célzott és differenciált ellátások biztosítása.  
• A veszélyeztetett személyek feltérképezése, problémáik hatékony megoldása.  



• A szakmai egységek munkájának összehangolása, koordinálása.  
• A szolgáltatások minőségének, színvonalának és hatékonyságának folyamatos fejlesztése.  
• Szükségletorientált szociális védőháló kialakítása, az ellátások egymásra építése, az 
átjárhatóság biztosítása  

 
Az intézmény működésének alapelvei  

Diszkrimináció mentesség 
A szolgáltatásokat minden az ellátási területén élő – lakos igénybe veheti, ez a jog 
semmilyen szociális, etnikai, vallási, demográfiai ismérv alapján nem korlátozható.  

Nyitottság 
Az egyén vagy család problémáinak megoldásában akkor veszünk részt, ha az állampolgár 
segítséget kér vagy a felajánlott segítséget elfogadja.  

A megoldások személyiséghez kötöttsége 
Az egyén, a család problémájának vizsgálata során egyedileg mérlegeljük a segítségnyújtás 
megfelelő módját.  

Diszkréció 
Az intézménnyel kapcsolatba kerülő állampolgár, család, közösség tudta és beleegyezése 
nélkül semmilyen adatot nem szolgáltatunk ki, minden munkatárs titoktartásra kötelezett.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 
 
2007. július 1.-től a házi segítségnyújtás ellátása társulási formában történik, így a 
szolgáltatást Bátaszéken, Alsónyéken, Alsónánán, (jelenleg nincs igénybe vevő) Bátán, 
Pörbölyön, Sárpilisen és Várdombon biztosítjuk.  
 
1.A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA 
 
Intézményünkben nyújtott szolgáltatás célja, az ellátást igénybe vevők életkörülményeinek 
javítása, a hiányzó család pótlása, a harmonikus életvitel kialakításában való 
segítségnyújtás, a hasznos és kellemes időtöltés biztosítása. 
Az intézmény feladata, a többször módosított 1993. évi III. tv. az 1/2000 (I.7.) SzCsM 
rendelet, a 29/1993 (II.7.) Kormányrendelet, valamint a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 
előírásainak figyelembevételével az intézményi Alapító Okiratban meghatározott feladatok 
ellátása. 
Házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk az ellátást igénybe vevő személy részére, saját 
otthonában az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, amely az alapvető 
gondozási, ápolási feladatok elvégzését, illetve az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott 
és lakókörnyezetének higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködést jelenti. A 
gondozónő segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális és 
szociális szükséglete saját környezetében életkorának, élethelyzetének és egészségi 
állapotának megfelelően a meglévő képességek fenntartásával, fejlesztésével biztosított 
legyen. A házi gondozás módja, formája, gyakorisága az idősek egyéni igényeinek, 
szükségleteinek megfelelően kerül meghatározása. 
 
Feladatai 

- az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, 
- személyi és környezeti higiéné megteremtése, 
- az egészségi, anyagi, jogi helyzetének megőrzése, javítása, 
- az elhagyatottság megszüntetése, 
- az aktivitás megtartása, 
- a kulturális igények kielégítése, 
- mentális, szociális és fizikai szükségletek kielégítése, 
- segítségnyújtás a rászorulóknak, saját otthonukban, 
- ápolási feladatok az orvos előírásainak megfelelően, 
- tisztálkodáshoz kötődő feladatok ellátása, 
- lakókörnyezet tisztántartásához nyújtott segítség, 
- segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának 

megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, 
- az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való 

hozzájutásban, 
- segítségnyújtás a családdal való kapcsolattartásban, 
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 

 
2.A SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA, A LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK, A NYÚJTOTT 
SZOLGÁLTATÁSELEMEK, TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA 
 
A jogszabályban meghatározott elméleti előírásoknak a gyakorlatban történő minél 
hatékonyabb megfelelése egy olyan, szakmailag jól képzett és személyiségükben a 
feladatellátásra adekvát szakemberek csapatával, akik elhivatottságot éreznek a szociális 
alapellátásban történő lelkiismeretes és odaadó munkavégzéshez, és az ellátottak, 
szolgáltatást igénybe vevők, mindenek felett álló érdekeinek védelméhez. 
2012. december 31-én 104 fő gondozását látta el az intézmény.  



Az ellátottak nemek szerinti megoszlása 2012.12.31. 
 Bátaszék Alsónyék Báta Pörböly Sárpilis Várdomb 
Férfi 8 0 7 2 2 6 
Nő 27 7 12 8 8 17 
Összesen 35 7 19 10 10 23 
 
Az ellátottak korosztályi megoszlása 2012.12.31. 
 Bátaszék Alsónyék Báta Pörböly Sárpilis Várdomb 

Férfi       
40-59 éves 2 - 1 - - - 
60-64 éves - - 1 - 1 1 
65-69 éves - - - 1 - - 
70-74 éves 2 - - - - - 
75-79 éves 1 - 2 - - 2 
80-89 éves 3 - 3 1 1 3 
90-X éves - - - - - - 

Nő       
40-59 éves - - 1 1 - 3 
60-64 éves 2 1 - - - 1 
65-69 éves - - 1 - 1 1 
70-74 éves 2 - 3 2 1 3 
75-79 éves 5 - 3 1 3 1 
80-89 éves 13 5 2 4 2 8 
90-X éves 5 1 2 - 1 - 
 
A házi segítségnyújtás keretében a gondozó az igényeknek és az egyéni szükségleteknek 
megfelelően, a gondozási szükséglet mértékéről szóló igazolás szerinti időtartamban, illetve 
a szolgáltatást igénybe vevő kérésére rövidebb időtartamban elvégzi az orvos előírása 
szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatokat.  
A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen:  
• az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,  
• közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában,  
• közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében,  
• segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában, 
•segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának 
megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,  
• szükség esetén, a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.  
 
A házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális 
alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel. A szakápolási feladatok ellátása nem tartozik a 
házi segítségnyújtás tevékenységi körébe, ebben az esetben fennáll a jelzési kötelezettség 
az otthonápolási szolgálat felé.  
A házi gondozottakra vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni. Amennyiben a 
háziorvos véleménye alapján ápolási feladatok ellátása is szükséges, a gondozási terv, 
ápolási tervvel egészül ki.  
A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát a vezető gondozó a gondozási 
tervben foglaltak figyelembevételével határozza meg.  
Házi segítségnyújtás csak fertőzésmentes lakókörnyezetben rendelhető el. Amennyiben 
fertőző beteg gondozása szükséges, ki kell jelölni egy gondozót, aki a fertőző állapot 
időtartama alatt kizárólag a fertőző beteget gondozza, ilyen esetben a fertőzés elkerülése 
érdekében szükséges tárgyi feltételeket és felkészítést biztosítani kell.  
A házi gondozó az elvégzett napi gondozási tevékenységéről a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint gondozási naplót vezet.  



A gondozók feladatai közé tartozik, a háztartási teendők elvégzése, (takarítás, ágyazás, 
mosás, vasalás, mosogatás, vásárlás stb.) valamint a gondozott személyi higiénés 
állapotának biztosítása. (fürdetés, öltöztetés, fésülködés, pedikűr, manikűr stb.) A 
gondozónők végzik, szükség esetén az ellátott orvoshoz kísérését, az orvos lakásra hívását, 
gyógyszerkiváltást, gyógyszer adagolást stb. az orvossal történő megbeszélés után. A téli 
időszakban a gondozónő segítséget nyújt a tüzelő beszerzésében és behordásában. 
Segítjük a gondozottat ügyei intézésében, érdekei képviseletében, szükség esetén 
gondozónői kíséretet biztosítunk. A családtagokkal történő rendszeres kapcsolattartás, a 
környezet motiváló hatása fontos része a gondozási folyamatnak, mellyel megelőzhető az 
elmagányosodás, a depresszió kialakulása. Az önellátásra részben képes személyeknél az 
ellátás tartalma heti 4-6 óra segítséget jelent (takarítás, bevásárlás stb.). Önellátásra 
képtelen személyek esetében a gondozási idő elérheti a (az ellátottak számától függően) 
napi 4 órát is, de azt meg nem haladhatja. 
A gondozók naponta gondozási naplót vezetnek, amit minden esetben a gondozottal 
aláíratnak.  
 
3.EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJA MÁS INTÉZMÉNYEKKEL 
 
A házi gondozó, munkája során szorosan együttműködik szociális intézményekkel 
egészségügyi, oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, munkaügyi szolgáltatókkal, valamint 
a helyi önkormányzatokkal. Az együttműködés döntő formája a jelzőrendszer működtetése, 
valamint rendszeres konzultáció történik az ellátottak érdekében. 
 

3.1. Az együttműködéssel érintett szervek 
Az intézmény a hatékony működés érdekében együttműködik különösen: 

- módszertani intézménnyel, 
- ellenőrzést végző szervekkel, hivatalokkal 
- az intézmény fenntartójával, 
- az ellátási terület önkormányzataival, 
- szociális bentlakásos intézményekkel, 
- alapszolgáltatást nyújtó intézményekkel, 
- családsegítő szolgáltatással, 
- szakorvosi és kórházi ellátással, 
- az ellátási terület háziorvosaival. 

 
3.2. Az együttműködés módjai  
Együttműködés a módszertani intézménnyel: 

Az együttműködés során az intézmény: 
- segítséget kap az ellátás megszervezésében, módszertani-szakmai útmutatást 

nyújtanak a szakemberek számára, 
- információt szolgáltat a tevékenységéről, 
- szakmai tanácsot kérhet, 
- munkatársaink részt vesznek a szakmai tanácskozásokon, szakmai műhelyeken. 

 
Együttműködés az intézmény fenntartójával: 
Az intézményfenntartóval való együttműködés többoldalú. 
 
Kiterjed a  

- költségvetési, így pénzügyi és gazdasági tevékenységre, e tevékenység 
ellenőrzésére, 

- szakmai feladatellátás nyomon követésére, 
- a szakmai program szerinti működésre stb., 
- az intézmény felújításával, rekonstrukciójával kapcsolatos feladatok megvalósítására. 

 
 



Együttműködés az ellátási terület önkormányzataival: 
Az intézmény folyamatos kapcsolatot tart az ellátási terület önkormányzataival, az 

önkormányzatok polgármestereivel, jegyzőivel. 
 

Együttműködés szociális bentlakásos intézményekkel: 
A szociális bentlakásos intézményekkel való együttműködés célja, a szociális 

ellátórendszer rugalmas együttműködése, mely megvalósul a kölcsönös párbeszédben, 
szakmai ismeretátadásban, az ellátottaknak legjobban megfelelő szociális intézményi 
elhelyezés megkeresésében. 
 
Együttműködés az alapszolgáltatást nyújtó intézményekkel: 

Az együttműködés célja az átjárhatóság biztosítása az alapszolgáltatások különböző 
formái és az alap- és szakosított ellátási formák között. Annak elősegítése, hogy mindenki az 
állapotának legmegfelelőbb szolgáltatáshoz jusson. 
 
Együttműködés a családsegítő szolgálattal: 

Az intézmény együttműködik a segítségre szoruló megfelelő ellátása érdekében a 
családsegítő szolgálattal. Az együttműködésre sor kerülhet különösen akkor, ha: 

- az ellátás igénybevétele előtt, melynek során a családsegítő szolgálat jelzi az adott 
személy, különböző alap- és szakosított ellátási formában való elhelyezésének 
szükségességét. 

 
Együttműködés szakorvosi és kórházi ellátással: 

A szakorvosi ellátással való együttműködés folyamatos, az időskorúak minél 
célzottabb, személyre szabottabb ellátása érdekében fenntartott kapcsolat, mely kiterjed: 
- az egészségi állapot felőli tájékozódás, terápia megbeszélésére, 
- igénybevételi eljárás folyamán egészségi állapotra vonatkozó adatok beszerzésére. 
 
Együttműködés az ellátási terület háziorvosaival: 

A háziorvosok a jelzőrendszer tagjai, ezért szükséges a folyamatos kapcsolat 
fenntartása. Segítséget nyújtanak a gyógyszerek felírásában. 
 
4.AZ ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT JELLEMZŐI  
 
A többször módosított 1993. évi III. törvény és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet értelmében 
az alapellátás olyan gondozási forma, amelynek keretében azokról a személyekről kell 
gondoskodni, akik önmaguk ellátására nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. 
A házi segítségnyújtás során a gondozók segítséget nyújtanak ahhoz, hogy Bátaszék Város, 
Alsónyék, Alsónána, Báta, Pörböly, Sárpilis, Várdomb községek közigazgatási területén az 
ellátást igénybe vevők fizikai, mentális és szociális szükséglete saját környezetében, 
életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességek 
fenntartásával, fejlesztésével biztosított legyen. 
 

Az ellátási terület lakosság száma 
Település 2012.01.01-én a lakosság szám 

/fő 
Bátaszék 6728 
Alsónána  744 
Alsónyék 792 
Báta 11801 
Pörböly 574 
Sárpilis 692 
Várdomb 1244 
Összesen: 12 575 



A mai magyar társadalomban az idősek aránya a népességhez viszonyítva igen magas, 
lényeges probléma az idősek életében az elmagányosodás, az izoláció, az egészségi állapot 
romlása. Az egészség romlásával párhuzamosan jelentkeznek a mentális problémák. Az 
időskorúak gondozásában a fiatalabb generációk szerepvállalása csökkenő tendenciát 
mutat, amely különböző társadalmi és gazdasági problémákra vezethető vissza. Jellemző a 
különböző generációk külön élése, így az időskorúak többségében egyedül élnek, 
önmagukra vannak utalva. 
Országos statisztikai adatok bizonyítják, hogy a magyar társadalom egészségi állapota 
hanyatlik, a lakosság egyre inkább öregszik. Az aktív korúak minden lehetőséget 
megragadnak a munkavégzésre, ezért sokkal kevesebb idő jut az idős, beteg családtagra, 
tehát a szociális szolgáltatásoknak fokozottan nő a szerepe, a korábbi évtizedekhez 
viszonyítva. A valós problémát felismerve, az alapszolgáltatások erősítése a cél, hiszen 
ezzel elérhető, hogy minél hosszabb ideig a lakókörnyezetében tartva jusson hozzá az idős, 
rászoruló ember a számára szükséges szociális segítséghez.  
A szociális helyzetet általában a lakáshelyzettel, a jövedelemmel, fogyasztás színvonalával 
lehet jellemezni. A háztartások összetételéből kiindulva, a házi segítségnyújtást igénybe 
vevő ellátottaknak nagy többsége egyedül él. 
A lakáskörülményeket tekintve az ellátottak 98% -a a lakáshasználati jogcímet tekintve, 
tulajdonos. Az ellátottak komfortos vagy félkomfortos lakásban élnek. A jövedelmi helyzetet 
figyelembe véve, az ellátottak nagy száma a minimál nyugdíjnál magasabb jövedelemmel 
rendelkezik. (50.000-80.000 Ft) 
Elmondható, hogy az ellátottak nagy része egyedül él. A közeli családtagok külön 
ingatlanban, sok esetben más településen élnek, így nem tudnak megfelelően gondoskodni 
hozzátartozójukról.  
 
5.A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, A BIZTOSÍTOTT 
SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI, KÖRE, RENDSZERESSÉGE  
 
Az ellátást igénybe vehetik azok az időskorú személyek, akik otthonukban önmaguk 
ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, illetve azok a személyek, 
akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából 
támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.  
A gondozó segítségével otthonukban, saját lakókörnyezetükben továbbra is elláthatók, 
ezzel elkerülhető a jóval drágább és a lakóhelytől távoli szakosított ellátás igénybe vétele.  
A házi segítségnyújtás a családok válláról is nagy terhet vesz le azzal, hogy a hivatásos 
gondozók szakszerűen ellátják a betegek ápolás-gondozását, gondoskodnak a 
rászorulókról.  
A házi segítségnyújtást a napi gondozási szükséglet szerinti időtartamban, de legfeljebb 
napi 4 órában lehet nyújtani. A gondozási szükséglet időtartamát az intézményvezető, vagy 
az általa megbízott vezető gondozó vizsgálja. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát 
meghaladja, a szolgáltatást igénylőt tájékoztatni kell a bentlakásos intézményi ellátás 
igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi 
elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtás igénybevételére jogosult. 
 
A főbb gondozási feladatok:  

- az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,  
- az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,  
- közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában,  
- közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében,  
- segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való 

kapcsolattartásában,  
- segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának 

megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,  
- részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs 

programok szervezésében,  



- az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való 
hozzájutásban,  

- az előgondozást végző személlyel való együttműködés,  
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.  

 
5.1. A házi segítségnyújtás formái:  

- étkezés és gondozás 
- csak gondozás 

 
5.2. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: 

- az alapvető gondozási-ápolási feladatok elvégzését, 
- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 

körülményeinek megtartásában való közreműködést, 
- veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást. 
 
6.AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA 
 
A szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes 
képviselőjének szóbeli, vagy írásbeli kérelmére történik. 
Az intézményvezető saját hatáskörében dönt az igénylő ellátás iránti kérelméről. Az 
intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Az 
elutasításról való értesítés mindig írásban történik. 
 
A szolgáltatás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A 
szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető vagy az általa megbízott vezető 
gondozó elvégzi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát és megállapítja a napi 
gondozási szükséglet mértékét. A gondozás gyakorisága a megállapított napi gondozási 
szükséglet mértékétől függ. 
A gondozás szakképzett gondozók által nyújtott, egyénre szabott komplex gondozási terv 
alapján történik.  
 
A szolgáltatások módját és az ellátásokhoz kapcsolódó térítési díjak mértékét a település 
hatályban lévő szociális rendelete határozza meg, a vonatkozó jogszabályok alapján. 
 
6.1.Igénybevételi eljárás 
A szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes 
képviselőjének kérelmére történik. 
A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kezdeményezni. Az alapszolgáltatást 
kérelmező személy az ellátás kérelmezésekor írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e 
más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. 
Az ellátást igénybe venni szándékozónak a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtania a 
9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, 
valamint II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.  
Jelentkezéskor mellékelni kell az adott évre, a szolgáltatást igénybe vevő részére kiállított 
jövedelem igazolást, a személyi igazolvány, TAJ kártya fénymásolatát, abban az esetben, ha 
a gondozott rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, akkor ezen irat fénymásolatát. 
Fogyatékos személyek esetében, mellékelni kell a fogyatékosságot megállapító határozat 
fénymásolatát.  
A kérelmeket Bátaszék Város esetében, az intézmény, vezető gondozójához kell benyújtani, 
míg a társult településeken, a helyi gondozónak kell átadni, aki továbbítja azokat a vezető 
gondozó részére.  



Az intézményvezető, illetőleg a megállapodás megkötésére feljogosított személy az ellátásra 
vonatkozó igényt a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás a 9/1999. 
(XI.24.) SzCsM rendelet 5. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazza. (Hatályon kívül 
helyezte: 27/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 12. § g). Hatálytalan: 2011. I. 1-től.) 

 A nyilvántartás sorszámozott, folyamatosan vezetett, amely az ellátásra vonatkozó 
igényeket és a megtett intézkedéseket időbeli sorrendben tartalmazza.  
A vezető gondozó egyszerűsített előgondozást végez, melynek keretében tájékozódik az 
ellátást igénybevevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális körülményeiről, 
valamint mérlegeli, hogy az adott szolgáltatás megfelel-e az igénybe vevő állapotának és 
szükségleteinek. Az egyszerűsített előgondozás során az előgondozást végző személy a 
9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 2. számú és 4. számú  melléklete szerinti adatlapot tölti ki.  
Az egylépcsős egyszerűsített előgondozás során kell elvégezni a 36/2007(XII.27.) SZMM 
rendelet alapján meghatározott gondozási szükséglet vizsgálatot.  
 
6.1. Igénybevételi eljárás  

- kérelem (szóban, vagy írásban, alakszerűségre nincs szabály) (9/1999. (XI.24.) 
SzCsM rendelet 3. § (1) bekezdés), 

- orvosi igazolás (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. § (2) bekezdés, 9/1999. (XI.24.) 
SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész, vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás 
ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a 
kórházi zárójelentés) 

- értesítés az igénybevétel feltételeiről (Szt. 95. § kötelezővé teszi, formai előírás nincs 
rá),  

- értesítés az igénybevételről (állami fenntartású szolgáltatás esetén, Szt. 94/A. § (2) 
bekezdés, formai előírás nincs rá, csak elutasítás esetén kell írásos formát 
alkalmazni),  

- gondozási szükséglet vizsgálat (Szt. 63. § (4), (6), (7) bekezdés, 36/2007. (XII. 22.) 
SZMM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont, 3. sz. melléklete szerinti Értékelő adatlap 
(formailag a 8. pont Lakás, lakhatás, Anyagi helyzet szempont kihagyható, mert csak 
idősek otthona esetében kell vizsgálni), 4. számú melléklete szerinti igazolás a 
gondozási szükséglet vizsgálatról) 

- ellátotti nyilatkozat (írásbeli nyilatkozat arról, hogy az ellátás iránti kérelem 
benyújtásakor más szociális alapszolgáltatásban részesül-e, 9/1999. (XI.24.) SZCSM 
rendelet 18.§ szerint alakszerűségre nincs szabály); 

- nyilatkozat önkéntes fizetésről (Szt.117/B. § szerint, formai előírás nincs rá, írásos 
nyilatkozat, ebben az esetben nem kell az Szt. 119/C.§ szerint jövedelemvizsgálatot 
végezni és a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti 
jövedelemnyilatkozatnak csak a fejlécét kell tölteni) 

- jövedelemnyilatkozat (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. § (3) bekezdés, 1. sz. 
melléklet II. rész, ha a szolgáltatás térítésmentesen biztosított, akkor nem kell kitölteni 
a formanyomtatványt) jövedelemvizsgálat (Szt. 119/C. §, 9/1999. (XI.24.) SzCsM 
rendelet 22/A. §) 

- tájékoztatás térítési díjról (Szt. 115. § (2) bekezdés 2013.03.31-ig az az ellátás 
igénybevételét megelőzően, 2014.04.01-től a megállapodás megkötésekor, 9/1999. 
(XI.24.) SzCsM rendelet 22/A. § (2) bekezdés) 

- megállapodás (Szt. 94/C.§ (1), (3) bekezdés) 
- nyilvántartás (Szt. 20. § (2) bekezdés /szolgáltatás megkezdése előtt/, (4) bekezdés 

/szolgáltatás megkezdése után/, elektronikusan is vezethető) 
- KENYSZI (Szt. 20/C. §, 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/B.-13/F.§) 
 



Az intézményi jogviszony megszüntetésétől számított három hónapon belüli ismételt 
kérelmezés esetén az igény elbírálható, a korábbi kérelem és mellékletei alapján. Ebben 
az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábbi kérelemben foglaltak 
tekintetében időközben nem következett be változás. 
A 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 3. § és a 21–22/A. § szerinti dokumentumok 
másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek. Nem 
szükséges ismételten benyújtani ezen dokumentumokat, amennyiben az igénylő 
ugyanannál az integrált intézménynél igényel más ellátást, ahol ellátásban részesül, 
feltéve, hogy a dokumentumok három hónapnál nem régebbiek. 

 
Ellátotti dokumentációk 
- egyéni gondozási terv (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 7. § (1) bekezdés c) pont, 8-9. 

§, 27. § (1) bekezdés),  
 
Tevékenység adminisztráció 
- gondozási napló (29/1993. (II.17.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 2011.01.01.-től 

változott a formátum!, havi összesítés kikerült); 
 
Ha a szolgáltatást igénybe vevő nem igényli a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított 
igazolás szerinti napi óraszámot, abban az esetben az általa igényelt időtartamban kell a 
szolgáltatást nyújtani.  
Az Szt. 94/C. § (1) alapján az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az 
intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.  
 
A megállapodás tartalmazza 

- az ellátás kezdetének időpontját, 
- az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam 

megjelölését),  
- az intézmény által nyújtott szolgáltatások tartalmát, 
- a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat és díjakat,  
- az igénybevevő természetes személyazonosító adatait, 
- az ellátás megszüntetésének módját  

 
6.2. Az intézményi jogviszony megszűnése és megszűntetése  
a.)A megállapodás megszűnik 

- Határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával. 
- A jogosult, illetve hozzátartozójának kezdeményezése alapján a megegyezés szerinti 

időpontban.  
- Ha az ellátott az ellátást kettő hónapon át nem veszi igénybe. 
- Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével.  
- Az ellátott halálával.  

 
b.)A megállapodás megszüntetése  

- A megállapodás írásban megszüntethető a felek közös megegyezésével.  
 
Az intézményvezető a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha:  

- A jogosult a részére megállapított személyi térítési díjat kettő hónapig nem fizeti meg,  
- Az ellátott másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,  
- Az ellátott nem tanúsít együttműködő magatartást a szolgáltatást nyújtóval, 
- Az ellátás további fenntartása nem indokolt.  

 
Ha a megállapodás felmondásának jogszerűségét bármely fél vitatja, kérheti a bíróságtól a 
megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek 
mellett 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, megszüntetéséhez okszerűen 
kapcsolódik (pl.: ha az ellátott súlyosan megsérti az intézmény házirendjét, stb.).  

A jogviszony megszüntetéséről az intézmény vezetője írásos értesítés küld. A felmondási idő 
15 nap, kivéve, ha az ellátott vagy törvényes képviselője azonnali hatállyal vagy 
meghatározott időponttól kéri a jogviszony megszüntetését.  
Ha az intézmény által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes 
képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény 
fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig 
biztosítani kell, amíg a fenntartó jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. 
 
6.3.Ellátotti dokumentációk 

- kérelem (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3.§ (1) bekezdés – a szociális ellátásokat 
szóban vagy írásban kell kezdeményezni) 

- adatvédelmi nyilatkozat  
- orvosi igazolás (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3.§ (2) bekezdés, 1.számú mellélet 

I. rész 
- nyilatkozat önkéntes fizetésről  
- jövedelemnyilatkozat (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3.§ (3), 1. számú melléklet II. 

rész) 
- nyilatkozat arról, hogy az igénybevevő a kérelem benyújtásakor, milyen szociális 

alapellátásban részesül (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 18. §) 
- értesítés (1993.III. tv. 95.§ (1) bekezdése) 
- egyszerűsített előgondozás (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 4.§ (3) bekezdés a.) 

pont, 4. számú melléklet 
- gondozási szükségletvizsgálat (1993.III. tv. 63.§ (4), (6)-(7) bekezdése,36/2007.. 

(XII.22.) SzMM rendelet 3.§ (1) bekezdés b.)pontja, 4. számú melléklet) 
- nyilvántartás (1993.III. tv. 20. § (2) (4 ) bekezdések) 
- megállapodás (1993.III. tv. 94/C. § ) 
- egyéni gondozási terv (1993.III. tv. 59.§ (4) bekezdése, 1/2000. (I.7.) SzCsM 

rendelet7.§ (1) bekezdés c.) pontja,8-10.§, 27.§ (1) bekezdés ), szükség esetén 
ápolási tervvel egészül ki 

- gondozási napló (29/1999. (II.17.) Korm. rendelet 1. számú melléklete) 
 
6.3. Térítési díj 
A szolgáltatás igénybe vételéért térítési díjat kell fizetni. 
A térítési díj két díjat foglal magában: az intézményi térítési díjat, és a személyi térítési díjat. 
A díjmegállapítás folyamatában először az intézményi térítési díjat kell megállapítani, a 
személyi térítési díj az intézményi díj alapján állapítható meg.  
 
6.3.1.Intézményi térítési díj  
Az intézményi térítési díjat a fenntartó konkrét összegben állapítja meg.  
Az intézményi térítési díjat, a szolgáltatás önköltségének és a központi költségvetésről szóló 
törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének a különbözeteként kell 
megállapítani. Az önköltség a szolgáltatás közvetlenül, vagy közvetetten felmerült működési 
költségét, valamennyi személyi és dologi kiadást tartalmazza. A szolgáltatási önköltséget a 
tárgyévre tervezett adatok alapján kell megállapítani. Az így megállapított szolgáltatási 
önköltség év közben egy alkalommal korrigálható.  
Az intézményi térítési díj összegéről az intézmény szolgáltatását igénybevevő személyeket, 
valamint az intézmény ellátási területén élő lakosságot tájékoztatni kell.  
 



6.3.2.Személyi térítési díj  
A személyi térítési díjat az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg és arról az 
ellátást igénylőt az ellátást igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. 
A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.  
A személyi térítési díj összege csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi 
és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.  
A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal 
vizsgálható felül és változtatható meg.  
A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál az igénybevevő 
rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe.  
Lehetőség van a térítési díj önkéntes megfizetésére, amikor sem jövedelemvizsgálat, sem 
terhelhetőségi határvizsgálat nem kell. 
A személyi térítési díj összege házi segítségnyújtás esetén az ellátott havi jövedelmének 
25%-át, amennyiben házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, úgy a 30%-át nem 
haladhatja meg. 
 
7.A SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS HELYI MÓDJA 
 
A szolgáltatás működéséről, elérhetőségéről folyamatos tájékoztatást nyújtunk az ellátott 
települések lakói részére a helyi újságban és a helyi televízióban. Személyes érdeklődésre 
információt adunk, valamint szórólapokról tájékozódhatnak az érdeklődők.  
A tájékoztatás nagymértékben hozzájárul a szolgáltatás szükség szerinti igénybevételéhez. 
A szolgáltatás megkezdése előtt a jogosult és hozzátartozója szóbeli tájékoztatást kap 

- az ellátás tartalmáról és feltételeiről;  
- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;  
- a panaszjog gyakorlásának módjáról;  
- az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;  
- a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás 

következményeiről;  
- a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.  

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 vevők részére.  
A tájékoztató tartalmazza 

a) az intézmény működési költségének összesítését,  
b) az intézményi térítési díj havi összegét,  
c) az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét.  

 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetője az ellátottakat tájékoztatja az 
ellátottjogi képviselő segítségadási lehetőségeiről, az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről.  
 
8.AZ ELLÁTOTTAK ÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐ SZEMÉLYEK 
JOGAINAK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK  
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan 
módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos 
jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel  

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

 
8.1. Az ellátottak jogai és kötelezettségei 
Jogok 



- Az ellátott személyt semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem érheti az ellátás 
során.  

- Az ellátást igénybevevőnek joga van szociális helyzetére, egészségi állapotára, 
tekintettel az intézmény által biztosított teljes körű ellátásra. 

- Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával 
kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. 

- Az ellátást igénybe vevőt megilleti a személyes adatainak védelme, az ellátott 
személyes adatai, élettörténete, egészségi állapota, szociális és anyagi helyzete az 
intézményi ellátás során (adminisztráció és esetmegbeszélés) bizalmasan kezelendő, 
betartva az adatvédelemről szóló jogszabályi előírásokat külső információ csak az 
ellátott vagy törvényes képviselője írásbeli nyilatkozata alapján szerezhető be, belső 
információ ugyanilyen eljárással adható ki.  

- Biztosítani kell az ellátott személy önrendelkezési jogát, mert az ellátott személy saját 
szükségleteinek meghatározója, döntési joga van az életminőséget befolyásoló 
kérdésekben.  

- Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézményen belüli és az intézményen kívüli 
szabad mozgásra., figyelemmel a saját és társai biztonságára, nyugalmára.  

- Az ellátást igénybevevő személynek, törvényes képviselőjének joga van az ellátott 
állapotának felülvizsgálatával kapcsolatos információk megismerésére.  

- A szolgáltatással kapcsolatban hiányosság észlelése esetén panasszal fordulhat az 
intézmény vezetőjéhez. Amennyiben panaszára a szolgálat vezetőjétől nem kap 
számára elfogadható választ, 15 napon belül írásban a fenntartóhoz fordulhat. 
Panaszai kivizsgálásában az ellátottjogi képviselő is segítheti.  

Kötelességek 
- A jogosultságot igazolni kell, aminek érdekében együttműködik ennek vizsgálatával 

kapcsolatos folyamatban.  
- Az ellátott az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság feltételeiben való 

változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a megállapodásban foglaltak 
zavartalan teljesítését, illetőleg a személyi térítési díjfizetési kötelezettségét érinti, 
haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt.  

- Ellátása érdekében együttműködik a segítési feladatra kijelölt személyekkel.  
- Tájékoztat az ellátását befolyásoló változásokról. 

 
8.2. Az ellátottjogi képviselő 
Az ellátottjogi képviselő a szolgáltatásban részesülőknek segítséget nyújt jogaik 
gyakorlásában.  
Feladatai 
a) megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő 
legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe 
vevőket érintő jogokról,  
b) segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, 
problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott 
között kialakult konfliktus megoldásában,  
c) segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza 
megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a 
fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok 
megfogalmazásában,  
d) a jogviszony keletkezése és megszűnése kivételével eljárhat az ellátással kapcsolatosan 
az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során 
- írásbeli meghatalmazás alapján - képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes 
képviselőjét,  
e) az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális 
intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok 
érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során,  
f) intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére,  



g) észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az 
intézmény vezetőjénél. 
 
 
Az ellátottjogi képviselő jogosult  

a) a szociális szolgáltató vagy intézmény működési területére belépni,  
b) a vonatkozó iratokba betekinteni, azokról másolatot készíteni, az intézmény 

működésére vonatkozó dokumentumokat megismerni,  
c) a szolgáltatást nyújtó személyekhez és az ellátottakhoz kérdést intézni, velük 

megbeszélést, egyeztetést kezdeményezni és folytatni, 
d.) amennyiben jogsértés fennállását észleli, intézkedést kezdeményezhet a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatóságok felé. 
Az ellátott jogi képviselő köteles az ellátást igénybe vevőre vonatkozó és tudomására jutott 
orvosi titkot megtartani, és az ellátást igénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok 
szerint kezelni.  
 
Ellátottjogi képviselő: 
 
Bánkiné Bosnyák Frida – ellátottjogi képviselő 

Tel.: munkaidőben: 06-20/4899604 
 E-mail: bosnyak.frida@obdk.hu 
 
A fenti elérhetőség sikertelensége esetén az OBDK (Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 
Gyermekjogi és Dokumentációs Központ) zöldszáma hívható: 06-80/620-055 
Postacím: 1365 Budapest Pf: 646. 
 
8.3. A szociális szolgáltatást végzők jogai és kötelezettségei  
Jogok 
Az intézménynek és a fenntartónak biztosítania kell 

- a megfelelő munkavégzési körülményeket, 
- a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést, 
- az emberi méltóság és a személyiségi jogok tiszteletben tartását, 
- az elvégzett munka elismerését, 
- a szakmai ismeretek folyamatos továbbfejlesztésének lehetőségét.  

 
A szociális szolgáltatás elvégzése megtagadható  

- ha az igénylő által kért szolgáltatás jogszabályba, illetve szakmai szabályba ütközik, 
- ha saját egészségi állapota vagy egyéb gátló körülmény következtében fizikailag 

alkalmatlan (nem képes) az ellátásra,  
- ha az ellátott súlyosan megsérti az együttműködési kötelezettséget. 

 
Az Gondozási Központ munkatársai közfeladatot ellátó személyeknek minősülnek.  
 
Kötelességek:  
A vezető köteles 
A problémák megbeszélésére soron kívül lehetőséget biztosítani.  

- A panaszügyek kivizsgálását azonnal megkezdeni.  
- Írásban tett panaszbejelentést - a probléma kivizsgálását követően azonnal (de 

legkésőbb 5 napon belül) - írásban megválaszolni, az ellátottak által - akár szóban, 
akár írásban - tett panaszbejelentésről a fenntartót tájékoztatni.  

 
A szociális szolgáltatást végzők kötelességei 

- Tevékenységét a hatályos jogszabályok és szakmai szabályok szerint végzi.  
- A munkáját a tőle elvárható legnagyobb szakértelemmel és gondossággal, a 

munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végzi.  



- A kapott tárgyi eszközökért felelősséget vállal.  
- Munkatársaival együttműködik.  
- A munkája során tudomására jutott alapvető információkat megőrzi.  
- Köteles az adatvédelmi törvény betartására, büntetőjogi felelőssége tudatában.  
- Az ellátottnak kölcsön pénzt nem adhat, tőlük ajándékot, pénzt el nem fogadhat.  
- A gondozás megszűnését követő 1 évig sem maga, sem a vele közös háztartásban 

élő hozzátartozói a gondozott személlyel tartási, életjáradéki, öröklési szerződést 
nem köthet. 

- Velük olyan jogügyletet, pl. adás-vétel, nem köthet, amelyből anyagi vagy más előnye 
származik. 

- Köteles az ellátott személyiségét, méltóságát, jogait és önrendelkezését tiszteletben 
tartani, valamint egyéni igényeit és szükségleteit, aktuális állapotát, életkorát, 
képességeit és készségeit figyelembe venni.  

 
 
 

2. NAPPALI ELLÁTÁS 
 
 
1.A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA 
 
A működési feltételeket szigorúan szabályozza A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. 
Nappali ellátást nyújtó intézmény elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít 
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az 
alapvető higiéniai szükségletek kialakítására. Segítséget nyújt a szociális ügyek intézésben, 
az egészségügyi alapellátás megszervezésében. Továbbá segítséget nyújt a mentális és 
életviteli nehézségekkel küzdő ellátottak problémáinak megoldásában. 
 
Feladatai: 

- vállaljon jelentős szerepet a rászorulók szociális helyzetének javításában, 
egészségük megőrzésében, 

- biztosítsa az elérhetőséget minden rászoruló számára, 
- a gondozásba vételnél a rászorultság fogalma széles körben értelmezve történjék, 
- a komplex gondozás minden eleme megvalósuljon személyre szabottan, igazodjon a 

lakosság igényeihez, 
- a napközbeni tartózkodás biztosítása, 
- a társas kapcsolatok kialakításának és fenntartásának biztosítása, 
- az alapvető higiéniai szükségletek kielégítése, így a személyes tisztálkodás 

biztosítása, illetve a személyes ruházat tisztításának biztosítása, 
- igény szerint az ellátottak napközbeni étkezésének megszervezése, 
- szolgáltatások nyújtása: 
- szabadidős programok szervezése, 
- szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz jutás 

segítése, 
- hivatalos ügyek intézésének segítése, 
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, 
- speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének 

segítése, 
- napi rendszerességgel egyéni és csoportos foglalkozások szervezése, 
- folyamatos gondozói felügyelet ellátása. 

 
2.A SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA, A LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK, A NYÚJTOTT 
SZOLGÁLTATÁSELEMEK, TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA 



 
A nappali ellátás lehetőséget biztosít, a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 
valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, fizikai, mentális, szociális 
egészségügyi ellátást nyújt, továbbá, igény szerint biztosítja az ellátottak napközbeni 
étkezését. Az étkeztetés nem része a nappali ellátásnak, de térítés ellenében igénybe 
vehető. 
 
A szolgáltatás bemutatása: 
A nappali ellátás épülete a közelmúltban került felújításra, valamint az átépítéssel 
megvalósításra került a jogszabályban előírt akadálymentesítés.  
Intézményünk rendelkezik pihenésre alkalmas helyiséggel, társalgóval, közlekedő 
helyiséggel, melegítő konyhával, ebédlővel, fürdőszobával és nemenkénti elkülönített 
illemhellyel, amelyek mozgáskorlátozottak számára is használhatóak. Az ott dolgozók a 
lehetőségekhez mérten igyekeztek otthonosan berendezni a helyiségeket és meleg, 
családias légkör kialakítására törekednek. 
Szakmai munkánk a felkészült, szakképzett gondozónők által nyújtott, egyénre szabott 
komplex gondozási terv alapján, az alábbi tevékenységekre terjed ki: 
 
a.)Egészségügyi ellátás: 

- hetente egy alkalommal keresi fel az orvos az ellátottakat, de szükség esetén 
bármikor elérhető, 

- a gondozók naponta ellenőrzik a vérnyomásokat és figyelemmel kísérik a 
gondozottak egészségi állapotát, 

- a jó fizikai erőnlét megtartása érdekében, naponta 10-15 perces tornát végeznek. 
 
b.)Fizikai ellátás 

- napi egyszeri étkezésnél segítségnyújtás, 
- személyi higiéné biztosítása, 
- vásárlás, gyógyszerbeszerzés, 
- szükség esetén, a gondozott felügyeletének biztosítása. 

 
c.)Mentálhigiénés ellátások 

- pszichés gondozás keretében a legfőbb cél, az ellátottak beilleszkedésének segítése, 
lelki egészségének védelme, érzelmi kapcsolatokban gazdag harmonikus időskor 
biztosítása, 

- a feladat ellátása egyéni esetkezeléssel és csoportos beszélgetésekkel történik, 
- a mentálhigiénés célok megvalósulása érdekében a következő feladatokat látjuk el: 

- kapcsolattartás a kórházba került ellátottakkal, 
- családdal való kapcsolattartás. 

 
d.)Foglalkoztatás 
A foglalkoztatás célja, a szabadidő kulturált és tartalmas eltöltésének biztosítása, a lelki 
aktivitás megőrzése. A foglalkozásokat az ellátottak korának, egészségi állapotának, 
képességeinek és egyéni adottságainak figyelembe vételével kell megszervezni. 

- kreatív foglalkozás 
- szellemi és szórakoztató tevékenységek 
- kulturális tevékenységek 
- séta 

A közösségekben, így az Idősek Klubjában is fontos szerepe van a különböző 
foglalkozásoknak, amik tartalmat adnak az idősek mindennapjainak. 
 
Idősek Klubja – Programterv 2013. március 
Megvalósítás 
tervezett 
dátuma 

Program témája Meghívott vendég (terv) 



Március 28 „Egyszer volt, hol nem volt” 
fotókiállítás 

Riglerné Stang Erika 

Április 25.  
Bátaszéki Erdészet –fa 
ültetés 

Janács Gergely erdészet vezető 

Május 30. Vers délelőtt Bognár László költő 
június Egészségnap Orvosok, patikusok, védőnők, gyógyászati 

segédeszköz forgalmazó 
július „Próbálj meg lazítani” – 

közös torna 
Dózsa Attilláné gyógytestnevelő 

augusztus Szépkorban is szépen – 
kozmetikai és bőrápolási 
tanácsadás 

Farkasné Szekeres Györgyi 

szeptember Egészséges táplálkozás Tisztifőorvosi Szolgálat 
október Tájház látogatás Riglerné Stang Erika 
november Felolvasás Könyvtárosok 
december Karácsonyi műsor az 

ovisokkal 
Papp Zsuzsanna- óvodavezető 

 
Az év folyamán különböző ünnepségeket tartunk: 
A hétköznapok sem telnek egyhangúan, többen kézimunkáznak, van aki szívesen olvas, 
vagy barkácsol. Az év folyamán több kiállítást is megtekintettünk. Több programot 
szervezünk a Gyermekjóléti Szolgálatnál működő gyermek csoport tagjaival. (kézműves 
foglalkozás, séta, filmnézés) 
 
e.)Szociális segítségnyújtás 

- ügyintézés, tanácsadás, információ nyújtás, 
- szociális juttatásokhoz való hozzájutás segítése és intézése, 
- szükség esetén a gondozott érdekeinek képviselete. 

 
A nehezen mozgó időseket gépkocsival szállítjuk a klubba, valamint haza szállításukat is 
biztosítjuk. 
Az intézmény alapfeladatát meghaladó szolgáltatást nem végez, és nem szervez olyan 
foglalkoztatást, melyből bevétele származik. 
 
Az intézmény belső életét a házirend szabályozza. 
A nappali ellátást nyújtó intézmény nyitvatartási rendje a helyi igényeknek megfelelően: 
munkanapokon 7.30 – 15.30 óráig.  
Munkánk során a gondozottainkat körültekintően, személyre szabottan, állapotuknak 
megfelelően látjuk el. Törekszünk arra, hogy minél hosszabb ideig megőrizzék aktivitásukat. 
Gondoskodásunk során olyan légkört alakítunk ki, amely óvja őket az elmagányosodástól és 
a lelki leépüléstől. Igyekszünk megakadályozni, hogy az idősek az elszigetelődés és a 
kirekesztettség állapotába kerüljenek. 
 
3.EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJA MÁS INTÉZMÉNYEKKEL 
 
A házi gondozó, munkája során szorosan együttműködik szociális intézményekkel 
egészségügyi, oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, munkaügyi szolgáltatókkal, valamint 
a helyi önkormányzatokkal. Az együttműködés döntő formája a jelzőrendszer működtetése, 
valamint rendszeres konzultáció történik az ellátottak érdekében. 
 

3.1. Az együttműködéssel érintett szervek 
Az intézmény a hatékony működés érdekében együttműködik különösen: 

- regionális módszertani intézménnyel, 



- ellenőrző szervekkel, hivatalokkal 
- az intézmény fenntartójával, 
- az ellátási terület önkormányzataival, 
- szociális bentlakásos intézményekkel, 
- alapszolgáltatást nyújtó intézményekkel, 
- családsegítő szolgáltatással, 
- szakorvosi és kórházi ellátással, 
- az ellátási terület háziorvosaival. 

 
3.2. Az együttműködés módjai  
Együttműködés a regionális módszertani intézménnyel: 

Az együttműködés során az intézmény: 
- segítséget kap az ellátás megszervezésében, módszertani-szakmai útmutatást 

nyújtanak a szakemberek számára, 
- információt szolgáltat a tevékenységéről, 
- szakmai tanácsot kérhet, 
- munkatársaink részt vesznek a szakmai tanácskozásokon, szakmai műhelyeken. 
 

Együttműködés az intézmény fenntartójával: 
Az intézményfenntartóval való együttműködés többoldalú. 
Kiterjed a  

- költségvetési, így pénzügyi és gazdasági tevékenységre, e tevékenység 
ellenőrzésére, 

- szakmai feladatellátás nyomon követésére, 
- a szakmai program szerinti működésre stb., 
- az intézmény felújításával, rekonstrukciójával kapcsolatos feladatok megvalósítására. 
 

Együttműködés az ellátási terület önkormányzataival: 
Az intézmény folyamatos kapcsolatot tart az ellátási terület önkormányzataival, az 

önkormányzatok jegyzőivel. 
 
Együttműködés szociális bentlakásos intézményekkel: 

A szociális bentlakásos intézményekkel való együttműködés célja a szociális 
ellátórendszer rugalmas együttműködése, mely megvalósul a kölcsönös párbeszédben, 
szakmai ismeretátadásban, az ellátottaknak legjobban megfelelő szociális intézményi 
elhelyezés megkeresésében. 
 
Együttműködés az alapszolgáltatást nyújtó intézményekkel: 

Az együttműködés célja az átjárhatóság biztosítása az alapszolgáltatások különböző 
formái és az alap- és szakosított ellátási formák között. Annak elősegítése, hogy mindenki az 
állapotának legmegfelelőbb szolgáltatáshoz jusson. 

 
Együttműködés a családsegítő szolgálattal: 

Az intézmény együttműködik a segítségre szoruló megfelelő ellátása érdekében a 
családsegítő szolgálattal. Az együttműködésre sor kerülhet különösen akkor, ha: 

 az ellátás igénybevétele előtt, melynek során a családsegítő szolgálat jelzi az adott 
személy, különböző alap- és szakosított ellátási formában való elhelyezésének 
szükségességét,  

 
Együttműködés szakorvosi és kórházi ellátással: 

A szakorvosi ellátással való együttműködés folyamatos, az időskorúak minél 
célzottabb, személyre szabottabb ellátása érdekében fenntartott kapcsolat, mely kiterjed: 
- az egészségi állapot felőli tájékozódás, terápia megbeszélésére, 
- igénybevételi eljárás folyamán egészségi állapotra vonatkozó adatok beszerzésére. 
 



Együttműködés az ellátási terület háziorvosaival: 
A háziorvosok a jelzőrendszer tagjai, ezért szükséges a folyamatos kapcsolat 

fenntartása. Segítséget nyújtanak a gyógyszerek felírásában. 
 

4.AZ ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT JELLEMZŐI  
 
4.1. Szociális jellemzők 
Az idősek életszínvonala a lakosság egészéhez hasonlóan csökkenő tendenciát mutat. E 
korcsoporton belül azonban jelentős jövedelmi különbségek mutatkoznak. Az öregkorúak 
jelentős részének megélhetését általában a nyugdíjból származó jövedelmek biztosítják. 
Mivel az egyszemélyes háztartásokban élők arányszáma magas, így az anyagi lehetőségeik 
erősebben korlátozottak az átlaghoz képest. 
 
4.2. Ellátási szükséglet 
A Gondozási Központ folyamatosan figyelemmel kíséri az ellátási terülten élő időskorú 
lakosság szociális és egészségügyi helyzetét.  
A statisztikai adatokból kitűnik, hogy a településen is elöregedési folyamat zajlik, továbbá 
folyamatosan nő az egyszemélyes háztartások száma. Ezek alapján arra kell felkészülnünk, 
hogy a nappali ellátásban egyre több idős, magányos ember jelentkezik. 
A településen élők egészségi állapota egyre rosszabb tendenciát mutat, illetve a családtagok 
egyre sokasodó terhei mellett nem tudják felvállalni szeretteik napi gondozását.  
Az idősek otthonaiban hosszú várakozó lista van, mely akár több év várakozás is lehet. A 
családtagokra egyre több terhet ró az idősek gondozása, ezért a szolgáltatás el kívánja látni 
a településen élő idős, vagy rászoruló személyek nappali ellátását. Célunk, hogy a lehető 
leghosszabb ideig legyenek az ellátottak saját lakókörnyezetükben saját családjuk körében. 
A Gondozási Központ szakmai tevékenysége a szociális területen felmerülő, megoldásra, 
kezelésre váró problémák, élethelyzetek széles spektrumára terjed ki úgy, hogy a település 
lakosságának valamennyi korcsoportja számára alternatívát kínál.  
 

        Az ellátottak nemek szerinti megoszlása 2012.12.31. 
 Bátaszék 

 
Nő 16 
Férfi 8 
Összesen 24 

 
 

Az ellátottak korosztályi megoszlása 2012.12.31. 
 Bátaszék 

Férfi  
40-59 éves 1 
60-64 éves 1 
65-69 éves 3 
70-74 éves 3 
75-79 éves - 
80-89 éves - 
90-X éves - 

Nő  
40-59 éves 1 
60-64 éves 1 
65-69 éves 2 
70-74 éves 2 
75-79 éves 2 
80-89 éves 8 



90-X éves - 
 
 
5.A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, A BIZTOSÍTOTT 
SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI, KÖRE, RENDSZERESSÉGE  
 
A napközben igénybe vehető szociális szolgáltatások növelik a rászorulók biztonságát, és 
hozzájárulnak ahhoz, hogy minél hosszabb ideig az idős ember saját otthonában élhessen. 
A nappali ellátás olyan szociális ellátási forma, amelynek keretében elsősorban a saját 
otthonukban élő, idős emberek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, 
igény szerint étkezésre, társas kapcsolatokra és alapvető higiéniai szükségletek 
kielégítésére. 
Az ellátás elsősorban a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős 
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 
személyekre terjed ki. 
 
5.1. A feladatellátás részletes leírása 
A fizikai ellátás során, az étkezésen kívül lehetőséget biztosít a saját ruhanemű mosására. A 
személyi tisztálkodás keretében fürdési, körömápolási, hajápolási lehetőség biztosított az 
idős emberek számára, melyhez igény esetén gondozói segítséget kap. 
Folyamatos feladatot jelent a nappali ellátást szolgáló helyiségek felszereltségének 
korszerűsítése, a kellemes környezeti kultúra feltételeinek megteremtése. 
A környezet alakításába, szépítésébe az ellátást igénybevevőket aktívan bevonjuk. 
A pszichés gondozás keretében fő feladat; az ellátást igénybevevőknek a kiegyensúlyozott, 
nyugodt, nyílt családias légkör biztosítása, a közösségi lét előnyeinek kiaknázása a 
szolgáltatáson belüli és az azon kívüli életvezetési segítségnyújtás. 
Az érdemi és egyénre szabott gondozás feltétele a tagok otthoni környezetének 
megismerése, a változások nyomon követése.  
A pszichés gondozás keretében külön figyelmet kell fordítani az elszigetelődés, a magába 
fordulás kiküszöbölésére, az emberi kapcsolatok erősítésére. Kiemelt figyelmet kíván a 
megromlott családi kapcsolatok kezelése, helyreállításának segítése. 
A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését szolgálják a szervezett foglalkoztatási és 
kulturális programok. Ezek elsődlegesen a résztvevők igényeihez igazodnak, de feltételezik 
a gondozók kezdeményező szerepét is. 
A programok sokszínűsége biztosítja a szolgáltatást igénybe vevők minél szélesebb körének 
aktivitását. (Dia és videó-vetítések, tudományos-, ismeretterjesztő-, egészségügyi filmek, 
élménybeszámolók, környezetvédelmi egyházi jellegű rendezvények, ünnepi 
megemlékezések, termékbemutatók, felolvasás, könyvtár látogatás, társasjátékok, közös 
névnapok illetve születésnapok, ajándékkészítés, kézimunkázás stb.). 
Az egészségügyi ellátás keretében a nappali ellátásban részesülők egészségi állapotának 
figyelemmel kisérése, a szükséges egészségügyi ellátáshoz való időbeni hozzájutás 
biztosítása a feladat. Kiemelt figyelmet kíván a szűrővizsgálatokon való megjelenés 
elősegítése. 
Egészségügyi ellátás: felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges 
életmódról, mentális gondozás.  
A napi eseményekről, a megjelent ellátottakról látogatási és eseménynaplót kell vezetni.  
A látogatási és eseménynapló nyilvántartása alapján a gondozási napokat havonta és 
évente az intézményvezető összesíti. 
 
6.AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA 
 
6.1. Általános igénybevételi szabályok  
A szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes 
képviselője szóban vagy írásban beterjesztett kérelmére, indítványára történik. Az 
intézményvezető saját hatáskörben dönt az igénylő ellátás iránti kérelméről. Az 



intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Az 
elutasításról való értesítés mindig írásban történik. 
 
A szolgáltatások módját és az ellátásokhoz kapcsolódó térítési díjak mértékét a település 
hatályban lévő szociális rendelete határozza meg, a vonatkozó jogszabályok alapján. 
 
6.2. Speciális igénybevételi szabályok 
Az ellátást igénybe venni szándékozónak a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtania a 
9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, 
valamint II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.  
Jelentkezéskor mellékelni kell az adott évre, a szolgáltatást igénybe vevő részére kiállított 
jövedelem igazolást, a személyi igazolvány, TAJ kártya fénymásolatát, abban az esetben, ha 
a gondozott rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, akkor ezen irat fénymásolatát. 
Fogyatékos személyek esetében, mellékelni kell a fogyatékosságot megállapító határozat 
fénymásolatát. A kérelmeket a Nappali ellátás telephelyén, a vezető gondozónak kell 
benyújtani. 
Az intézményvezető, illetőleg a megállapodás megkötésére feljogosított személy (vezető 
gondozó) az ellátásra vonatkozó igényt a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi. A 
nyilvántartás a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 5. számú melléklet szerinti adatokat 
tartalmazza. A nyilvántartás sorszámozott, folyamatosan vezetett, amely az ellátásra 
vonatkozó igényeket és a megtett intézkedéseket időbeli sorrendben tartalmazza.  
 
6.2. Igénybevételi eljárás 

- kérelem (szóban, vagy írásban, alakszerűségre nincs szabály) (9/1999. (XI.24.) 
SzCsM rendelet 3. § (1) bekezdés), 

- orvosi igazolás (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. § (2) bekezdés, 9/1999. (XI.24.) 
SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész, vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás 
ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a 
kórházi zárójelentés) 

- értesítés az igénybevétel feltételeiről (Szt. 95. § kötelezővé teszi, formai előírás nincs 
rá),  

- értesítés az igénybevételről (állami fenntartású szolgáltatás esetén, Szt. 94/A. § (2) 
bekezdés, formai előírás nincs rá, csak elutasítás esetén kell írásos formát 
alkalmazni),  

- ellátotti nyilatkozat (írásbeli nyilatkozat arról, hogy az ellátás iránti kérelem 
benyújtásakor más szociális alapszolgáltatásban részesül-e, 9/1999. (XI.24.) SZCSM 
rendelet 18.§ szerint alakszerűségre nincs szabály); 

- nyilatkozat önkéntes fizetésről (Szt.117/B. § szerint, formai előírás nincs rá, írásos 
nyilatkozat, ebben az esetben nem kell az Szt. 119/C.§ szerint jövedelemvizsgálatot 
végezni és a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti 
jövedelemnyilatkozatnak csak a fejlécét kell tölteni) 

- jövedelemnyilatkozat (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. § (3) bekezdés, 1. sz. 
melléklet II. rész)  

- jövedelemvizsgálat (Szt. 119/C. §, 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 22/A. §) 
- tájékoztatás térítési díjról (Szt. 115. § (2) bekezdés 2013.03.31-ig az az ellátás 

igénybevételét megelőzően, 2014.04.01-től a megállapodás megkötésekor, 9/1999. 
(XI.24.) SzCsM rendelet 22/A. § (2) bekezdés) 

- megállapodás (Szt. 94/C.§ (1), (3) bekezdés)  
- nyilvántartás (Szt. 20. § (2) bekezdés a)-g) /szolgáltatás megkezdése előtt/, (4) 

bekezdés a)-c) pontok /szolgáltatást megkezdése után/, elektronikusan is vezethető) 
- KENYSZI (Szt. 20/C. §, 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/B.-13/F.§) 
 
Az intézményi jogviszony megszüntetésétől számított három hónapon belüli ismételt 
kérelmezése esetén az igény elbírálható a korábbi kérelem és mellékletei alapján. Ebben 



az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábbi kérelemben foglaltak 
tekintetében időközben nem következett be változás. 
A 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 3. § és a 21–22/A. § szerinti dokumentumok 
másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek. Nem 
szükséges ismételten benyújtani ezen dokumentumokat, amennyiben az igénylő 
ugyanannál az integrált intézménynél igényel más ellátást, ahol ellátásban részesül, 
feltéve, hogy a dokumentumok három hónapnál nem régebbiek. 
 

Ellátotti dokumentációk 
- egyéni gondozási terv  – (1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 7. § (1) bekezdés c) pont, 8-

9.§, 79/A.§, demens személyek esetén: 84/A. § (3) bekezdés b) pont); 
 

Tevékenység adminisztráció 
- Nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója (1/2000. (I.7.) SZCSM 

rendelet 79.§ (1) bekezdés, 10. számú melléklete 1. táblázata) 
 
Az Szt. 94/C. § (1) alapján az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az 
intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban 
megállapodást köt.  
A megállapodás tartalmazza 

- az ellátás kezdetének időpontját, 
- az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam 

megjelölését),  
- az intézmény által nyújtott szolgáltatások tartalmát, 
- a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, és díjakat, 
- az igénybevevő természetes személyazonosító adatait, 
- az ellátás megszüntetésének módját  

 
6.3. Az intézményi jogviszony megszűnése és megszűntetése  
a.)A megállapodás megszűnik 

- Határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával. 
- A jogosult, illetve hozzátartozójának kezdeményezése alapján a megegyezés szerinti 

időpontban.  
- Ha az ellátott az ellátást kettő hónapon át nem veszi igénybe. 
- Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével.  
- Az ellátott halálával.  

 
b.)A megállapodás megszüntetése  

- A megállapodás írásban megszüntethető a felek közös megegyezésével.  
 
Az intézményvezető a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha:  

- A jogosult a részére megállapított személyi térítési díjat kettő hónapig nem fizeti meg,  
- Az ellátott másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,  
- A házirend szabályainak súlyos megsértése esetén, 
- Az ellátott nem tanúsít együttműködő magatartást a szolgáltatást nyújtóval, 
- Az ellátás további fenntartása nem indokolt.  

 

A jogviszony megszüntetéséről az intézmény vezetője írásos értesítés küld. A felmondási idő 
15 nap, kivéve, ha az ellátott vagy törvényes képviselője azonnali hatállyal vagy 
meghatározott időponttól kéri a jogviszony megszüntetését.  
Ha az intézmény által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes 
képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény 



fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig 
biztosítani kell, amíg a fenntartó jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. 
 
Ha a megállapodás felmondásának jogszerűségét bármely fél vitatja, kérheti a bíróságtól a 
megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek 
mellett 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, megszüntetéséhez okszerűen 
kapcsolódik (pl.: ha az ellátott súlyosan megsérti az intézmény házirendjét, stb.).  
 
6.4. Ellátotti dokumentációk 

- kérelem (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3.§ (1) bekezdés – a szociális ellátásokat 
szóban vagy írásban kell kezdeményezni) 

- orvosi igazolás (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3.§ (2) bekezdés, és az 1. számú 
melléklet 1. rész –a házi orvos tölti ki) 

- nyilatkozat önkéntes fizetésről  
- jövedelemnyilatkozat (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3.§ (3), 1. számú melléklet II. 

rész) 
- nyilatkozat arról, hogy az igénybevevő a kérelem benyújtásakor, milyen szociális 

alapellátásban részesül (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 18 §) 
- értesítés (1993.III. tv. 95.§ (1) ) 
- nyilvántartás (1993.III. tv. 20. § (2) (4)) 
- megállapodás (1993.III. tv. 94/C. § ) 
- egyéni gondozási terv (amely kiegészülhet ápolási tervvel, amennyiben az igénybe 

vevő állapota ezt indokolja) – (1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 7. § (1) bekezdés c) 
pont, 8.§, 9-10.§, 79/A.§,  

- nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója (1/2000. (I.7.) SZCSM 
rendelet 79.§ (1) bekezdés, 10. számú melléklete 1. táblázata) 

 
6.4. Térítési díj 
A szolgáltatás igénybe vételéért térítési díjat kell fizetni. 
A térítési díj két díjat foglal magában: az intézményi térítési díjat, és a személyi térítési díjat. 
A díjmegállapítás folyamatában először az intézményi térítési díjat kell megállapítani, a 
személyi térítési díj az intézményi díj alapján állapítható meg.  
 
6.4.1.Intézményi térítési díj  
Az intézményi térítési díjat a fenntartó konkrét összegben állapítja meg.  
Az intézményi térítési díjat, a szolgáltatás önköltségének és a központi költségvetésről szóló 
törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének a különbözeteként kell 
megállapítani. Az önköltség a szolgáltatás közvetlenül, vagy közvetetten felmerült működési 
költségét, valamennyi személyi és dologi kiadást tartalmazza. A szolgáltatási önköltséget a 
tárgyévre tervezett adatok alapján kell megállapítani. Az így megállapított szolgáltatási 
önköltség év közben egy alkalommal korrigálható.  
Az intézményi térítési díj összegéről az intézmény szolgáltatását igénybevevő személyeket, 
valamint az intézmény ellátási területén élő lakosságot tájékoztatni kell.  
 
 
6.4.2.Személyi térítési díj  
A személyi térítési díjat az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg és arról az 
ellátást igénylőt az ellátást igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. 
A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.  



A személyi térítési díj összege csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi 
és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.  
A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal 
vizsgálható felül és változtatható meg.  
A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál az igénybevevő 
rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe.  
Lehetőség van a térítési díj önkéntes megfizetésére, amikor sem jövedelemvizsgálat, sem 
terhelhetőségi határvizsgálat nem kell. 
A személyi térítési díj összege a nappali ellátás esetén az ellátott havi jövedelmének 15%-át, 
amennyiben nappali ellátás mellett étkezést is biztosítanak, úgy a 30%-át nem haladhatja 
meg. 
 
7.A SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS HELYI MÓDJA 
 
A szolgáltatás működéséről, elérhetőségéről folyamatos tájékoztatást nyújtunk a települések 
lakosai részére a helyi újságban és a helyi televízióban. Személyes érdeklődésre információt 
adunk, valamint szórólapokról tájékozódhatnak az érdeklődők.  
A tájékoztatás nagymértékben hozzájárul a szolgáltatás szükség szerinti igénybevételéhez. 
 
A szolgáltatás megkezdése előtt a jogosult és hozzátartozója szóbeli tájékoztatást kap 

- az ellátás tartalmáról és feltételeiről;  
- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;  
- a panaszjog gyakorlásának módjáról;  
- az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;  
- a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás 

következményeiről;  
- a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.  

 
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 vevők részére.  
 
A tájékoztató tartalmazza 

a) az intézmény működési költségének összesítését,  
b) az intézményi térítési díj havi összegét,  
c) az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét.  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetője az ellátottakat tájékoztatja az 
ellátottjogi képviselő segítségadási lehetőségeiről, az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről.  
 
8.AZ ELLÁTOTTAK ÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐ SZEMÉLYEK 
JOGAINAK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK  
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan 
módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos 
jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel  

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

 
8.1. Az ellátottak jogai és kötelezettségei 
Jogok 

- Az ellátott személyt semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem érheti az ellátás 
során.  



- Az ellátást igénybevevőnek joga van szociális helyzetére, egészségi állapotára, 
tekintettel az intézmény által biztosított teljes körű ellátásra. 

- Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával 
kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. 

- Az ellátást igénybe vevőt megilleti a személyes adatainak védelme, az ellátott 
személyes adatai, élettörténete, egészségi állapota, szociális és anyagi helyzete az 
intézményi ellátás során (adminisztráció és esetmegbeszélés) bizalmasan kezelendő, 
betartva az adatvédelemről szóló jogszabályi előírásokat külső információ csak az 
ellátott vagy törvényes képviselője írásbeli nyilatkozata alapján szerezhető be, belső 
információ ugyanilyen eljárással adható ki.  

- Biztosítani kell az ellátott személy önrendelkezési jogát, mert az ellátott személy saját 
szükségleteinek meghatározója, döntési joga van az életminőséget befolyásoló 
kérdésekben.  

- Az ellátást igénybe vevő személynek, törvényes képviselőjének joga van az ellátott 
állapotának felülvizsgálatával kapcsolatos információk megismerésére.  

- A szolgáltatással kapcsolatban hiányosság észlelése esetén panasszal fordulhat az 
intézmény vezetőjéhez. Amennyiben panaszára a szolgálat vezetőjétől nem kap 
számára elfogadható választ, 15 napon belül írásban a fenntartóhoz fordulhat. 
Panaszai kivizsgálásában az ellátott jogi képviselő is segítheti.  

 
Kötelességek 

- A jogosultságot igazolni kell, aminek érdekében együttműködik ennek vizsgálatával 
kapcsolatos folyamatban.  

- Az ellátott az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság feltételeiben való 
változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a megállapodásban foglaltak 
zavartalan teljesítését, illetőleg a személyi térítési díjfizetési kötelezettségét érinti, 
haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt.  

- Ellátása érdekében együttműködik a segítési feladatra kijelölt személyekkel.  
 

8.2. Az ellátottjogi képviselő 
Az ellátottjogi képviselő a szolgáltatásban részesülőknek segítséget nyújt jogaik 
gyakorlásában.  
Feladatai 
a) megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő 
legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe 
vevőket érintő jogokról,  
b) segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, 
problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott 
között kialakult konfliktus megoldásában,  
c) segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza 
megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a 
fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok 
megfogalmazásában,  
d) a jogviszony keletkezése és megszűnése kivételével eljárhat az ellátással kapcsolatosan 
az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során 
- írásbeli meghatalmazás alapján - képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes 
képviselőjét,  
e) az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális 
intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok 
érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során,  
f) intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére,  
g) észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az 
intézmény vezetőjénél. 
 
Az ellátottjogi képviselő jogosult  



a) a szociális szolgáltató vagy intézmény működési területére belépni,  
b) a vonatkozó iratokba betekinteni, azokról másolatot készíteni, az intézmény 

működésére vonatkozó dokumentumokat megismerni,  
c) a szolgáltatást nyújtó személyekhez és az ellátottakhoz kérdést intézni, velük 

megbeszélést, egyeztetést kezdeményezni és folytatni, 
d.) amennyiben jogsértés fennállását észleli, intézkedést kezdeményezhet a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatóságok felé. 
Az ellátott jogi képviselő köteles az ellátást igénybe vevőre vonatkozó és tudomására jutott 
orvosi titkot megtartani, és az ellátást igénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok 
szerint kezelni.  
 
Ellátottjogi képviselő: 
 
Bánkiné Bosnyák Frida – ellátottjogi képviselő 

Tel.: munkaidőben: 06-20/4899604 
 E-mail: bosnyak.frida@obdk.hu 
 
A fenti elérhetőség sikertelensége esetén az OBDK (Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 
Gyermekjogi és Dokumentációs Központ) zöldszáma hívható: 06-80/620-055 
Postacím: 1365 Budapest Pf: 646. 
 
8.3. A személyes gondoskodást végző személyek jogai és kötelezettségei  
Jogok 
Az intézménynek és a fenntartónak biztosítania kell 

- a megfelelő munkavégzési körülményeket, 
- a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést, 
- az emberi méltóság és a személyiségi jogok tiszteletben tartását, 
- az elvégzett munka elismerését, 
- a szakmai ismeretek folyamatos továbbfejlesztésének lehetőségét.  

 
A szociális szolgáltatás elvégzése megtagadható  

- ha az igénylő által kért szolgáltatás jogszabályba, illetve szakmai szabályba ütközik, 
- ha saját egészségi állapota vagy egyéb gátló körülmény következtében fizikailag 

alkalmatlan (nem képes) az ellátásra,  
- ha az ellátott súlyosan megsérti az együttműködési kötelezettséget. 

 
Az Gondozási Központ munkatársai közfeladatot ellátó személynek minősülnek.  
 
Kötelességek:  
A vezető köteles 
A problémák megbeszélésére soron kívül lehetőséget biztosítani.  

- A panaszügyek kivizsgálását azonnal megkezdeni.  
- Írásban tett panaszbejelentést - a probléma kivizsgálását követően azonnal (de 

legkésőbb 5 napon belül) - írásban megválaszolni, az ellátottak által - akár szóban, 
akár írásban - tett panaszbejelentésről a fenntartót tájékoztatni.  

A szociális szolgáltatást végző kötelességei 
- Tevékenységét a hatályos jogszabályok és szakmai szabályok szerint végzi.  
- A munkáját a tőle elvárható legnagyobb szakértelemmel és gondossággal, a 

munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végzi.  
- A kapott tárgyi eszközökért felelősséget vállal.  
- Munkatársaival együttműködik.  
- A munkája során tudomására jutott alapvető információkat megőrzi.  
- Köteles az adatvédelmi törvény betartására, büntetőjogi felelőssége tudatában.  
- Az ellátottnak kölcsön pénzt nem adhat, tőlük ajándékot, pénzt el nem fogadhat.  
- Az ellátottnak kölcsön pénzt nem adhat, tőlük ajándékot, pénzt el nem fogadhat.  



- A gondozás megszűnését követő 1 évig sem maga, sem a vele közös háztartásban 
élő hozzátartozói a gondozott személlyel tartási, életjáradéki, öröklési szerződést 
nem köthet. 

- Velük olyan jogügyletet, pl. adás-vétel, nem köthet, amelyből anyagi vagy más előnye 
származik. 

- Köteles az ellátott személyiségét, méltóságát, jogait és önrendelkezését tiszteletben 
tartani, valamint egyéni igényeit és szükségleteit, aktuális állapotát, életkorát, 
képességeit és készségeit figyelembe venni.  

 
 
 

3. ÉTKEZTETÉS 
 
 
1.A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA 
 
Azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell 
gondoskodni, akik azt koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai 
betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt, önmaguk illetve eltartottjaik 
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 
A feladatellátást az intézmény meleg ebéd biztosításával végzi.  
Házi orvosi igazolás esetén, az ellátást igénylő lakására szállítjuk az ebédet. A szállítás 
gépjárművel történik. 
A feladatellátás Bátaszék város közigazgatási területére terjed ki. Az étkeztetést nem látjuk 
el társulási formában. 
 
2.A SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA, A LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK, A NYÚJTOTT 
SZOLGÁLTATÁSELEMEK, TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 
meghatározott kötelező alapszolgáltatási feladatok egyike az étkeztetés. 
Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani.  
 
 

        Az ellátottak nemek szerinti megoszlása 2012.12.31. 
 Bátaszék 

 
Nő 98 
Férfi 41 
Összesen 139 

 
 
Az ellátottak korosztályi megoszlása és a szolgáltatás formája 2012.12.31. 

 Bátaszék 
 Helyben fogyasztja vagy elviszi Lakásra szállítás 

Férfi   
40-59 éves 4 6 
60-64 éves 3 2 
65-69 éves 4 1 
70-74 éves 4 7 
75-79 éves - 1 
80-89 éves - 8 
90-X éves - 1 

Nő   



40-59 éves 1 3 
60-64 éves 4 3 
65-69 éves 4 5 
70-74 éves 3 9 
75-79 éves 2 11 
80-89 éves 10 36 
90-X éves - 7 

 
Az ellátást igénybevevők köre az életkori és a nemenkénti megoszlás tekintetében jelentős 
változást nem mutat a korábbi évekhez képest. Az ellátást igénybe vevők többsége a 65 év 
feletti nők köréből kerül ki. Évről-évre nő az igénybe vevők száma. 
 
2.1. A szolgáltatás helyének elérése 
Az étkeztetés szolgáltatását a Nappali ellátás épületének helyiségeiben biztosítjuk. A 
telephely a város központjában található. Az épület akadálymentesített, jól megközelíthető 
tömegközlekedési eszközzel, személygépkocsival.  
 
3.AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJA MÁS INTÉZMÉNYEKKEL 
 
A házi gondozó, munkája során szorosan együttműködik szociális intézményekkel 
egészségügyi, oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, munkaügyi szolgáltatókkal, valamint 
a helyi önkormányzatokkal. Az együttműködés döntő formája a jelzőrendszer működtetése, 
valamint rendszeres konzultáció történik az ellátottak érdekében. 
Az intézmény vezetője szakmai, megbeszélésekkel segíti a többirányú szakmai 
kapcsolatrendszer erősítését, fejlesztését.  
 
4.AZ ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT JELLEMZŐI  
 
Bátaszék Város közigazgatási területén étkeztetést kell biztosítani azoknak a szociálisan 
rászorultaknak, akik koruk és egészségi állapotuk miatt nem képesek önmaguk és ellátottjaik 
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel az étkezésről más módon gondoskodni. 
Ezen ellátási formát az önkormányzat minden igényjogosult számára tudja biztosítani.  
Az ellátottak száma évről-évre növekszik. A társadalmi és a gazdasági helyzet átalakulása 
folytán egyre többen veszik igénybe a szolgáltatást. Az igénybevevők között lényegesen 
több a nő, mint a férfi. A korcsoportos bontásból jól látszik, hogy a legmagasabb számban a 
80-89 éves korosztály igényli az étkeztetést, valamint egyre többen kérik az ebéd házhoz 
szállítását.  
 
Bátaszék város lakosainak száma 

Település 2010.01.01. 
/fő 

2011.01.01. 
/fő 

2012.01.01. 
/fő 

 
Bátaszék 
 

 
6804 

 
6767 

 
6728 

 
 
Országos statisztikai adatok bizonyítják, hogy a magyar társadalom egészségi állapota 
hanyatlik, a lakosság egyre inkább öregszik. Az aktív korúak minden lehetőséget 
megragadnak a munkavégzésre, ezért sokkal kevesebb idő jut az idős, beteg családtagra, 
tehát a szociális szolgáltatásoknak fokozottan nő a szerepe, a korábbi évtizedekhez 
viszonyítva. A valós problémát felismerve, az alapszolgáltatások erősítése a cél, hiszen 
ezzel elérhető, hogy minél hosszabb ideig a lakókörnyezetében tartva jusson hozzá az idős, 
rászoruló ember a számára szükséges szociális segítséghez.  
 



 
 
 
5.A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, A BIZTOSÍTOTT 
SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI, KÖRE, RENDSZERESSÉGE  
 
Az ellátás megszervezésével lehetővé válik, hogy a településen élő rászorult személyek a 
hét öt napján, naponta egyszer a megfelelő mennyiségű, minőségű meleg ételhez jussanak. 
A szolgáltatást munkanapokon tudjuk biztosítani. 
 
Az étkeztetés biztosítása: 
 

- házhoz történő szállítással 
Városunkban gépjárművel történik az étel házhoz szállítása.  
Az ebédet a gondozó adja át az ellátottnak, ami mindennapi kapcsolatot jelent, így 
figyelemmel kísérheti az igénybe vevők fizikai és mentális állapotát. 
 

- elvitellel - az igénybe vevő viszi el az ételt 
       - az igénybe vevő által megbízott személy viszi el az ételt 
 
- helyben történő fogyasztással 

Helyben fogyasztás esetén biztosítjuk az igénybe vevőknek: 
- a kézmosási lehetőséget,  
- nemenkénti illemhelyet 
- evőeszközt és étkészletet. 

 
Az ételt 11 órakor szállítják intézményünkbe, ahol a melegítő konyhában történik az 
adagolása. Elsőként az éthordók megtöltése történik, majd ezt követően kerül sor a helyben 
történő étkezésre, 12-13- óra között. 
Az étel, adagolásra alkalmas hőfokkal érkezik, de a bent étkezők számára már szükséges a 
melegítése.  
 
Az ebéd házhoz szállítására jogosult, aki:  

- egészségi állapota miatt nem tudja az ételt hazaszállítani és ezt a tényt háziorvosa 
igazolja,  

- részére, a vele együtt élő családtagja nem tudja vállalni az étel napi 
rendszerességgel történő hazaszállítását.  

 
6.Az ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA 
 
6.1. Általános igénybevételi szabályok  
A szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes 
képviselője szóban vagy írásban beterjesztett kérelmére történik. Az intézményvezető saját 
hatáskörben dönt az igénylő ellátás iránti kérelméről.  
 
6.2.Igénybevételi eljárás 

- kérelem (szóban, vagy írásban, alakszerűségre nincs szabály) (9/1999. (XI.24.) 
SzCsM rendelet 3. § (1) bekezdés), 

- szociális rászorultság vizsgálata (Szt. 62. §, alakszerűségre nincs szabály, a 
jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben 
határozza meg, jövedelmi kritérium is meghatározható 2011.01.01.-től, azon nem 
állami, egyházi fenntartó esetében, ahol a települési önkormányzattal nincs kötve 
ellátási szerződés, nem kell a helyi rendelet szabályait alkalmazni), 



- ellátotti nyilatkozat (írásbeli nyilatkozat arról, hogy az ellátás iránti kérelem 
benyújtásakor más szociális alapszolgáltatásban részesül-e, 9/1999. (XI.24.) SZCSM 
rendelet 18.§ szerint alakszerűségre nincs szabály); 

- értesítés az igénybevétel feltételeiről (Szt. 95. § kötelezővé teszi, formai előírás nincs 
rá),  

- értesítés az igénybevételről (állami fenntartású szolgáltatás esetén, Szt. 94/A. § (2) 
bekezdés, formai előírás nincs rá, csak elutasítás esetén kell írásos formát 
alkalmazni), 

- nyilatkozat önkéntes fizetésről (Szt.117/B. § szerint, formai előírás nincs rá, írásos 
nyilatkozat, ebben az esetben nem kell az Szt. 119/C.§ szerint jövedelemvizsgálatot 
végezni és a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti 
jövedelemnyilatkozatnak csak a fejlécét kell tölteni) 

- jövedelemnyilatkozat (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. § (3) bekezdés, 1. sz. 
melléklet II. rész, ha a szolgáltatás térítésmentesen biztosított, akkor nem kell kitölteni 
a formanyomtatványt)  

- jövedelemvizsgálat (Szt. 119/C. §, 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 22/A. §) 
- tájékoztatás térítési díjról (Szt. 115. § (2) bekezdés 2013.03.31-ig az az ellátás 

igénybevételét megelőzően, 2014.04.01-től a megállapodás megkötésekor, 9/1999. 
(XI.24.) SzCsM rendelet 22/A. § (2) bekezdés) 

- megállapodás (Szt. 94/C.§ (1), (3) bekezdés) 
- nyilvántartás (Szt. 20. § (2) bekezdés a)-g) /szolgáltatás megkezdése előtt/, (4) 

bekezdés a)-c) pontok /szolgáltatást megkezdése után/, elektronikusan is vezethető) 
- KENYSZI (Szt. 20/C. §, 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/B.-13/F.§) 
 
Az intézményi jogviszony megszüntetésétől számított három hónapon belüli ismételt 
kérelmezése esetén az igény elbírálható a korábbi kérelem és mellékletei alapján. Ebben 
az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábbi kérelemben foglaltak 
tekintetében időközben nem következett be változás. 
A 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 3. § és a 21–22/A. § szerinti dokumentumok 
másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek. Nem 
szükséges ismételten benyújtani ezen dokumentumokat, amennyiben az igénylő 
ugyanannál az integrált intézménynél igényel más ellátást, ahol ellátásban részesül, 
feltéve, hogy a dokumentumok három hónapnál nem régebbiek. 
 

6.3.Tevékenység adminisztráció 
- Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 20. § (2) 

bekezdés c) pont, 4. számú melléklet) 
 

Az ellátást igénybe venni szándékozónak a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtania a 
9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, 
valamint II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.  
Jelentkezéskor mellékelni kell az adott évre, a szolgáltatást igénybe vevő részére kiállított 
jövedelem igazolást, a személyi igazolvány, TAJ kártya fénymásolatát, abban az esetben, ha 
a gondozott rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, akkor ezen irat fénymásolatát. 
Fogyatékos személyek esetében, mellékelni kell a fogyatékosságot megállapító határozat 
fénymásolatát. A kérelmeket a Nappali ellátás telephelyén, a vezető gondozónak kell 
benyújtani. 
Az intézményvezető, illetőleg a megállapodás megkötésére feljogosított személy (vezető 
gondozó) az ellátásra vonatkozó igényt a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi. A 
nyilvántartás a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 5. számú melléklet szerinti adatokat 
tartalmazza. A nyilvántartás sorszámozott, folyamatosan vezetett, amely az ellátásra 
vonatkozó igényeket és a megtett intézkedéseket időbeli sorrendben tartalmazza.  
 
Az Szt. 94/C. § (1) alapján az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az 
intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.  



A megállapodás tartalmazza 
- az ellátás kezdetének időpontját, 
- az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam 

megjelölését),  
- az intézmény által nyújtott szolgáltatások tartalmát, 
- a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat és díjakat,  
- az igénybevevő természetes személyazonosító adatait, 
- az ellátás megszüntetésének módját  

 
6.4.Az intézményi jogviszony megszűnése és megszűntetése  
a.)A megállapodás megszűnik 

- Határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával. 
- A jogosult, illetve hozzátartozójának kezdeményezése alapján a megegyezés szerinti 

időpontban.  
- Ha az ellátott az ellátást kettő hónapon át nem veszi igénybe. 
- Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével.  
- Az ellátott halálával.  

 
b.)A megállapodás megszüntetése  

- A megállapodás írásban megszüntethető a felek közös megegyezésével.  
 
Az intézményvezető a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha:  

- A jogosult a részére megállapított személyi térítési díjat kettő hónapig nem fizeti meg, 
- Az ellátott másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,  
- Az ellátott nem tanúsít együttműködő magatartást a szolgáltatást nyújtóval, 
- Az ellátás további fenntartása nem indokolt.  

 
Ha a megállapodás felmondásának jogszerűségét bármely fél vitatja, kérheti a bíróságtól a 
megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek 
mellett 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, megszüntetéséhez okszerűen 
kapcsolódik (pl.: ha az ellátott súlyosan megsérti az intézmény házirendjét, stb.).  

A jogviszony megszüntetéséről az intézmény vezetője írásos értesítés küld. A felmondási idő 
15 nap, kivéve, ha az ellátott vagy törvényes képviselője azonnali hatállyal vagy 
meghatározott időponttól kéri a jogviszony megszüntetését.  
Ha az intézmény által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes 
képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény 
fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig 
biztosítani kell, amíg a fenntartó jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. 
 
6.4.Ellátotti dokumentációk: 

- kérelem (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3.§ (1) bekezdés – a szociális ellátásokat 
szóban vagy írásban kell kezdeményezni) 

- nyilatkozat önkéntes fizetésről  
- jövedelemnyilatkozat (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3.§ (3), 1. számú melléklet II. 

rész) 
- nyilatkozat arról, hogy az igénybevevő a kérelem benyújtásakor, milyen szociális 

alapellátásban részesül (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 18. §) 
- értesítés (1993.III. tv. 95.§ (1) bekezdése) 
- nyilvántartás (1993.III. tv. 20. § (2) bekezdés a.)-g.) szolgáltatás megkezdése előtt, (4 

) bekezdés a.)-c.) pontok) 



- értesítés ((1993.III. tv. 95.§ (1) bekezdés 
- megállapodás (1993.III. tv. 94/C. § ) 
- rászorultság vizsgálat (1993.III. tv. 62. § (2) bekezdése) 
- étkeztetésre vonatkozó igénybe vételi napló (1/2000.(1.7.) SzCsM rendelet 20.§ (2) 

bekezdése c.) pont 4. számú melléklete) 
6.5.Térítési díj 
A szolgáltatás igénybe vételéért térítési díjat kell fizetni. 
A térítési díj két díjat foglal magában: az intézményi térítési díjat, és a személyi térítési díjat. 
A díjmegállapítás folyamatában először az intézményi térítési díjat kell megállapítani, a 
személyi térítési díj az intézményi díj alapján állapítható meg.  
 
6.5.1.Intézményi térítési díj  
Az intézményi térítési díjat a fenntartó konkrét összegben állapítja meg.  
Az intézményi térítési díjat, a szolgáltatás önköltségének és a központi költségvetésről szóló 
törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének a különbözeteként kell 
megállapítani. Az önköltség a szolgáltatás közvetlenül, vagy közvetetten felmerült működési 
költségét, valamennyi személyi és dologi kiadást tartalmazza. A szolgáltatási önköltséget a 
tárgyévre tervezett adatok alapján kell megállapítani. Az így megállapított szolgáltatási 
önköltség év közben egy alkalommal korrigálható.  
Az intézményi térítési díj összegéről az intézmény szolgáltatását igénybevevő személyeket, 
valamint az intézmény ellátási területén élő lakosságot tájékoztatni kell.  
 
6.5.2.Személyi térítési díj  
A személyi térítési díjat az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg és arról az 
ellátást igénylőt az ellátást igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. 
A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.  
A személyi térítési díj összege csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi 
és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.  
A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal 
vizsgálható felül és változtatható meg.  
A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál az igénybevevő 
rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe.  
Lehetőség van a térítési díj önkéntes megfizetésére, amikor sem jövedelemvizsgálat, sem 
terhelhetőségi határvizsgálat nem kell  
A személyi térítési díj összege a nappali ellátás esetén az ellátott havi jövedelmének 15%-át, 
amennyiben nappali ellátás mellett étkezést is biztosítanak, úgy a 30%-át nem haladhatja 
meg. 
 
7.A SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS HELYI MÓDJA 
 
A szolgáltatás működéséről, elérhetőségéről folyamatos tájékoztatást nyújtunk a települések 
lakosai részére a helyi újságban és a helyi televízióban. Személyes érdeklődésre információt 
adunk, valamint szórólapokról tájékozódhatnak az érdeklődők.  
A tájékoztatás nagymértékben hozzájárul a szolgáltatás szükség szerinti igénybevételéhez. 
A szolgáltatás megkezdése előtt a jogosult és hozzátartozója szóbeli tájékoztatást kap 

- az ellátás tartalmáról és feltételeiről;  
- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;  
- a panaszjog gyakorlásának módjáról;  
- az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;  
- a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás 

következményeiről;  
- a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.  



 
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 vevők részére.  
A tájékoztató tartalmazza 

a) az intézmény működési költségének összesítését,  
b) az intézményi térítési díj havi összegét,  
c) az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét.  

 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetője az ellátottakat tájékoztatja az 
ellátottjogi képviselő segítségadási lehetőségeiről, az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről.  
 
8.AZ ELLÁTOTTAK ÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐ SZEMÉLYEK 
JOGAINAK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK  
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan 
módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos 
jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel  

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

 
8.1. Az ellátottak jogai és kötelezettségei 
Jogok 

- Az ellátott személyt semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem érheti az ellátás 
során.  

- Az ellátást igénybe vevőt megilleti a személyes adatainak védelme, az ellátott 
személyes adatai, élettörténete, egészségi állapota, szociális és anyagi helyzete az 
intézményi ellátás során (adminisztráció és esetmegbeszélés) bizalmasan kezelendő, 
betartva az adatvédelemről szóló jogszabályi előírásokat külső információ csak az 
ellátott vagy törvényes képviselője írásbeli nyilatkozata alapján szerezhető be, belső 
információ ugyanilyen eljárással adható ki.  

- Biztosítani kell az ellátott személy önrendelkezési jogát, mert az ellátott személy saját 
szükségleteinek meghatározója, döntési joga van az életminőséget befolyásoló 
kérdésekben.  

- Az ellátást igénybe vevő személynek, törvényes képviselőjének joga van az ellátott 
állapotának felülvizsgálatával kapcsolatos információk megismerésére.  

- A szolgáltatással kapcsolatban hiányosság észlelése esetén panasszal fordulhat az 
intézmény vezetőjéhez. Amennyiben panaszára a szolgálat vezetőjétől nem kap 
számára elfogadható választ, 15 napon belül írásban a fenntartóhoz fordulhat. 
Panaszai kivizsgálásában az ellátott jogi képviselő is segítheti.  

 
Kötelességek 

- A jogosultságot igazolni kell, aminek érdekében együttműködik ennek vizsgálatával 
kapcsolatos folyamatban.  

- Az ellátott az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság feltételeiben való 
változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a megállapodásban foglaltak 
zavartalan teljesítését, illetőleg a személyi térítési díjfizetési kötelezettségét érinti, 
haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt.  

- Ellátása érdekében együttműködik a segítési feladatra kijelölt személyekkel.  
- Tájékoztat az ellátását befolyásoló változásokról. 

 
8.2. Az ellátottjogi képviselő 
Az ellátottjogi képviselő a szolgáltatásban részesülőknek segítséget nyújt jogaik 
gyakorlásában.  



Feladatai 
a) megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő 
legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe 
vevőket érintő jogokról,  
b) segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, 
problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott 
között kialakult konfliktus megoldásában,  
c) segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza 
megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a 
fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok 
megfogalmazásában,  
d) a jogviszony keletkezése és megszűnése kivételével eljárhat az ellátással kapcsolatosan 
az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során 
- írásbeli meghatalmazás alapján - képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes 
képviselőjét,  
e) az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális 
intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok 
érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során,  
f) intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére,  
g) észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az 
intézmény vezetőjénél. 
 
Az ellátottjogi képviselő jogosult  

a) a szociális szolgáltató vagy intézmény működési területére belépni,  
b) a vonatkozó iratokba betekinteni, azokról másolatot készíteni, az intézmény 

működésére vonatkozó dokumentumokat megismerni,  
c) a szolgáltatást nyújtó személyekhez és az ellátottakhoz kérdést intézni, velük 

megbeszélést, egyeztetést kezdeményezni és folytatni.  
Az ellátott jogi képviselő köteles az ellátást igénybe vevőre vonatkozó és tudomására jutott 
orvosi titkot megtartani, és az ellátást igénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok 
szerint kezelni.  
 
Ellátottjogi képviselő: 
 
Bánkiné Bosnyák Frida – ellátottjogi képviselő 

Tel.: munkaidőben: 06-20/4899604 
 E-mail: bosnyak.frida@obdk.hu 
 
A fenti elérhetőség sikertelensége esetén az OBDK (Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 
Gyermekjogi és Dokumentációs Központ) zöldszáma hívható: 06-80/620-055 
Postacím: 1365 Budapest Pf: 646. 
 
8.3.A személyes gondoskodást végző személyek jogai és kötelezettségei  
Jogok 
Az intézménynek és a fenntartónak biztosítania kell 

- a megfelelő munkavégzési körülményeket  
- a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést  
- az emberi méltóság és a személyiségi jogok tiszteletben tartását  
- az elvégzett munka elismerését  
- a szakmai ismeretek folyamatos továbbfejlesztésének lehetőségét.  

 
 
A szociális szolgáltatás elvégzése megtagadható  

- ha az igénylő által kért szolgáltatás jogszabályba, illetve szakmai szabályba ütközik, 



- ha saját egészségi állapota vagy egyéb gátló körülmény következtében fizikailag 
alkalmatlan (nem képes) az ellátásra,  

- ha az ellátott súlyosan megsérti az együttműködési kötelezettséget. 
 

Az Gondozási Központ munkatársai közfeladatot ellátó személyeknek minősülnek.  
Kötelességek:  
A vezető köteles 
A problémák megbeszélésére soron kívül lehetőséget biztosítani.  

- A panaszügyek kivizsgálását azonnal megkezdeni.  
- Írásban tett panaszbejelentést - a probléma kivizsgálását követően azonnal (de 

legkésőbb 5 napon belül) - írásban megválaszolni, az ellátottak által - akár szóban, 
akár írásban - tett panaszbejelentésről a fenntartót tájékoztatni.  

 
A szociális szolgáltatást végző kötelességei 

- Tevékenységét a hatályos jogszabályok és szakmai szabályok szerint végzi.  
- A munkáját a tőle elvárható legnagyobb szakértelemmel és gondossággal, a 

munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végzi.  
- A kapott tárgyi eszközökért felelősséget vállal.  
- Munkatársaival együttműködik.  
- A munkája során tudomására jutott alapvető információkat megőrzi.  
- Köteles az adatvédelmi törvény betartására, büntetőjogi felelőssége tudatában.  
- Az ellátottnak kölcsön pénzt nem adhat, tőlük ajándékot, pénzt el nem fogadhat.  
- A gondozás megszűnését követő 1 évig sem maga, sem a vele közös háztartásban 

élő hozzátartozói a gondozott személlyel tartási, életjáradéki, öröklési szerződést 
nem köthet. 

- Velük olyan jogügyletet, pl. adás-vétel, nem köthet, amelyből anyagi vagy más előnye 
származik. 

- Köteles az ellátott személyiségét, méltóságát, jogait és önrendelkezését tiszteletben 
tartani, valamint egyéni igényeit és szükségleteit, aktuális állapotát, életkorát, 
képességeit és készségeit figyelembe venni.  

 
 
 

4. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 
 
2008.02.01-től működik Bátaszék városában a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. A 
feladatellátást társulási formában látjuk el. A szolgáltatás megkezdésekor 50 készülék került 
kihelyezésre. Előzetesen minden településen igényfelmérést végeztünk, de csak a 
gesztortelepülésen kérték a készülékek kihelyezését. Jelenleg 53 52 db készülékünk van, 
melyből 2 1 db cserekészülék. 
 
1.A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében a saját otthonukban élő, egészségi 
állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő 
használatára képes időskorúak vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek 
részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából 
nyújtott ellátás. 
A mozgásukban korlátozottak, vagy egyéb módon hátrányos helyzetű emberek 
esélyegyenlőségének megteremtéséhez elengedhetetlen hogy időben jussanak olyan 
szolgáltatásokhoz, amelyekhez lakhelyük, koruk, egészségi állapotuk miatt, nehezebben 
juthatnak hozzá. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítja mindezeket. 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladata, az időskorban jelentkező mentális, szociális, 
egészségügyi jellegű problémák kezelése, az önálló életvitel lehető legnagyobb mértékű 



elősegítése. Fontos, hogy az ellátottak minél hosszabb ideig képesek legyenek - részben 
önállóan -, az otthonunkban elvárható minőségű módon élni.  
A fenti törekvések illeszkednek az Európai Szociális Karta idősek szociális védelméről szóló 
cikkeihez, mely szerint, lehetővé kell tenni az idősek részére a teljes értékű társadalmi 
tagságukat, minek értelmében biztosítani kell a tisztes életszínvonalat, a közéleti-kulturális 
aktivitást, szolgáltatásokhoz és kedvezményekhez való hozzáférést, valamint a szabad 
életmódválasztáshoz való jogot.  
 
2.A SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA, A LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK, A NYÚJTOTT 
SZOLGÁLTATÁSELEMEK, TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretein belül biztosítjuk, az ellátott személy 
segélyhívása esetén az ügyeletes gondozó, helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a 
segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali 
intézkedések megtételét, szükség esetén további, az egészségügyi és szociális alap- és 
szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezését. Azonnali intézkedés okául szolgáló 
probléma alatt, különböző krízis helyzeteket értünk, elsősorban balesetet, pszichés és 
szomatikus problémákat, és egyéb veszélyhelyzetek elhárítását-megelőzését. Az 
intézkedés, a közvetlen vészhelyzet elhárításán felül, krízishelyzetből származó olyan 
tevékenységek körét is magában foglalja, amelyek, a gondozott megszokott életvitelének 
fenntartását szolgálják. 
 
:A rendszer működéséhez szükséges diszpécserközpontot a Szivárvány Idősek Otthonában 
biztosítjuk, megállapodás alapján. ( 7140 Bátaszék Bezerédj u.13.) 
A szolgáltatás zavartalan működését a Gondozási Központ intézményvezetője és a vezető 
gondozó által kijelölt gondozó koordinálja.  
Feladatai közé tartozik:  

- kapcsolattartás az önkormányzatokkal és a gondozókkal,  
- találkozók, megbeszélések szervezése a gondozók számára,  
- a riasztásokról havi jelentés készítése,  

  - a műszaki problémák megoldása a rendszergazda és a GUARDS Rt.  
  Techno-Tel Kft. 

 segítségével történik, 
- a szolgáltatás biztosítása napi 24 órában. 

A szolgáltatást 4 fő szociális gondozói létszámmal, heti váltásban látjuk el. 
 
A 24 órás ügyelet során biztosítani tudjuk, hogy a segélyhívás beérkezését követően a lehető 
legrövidebb időn belül, intézkedés történik a krízishelyzet megszüntetése érdekében. 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezéséhez biztosított a műszaki rendszer: 

- a személyi riasztó berendezések, 
 - az átjátszó berendezés, 
 - kijelzős rádiós vevő berendezés, 
 - személyhívó kisközpont, 
 - személyi számítógép, ügyeleti szovftverrel. 

- mobil telefon 
 
 A szolgáltatás folyamatos készenléti rendszerben működik. A szolgáltatást igénybe vevő 
jelzését a Szivárvány Idősek Otthonának ügyeletes munkatársa fogadja, majd értesíti a 
Gondozási Központ ügyeletes gondozónőjét, aki a jelzést követően legkésőbb fél órán belül 
a helyszínre érkezik. A gondozónő a helyszínre érkezést követően megteszi a szükséges 
intézkedéseket. 
A gondozónők felszereléséhez mobiltelefon és készenléti táska tartozik.  
A rendszergazda feladatainak ellátására a Gondozási Központ szerződést kötött. 
 



Település Jelzőkészülékek száma 
Bátaszék 53 52 db 
Alsónyék - 
Alsónána - 

Báta - 
Pörböly - 
Sárpilis - 

Várdomb - 
 
 

2012.12.31. adatok 
Jelentési időpontban az ellátottak szociális rászorultság szerinti megoszlása 
Egyedül élő 65 év feletti személy 50 fő 
Két személyes háztartásban élő 65 év feletti 
(egészségi állapot indokolja) 

3 fő 

2012.12.31. adatok 
Az ellátottakból házi segítségnyújtásban is részesülők száma 
Az ellátottakból házi segítségnyújtásban is 
részesülők száma 

14 fő 

Napi 0-1 órás gondozási szükséglet alapján 4 fő 
Napi 2 órás gondozási szükséglet alapján 4 fő 
Napi 3 órás gondozási szükséglet alapján 4 fő 
Napi 4 órás gondozási szükséglet alapján 2 fő 
 
3.EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJA MÁS INTÉZMÉNYEKKEL 
 
A házi gondozó, munkája során szorosan együttműködik szociális intézményekkel 
egészségügyi a helyi önkormányzatokkal. Az együttműködés döntő formája a jelzőrendszer 
működtetése, valamint rendszeres konzultáció történik az ellátottak érdekében. 
 

3.1. Az együttműködéssel érintett szervek 
Az intézmény a hatékony működés érdekében együttműködik különösen: 

- regionális módszertani intézménnyel, 
- ellenőrzést végző szervekkel, hivatalokkal 
- az intézmény fenntartójával és tulajdonosával, 
- az ellátási terület önkormányzataival, 
- más hasonló intézménnyel, 
- más szociális bentlakásos intézményekkel, 
- alapszolgáltatást nyújtó intézményekkel, 
- családsegítő szolgáltatással, 
- szakorvosi és kórházi ellátással, 
- az ellátási terület háziorvosaival. 

 
3.2. Az együttműködés módjai  
Együttműködés a regionális módszertani intézménnyel: 

Az együttműködés során az intézmény: 
- segítséget kap az ellátás megszervezésében, új módszerek bevezetésében, 
- információt szolgáltat a tevékenységéről, 
- szakmai tanácsot kérhet. 
 

Együttműködés az intézmény fenntartójával és tulajdonosával: 
Az intézményfenntartóval való együttműködés többoldalú. 
Kiterjed a  



- költségvetési, így pénzügyi és gazdasági tevékenységre, e tevékenység 
ellenőrzésére, 

- szakmai feladatellátás nyomon követésére, 
- a szakmai program szerinti működésre stb. 
- a kötelező feladatok ellátásában finanszírozási problémák megvalósításában az 

együttműködési megállapodásnak megfelelően 
 

Együttműködés az ellátási terület önkormányzataival: 
Az intézmény folyamatos kapcsolatot tart az ellátási terület önkormányzataival, az 

önkormányzatok jegyzőivel. 
 
Együttműködés szociális bentlakásos intézményekkel: 

A szociális bentlakásos intézményekkel való együttműködés célja a szociális 
ellátórendszer rugalmas együttműködése, mely megvalósul a kölcsönös párbeszédben, 
szakmai ismeretátadásban, az ellátottaknak legjobban megfelelő szociális intézményi 
elhelyezés megkeresésében. 
 
Együttműködés az alapszolgáltatást nyújtó intézményekkel: 

Az együttműködés célja az átjárhatóság biztosítása az alapszolgáltatások különböző 
formái és az alap- és szakosított ellátási formák között. Annak elősegítése, hogy mindenki az 
állapotának legmegfelelőbb szolgáltatáshoz jusson. 
 
Együttműködés a családsegítő szolgálattal: 

Az intézmény együttműködik a segítségre szoruló megfelelő ellátása érdekében a 
családsegítő szolgálattal. Az együttműködésre sor kerülhet különösen akkor, ha: 
- az ellátás igénybevétele előtt, melynek során a családsegítő szolgálat jelezheti adott 

személy különböző alap- és szakosított ellátási formában való elhelyezésének 
szükségességét,  

 
Együttműködés szakorvosi és kórházi ellátással: 

A szakorvosi ellátással való együttműködés folyamatos, az időskorúak minél 
célzottabb, személyre szabottabb ellátása érdekében fenntartott kapcsolat, mely kiterjed: 
- az egészségi állapot felőli tájékozódás, terápia megbeszélése 
- igénybevételi eljárás folyamán egészségi állapotra vonatkozó adatok beszerzése 
 
Együttműködés az ellátási terület háziorvosaival: 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a rászorultság igazolás, egyéb 
ellátási formák esetében az igénybevételi eljárás részét képező orvosi papírok elkészítése. 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a készülékek felszerelése után is folyamatos 
a kapcsolattartás az igénybe vevőkkel. 
A vezető gondozó, valamint az intézményvezetője telefonon, emailban, levélben és 
személyesen kapcsolatot tart a GUARDS Rt-vel, Techno-Tel Kft-vel, a Szivárvány Idősek 
Otthonának ügyeletes ápolónőjével, és a megbízott rendszergazdával. 
 
4.AZ ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT JELLEMZŐI  
 
A társult települések lakosságszáma 2012.01.01-én 12 575 fő. 
Országos statisztikai adatok bizonyítják, hogy a magyar társadalom egészségi állapota 
hanyatlik, a lakosság egyre inkább öregszik. Az aktív korúak minden lehetőséget 
megragadnak a munkavégzésre, ezért sokkal kevesebb idő jut az idős, beteg családtagra, 
tehát a szociális szolgáltatásoknak fokozottan nő a szerepe, a korábbi évtizedekhez 
viszonyítva. A valós problémát felismerve, az alapszolgáltatások erősítése a cél, hiszen 
ezzel elérhető, hogy minél hosszabb ideig a lakókörnyezetében tartva jusson hozzá az idős, 
rászoruló ember a számára szükséges szociális segítséghez.  



 
Szociális jellemzők  
Az idősek életszínvonala a lakosság egészéhez hasonlóan csökkenő tendenciát mutat. E 
korcsoporton belül azonban jelentős jövedelmi különbségek mutatkoznak. Az öregkorúak 
jelentős részének megélhetését általában a nyugdíjból származó jövedelmek biztosítják. 
Mivel az egyszemélyes háztartásokban élők arányszáma magas, így az anyagi lehetőségeik 
erősebben korlátozottak az átlaghoz képest.  
Ellátási szükséglet  
A Gondozási Központ folyamatosan figyelemmel kíséri az ellátási területen élő időskorú 
lakosság szociális és egészségi helyzetét.  
 
5.A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, A BIZTOSÍTOTT 
SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI, KÖRE, RENDSZERESSÉGE  
 
A készüléket igénybe vehetik:  
Az alábbi személyek közül azok, akiknek krízishelyzetben a biztonságos életvitel 
feltételeinek biztosítása érdekében indokolt a gyors megjelenés és segítségnyújtás,  

- azon időskorú személyek, akik otthonukban önmaguk ellátásra részben képesek, de 
egészségi állapotuk indokolja a folyamatos felügyeletet,  

- fogyatékos illetve pszichiátriai betegek részére, akik állapotukból adódóan az önálló 
életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként 
önmaguk ellátására képesek,  

- azoknak, akik egészségi állapotuk és szociális helyzetük indokolja a szolgáltatást,  
- kritikus élethelyzetben nincs módjuk a segélykérésre, segítségre sem családtagtól, 

sem mástól nem számíthatnak,  
- akik szellemi állapotuk alapján alkalmasak a műszaki berendezés kezelésére, és 

annak megfelelő használatára, 
- akik vállalják a gondozásba vétel feltételeit. 

 
5.1. A feladatellátás módja 
A riasztásokat a diszpécser központ fogadja és továbbítja az ügyeletes gondozóknak.  
Készenléti szolgálatot csak szakképesítéssel bíró személy vállalhat. A készenlétet ellátó 
gondozók a házi segítségnyújtó szolgálat szakképzett gondozói közül kerülnek ki. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során külön kérésre, melyről a szolgáltatást igénybe 
vevő írásban nyilatkozik, a riasztást nem az ügyeletes gondozó, hanem családtag vagy 
lakókörnyezet tagja kapja.  
Szigorú dokumentáció vezetési kötelezettség vonatkozik az ellátást nyújtó szakdolgozóra, 
minden egyes riasztást követően.  
A dokumentációkat a készenléti ügyelet után a gondozó az ügyeletet követő napon köteles 
leadni a vezető gondozónak.  
A vezető gondozó és a készenlétet ellátó gondozók naponta tájékoztatják egymást a 
riasztásokról, az esetlegesen felmerülő problémákról.  
A lakásán segítségre szoruló, nyakban hordott jelzőkészüléken keresztül, egy gomb 
megnyomásával ad jelzést a diszpécserközpontnak. A segélyhívó berendezésekről érkező 
jelzéseket a központban működő számítógép fogadja és rögzíti. A számítógép szünetmentes 
tápegységgel van ellátva.  
A diszpécserközpontban a számítógép monitorján azonnal megjelenik a segítséget kérő 
azonosítója, amit azonnali intézkedés követ. A központ ügyeletes nővére köteles mindig 
magánál hordani a chip készüléket, amely azonnal jelzi a riasztás tényét. 
A diszpécserközpont nővére értesíti az ügyeletes gondozót. A gondozók felszereléséhez 
mobiltelefon és készenléti táska tartozik.  
A diszpécserközpont ügyeletes nővérének céges mobiltelefon áll rendelkezésére, melyen 
keresztül értesíti az ügyeletes gondozót. 
A készenlétet ellátó gondozó a riasztást követő maximum 30 percen belül, a riasztás 
helyszínére érkezik. A kiszállás intézményi kerékpárral, saját gépjárművel vagy a 



szerződéses szállító járművel történik. Az ügyeletes gondozó döntése, hogy mivel tud 
leghamarabb az ellátott lakására érkezni.  
Minden ügyeletes gondozó készenléti idejében mobiltelefonnal rendelkezik, amire fogadja a 
hívást a jelzésről és megteszi a segélykérő érdekében a szükséges intézkedéseket. A 
gondozó, a segítséget kérő problémájának megnyugtató megoldásáig a helyszínt nem 
hagyhatja el. 
A segítségkérés okának megismerése, megoldási lehetőség felkínálása, a krízishelyzet 
elhárítása.  
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás körébe tartozó tevékenységek: 
- krízishelyzet elhárítása,  

- orvos, mentő hívása,  
- megnyugtatás,  
- vérnyomás, vércukormérés,  
- hozzátartozó értesítése,  
- alapápolási-, gondozási feladatok ellátása.  

 
6.AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA 
 
6.1. Igénybevételi eljárás 
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő írásbeli kérelemre történik.  
A szolgáltatást igénylő a Gondozási Központ telephelyén, a Nappali ellátás épületében 
dolgozó kollégáknál kaphat kérelem nyomtatványt, melyet a vezető gondozóhoz a 
Gondozási Központ telephelyére kell eljuttatni.  
Esetleges elutasításról a Gondozási Központ intézményvezetője az ellátást igénylőt írásban 
értesíti.  
Jelentkezéskor mellékelni kell az adott évre, a szolgáltatást igénybevevő részére kiállított 
jövedelem igazolást, a személyi igazolvány, TAJ kártya fénymásolatát, abban az esetben, ha 
a gondozott rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, akkor ezen irat fénymásolatát. 
Fogyatékos személyek esetében, mellékelni kell a fogyatékosságot megállapító határozat 
fénymásolatát. A kérelmeket Bátaszék Város esetében, az intézmény, vezető gondozójához 
kell benyújtani, míg a társult településeken, a helyi gondozónak kell átadni, aki továbbítja 
azokat a vezető gondozó részére.  
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybe vétele szempontjából szociálisan rászorult: 

- az egyedül élő 65 év feletti személy, 
- az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, 
- a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos, 

vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a 
szolgáltatás folyamatos biztosítását és képes a készülék rendeltetésszerű 
használatára. 

A rászorultságot minden esetben házi orvosi vagy szakorvosi igazolással szükséges 
igazolni. 
 

- kérelem (szóban, vagy írásban, alakszerűségre nincs szabály) (9/1999. (XI.24.) 
SzCsM rendelet 3. § (1) bekezdés), 

- orvosi igazolás (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. § (2) bekezdés, 9/1999. (XI.24.) 
SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész, vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás 
ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a 
kórházi zárójelentés) 

- szociális rászorultság vizsgálat (Szt. 59/A. § (1) bekezdés b) pont, (2)-(3) bekezdés, 
65. § (4)-(6) bekezdés, 36/2007. (XII. 22.) SZMM 2. §, 1. sz. melléklet, 9/1999. 
(XI.24.) SZCSM rendelet 22. § ),  

- értesítés az igénybevétel feltételeiről (Szt. 95. § kötelezővé teszi, formai előírás nincs 
rá),  



- értesítés az igénybevételről (állami fenntartású szolgáltatás esetén, Szt. 94/A. § (2) 
bekezdés, formai előírás nincs rá, csak elutasítás esetén kell írásos formát 
alkalmazni),  

- ellátotti nyilatkozat (írásbeli nyilatkozat arról, hogy az ellátás iránti kérelem 
benyújtásakor más szociális alapszolgáltatásban részesül-e, 9/1999. (XI.24.) SZCSM 
rendelet 18.§ szerint alakszerűségre nincs szabály); 

- nyilatkozat önkéntes fizetésről (Szt.117/B. § szerint, formai előírás nincs rá, írásos 
nyilatkozat, ebben az esetben nem kell az Szt. 119/C.§ szerint jövedelemvizsgálatot 
végezni és a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti 
jövedelemnyilatkozatnak csak a fejlécét kell tölteni) 

- jövedelemnyilatkozat (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. § (3) bekezdés, 1. sz. 
melléklet II. rész) 

- jövedelemvizsgálat (Szt. 119/C. §, 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 22/A. §) 
- tájékoztatás térítési díjról (Szt. 115. § (2) bekezdés 2013.03.31-ig az az ellátás 

igénybevételét megelőzően, 2014.04.01-től a megállapodás megkötésekor, 9/1999. 
(XI.24.) SzCsM rendelet 22/A. § (2) bekezdés) 

- megállapodás (Szt. 94/C.§ (1), (3) bekezdés) 
- nyilvántartás (Szt. 20. § (2) bekezdés /szolgáltatás megkezdése előtt/, (4) bekezdés 

/szolgáltatás megkezdése után/, elektronikusan is vezethető) 
- KENYSZI (Szt. 20/C. §, 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/B.-13/F.§) 
 
Az intézményi jogviszony megszüntetésétől számított három hónapon belüli ismételt 
kérelmezése esetén az igény elbírálható a korábbi kérelem és mellékletei alapján. Ebben 
az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábbi kérelemben foglaltak 
tekintetében időközben nem következett be változás. 
A 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 3. § és a 21–22/A. § szerinti dokumentumok 
másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek. Nem 
szükséges ismételten benyújtani ezen dokumentumokat, amennyiben az igénylő 
ugyanannál az integrált intézménynél igényel más ellátást, ahol ellátásban részesül, 
feltéve, hogy a dokumentumok három hónapnál nem régebbiek. 

 
6.2. Tevékenység adminisztráció 

NRSZH által meghatározott, a finanszírozási szerződés mellékleteként kötelezően 
vezetendő dokumentációk: 
- Segélyhívási jegyzőkönyv (NRSZH minta) 
- Havi segélyhívási kimutatás (NRSZH minta) 
- Éves feladatmutató összesítés – formátuma nem módosítható (NRSZH minta) 
 

 
Az intézményvezető, illetőleg a megállapodás megkötésére feljogosított személy az ellátásra 
vonatkozó igényt a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás a 9/1999. 
(XI.24.) SzCsM rendelet 5. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazza. A nyilvántartás 
sorszámozott, folyamatosan vezetett, amely az ellátásra vonatkozó igényeket és a megtett 
intézkedéseket időbeli sorrendben tartalmazza.  
A vezető gondozó egyszerűsített előgondozást végez, melynek keretében tájékozódik az 
ellátást igénybevevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális körülményeiről, 
valamint mérlegeli, hogy az adott szolgáltatás megfelel-e az igénybe vevő állapotának és 
szükségleteinek. Az egyszerűsített előgondozás során az előgondozást végző személy a 
9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 4. számú melléklet szerinti adatlapot tölti ki.  
Az egyszerűsített előgondozás során kell elvégezni a 36/2007(XII.27.) SZMM rendelet 
alapján meghatározott gondozási szükséglet vizsgálatot. Ha a szolgáltatást igénybe vevő 
nem igényli a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti napi óraszámot, 
abban az esetben az általa igényelt időtartamban kell a szolgáltatást nyújtani.  



Az Szt. 94/C. § (1) alapján az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az 
intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban 
megállapodást köt.  
 
A megállapodás tartalmazza 

- az ellátás kezdetének időpontját, 
- az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam 

megjelölését),  
- az intézmény által nyújtott szolgáltatások tartalmát, 
- a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, és díjakat, 
- az igénybevevő természetes személyazonosító adatait, 
- az ellátás megszüntetésének módját  

 
6.3. Az intézményi jogviszony megszűnése és megszűntetése  
a.)A megállapodás megszűnik 

- Határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával. 
- A jogosult, illetve hozzátartozójának kezdeményezése alapján a megegyezés szerinti 

időpontban.  
- Ha az ellátott az ellátást kettő hónapon át nem veszi igénybe. 
- Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével.  
- Az ellátott halálával.  

 
b.)A megállapodás megszüntetése  

- A megállapodás írásban megszüntethető a felek közös megegyezésével.  
 
Az intézményvezető a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha:  

- Az ellátott részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn,  
- Az ellátott másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,  
- Az ellátott nem tanúsít együttműködő magatartást a szolgáltatást nyújtóval, 
- Az ellátás további fenntartása nem indokolt.  

 
Ha a megállapodás felmondásának jogszerűségét bármely fél vitatja, kérheti a bíróságtól a 
megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek 
mellett 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, megszüntetéséhez okszerűen 
kapcsolódik (pl.: ha az ellátott súlyosan megsérti az intézmény házirendjét, stb.).  

A jogviszony megszüntetéséről az intézmény vezetője írásos értesítés küld. A felmondási idő 
15 nap, kivéve, ha az ellátott vagy törvényes képviselője azonnali hatállyal vagy 
meghatározott időponttól kéri a jogviszony megszüntetését.  
Ha az intézmény által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes 
képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény 
fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig 
biztosítani kell, amíg a fenntartó jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. 
 
6.3.Ellátotti dokumentációk: 

- kérelem (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3.§ (1) bekezdés – a szociális ellátásokat 
szóban vagy írásban kell kezdeményezni) 

- adatvédelmi nyilatkozat  
- orvosi igazolás (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3.§ (2) bekezdés, 1.számú mellélet 

I. rész 
- nyilatkozat önkéntes fizetésről  



- jövedelemnyilatkozat (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3.§ (3), 1. számú melléklet II. 
rész) 

- nyilatkozat arról, hogy az igénybevevő a kérelem benyújtásakor, milyen szociális 
alapellátásban részesül (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 18. §) 

- értesítés (1993.III. tv. 95.§ (1) bekezdése) 
- egyszerűsített előgondozás (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 4.§ (3) bekezdés a.) 

pont, 4. számú melléklet hatályon kívül 2013.04.01.től 
- szociális rászorultság vizsgálata (1993.III. tv. 59/A:§ (1) bekezdés b.) pontja, (2)-(3) 

bekezdés, 65.§ (4)-(6) bekezdés, 36/2007. (XII.22.) SzMM rendelet 2.§, (9/1999. 
(XI.24.) SzCsM rendelet 22.§ 

- nyilvántartás (1993.III. tv. 20. § (2) (4 ) bekezdések) 
- megállapodás (1993.III. tv. 94/C. § ) 
- segélyhívási jegyzőkönyv 
- havi segélyhívási kimutatás 

 
6.4. Térítési díj 
A szolgáltatás igénybe vételéért térítési díjat nem kell fizetni. 
 
7.A SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS HELYI MÓDJA 
 
A szolgáltatás működéséről, elérhetőségéről folyamatos tájékoztatást nyújtunk a települések 
lakosai részére a helyi újságban és a helyi televízióban. Személyes érdeklődésre információt 
adunk, valamint szórólapokról tájékozódhatnak az érdeklődők.  
A tájékoztatás nagymértékben hozzájárul a szolgáltatás szükség szerinti igénybevételéhez. 
 
A szolgáltatás megkezdése előtt a jogosult és hozzátartozója szóbeli tájékoztatást kap 

- az ellátás tartalmáról és feltételeiről;  
- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;  
- a panaszjog gyakorlásának módjáról;  
- az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;  
- a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás 

következményeiről;  
- a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.  

 
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 vevők részére.  
A tájékoztató tartalmazza 

a) az intézmény működési költségének összesítését,  
b) az intézményi térítési díj havi összegét,  
c) az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét.  

 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetője az ellátottakat tájékoztatja az 
ellátottjogi képviselő segítségadási lehetőségeiről, az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről.  
 
8.AZ ELLÁTOTTAK ÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐ SZEMÉLYEK 
JOGAINAK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK  
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan 
módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos 
jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel  

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



 
8.1. Az ellátottak jogai és kötelezettségei 
Jogok 

- Az ellátott személyt semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem érheti az ellátás 
során.  

- Az ellátást igénybevevőnek joga van szociális helyzetére, egészségi állapotára, 
tekintettel az intézmény által biztosított teljes körű ellátásra. 

- Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával 
kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. 

- Az ellátást igénybe vevőt megilleti a személyes adatainak védelme, az ellátott 
személyes adatai, élettörténete, egészségi állapota, szociális és anyagi helyzete az 
intézményi ellátás során (adminisztráció és esetmegbeszélés) bizalmasan kezelendő, 
betartva az adatvédelemről szóló jogszabályi előírásokat külső információ csak az 
ellátott vagy törvényes képviselője írásbeli nyilatkozata alapján szerezhető be, belső 
információ ugyanilyen eljárással adható ki.  

- Biztosítani kell az ellátott személy önrendelkezési jogát, mert az ellátott személy saját 
szükségleteinek meghatározója, döntési joga van az életminőséget befolyásoló 
kérdésekben.  

- Az ellátást igénybe vevő személynek, törvényes képviselőjének joga van az ellátott 
állapotának felülvizsgálatával kapcsolatos információk megismerésére.  

- A szolgáltatással kapcsolatban hiányosság észlelése esetén panasszal fordulhat az 
intézmény vezetőjéhez. Amennyiben panaszára a szolgálat vezetőjétől nem kap 
számára elfogadható választ, 15 napon belül írásban a fenntartóhoz fordulhat. 
Panaszai kivizsgálásában az ellátott jogi képviselő is segítheti.  

 
Kötelességek 

- A jogosultságot igazolni kell, aminek érdekében együttműködik ennek vizsgálatával 
kapcsolatos folyamatban.  

- Az ellátott az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság feltételeiben való 
változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a megállapodásban foglaltak 
zavartalan teljesítését, illetőleg a személyi térítési díjfizetési kötelezettségét érinti, 
haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt.  

- Ellátása érdekében együttműködik a segítési feladatra kijelölt személyekkel.  
- Tájékoztat az ellátását befolyásoló változásokról. 

 
8.2. Az ellátottjogi képviselő 
Az ellátottjogi képviselő a szolgáltatásban részesülőknek segítséget nyújt jogaik 
gyakorlásában.  
Feladatai 
a) megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő 
legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe 
vevőket érintő jogokról,  
b) segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, 
problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott 
között kialakult konfliktus megoldásában,  
c) segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza 
megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a 
fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok 
megfogalmazásában,  
d) a jogviszony keletkezése és megszűnése kivételével eljárhat az ellátással kapcsolatosan 
az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során 
- írásbeli meghatalmazás alapján - képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes 
képviselőjét,  



e) az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális 
intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok 
érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során,  
f) intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére,  
g) észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az 
intézmény vezetőjénél. 
 
Az ellátottjogi képviselő jogosult  

a) a szociális szolgáltató vagy intézmény működési területére belépni,  
b) a vonatkozó iratokba betekinteni, azokról másolatot készíteni, az intézmény 

működésére vonatkozó dokumentumokat megismerni,  
c) a szolgáltatást nyújtó személyekhez és az ellátottakhoz kérdést intézni, velük 

megbeszélést, egyeztetést kezdeményezni és folytatni, 
d.) amennyiben jogsértés fennállását észleli, intézkedést kezdeményezhet a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatóságok felé. 
Az ellátott jogi képviselő köteles az ellátást igénybe vevőre vonatkozó és tudomására jutott 
orvosi titkot megtartani, és az ellátást igénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok 
szerint kezelni.  
 
Ellátottjogi képviselő: 
 
Bánkiné Bosnyák Frida – ellátottjogi képviselő 

Tel.: munkaidőben: 06-20/4899604 
 E-mail: bosnyak.frida@obdk.hu 
 
A fenti elérhetőség sikertelensége esetén az OBDK (Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 
Gyermekjogi és Dokumentációs Központ) zöldszáma hívható: 06-80/620-055 
Postacím: 1365 Budapest Pf: 646. 
 
8.3. A személyes gondoskodást végző személyek jogai és kötelezettségei  
Jogok 
Az intézménynek és a fenntartónak biztosítania kell 

- a megfelelő munkavégzési körülményeket, 
- a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést, 
- az emberi méltóság és a személyiségi jogok tiszteletben tartását, 
- az elvégzett munka elismerését, 
- a szakmai ismeretek folyamatos továbbfejlesztésének lehetőségét.  

 
A szociális szolgáltatás elvégzése megtagadható  

- ha az igénylő által kért szolgáltatás jogszabályba, illetve szakmai szabályba ütközik, 
- ha saját egészségi állapota vagy egyéb gátló körülmény következtében fizikailag 

alkalmatlan (nem képes) az ellátásra,  
- ha az ellátott súlyosan megsérti az együttműködési kötelezettséget. 

 
Az Gondozási Központ munkatársai közfeladatot ellátó személyeknek minősülnek.  
 
Kötelességek:  
A vezető köteles 
A problémák megbeszélésére soron kívül lehetőséget biztosítani.  

- A panaszügyek kivizsgálását azonnal megkezdeni.  
- Írásban tett panaszbejelentést - a probléma kivizsgálását követően azonnal (de 

legkésőbb 5 napon belül) - írásban megválaszolni, az ellátottak által - akár szóban, 
akár írásban - tett panaszbejelentésről a fenntartót tájékoztatni.  

 
A szociális szolgáltatást végző kötelességei 



- Tevékenységét a hatályos jogszabályok és szakmai szabályok szerint végzi.  
- A munkáját a tőle elvárható legnagyobb szakértelemmel és gondossággal, a 

munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végzi.  
- A kapott tárgyi eszközökért felelősséget vállal.  
- Munkatársaival együttműködik.  
- A munkája során tudomására jutott alapvető információkat megőrzi.  
- Köteles az adatvédelmi törvény betartására, büntetőjogi felelőssége tudatában.  
- Az ellátottnak kölcsön pénzt nem adhat, tőlük ajándékot, pénzt el nem fogadhat.  
- A gondozás megszűnését követő 1 évig sem maga, sem a vele közös háztartásban 

élő hozzátartozói a gondozott személlyel tartási, életjáradéki, öröklési szerződést 
nem köthet. 

- Velük olyan jogügyletet, pl. adás-vétel, nem köthet, amelyből anyagi vagy más előnye 
származik. 

- Köteles az ellátott személyiségét, méltóságát, jogait és önrendelkezését tiszteletben 
tartani, valamint egyéni igényeit és szükségleteit, aktuális állapotát, életkorát, 
képességeit és készségeit figyelembe venni.  

 
 
 

5.CSALÁDSEGÍTÉS 
 
 
1.A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA 
 
A települési önkormányzat működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák 
miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési 
képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a 
krízishelyzet megszűntetésének elősegítése. 
 
Figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagyszámban 
előforduló, az egyén és a család életében jelentkező problémák okait, és jelzi azokat az 
illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé. 
 
Segíti az egyének, és a családok életvezetési képességének megőrzését, az egyének és a 
családok életében jelentkező problémák megszüntetése érdekében: 
Tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások 
formáiról, az ellátáshoz való jutás módjáról. 
 
Javaslatot tesz a terület sajátos problémáinak megoldására, a humán jellegű civil 
kezdeményezések támogatására és ösztönzésére, az önkormányzat kötelező feladatának 
nem minősülő ellátások megszervezésére, az új szociális ellátások bevezetésének 
kezdeményezésére, a családgondozói hálózat kialakítására és működtetésére.  
 
Feladata a szociális válságkezelés, a lélektani válságkezelés, az egyének és családtagok 
kapcsolatkészségének javítása, pszichológiai, egészségügyi, jogi és ügyintézési tanácsadás, 
az egyéneknek, családoknak nyújtott segítségnyújtás, a szociális, gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi ügyek intézésében. A szolgáltatáshoz kapcsolódó közérdekű és 
meghatározott célú felajánlások összehangolása, a természetbeni és anyagi támogatások 
közvetítése. 
 
A szolgáltatás célja: az egyének és a családok életében jelentkező problémák megelőzése 

és megszüntetése. Ennek érdekében:  
- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt,  



- tanácsadást nyújt a szociális és családtámogatási ellátások formáiról és az ellátáshoz 
való hozzájutás módjáról,  

- elősegíti a krízis és konfliktusok megoldását,  
- ellátja a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek esetében az 

együttműködési kötelezettségből eredő feladatokat,  
- segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében (kérelmek elkészítése, nyomtatványok 

kitöltése),  
- adományokat gyűjt, közvetít.  

A családsegítő szolgáltatás igénybe vétele önkéntes alapon történik. 
2.A SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA, A LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK, A NYÚJTOTT 
SZOLGÁLTATÁSELEMEK, TEVÉKENYSÉGEKLEÍRÁSA 
 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítségre szoruló személyek, családok számára az életvezetési képesség megőrzése 
céljából nyújtott szolgáltatás.  
A családsegítés keretében biztosítani kell:  

- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,  
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 

továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást,  
- a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítését,  
- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdő, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik 
részére tanácsadás nyújtását, a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló 
közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő, mediációs programokat és 
szolgáltatásokat.  

 
A családsegítés keretében végzett tevékenységnek – a szolgáltatást igénybe vevő 
érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig kiterjed az 
igénybevevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a 
családsegítés akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés 
keretében indult és a kiskorú érdekei – Gyermekjóléti Szolgálat igénybevétele nélkül – e 
szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók. 
A Családsegítő Szolgálat szervezi a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi 
szabályozásáról szóló helyi rendelet alapján az aktív korú nem foglalkoztatott személyek 
együttműködési programját.  
 
3. EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJA MÁS INTÉZMÉNYEKKEL 
 
A Családsegítő szolgálat munkája során együttműködik, és folyamatosan munkakapcsolatot 
alakít ki az illetékességi területén az ellátást végző szakintézményekkel, állami, egyházi, civil 
szervezetekkel, módszertani intézményekkel, egészségügyi alapellátást végző 
személyekkel/szervezetekkel, háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal egészségügyi 
intézményekkel más szociális alapszolgáltatókkal, szakhatóságokkal, a rendőrséggel, a 
büntetés - végrehajtási intézetekkel, a városi gyámhivatallal, az ellátási terület 
önkormányzataival, a hivatalok munkatársaival és egyéb, itt nem felsorolt, az intézmény 
tevékenységi körét érintő, azt segíteni tudó intézményekkel, szervezetekkel. 
 
A családsegítés tevékenységével a családok problémáinak hatóságivá válásának 
elkerülésére törekszik, ezért célszerű, ha az egyes intézmények azelőtt lépjenek kapcsolatba 
a Családsegítő szolgálattal, mielőtt az adott család ügyét hatósági útra terelnék. 
Az együttműködés keretében biztosítani kell a szükséges információk átadását, a kölcsönös 
konzultációkat és tapasztalatcseréket. 
Az együttműködés során az érdekelt intézmények és a Családsegítő Szolgálat, írásban vagy 
szóban közlik egymással azokat az adatokat, panaszokat, vizsgálati eredményeket, stb. 



amelyek a közös célok eléréséhez, illetve a közös feladatok legjobb ellátásához 
szükségesek. Ha az iratok átadása nem lehetséges, akkor azokat betekintésre kölcsönösen 
egymás rendelkezésére bocsátják. 
Az intézmény az együttműködés keretében vállalja az igénybevevő továbbirányítását az 
együttműködő szervezetek szolgáltatásai felé. Az ellátottak egyéni gondozási tervének 
kialakításában, megvalósításában, szükség esetén az együttműködő fél bevonását 
kezdeményezi. Folyamatos kapcsolattartást kezdeményez az együttműködő szervezetekkel 
konzultáció, esetmegbeszélés, szakmai munkacsoport formájában. Az intézmény 
szolgáltatásairól tájékoztató anyagokat készít és eljuttatja a partner intézményekbe. 
4.AZ ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT JELLEMZŐI  
 
Az intézmény által nyújtott családsegítés vonatkozásában az ellátottak körét az ellátási 
terülten élő, (Bátaszék, Alsónána, Alsónyék, Báta, Pörböly, Sárpilis, Várdomb) szociális és 
mentálhigiénés problémákkal küzdő, veszélyeztetett családok, egyének, rendszeres szociális 
segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatottak; adósságterhekkel és lakhatási 
gondokkal küzdő személyek, családok képezik és mindazok, akik problémájukkal az 
intézményhez fordulnak. 
 
Az ellátási terület lakosság száma 
 

Település 2012.01.01-én a lakosság szám 
/fő 

Bátaszék 6728 
Alsónána  744 
Alsónyék 792 
Báta 1801 
Pörböly 574 
Sárpilis 692 
Várdomb 1244 
Összesen: 12 575 

 
Az ellátottak nemek szerinti megoszlása 2012.év 
 Bátaszék Alsónyék Báta Pörböly Sárpilis Várdomb Alsónána 
Nő 145 6 41 2 3 3 4 
Férfi 126 3 21 4 3 3 7 
Összesen 271 9 62 6 6 6 11 
 
 
Az ellátottak korosztályi megoszlása 2012.év 
 Bátaszék Alsónyék Báta Pörböly Sárpilis Várdomb Alsónána 

Férfi        
18-34 
éves 

23  2 - - 1 - 

35-49 
éves 

32 1 4 -   - 

50-61 
éves 

57 1 14 4 3 2 7 

62 éves 
és 
idősebb 

14 1 1   -  

Nő        
18-24 
éves 

29 2 11 - -  - 

35-49 33 1 10 - 2 1 - 



éves 
50-61 
éves 

61 2 19 1  1 4 

62 éves 
és 
idősebb 

22 1 1 1 1 1  

Összesen 271 9 62 6 6 6 11 
 
 
A korosztályt tekintve jól látszik, hogy minden településen a legtöbb igénybevevő 50 év 
feletti. Ebbe a korosztályba tartoznak a rendszeres szociális segélyezettek, akiknek 
együttműködési kötelezettségük van a szolgálattal. 
A szolgáltatást igénybevevők közül a gazdasági aktivitás szerint az inaktív kliensek száma a 
legmagasabb.  
A statisztikai adatokból kitűnik, hogy évről-évre nő az ellátottak, segítségkérők száma, ezáltal 
a szolgáltatás éves forgalma is növekszik. 
A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái szerint elmondható, hogy 
leginkább családi-kapcsolati, lelki-mentális, és anyagi problémával keresték meg a 
családgondozókat. Nőtt az információ kérés és az ügyintézéshez segítségkérés száma is. 
 
4.1. Az ellátottak köre 
A családsegítést 

- önkéntesen felkereső, 
- jelzőrendszer által küldött, 
- együttműködésre kötelezett, és 
- a szolgálat által megkeresett szociális problémák miatt veszélyeztetett vagy, 
- krízishelyzetben lévő személyek, családok keresik fel. 

 
Az utóbbi években a családsegítő szolgáltatás klienskörében jelentős változás következett 
be. Míg a korábbi években a klienskör túlnyomó részét az idős és egyedülálló emberek tették 
ki, mára ez az arány a munkanélküliek felé tolódott el. A tartós munkanélküliek 
visszavezetése a legnehezebb az aktív munkaerőpiacra, főleg, ha többszörösen hátrányos 
helyzetűek. Ezekre a kliensekre jellemző az alacsony iskolai végzettség, hogy általában 45 
évnél idősebbek, roma származásúak, vagy elavult szakmával rendelkeznek. Magas a 
csökkent munkaképességű és szenvedélybetegek aránya, illetve szinte a teljes klienskörre 
jellemzőek a rendkívül alacsony jövedelmi viszonyok. Az elmúlt években ugrásszerűen 
megnőtt az adósságterhekkel küzdő családok, kliensek száma. A megelőző időszakban a 
gazdasági aktivitás tekintetében többnyire az inaktív keresők (gyes, gyed, nyugdíjszerű 
ellátás, stb.) és álláskeresők, jelentkeztek ilyen jellegű problémával, mára megjelentek a 
kétkeresős, több gyermeket nevelő, eddig a közép osztályhoz tartozó családok is. 
 
4.2. A családsegítés célcsoportja 

- az élethelyzetükben megrendült családok, 
- az alkalmi munkából élők és a munkanélkülivé válók, 
- aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülők, 
- alkohol és egyéb szenvedélybetegségben szenvedők és családjaik, 
- az alacsonyabb jövedelmű családok, 
- a krízishelyzetbe került személyek és családok, 
- a bántalmazottak, 
- a lakhatási problémákkal küzdők, 
- a fogyatékkal élők, a krónikus pszichiátriai betegek. 

 
5.A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, A BIZTOSÍTOTT 
SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI, KÖRE, RENDSZERESSÉGE  
 



A családsegítő szolgálat feladata az aktív korú nem foglalkoztatott személyek 
együttműködésében (a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 37. /A. §. bekezdés c) pontja és az önkormányzatok helyi rendelete alapján): 

- a település jegyzője a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek 
határozatában előírja a családsegítő szolgálattal való kötelező együttműködést, 

- a családsegítő szolgálat nyilvántartásba veszi az aktív korú nem foglalkoztatott 
személyt, 

- az első interjút követően az egyéni képességeket fejlesztő életmódot formáló 
foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési 
programban való részvételre, egyénileg megállapodást köt, melyben rögzíti az 
együttműködés idejét, tartalmát, módját. 

- a beilleszkedési program lehet egyéni tanácsadás, csoportmunka – álláskereső 
tréning, melynek célja, olyan hasznos információk, tapasztalatok szerzése, melyek a 
munka világába való visszajutást elősegítik. Módszerei: önéletrajzírás, kísérőlevél 
készítés, állásinterjúra való felkészítés, kommunikációs készségek fejlesztése. 

- folyamatosan kapcsolatot tart a klienssel, és legalább három havonta személyes 
találkozás útján, figyelemmel kíséri a programban foglaltak betartását, 

- abban az esetben, ha a kliens az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, 
az okok feltárása után jelez a település jegyzője felé. 

2012. áprilisától változott a rendszeres szociális segélyezettek köre és a segély 
folyósításának feltétele. 
Rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a települési önkormányzat által 
kijelölt szervvel, együttműködési kötelezettséget ír elő a jogszabály. Bátaszék város és a 
társult települések esetében az együttműködésre kijelölt szerv a Családsegítő Szolgálat.  
Az együttműködésre kötelezettnek a kijelölt szervnél kérelmeznie kell a nyilvántartásba 
vételét.  
A beilleszkedését segítő programban való részvételéről írásban megállapodik az 
együttműködésre kijelölt szervvel és teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. 
Bátaszéken 2012-es évben összesen 49 fő rendszeres szociális segélyben részesülő 
személy, működött együtt a Családsegítő Szolgálattal.  
A kliensek a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül megjelentek, 
nyilvántartásba vétel céljából. 
Az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint, egyrészt vállalják, hogy a megjelölt 
időpontokban megjelennek, ha valamilyen probléma folytán nem tudják felkeresni a 
központot, telefonon vagy személyesen kötelesek tájékoztatni a családgondozót és igazolni 
távolmaradásuk okát. 
Az ügyfelek részt vesznek a beilleszkedési program elkészítésében, melyet a nyilvántartásba 
vételtől számított 60 napon belül kell elkészíteni. 
 

- A beilleszkedést segítő program célja és típusai: 
- Elsődleges cél: a visszatérés segítése a munkaerőpiacra, a segélyezett munkába 

állítása. 
- Másodlagos cél: a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek („kemény mag”) társas 

kapcsolatainak javítása, az izoláció oldása, a pszichés támogatás, az életminőség 
romlásának megakadályozása, a hátrányos helyzetből adódó nehézségek kezelése. 

A beilleszkedési programnak egyénre szabottan reális célokat, megvalósítható feladatokat 
kell tartalmaznia.  
A beilleszkedési programban a segélyezettek számára együttműködési kötelezettségként 
egy időben csak egy programban való részvétel írható elő.  
Ami programtól függetlenül kötelező mindenki számára, az a legalább három havonta 
történő, személyes kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel.  
A 2012-es évben Bátaszéken 5 beilleszkedési program került megírásra.  
Bátaszéken 2 esetben 2012-ben megtörtént a nyilvántartásba vétel, de a beilleszkedési 
program elkészítése csak 2013-ban történt meg.  



Programtípusként 4 fő választotta a munkavállalásra irányuló, egy pedig a szociális 
problémák kezelésére irányuló programtípust. 
Az 57 év feletti rendszeres szociális segélyben részesülők életkoruk miatt, a 
munkaerőpiacon hátrányban vannak. A legtöbb személyt a sikertelen álláskeresés és az 
elutasítás hátráltatja abban, hogy újra munkalehetőség után érdeklődjön. Sajnos a mai 
munkaerőpiaci világ nagyon megnehezíti, hogy ezek az emberek visszatérhessenek a 
munka világába. Legtöbben az alkalmi munkavállalással próbálják megélhetésüket 
biztosítani. 
Az egyéni tanácsadást legtöbb esetben az egészségkárosodott személyek választják. Az 
egyéni tanácsadás keretében általában a szociális és egészségügyi problémáikat mondják 
el, hivatalos ügyeikben próbálnak információt kérni, de van, akinek már az is segítséget 
jelent, ha valaki végig hallgatja problémáit.  
A Kék Madár Alapítvánnyal és a Munkaügyi Központtal szoros a kapcsolatunk. A Munkaügyi 
Központ álláshirdetéseket küld a Gondozási Központ részére, így tudjuk az ügyfeleket 
tájékoztatni az aktuális munkalehetőségekről, illetve induló képzéseikről is.  
A Kék Madár Alapítvány a megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott személyek 
részére segített védett munkahelyeket találni. Felajánlották, azt a lehetőséget, ha a kliensek 
felkeresik az alapítványt és vállalják az együttműködést személyre szabottan, segítenek az 
álláskeresésben.  
 
Rendszeres szociális segélyezettek száma 2012. évben 

 Régi ügyfél Új ügyfél Megszűnt esetek 
Bátaszék 23 5 21 
Alsónána 2 2 4 
Alsónyék  1  
Báta 7 6 8 
Pörböly 1   
Sárpilis 1 1 2 
Várdomb 2 1 3 
 
5.1. A családgondozó feladatai 
A szociális esetmunkát végző személy az adott kliens esetfelelőse, aki figyelemmel kíséri, 
hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy problémája kezeléséhez igénybe vette-e az 
elérhető szolgáltatásokat, valamint a szolgáltatást igénybe vevő beleegyezésével 
együttműködik a más szociális és egyéb szolgáltatást nyújtó intézményekkel és 
szolgáltatókkal. 
A gondozási folyamat részként érdekérvényesítést lát el (kivéve képviselet) az egyén, vagy a 
család megbízása alapján.  
 
A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő személy 
együttes munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli megállapodásban kerül 
rögzítésre, feltéve, hogy a Sztv. 30. §. c), e)-f) pontja szerinti szakmai tevékenység az első 
interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le. 
A megállapodás tartalmazza: 

- a szolgáltatás megkezdésének időpontját, 
- a szolgáltatást igénybe vevő problémáit, 
- az elérendő cél érdekében megvalósítandó feladatokat, 
- az együttműködés módját, 
- a folyamatba bevonandó szolgáltatókat, intézményeket, 
- a találkozások rendszerességét, 
- a segítő folyamat várható eredményét és a lezárás időpontját, 

 



A családsegítés keretében végzett tevékenységnek – a szolgáltatást igénybevevő 
érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig ki kell 
terjednie az igénybevevő környezetére, különösen családjának tagjaira.  
 
A családsegítés szolgáltatásait az 1/2000 SzCsM rendelet 7. számú melléklete szerinti 
esetnaplóban és forgalmi naplóban kell dokumentálni. E dokumentációt a vezető legalább 
negyedévenként ellenőrzi. 
A családsegítés a szolgáltatást igénybevevő személy otthonában, családi környezetében tett 
látogatások, illetve a családsegítő szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és segítő 
munkaformák útján valósul meg. 
Segítő munkaformák: szociális esetmunka, csoportmunka és közösségi szociális munka. 
Egyéni esetkezelés és családgondozás: 
Az egyének, családok életvezetési képességeinek megőrzésére irányuló feladat, sok 
esetben tanácsadók segítségével jogi, pszichológiai szakemberek bevonásával történik. 
A segítő szolgáltatás a szociális munkát végző és a kliens együttes és egyenrangú 
munkafolyamata.  
A munkafolyamatot amennyiben az, az első interjúval nem zárható le, a kliens 
szükségleteinek megállapításával és a problémamegoldó alternatívák kidolgozásával 
kezdjük, melyet megállapodásban rögzítünk. A megállapodás tartalmazza az elérendő cél 
érdekében megvalósítandó feladatokat, a kliens és a segítő együttműködésének módját, a 
találkozások rendszerességét, a segítő folyamat várható eredményét és a lezárás időpontját. 
A szolgálatnál személyesen, telefonon vagy levélben történő igénybejelentést követően 
(amennyiben szükséges azonnal) a szolgálat munkatársa előzetes egyeztetés után 
személyes találkozást kezdeményez a problémával hozzá forduló személlyel. 
 
A családgondozó az igénybevétel előtt tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója 
számára: 

- a biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről, 
- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, 
- panaszjog gyakorlásának módjáról, 
- az ellátotti jogviszony megszűnésének eseteiről, 
- a fizetendő térítési díjról, azaz arról, hogy az ellátás igénybevétele térítésmentes, 
- a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. 

 
A jogosult és hozzátartozója az igénybevételkor köteles: 

- nyilatkozni a kapott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben 
tartásáról, 

- adatokat szolgáltatni az intézményben e törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz, 
- 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. 

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.  
 
5.2.A családgondozó munkája során alkalmazott módszerek  

-  Problémafeltáró beszélgetés,  
-  Segítő beszélgetés,  
-  Célzott beszélgetés,  
-  Tanácsadás (életvezetési, mentális, jogi, pszichológiai),  
-  A szociális munka adminisztrációja.  

 
A Családsegítő szolgáltatás jelzőrendszert működtet, melynek keretében: 

- a jelzésre köteles szervezeteket tájékoztatja és felhívja a figyelmet a jelzések időbeni 
fontosságára, 



- a krízishelyzet észlelése esetén az arra való tájékoztatásra, 
- tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási 

területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről, 
- fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeresi az érintett személyt, illetve családot a 

családsegítés szolgáltatásairól való tájékoztatás érdekében, 
- a veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszűntetése érdekében megteszi a 

szükséges intézkedéseket, 
- az intézkedés tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, 
- folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető 

körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szociális ellátások iránti 
szükségleteit. 

 
A családsegítés végzi az adományközvetítő tevékenységet. A természetbeni adományok, 
közvetítése és szétosztása egész évben folyamatos. Az adományok rászorulók közötti 
kiosztását a családgondozók saját hatáskörben végzik. 
 
6.AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA 
 
A szolgáltatást munkanapokon a meghatározott ügyfélfogadási időben lehet elérni, 
személyesen vagy telefonon. 
A családsegítés igénybevétele – az együttműködésre kötelezett, rendszeres szociális 
segélyre jogosultak kivételével – önkéntes, az ellátásokat a családgondozó az ellátást 
igénylő kérelme, megkeresése, beleegyezése alapján biztosítja. A kérelem szóban vagy 
írásban is előterjeszthető. 
 
Az együttműködésre kötelezett a határozatban előírt időpontig köteles a családsegítő 
szolgálatot felkeresni, és beilleszkedést segítő programban foglaltak szerint együttműködni, 
a szolgáltatásokat igénybe venni. 
 
A családsegítés keretében nyújtott alapellátás térítésmentes.  
 
6.1. Igénybevételi eljárás 

- kérelem (szóban, vagy írásban, alakszerűségre nincs szabály) (9/1999. (XI.24.) 
SzCsM rendelet 3. § (1) bekezdés), 

- értesítés az igénybevétel feltételeiről (Szt. 95. § kötelezővé teszi, formai előírás nincs 
rá),  

- értesítés az igénybevételről (állami fenntartású szolgáltatás esetén, Szt. 94/A. § (2) 
bekezdés, formai előírás nincs rá, csak elutasítás esetén kell írásos formát 
alkalmazni),  

- megállapodás Szt. szerint NINCS (Szt. 94/C. § (2) bekezdés b) pont szerint NEM 
KELL KÖTNI) 

- ellátotti nyilatkozat NINCS (2010.01.01.-2013.07.31.-ig volt kötelező írásbeli 
nyilatkozat arról, hogy az ellátás iránti kérelem benyújtásakor más szociális 
alapszolgáltatásban részesül-e, 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 18.§ szerint 
alakszerűségre nincs szabály); 

- nyilvántartás (EGYSZERI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ESETÉN: Szt. 20. § (5) bekezdés a) 
pont szerint NEM KELL VEZETNI, EGYÉB ESETBEN: Szt. 20. § (2) bekezdés a)-f) 
pontja /szolgáltatás megkezdése előtt/, (4) bekezdés a)-c) pontja vezetendő 
/szolgáltatás megkezdése után/, elektronikusan is vezethető + TAJ szám szabály Szt. 
20. § (7) bekezdés: amennyiben az ellátásban részesülő személy 
Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik, ennek tényét kell a 
nyilvántartásban rögzíteni.) 

- jövedelemvizsgálat NINCS (TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁS Szt. 115/A. § (1) 
bekezdés c) pont) 



- KENYSZI (Szt, 20/C. § (2) bekezdés, 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/B.-13/F.§ 
KIVÉVÉTEL: EGYSZERI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ) 

 
 
Aktív korúak ellátásában való közreműködés esetén: 
- nyilvántartás (Szt. 37/A. § (1) bekezdés a) pont, 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet 17. § 

(12) bekezdés a) pont) 
- határidő elmulasztására felhívó levél az igénybe vevőnek (63/2006. (III.27.) 

Korm.rendelet 17. § (12) bekezdés a) pont) 
- tájékoztatás a rendszeres szociális segélyben részesülő számára (63/2006. (III.27.) 

Korm.rendelet 17. § (12) bekezdés b) pont) 
- beilleszkedést segítő program=speciális cselekvési terv (63/2006. (III.27.) 

Korm.rendelet 17. § (12) bekezdés c) pont, nyilvántartásba vételtől számított 60 
napos határidővel) 

- megállapodás beilleszkedést segítő programról (63/2006. (III.27.) Korm.rendelet 17. § 
(12) bekezdés c) pont, nyilvántartásba vételtől számított 60 napos határidővel) 

- kapcsolattartást igazoló nyomtatvány vagy kiskönyv (63/2006. (III.27.) Korm.rendelet 
17. § (12) bekezdés d) pont, legalább 3 havi találkozási rendszeresség az igénybe 
vevővel) 

- írásos értékelés a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról – lezárás, vagy 
módosítás kimenettel (63/2006. (III.27.) Korm.rendelet 17. § (12) bekezdés e) pont, 
legalább évente) 

- írásos éves értékelés hivatalos levélben jegyző felé történő megküldése (63/2006. 
(III.27.) Korm.rendelet 17. § (13) bekezdés b) pont) 

- jelzés hivatalos levélben jegyzőnek az együttműködési kötelezettség megszegéséről 
(63/2006. (III.27.) Korm.rendelet 17. § (13) bekezdés a) pont) 
Amennyiben FHT esetben a Munkaügyi Központ előírta az együttműködést a kijelölt 
szervvel, akkor a fenti dokumentumok az alábbi módosítással 

- írásos éves értékelés hivatalos levélben Munkaügyi Központ felé történő megküldése 
(63/2006. (III.27.) Korm.rendelet 17. § (16) bekezdés) 

- jelzés hivatalos levélben a Munkaügyi Központnak az együttműködési kötelezettség 
megszegéséről (63/2006. (III.27.) Korm.rendelet 17. § (16) bekezdés) 
 

Ellátotti dokumentációk: 
- Forgalmi napló (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 31. § (3) bekezdés a), c) pont, 7. 

számú melléklet szerinti tartalommal) 
- Esetnapló (EGYNÉL TÖBB TALÁLKOZÁST IGÉNYLŐ SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

ESETÉN, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 31. § (3) bekezdés b), c) pont, 7. számú 
melléklet szerinti tartalommal) 

- Megállapodás (esetnapló része!, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 32. § (1) bekezdés 
szerinti tartalommal alakszerűségre szabály nincs)  

 
6.1. Ellátotti dokumentáció 

- adatvédelmi nyilatkozat 
- nyilvántartás személyes szociális gondoskodásban részesülő személyekről (1993.III. 

tv. 20. § (2) bekezdés a.)-f.) pontja) 
- forgalmi napló (1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 31.§ (3) bekezdés a.),c.) pont, 7. számú 

melléklet) 
- esetnapló (1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 31.§ (3) bekezdés b.),c.) pont, 7. számú 

melléklet) 
- megállapodás (1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 32.§ (1) bekezdés) 
- nyilatkozat arról, hogy az igénybevevő a kérelem benyújtásakor, milyen szociális 

alapellátásban részesül (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 18. §) 
 
Aktívkorúak ellátása esetében 



- nyilvántartás (1993.III. tv. 37/A. § (1) bekezdés a.) pontja, 63/2006. (III.27.) Korm. 
rendelet 17.§ (12) bekezdés a.) pontja) 

- határidő elmulasztása esetén felhívó levél az igénybevevő részére (63/2006. (III.27.) 
Korm. rendelet 17.§ (12) bekezdés a.) pontja) 

- tájékoztatás (63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 17.§ (12) bekezdés b.) pontja) 
- beilleszkedést segítő program-speciális cselekvési terv 63/2006. (III.27.) Korm. 

rendelet 17.§ (12) bekezdés c.) pontja) 
- megállapodás (63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 17.§ (12) bekezdés a.) pontja) 
- kapcsolattartást igazoló nyomtatvány (63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 17.§ (12) 

bekezdés d.) pontja) 
- írásos értékelés a program végrehajtásáról (63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 17.§ 

(12) bekezdés e.) pontja) 
- írásos éves értékelés jegyző felé történő megküldése (63/2006. (III.27.) Korm. 

rendelet 17.§ (13) bekezdés a.) pontja) 
- jelzés jegyző felé az együttműködési kötelezettség megszegéséről (63/2006. (III.27.) 

Korm. rendelet 17.§ (13) bekezdés a.) pontja) 
- nyilatkozat arról, hogy az igénybevevő a kérelem benyújtásakor, milyen szociális 

alapellátásban részesül (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 18. §) 
 
7.A SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS HELYI MÓDJA 
 
A szolgáltatás működéséről, elérhetőségéről folyamatos tájékoztatást nyújtunk a települések 
lakosai részére a helyi újságban és a helyi televízióban. Személyes érdeklődésre információt 
adunk, valamint szórólapokról, plakátokról tájékozódhatnak az érdeklődők.  
A tájékoztatás nagymértékben hozzájárul a szolgáltatás szükség szerinti igénybevételéhez. 
 
A szolgáltatás megkezdése előtt a jogosult és hozzátartozója szóbeli tájékoztatást kap 

- az ellátás tartalmáról és feltételeiről;  
- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;  
- a panaszjog gyakorlásának módjáról;  
- az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;  
- a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás 

következményeiről;  
- a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.  

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 vevők részére.  
A tájékoztató tartalmazza 

a) az intézmény működési költségének összesítését,  
b) az intézményi térítési díj havi összegét,  
c) az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét.  

 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetője az ellátottakat tájékoztatja az 
ellátottjogi képviselő segítségadási lehetőségeiről, az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről.  
 
8.AZ ELLÁTOTTAK ÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐ SZEMÉLYEK 
JOGAINAK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK  
 
8.1.A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő 
ellátottnak joga van: 

- szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel az intézmény által 
biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy 
állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére, 



- a szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét 
meg kell tartani, az ellátást igénybevevő jövedelmi helyzetét csak külön 
jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni, 

- az ellátást igénybevevőnek 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 igénybevevő részére, 

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított 
szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybevevőket 
megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, 
különös figyelemmel az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki 
egészséghez való jogra, 

- a szolgáltató vezetője gondoskodik arról, hogy az ellátottjogi képviselő és a 
gyermekjogi képviselő neve, elérhetősége, fogadóóráinak helye és időpontja az 
intézmény területén, a faliújságokon jól látható helyen kifüggesztésre kerüljön, 

- a szolgáltató vezetője biztosítja, hogy a jogi képviselők az intézmény működési 
területére beléphessenek, a vonatkozó iratokba betekinthessenek, az igénybe 
vevőkhöz és a dolgozókhoz kérdést intézzenek, az ellátottjogi és a gyermekjogi 
képviselő részére a négyszemközti beszélgetés lefolytatására alkalmas helyiséget 
biztosít, 

- amennyiben az ellátottat bármilyen sérelem éri panasszal élhet az intézményvezető 
felé, 

- 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 jogorvoslattal, 

- amennyiben az ellátást igénybevevő egészségi állapotánál vagy egyéb 
körülményeinél fogva közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az 
intézményvezető segítséget nyújt ebben, illetve értesíti az ellátott törvényes 
képviselőjét, vagy az ellátottjogi képviselőt, az ellátott jogainak gyakorlásához 
szükséges segítségnyújtás céljából, 

- az intézmény munkatársainak tudomására jutott adatok és tények nyilvántartására és 
kezelésére, valamint az általuk adott információkra és az adatok védelmére a 
személyes adatok védelméről és  közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 
LXIll. törvény, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi Ill. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, valamint a gyermekjóléti 
szolgáltatás és a gyermekek átmeneti gondozása esetében a fentieken kívül a 
gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti 
szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 
személyes adatokról szóló 235/1997. (XII.I7.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell 
alkalmazni, a fenti jogszabályokban 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, 

- tudományos célt szolgáló közlést csak oly módon történhet, hogy a közlés alapján az 
érintett egyént, családot, családtagot nem lehet felismerni, 

- az intézmény dolgozója a hivatali tevékenysége során tudomására jutott 
információkat személyes céljaira nem használhatja fel, 



- az intézmény főállású dolgozója, illetve a vele közös háztartásban élő hozzátartozója 
a segítséget kérővel tartási, életjáradéki, illetve öröklési szerződést nem köthet, 
annak gyámjaként, illetőleg gondnokaként, - kivéve az iskoláztatási támogatáshoz 
kapcsolódó eseti gondnokság - nem jelölhető ki, 

- a szolgáltató vezetője és szervezeti egység csoportvezetői, munkatársai kötelesek 
gondoskodni az illetéktelen és más személyekre, intézményekre nem tartozó adatok 
megőrzéséről. 

 
Kötelességek 

- a jogosultságot igazolni kell, aminek érdekében együttműködik ennek a vizsgálatával 
kapcsolatos folyamatban,  

- az ellátott az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság feltételeiben való 
változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a megállapodásban foglaltak 
zavartalan teljesítését érinti, haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt, 

- ellátása érdekében együttműködik a segítési feladatra kijelölt személyekkel,  
- tájékoztat az ellátását befolyásoló változásokról. 

 
8.2. Az ellátottjogi képviselő 
Az ellátottjogi képviselő a szolgáltatásban részesülőknek segítséget nyújt jogaik 
gyakorlásában.  
Feladatai 
a) megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő 
legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe 
vevőket érintő jogokról,  
b) segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, 
problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott 
között kialakult konfliktus megoldásában,  
c) segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza 
megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a 
fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok 
megfogalmazásában,  
d) a jogviszony keletkezése és megszűnése kivételével eljárhat az ellátással kapcsolatosan 
az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során 
- írásbeli meghatalmazás alapján - képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes 
képviselőjét,  
e) az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális 
intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok 
érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során,  
f) intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére,  
g) észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az 
intézmény vezetőjénél. 
 
Az ellátottjogi képviselő jogosult  

a) a szociális szolgáltató vagy intézmény működési területére belépni,  
b) a vonatkozó iratokba betekinteni, azokról másolatot készíteni, az intézmény 

működésére vonatkozó dokumentumokat megismerni,  
c) a szolgáltatást nyújtó személyekhez és az ellátottakhoz kérdést intézni, velük 

megbeszélést, egyeztetést kezdeményezni és folytatni, 
d.) amennyiben jogsértés fennállását észleli, intézkedést kezdeményezhet a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatóságok felé. 
Az ellátott jogi képviselő köteles az ellátást igénybe vevőre vonatkozó és tudomására jutott 
orvosi titkot megtartani, és az ellátást igénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok 
szerint kezelni.  
 
Ellátottjogi képviselő: 



 
Bánkiné Bosnyák Frida – ellátottjogi képviselő 

Tel.: munkaidőben: 06-20/4899604 
 E-mail: bosnyak.frida@obdk.hu 
 
A fenti elérhetőség sikertelensége esetén az OBDK (Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 
Gyermekjogi és Dokumentációs Központ) zöldszáma hívható: 06-80/620-055 
Postacím: 1365 Budapest Pf: 646. 
 
 
8.3. A személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos 
szabályok: 
Jogok 
Az intézménynek és a fenntartónak biztosítania kell 

- a megfelelő munkavégzési körülményeket, 
- a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést, 
- az emberi méltóság és a személyiségi jogok tiszteletben tartását, 
- az elvégzett munka elismerését, 
- a szakmai ismeretek folyamatos továbbfejlesztésének lehetőségét.  

 
A szociális szolgáltatás elvégzése megtagadható  

- ha az igénylő által kért szolgáltatás jogszabályba, illetve szakmai szabályba ütközik, 
- ha saját egészségi állapota vagy egyéb gátló körülmény következtében fizikailag 

alkalmatlan (nem képes) az ellátásra,  
- ha az ellátott súlyosan megsérti az együttműködési kötelezettséget. 

 
Az Gondozási Központ munkatársai közfeladatot ellátó személyeknek minősülnek.  
 
Kötelességek:  
A vezető köteles 
A problémák megbeszélésére soron kívül lehetőséget biztosítani.  

- A panaszügyek kivizsgálását azonnal megkezdeni.  
- Írásban tett panaszbejelentést - a probléma kivizsgálását követően azonnal (de 

legkésőbb 5 napon belül) - írásban megválaszolni, az ellátottak által - akár szóban, 
akár írásban - tett panaszbejelentésről a fenntartót tájékoztatni.  

 
A szociális szolgáltatást végző kötelességei 

- Tevékenységét a hatályos jogszabályok és szakmai szabályok szerint végzi.  
- A munkáját a tőle elvárható legnagyobb szakértelemmel és gondossággal, a 

munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végzi.  
- A kapott tárgyi eszközökért felelősséget vállal.  
- Munkatársaival együttműködik.  
- A munkája során tudomására jutott alapvető információkat megőrzi.  
- Köteles az adatvédelmi törvény betartására, büntetőjogi felelőssége tudatában.  
- Az ellátottnak kölcsön pénzt nem adhat, tőlük ajándékot, pénzt el nem fogadhat. 
- A gondozás megszűnését követő 1 évig sem maga, sem a vele közös háztartásban 

élő hozzátartozói a gondozott személlyel tartási, életjáradéki, öröklési szerződést 
nem köthet. 

- Velük olyan jogügyletet, pl. adás-vétel, nem köthet, amelyből anyagi vagy más előnye 
származik. 

- Köteles az ellátott személyiségét, méltóságát, jogait és önrendelkezését tiszteletben 
tartani, valamint egyéni igényeit és szükségleteit, aktuális állapotát, életkorát, 
képességeit és készségeit figyelembe venni.  

 



 
 

6.GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 
 
 
1.A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA 
 
Az alapellátás célját és feladatát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 
többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott, a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet határozza meg. 
A gyermekjóléti alapellátással hozzájárulunk a gyermekek jólétének, családban történő 
nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, illetve, a meglévő 
veszélyeztetettség megszűntetéséhez, és megelőzzük a gyermek családjából történő 
kiemelését. 
A gyermekjóléti szolgáltatást alapellátás keretében gondozással, szervezéssel, és a 
családok felvilágosításával biztosítjuk. 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat feladatai ennek érdekében: 

- Folyamatos figyelés a településen élő gyermekek szociális helyzetére, 
veszélyeztetettségére. 

- Tájékoztatás a támogatásokról, a gyermek szükségleteinek figyelembevételével, 
illetve segítségnyújtás a támogatáshoz való jutáshoz, és felkészítés a támogatás 
célszerű felhasználására. 

- Segítségnyújtás a hivatalos ügyek intézésében: kérvények, űrlapok kitöltése és 
előterjesztése, valamint munkahelyek felkutatása. 

- Tanácsadás a szociális válsághelyzetben lévő családok részére (életviteli 
változtatások elősegítése) 

- A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében észlelő és jelzőrendszert 
működtetünk (óvodai, ált. isk. gyermekvédelmi felelősök, védőnői szolgálat, Városi 
Gyámhivatal stb.). 

- Minden hónapban legalább egyszer esetmegbeszélést tartunk a gyermekvédelmi 
felelősök, a védőnők, valamint a társulásban résztvevő településeken a gyermekjóléti 
szolgálatot ellátó személyek részvételével, ahol megvitatjuk a problémás eseteket. A 
problémák megoldására javaslatokat készítünk, és a megvalósítás érdekében 
feladatainkat, tevékenységünket összehangoljuk. 

A kialakult veszélyeztetettség megszűntetése érdekében feladatunk: 
- A gyermek támogatása, a személyisége helyes irányú fejlesztésével. 
- Személyes segítő kapcsolat keretében a szülők segítése a gyermek ellátásának, 

gondozásának megszervezésében. 
- Elősegíteni a családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a 

gyermekelhelyezés, és a kapcsolattartás terén. 
- A megfelelő egészségügyi és szociális ellátás, vagy hatósági beavatkozás 

kezdeményezése a gyermek szükségleteinek figyelembevételével. 
- Szükség szerint, javaslattétel a gyermekvédelmi gondoskodásra. Védelembe vétel 

esetén gondozási-nevelési terv készítése a gyermek, és szülők együttműködésével, 
valamint a védelembe vétel során a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása. 

 
Feladatunk a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: 

- Környezettanulmány készítése azt vizsgálva, hogy a család alkalmas-e a gyermek 
családba való visszahelyezésére. 

- Családgondozás végzése együttműködve a Tolna Megyei Gyermekvédelmi 
Igazgatósággal, annak érdekében, hogy javuljanak a család gyermeknevelési 



körülményei. 
- A szülő, és gyermeke kapcsolattartásának helyreállítása, és elősegítése. 
- Utógondozás, együttműködve a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatósággal, a 

gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. 
- A családok felkeresése folyamatosan történik azon névsor alapján, amelyet a 

jelzőrendszer tagjai adtak meg a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekekről. 
Az újabb, sürgőssé vált esetekről a kiépített rendszernek köszönhetően gyorsan 
tudomást szerzünk, és segítséget nyújtunk. Célunk, hogy a jövőben az 
észlelőrendszer minél gyorsabban működjön, és a jelzőrendszerbe minél több 
információ érkezzen, mert ez a rendszer teszi lehetővé a gyermekeket, és 
családjaikat veszélyeztető okok feltárását, és a veszélyeztetettségnek, 
krízishelyzetnek az időben történő felismerését. 

- A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokhoz tartozik 
még a gyermekek napközbeni ellátása, és a gyermekek átmeneti gondozása. 

- A gyermekek napközbeni ellátását a Városi Bölcsőde, az Óvodák, és az Általános 
Iskola biztosítja. 

 
További feladataink még:  

- Intézményünk, helyet, felügyeletet biztosít, a nevelő szülőknél elhelyezett gyermekek 
és a vérszerinti szülők közötti kapcsolattartáshoz. 

- Az intézményünk heti rendszerességgel segítséget nyújt, a tanulási nehézségekkel 
küzdő gyermekek számára, korrepetálás formájában. 

- A hivatásos pártfogókkal való folyamatos kapcsolattartás, ennek keretében a 
Bátaszéken, és környékén élő pártfogoltak részére lehetőséget biztosítunk arra, hogy 
problémáikkal helyben is igénybe vehetik szakemberek segítségét.  

- A gyermekjóléti alapellátás keretén belül más intézmények programjaiban való 
részvétel, illetve a programok megvalósításában segítségnyújtás 

- Gyermek csoportok indítása, nyári szünidős programok szervezése. 
 
A jogszabályban meghatározott elméleti előírásoknak a gyakorlatban történő minél 
hatékonyabb megfelelése egy olyan,- szakmailag jól képzett és személyiségükben a 
feladatellátásra adekvát szakemberek csapatával, akik elhivatottságot éreznek a 
gyermekvédelemben történő lelkiismeretes és odaadó munkavégzéshez, és a gyermekek 
mindenek felett álló érdekeinek védelme, a veszélyeztetettségük megelőzése, 
megszűntetése jelenti mindennapi céljukat, feladataikat, mely feladatok elvégzésénél a 
szociális munka etikai kódexének előírásait hangsúlyosan szem előtt tartják. 
 
2.A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM BEMUTATÁSA, A LÉTREJÖVŐ 
KAPACITÁSOK, A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSELEMEK, TEVÉKENYSÉGEK  
 
2.1.Az esetek bejelentése történhet 
 írásban,  
 telefonon,  
 a családgondozók személyes megkeresésével. 
Minden bejelentésnek az intézményvezetővel történő konzultációt követően megtörténik a 
kivizsgálása, majd a konkrét tények feltérképezése után kerül sor a további intézkedések 
megtételére. (Minden bejelentés és intézkedés, írásban rögzítésre kerül.) A bejelentők az 
intézmény saját jelző nyomtatványán tehetik meg bejelentésüket. Az eset kivizsgálást 
követően a megtett intézkedésekről írásbeli visszajelzést küldünk a bejelentőnek. 
Egy adott ügyfél mindig ugyanahhoz a családgondozóhoz tartozik, esetfelelősi rendszerben 
dolgozunk. Az esetek elosztása az intézményvezető hatásköre. 
A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében nagyon fontos szerepe van a 
veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetésének.  
Ennek következtében nagyon fontos szerepet tölt be a jelzőrendszer, amelyről elmondható, 
hogy jól működik a településen.  



Egyre inkább szükség van az összefogásra, mellyel a segítők hatékonyabban tudják a 
problémát feltárni, a kialakult helyzetet kezelni, és közös erővel keresni a megoldást. A 
jelzések személyes megkereséssel, telefon és írásban történnek. Legfőbb törekvésünk, hogy 
a bejelentők az általunk kidolgozott bejelentő lapokon, írásban tegyék meg jelzéseiket. Az 
előző évekhez képest nagy előrelépés történt ennek megvalósításában. A jelzőrendszer 
tagjai megkapták a formanyomtatványokat, és az esetek többségében ezen tették meg 
bejelentéseiket. 
 
Minden évben, minden településen megtartásra került a jogszabályban előírt jelzőrendszeri 
tanácskozás. A jelzőrendszeri tanácskozáson bemutatatásra és értékelésre került a jelző 
rendszer és a gyermekjóléti szolgálat előző évi működése, valamint a meghívottak 
beszámoltak saját tapasztalataikról. 
Fontosnak tartjuk az éves jelzőrendszeri tanácskozáson elhangzott értékeléseket, 
megfogalmazott tapasztalatokat, javaslatokat. 
 
A családgondozók szakmai munkájában egyaránt előfordul információnyújtás, felvilágosítás, 
tanácsadás, ügyintézés, lelki-mentális esetkezelés, segítő beszélgetés, családi-párkapcsolati 
problémák kezelésében történő segítségnyújtás, gyermeknevelési problémák megoldásában 
való közreműködés életviteli problémák rendezésében történő segítségnyújtás, 
konfliktuskezelés, valamint hosszú távú együttműködésben megvalósuló segítő folyamat 
(családgondozás) a probléma mélységétől függően. 
Az esetkezelés legfőbb célja a prevenció, a szociális, mentális krízisek olyan megoldása, 
hogy ne legyen szükség hatósági, vagy speciális intézményi beavatkozásra. 
 
Sajnos a törvény betűinek való megfelelés nehezen tartható napjaink megszorításokkal teli, 
elszegényedő világában. 
Segítségnyújtásunk határai végesek. Vannak kliensek, családok, akiknek problémái - 
lakhatási, életvezetési, megélhetési nehézségek - évek óta elhúzódnak, alig változnak vagy 
megoldatlanok. Esetükben nehéz a szolgálat eszközeivel megoldást találni. 
 
Megnőtt a napi ügyintézések száma, a napi ügyfél forgalom. 
Okai: 

- Sok esetben az energiaszolgáltatók által továbbadott, és kamatokkal többszörösen 
megnövelt adósságok végrehajtó általi rendezésében kérnek segítséget. 

- Azok a családok, akik devizahitelt vettek fel, nehezen vagy egyáltalán nem tudják 
fizetni a havi részleteket. Több család esetében fennáll a kilakoltatás veszélye. 

- Sokszor kérnek segítséget a szociális és egészségügyi ellátások igénybe vételéhez. 
- A családgondozók sokat segítenek a különböző szolgáltatások közvetítésében. 

(pszichológiai, jogi, Tanulásképesség Vizsgáló, Nevelési Tanácsadó) 
 
Gondozotti létszám 

A Gyermekjóléti Szolgálat gondozotti létszáma 2012-ben 

Bátaszék 143 gyermek   75 család 

Báta 50 gyermek   29 család 
Alsónána 16 gyermek    10 család 
Alsónyék 6 gyermek    4 család 
Pörböly  8 gyermek    6 család 
Sárpilis  17 gyermek   8 család 
Várdomb  6 gyermek   3 család 
Összesen: 246 gyermek 135 család 

 
2.2. Általános segítő szolgáltatások 
A kliensekkel történő kapcsolattartás módja 



- családlátogatás, amelynek során a klienst az otthonában keressük fel, 
- személyes megkeresés az intézményben, 
- telefonon vagy írásban történő kapcsolattartás. 

 
Prevenciós tevékenység körében 

- észlelő és jelzőrendszer működtetése; 
- az intézmény a Gyermekjóléti Szolgálattal együtt esetmegbeszélést tart; 
- a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetének folyamatos feltárása és 

figyelemmel kísérése, hogy a nagy számban előforduló, az egyén és a család 
életében jelentkező probléma okait jelezni tudjuk az illetékes hatóság, vagy a 
szolgáltatást nyújtó szerv felé. 

 
A gondozási tevékenység körében  

- Az egyének és a családok életvezetési képességeinek megőrzése, valamint az egyén 
és a család életében jelentkező problémák megszűntetése érdekében, tájékoztatást 
ad a különböző szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátásokról, a 
hozzájutás módjairól. 

- Az intézmény a tanácsadás módszerével igyekszik segítséget nyújtani a problémák 
orvoslásához. 

 
3.AZ INTÉZMÉNYEN BELÜLI ÉS MÁS INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS 
MÓDJA  
 
3.1. A gyermekjóléti szolgálat kapcsolatrendszere 

- Szekszárdi Rendőrkapitányság, 
- Rendőrőrs-Bátaszék, 
- Tolna Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Fiatalkorú Bűnelkövetők 

Pártfogó Felügyelői Osztálya Pártfogó Felügyelői Szolgálat,  
- Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, 
- SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Konzorcium- 
- Kaposvár 
- Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
- Szekszárdi Gyermekjóléti Központ, 
- Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szekszárdi Kirendeltsége 
- Áldozatsegítő Szolgálat 
- Ingyenes Jogi Segítségnyújtó Szolgálat, 
- Nevelési, oktatási intézményekkel  
- Gyámhivatallal  
- Védőnői Szolgálattal  
- Háziorvossal, gyermekorvossal  

 
Szolgálatunk szoros együttműködést tart fenn a gyámhivatallal. Különösen fontosnak tartjuk 
a védőnői szolgálattal, gyermekorvossal, gyermekvédelmi felelősökkel történő rendszeres 
kapcsolattartást, információcserét, a problémák korai észlelése és adekvát kezelése 
érdekében. Együttműködésükkel és a kapcsolat rendszeres fenntartásával, a gyermekek 
veszélyeztetettsége korábban felismerhető,- ideális esetben, összehangolt team munkával a 
súlyos problémák kialakulása könnyebben megelőzhető.  
Veszélyeztetettség esetén fontos az esetkonferenciák összehívása, ahol az összehangolt, 
együtt elkészített cselekvési terv – határidőkkel és a tevékenységek végrehajtásáért felelős 
személyek megnevezésével – a segítő kapcsolat minden résztvevőjének konkrét 
iránymutatást ad a problémák hatékony megoldásában.  
Rendszeres a kapcsolattartás a fiatalkorúak hivatásos pártfogójával, akivel havonta legalább 
egyszer megbeszélést tartunk a pártfogoltak ügyében. Molnárné Pap Márta A pártfogó 
havonta felkeresi intézményünket és a családgondozókkal, közösen látogatják meg a 
településen élő pártfogói intézkedés alatt álló fiatalokat.  



 
3.2.Civil szervezetekkel való kapcsolataink 

- Kék Madár Alapítvány 
- Rév Szenvedélybetegeket Ellátó Karitas Szervezet 
- Nagy Családosok Egyesülete  
- Mentálhigiénés Műhely 
- Nyugdíjas Klub 
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület – Bátaszéki Tűzoltóság 

 
A Kék Madár Alapítvány munkatársaival rendszeres a kapcsolattartásunk. Tájékoztatást 
kapunk programjaikról, valamint a támogatott foglalkoztatás keretében két fő 
egészségkárosodott személynek tudtak segíteni a munkavállalásban.  
A Nagy Családosok Egyesület több rendezvényén való részvétel.  
 
4.AZ ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT ÉS AZ ELLÁTANDÓ TERÜLET JELLEMZŐI  
 
Az ügyfélkörünk olyan személyekből áll, akik életvezetési képességeik valamely terén 
hátrányt szenvednek, így a szolgáltatást igénybe vevők egészségi, pszichés, szociális 
állapota komplex, átfogó segítséget igényel.  
A szolgáltatás igénybe vétele térítésmentes. 
 
 
A feladatellátásban részt vevő települések lakosságszáma 

Település 2012.01.01-én a 
lakosság szám 

/fő 

2012.01.01-én a 
0-17éves 

gyermekek 
száma 

/gyermek 
Bátaszék 6728 1062 
Alsónána  744 133 
Alsónyék 792 164 

Báta 1801 329 
Pörböly 574 98 
Sárpilis 692 145 

Várdomb 1244 186 
Összesen: 12 575 2117 

 
4.1. Az ellátottak köre 
A Gyermekjóléti Szolgálatot önkéntesen felkereső, jelzőrendszer által küldött, és 
együttműködésre kötelezett anyagi, környezeti, magatartási és egészségi problémák miatt 
veszélyeztetett vagy krízishelyzetben lévő gyermekek, családok keresik fel. 
 
4.2. Célcsoportok 

- az élethelyzetükben megrendült családok, 
- az alkalmi munkából élők és a munkanélkülivé válók, 
- az alkohol és egyéb szenvedélybetegségben szenvedők családjai, 
- az alacsony jövedelmű családok, különösen azok, ahol gyermekek veszélyeztetett 

helyzetűek, 
- az iskolából kikerülő fiatalok, 
- a bántalmazottak. 

 
5.A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, A BIZTOSÍTOTT 
SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI, KÖRE, RENDSZERESSÉGE, VALAMINT A GONDOZÁSI, 
NEVELÉSI FELADATOK JELLEGE, TARTALM, MÓDJA 
 



A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladata az észlelő- jelzőrendszer 
működésének biztosítása, mely lehetővé teszi a gyermekekkel kapcsolatba kerülő 
szakemberek együttműködését. Ennek célja, hogy a különböző szakemberek a segítő 
tevékenység során, egymással konzultálva, egymás munkáját megismerve, támogatva és 
azt kiegészítve dolgozzanak a közös cél érdekében. Koordinálja az észlelő és jelzőrendszer 
működését (tagjai: nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei, egészségügyi 
alapellátásban dolgozók, rendőrség, pártfogói felügyelet képviselői), ami lehetővé teszi a 
gyermekeket veszélyeztető okok feltárást, valamint az egyes gyermekek 
veszélyeztetettségének időben történő felismerését.  
A szolgáltatás alapfeladatai a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján:  

- a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, 
- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, 
- a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése, 
- javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására, 
- a védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok, 
- a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozása, 
- az örökbefogadással kapcsolatos feladatok. 

 
5.1.Gyermekjóléti szolgáltatás keretében kezelt problémák 

- gyermeknevelési, 
- magatartászavar, 
- szülők vagy a család életvitele, 
- anyagi (megélhetési stb.), 
- gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség, 
- családi konfliktusok (szülők egymás közti, szülő – gyermek közti), 
- szülői elhanyagolás, bántalmazás, 
- családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki), 
- fogyatékosság, retardáció, szenvedélybetegség. 

 
A segítségnyújtás elsődleges módját az alapellátásban történő családgondozás jelenti. A 
családgondozás mindenkor a segítő kapcsolatra épül.  
 
Összességében elmondható, hogy jellemzően a sokproblémás családok kerülnek a 
látókörünkbe (anyagi, életvezetési, szenvedély – és/vagy pszichiátriai beteg szülő, 
konfliktusokkal terhelt kapcsolatok, gyermeknevelési problémák, iskolakerülés, magatartás 
problémák, iskolai teljesítménnyel összefüggő problémák, közösségbe való beilleszkedési 
nehézség), szinte minden esetben nagyon komplex problémákkal találkozik a 
családgondozó. 
A szülők között megnyilvánuló konfliktushelyzetekben, általában a szülők 
válását/különválását megelőző viták, veszekedések, az egyezkedés, illetve a bíróság 
döntésére várakozás, valamint a gyermekkel való kapcsolattartási probléma is indokolják a 
külső segítséget.  
Szülő – gyermek közötti konfliktushelyzet: legtöbbször a serdülőkorú gyermekek esetében 
alakulnak ki. A konfliktusok gyakorta több éve lappanganak, és a serdülőkor hozza őket a 
felszínre. Számos esetben az igazolatlan hiányzások magas száma jelentett problémát. 
Több esetben a kapcsolatfelvételt követően derült fény a családi díszfunkciókra. Sok szülő 
küzd gyermeknevelési nehézséggel, ami később megmutatkozik a gyermek magatartásán. 
 
Megnövekedett az igazolatlan iskolai hiányzások száma, ami szintén több esetben vezetett 
védelembe vételhez, ez az iskoláztatási támogatás szüneteltetését eredményezte. (Ha a 
gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és összegyűlik az 50 igazolatlan óra, a jegyzői 
gyám - az iskola jelzése alapján- felfüggeszti az iskoláztatási támogatást és a gyermeket 
védelembe veszi.) Az igazolatlan hiányzások minden esetben 11 és 18 éves kor közötti 
tanulókra voltak jellemzőek a tavalyi évben. 



Az tavalyi évben 5 esetben került felfüggesztésre az iskoláztatási támogatás. Egy esetben a 
nagykorúság betöltése miatt, egy esetben gyermekotthoni elhelyezés miatt és egy esetben a 
tankötelezettség megszűnése okán, vált indokolttá a felfüggesztés megszűntetése. 
A családgondozó, mint eseti gondnok elkészítette a pénzfelhasználási tervet, minden hónap 
10-ig a Polgármesteri Hivatal pénztárában felvette a gyermek után járó iskoláztatási 
támogatást, amiből vásárolt a családdal. A vásárlásról, következő hónap 5-ig elszámolást 
nyújtott be a jegyzői gyámhivatal felé.  
 
2012. szeptemberétől, jogszabályi változás miatt, az 50 tanóra igazolatlan mulasztást 
meghaladó gyermek esetében, szüneteltetésre kerül az iskoláztatási támogatás. Ebben az 
esetben a család semmilyen formában nem kapja meg a pénzbeli juttatást. 
A támogatás visszaállításának feltétele, hogy a vizsgált időszak alatt (3 tanítási hónap) a 
gyermek nem mulaszthat igazolatlanul 5 tanítási óránál többet.  
A gyermeknevelés terén főleg az jelenti a problémát, hogy a szülők következetlen ráhagyó 
nevelési módszereket alkalmaznak, nem fordítanak kellő odafigyelést gyermekeik tanulmányi 
munkájára, szabadidejének eltöltésére, illetve aktuális problémáira. A problémás gyerekek 
sem tekintik a szülőt partnernek abban, hogy aktuális gondjaikkal hozzájuk forduljanak. Ez a 
problémakör megjelenik a gyermekek viselkedés-, és magatartásbeli problémáinak okaként.  
 
A védelembe vételi javaslat megtételére és magára a védelembe vételre akkor kerül sor, ha 
a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátás önkéntes igénybe vételével nem lehet 
megszűntetni, valamint a fennálló problémák súlyosbodnak, a veszélyeztetettség ténye 
fennáll, a szülő és/vagy a gyermek nem együttműködő.  
 
A védelembe vételek elsődleges oka, a szülők nem megfelelő életvitele, (alkoholizálás, 
játékszenvedély, rendszeres családi konfliktusok) a gyermekekkel szemben tanúsított 
elhanyagoló bánásmód. (fizikális, érzelmi, következetlen nevelés) Ilyen esetekben a szülő 
vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető szükségleteinek 
kielégítését, védelmét, felügyeletét. Ez súlyos ártalmat okoz, vagy ennek veszélyével 
fenyeget bármely területen: egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás és 
biztonságos körülmények. 
Elmondható, hogy a családok mindegyike anyagi problémákkal, napi megélhetési gondokkal 
küzd. A fenti okok mellett megjelenik a magatartászavar és a beilleszkedési nehézség 
problémája. 
Az anyagi probléma hátterében iskolázatlanság, munkanélküliség, eladósodás, addiktológiai 
betegség és a szülők mentális betegsége is állhat. Kiemelkedően magas a száma azon 
eseteknek, amikor a szülők konfliktusa, életvitele áll a gyermek valamilyen tanulási- és 
magatartászavara hátterében. 
A védelembe vételek nagyobb része több éve tart. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy 
sok esetben szükséges a folyamatos és rendszeres segítségnyújtás, a család életvitelének 
nyomon követése, a visszajelzések és nem utolsó sorban a kontroll. A gondozási-nevelési 
tervben kitűzött célok és feladatok nem mindig valósultak meg. Az „akut” védelembe 
vételeknél, a rendszeres családgondozásnak köszönhetően a gyermek/ek saját 
családjukban nevelkedhetnek, mivel ezeknél az eseteknél a család együttműködése és 
feladatteljesítése hullámzó. A családgondozónak a fennálló problémát a szülő és a gyermek 
aktív közreműködésével kell megoldani.  
A felülvizsgálati tárgyalások a védelembe vételi határozatban előírt időben megtörténtek.  
 
5.2. Családjából kiemelt gyermekek 
Az átmeneti nevelt gyermekek szüleivel leginkább a szülő és gyermeke közötti 
kapcsolattartást igyekszünk elősegíteni, valamint azokat a problémákat felszámolni, amelyek 
miatt a gyermek nevelése családjában nem volt biztosítható.  
A családgondozók segítik a szülőket, hogy életkörülményeik, életvitelük megváltoztatásával 
alkalmassá váljanak gyermekeik visszafogadására. Élet-és háztartásvezetési tanácsokkal, 
ügyeik intézésében segítjük őket. Közreműködünk munkahely keresésben, valamint a szülők 



mentális támogatásában. A segítő kapcsolat keretében segítséget, tanácsadást nyújtunk a 
szülő és a gyermek kapcsolatának helyreállításában, valamint a folyamatos kapcsolattartás 
elősegítésében. 
 
A gyermekjóléti szolgálatnál a leggyakrabban előforduló problémák a tankötelezettség 
elmulasztása, magatartásproblémák, a beilleszkedési nehézségek, higiénés problémák, 
rossz lakáskörülmények, anyagi jellegű gondok, családon belüli konfliktusok, érzelmi-lelki 
elhanyagolás, a szülők kifogásolható életvitele, a szenvedélybetegségek, egészségügyi 
okok. Sok esetben, egy családon belül a problémák halmozottan vannak jelen.  
Jellemző, hogy azok a családok, akik egyébként is szűkös anyagi keretből gazdálkodnak 
legális és illegális helyekről (pénzintézet, magánszemély) kölcsönöket, hiteleket vettek fel 
sok esetben nagyon magas kamatra, melynek következménye, hogy adósságcsapdába 
kerülnek, anyagilag ellehetetlenülnek, megnő a lehetősége és veszélye a kilakoltatásnak. 
Ezen folyamat megelőzésére nagyon kevés eszközünk van, hiszen sok esetben már akkor 
keresnek meg minket az érintettek, amikor a hátralékok miatt, már a behajtó cégekhez került 
az ügyük. Nagyon kevesen fogadják meg a családgondozók által kínált takarékosságra intő-, 
pénzbeosztást célzó és a hitelek felvétele elleni érvekről szóló,- tájékoztató tanácsokat. 
Megnövekedtek a szülők vagy a család életviteléből adódó problémák, amik a családon 
belüli konfliktusokhoz vezettek. A konfliktusok egyrészt krízisjellegűek, másrészt nagyfokú 
kommunikációs zavar, parttalan vitatkozás, felnőttek közötti durvaság, trágárság, 
eredménytelen egymásra mutogatás érzékelhető a felek között. Ebben, a felek közötti 
kommunikáció javításában, konfliktusfeloldásban, kompromisszumra jutásban nyújt 
segítséget a családgondozó. 
Változatlanul magas a gyermeknevelési problémák száma. Itt is megfigyelhető, hogy a 
gyermek serdülőkorba lépésével csúcsosodik ki. A háttérben általában valamilyen szinten 
elhibázott, következetlen, elhanyagoló nevelésmód áll. Továbbá jellemző, hogy a családban 
mindig fellelhető hibás működés, (hibás érzelmi és viselkedési modellek a környezet 
részéről) fennáll a családi légkör rejtett vagy nyílt zavara, mely mentálisan is megbetegít, 
illetve probléma, hogy a szülő sok esetben nem partnere a nevelési-oktatási intézménynek, a 
gyermek nevelésében. 
Munkánk során egyaránt előfordul információnyújtás, felvilágosítás, tanácsadás, ügyintézés, 
lelki-mentális esetkezelés, segítő beszélgetés, családi-párkapcsolati problémák kezelésében 
történő segítségnyújtás, gyermeknevelési problémák megoldásában való közreműködés, 
életviteli problémák rendezésében történő segítségnyújtás, konfliktuskezelés valamint 
hosszútávú együttműködésben megvalósuló segítő folyamat (családgondozás), a probléma 
mélységétől függően. 
Tájékoztatást nyújtunk a szociális biztonság megteremtéséhez a helyben igénybe vehető, 
valamint a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások köréről, az igénybe vétel 
feltételeiről, módjáról, elérhetőségéről. Segítséget nyújtunk a kliens számára az ellátást, 
valamint a szolgáltatást nyújtóval történő kapcsolatfelvételben és ügyintézésben.  
Rendszeresen tájékoztatjuk a hozzánk forduló ügyfeleket jogaikról, a gyermekek fejlődését 
biztosító támogatásokról, ellátásokról, valamint a támogatások igénybevételének feltételeiről, 
a hozzájutás módjáról.  
Munkánk része az egészségügyi, pszichológiai, nevelési, mentálhigiénés és a káros 
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, valamint a helyben nyújtott ellátások és 
szolgáltatások, és a helyben nem elérhető szolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése, 
szakemberek megkeresése.  
Segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében: az igénylő kérésére, kérvényeket, 
űrlapokat töltünk ki, közvetítő szerepet vállalunk ügyeik lebonyolításában. A szociális munka 
módszereivel igyekszünk segítséget nyújtani az ügyfélnek, hogy képessé tegyük őt, ügyei 
további intézésére. 
Segítjük a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyákat, tanácsokkal látjuk el őket. 
Tájékoztatjuk a kismamákat az őket, valamint a magzataikat megillető jogokról, 
támogatásokról, ellátásokról. Tájékoztatást nyújtunk az örökbeadás lehetőségéről, abban az 
esetben, ha az édesanya nem tudja vállalni gyermeke felnevelését.  



 
5.3. Családon belüli erőszak esetén a Gyermekjóléti Szolgálat feladatai 
Családon belüli erőszakról beszélünk, ha valaki a hozzátartozója biztonságát, testi – lelki 
épségét veszélyezteti, vagy károsítja, önrendelkezésében vagy szexuális 
önrendelkezésében korlátozza, testi erőszakot követ el vagy annak elkövetésével fenyeget, 
illetve e személy tulajdontárgyait szándékosan tönkreteszi, s ezzel elviselhetetlenné teszi az 
áldozat számára az együttélést. A családon belüli erőszak egyben gyermekbántalmazásnak 
is minősül. 
A gyermek elhanyagolásának, a rossz bánásmódnak a jeleit, azok a szakemberek 
észlelhetik elsődlegesen, akik napi kapcsolatban vannak a gyermekkel, vagy akik ismerik a 
családot, gyermeket (gondozónő, pedagógus, orvos, védőnő). Fontos, hogy a gyermekekkel 
foglalkozó szakemberek olyan kapcsolatba kerüljenek a családdal, hogy a rizikófaktorok és 
jelek felismerhetőek legyenek számukra. A családon belüli erőszak esetén különös figyelmet 
kell fordítani a gyermek érintettségére is. A családon belüli fizikai bántalmazás, még ha nem 
is a gyermekre irányul, őt akkor is érinti a bántalmazás. 
A gyermekjóléti szolgálatnak mindenkori feladata, hogy segítse a jelzőrendszer tagjait a 
gyermekbántalmazás felismerésében, feltárásában. Jelzést követően egy adott eset kapcsán 
a legmegfelelőbb segítség kifejtése érdekében konzultációs lehetőséget, szakmai 
megbeszélést tartunk a tagok számára, ahol tisztázni lehet a felmerült gyanút. 
Tényleges bántalmazás esetén a családgondozó értesíti a helyi gyámhivatalt. A rendőrség 
értesítése ez esetben már elengedhetetlen. Gyermekjóléti Szolgálatunk ezt követően felméri, 
hogy a gyermek a családban tartható-e, vagy gyámhivatali intézkedést kezdeményez a 
gyermek családból való kiemelése érdekében. 
Amennyiben a gyermek családból való kiemelése nem indokolt, elkezdődhet a 
családgondozás önkéntesen, vagy védelembe vétel keretében. A családgondozó nevelési 
tervet készít, amelyben a szülők és a gyermek vállalják, hogy a veszélyeztetés 
megszüntetése érdekében milyen szerepet, feladatot vállalnak. 
 
Gyermekjóléti Szolgálatunk feladata továbbá, hogy a településen élő lakosságot 
tájékoztassa arról, hogy mindenkinek jelzési kötelezettsége van, ha gyermekbántalmazásról 
szerez tudomást. 
 
5.4. Programjaink-szolgáltatásaink 
 
1.Adományosztás 
2010. évtől kezdődően, évente két alkalommal kapunk az Élelmiszer Banktól tartós 
élelmiszereket, amiket a meghatározott kritériumok alapján osztunk ki a rászorulók között. 
A lakossági felajánlásoknak köszönhetően, több alkalommal bútort és ruhákat juttatunk a 
nehéz helyzetben élő családoknak, gyerekeknek. 
 
A Gondozási Központ 2012-ben is megtartotta karácsonyi ünnepségét, melynek több éves 
hagyománya van városunkban. Decemberben közel 145 szociálisan rászoruló, hátrányos 
helyzetű gyermeket tudtunk megajándékozni. Az ünnepség után a gyerekeket és szüleiket 
megvendégeltük süteménnyel és üdítővel. 
 
Húsvétkor kevesebb felajánlás érkezik, így 35 gyermek számára tudtuk vidámabbá tenni az 
ünnepet. 
 
2.Gyermek csoport 
A Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálatánál több éve működik játékos 
készségfejlesztő gyermekcsoport. A csoportba a speciális osztály 1-4 évfolyamos tanulói 
vesznek részt. (12 fő). A gyerekekkel hetente egy alkalommal találkozunk.  
A foglalkozások keretein belül lehetőség nyílik a különböző „jeles napok” alkalmából 
ajándékok készítésére, valamint a gyerekek sok kreatív ötletet hoztak magukkal, amiket 
aztán sikerrel meg is valósítottak.  



A foglalkozásokon a gyerekekkel az évszakokhoz igazodó hagyományokat is 
felelevenítettük, hogy a tanulók ismeretei bővüljenek.  
 
3.Gyermeknapi rendezvény 
2008 óta kerül megszervezésre a gyermeknapi rendezvény. 
 
4.Nyári szabadidős foglalkozások 
A nyári szünidőben az általános iskolás gyermekek részére szabadidős programokat 
szervezünk, heti egy alkalommal, melyek között szerepel kézműves foglalkozás, játszótéri 
játék, kirándulások, uszoda- és könyvtárlátogatás, sportvetélkedők, lovaglás, arcfestés, 
batikolás, gofri sütés, habparti, a tűzoltók munkájának megismerése, Mézeskalács 
Múzeumlátogatás, bográcsozás, kerékpározás, Fekete Gólyaház megtekintése, különböző 
témakörökben beszélgetések.  
Több foglalkozás a nappali ellátást igénybe vevő idős emberekkel közösen kerül 
megszervezésre.  
Programjaink közül a kirándulásoknak volt a legnagyobb sikere. 
 
5.Nyári táboroztatás 
Több éve táboroztatunk gyerekeket a Balaton partján. 2013-ban pályázaton elnyert 
összegből, Hagyományőrző Tábort szerveztünk az Orbán Hegyen. 
 
6.Szakmai Nap 
Az előző évhez hasonlóan szakmai nap szervezése. 
 
7.Kapcsolattartás  
Lehetőséget biztosítunk a szakellátásban lévő gyermekek és szüleik, valamint külön élő-
elvált szülők és gyermekeik részére a kapcsolattartásra. Előre megbeszélt, vagy 
határozatban rögzített időpontokban tudunk helyet biztosítani számukra a meghitt, nyugodt 
együttlétre.  
 
6.AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA 
 
A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, kivéve azon eseteket, ahol a jogszabály az 
intézménnyel történő kötelező együttműködést írja elő. A szolgáltatásokért térítési díjat nem 
kell fizetni. 
A szolgáltatás igénybevételét kezdeményezheti a kliens, hozzátartozója, vagy az észlelő-és 
jelzőrendszer bármely tagja. 
A jelzés érkezhet az alábbiaktól: 

 Egészségügyi szolgáltatást nyújtóintézmények-védőnők, háziorvosok, 
 Nevelési, oktatási intézmények, 
 Rendőrség, 
 Ügyészség, 
 Bíróság, 
 Pártfogó felügyelői szolgálat, 
 Áldozatsegítség és kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,  
 Társadalmi szerveztek, egyházak, 
 Jegyző, 
 Társintézmények, 
 magánszemélyek, 
 Civil szervezetek. 

 
Magánszemélyek jelzése megtehető személyesen, telefonon, vagy írásban. A jelzőrendszer 
tagjai jelzést csak írásban tehetnek. Krízishelyzet esetén telefonos vagy személyes jelzés 
alapján is intézkedünk, de utólagosan itt is kötelező az írásbeli jelzés. 



Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást a jogosult gyermek és családja 
részére a lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső területen biztosítjuk. 
Kiemelt feladataink közé tartozik az észlelő-és jelzőrendszer működtetése, koordinálása és a 
lakosság tájékoztatása; az együttműködések és a munkakapcsolatok hatékonyságának 
növelése; az alaptevékenységek színvonalának folyamatos emelése; a gyermekek igényeire 
épülő preventív tevékenységek szervezése; a gyermekbántalmazással és gyermeki jogok 
érvényesítésével összefüggő feladatok teljeskörű ellátása. 
A fenti feladatok ellátását hatékony belső munkaszervezéssel, szolgáltatással, gondozással, 
szervező tevékenységgel kívánjuk biztosítani. 
 
7.A SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS HELYI MÓDJA 
 
A szolgáltatás működéséről, elérhetőségéről folyamatos tájékoztatást nyújtunk a települések 
lakosai részére a helyi újságban és a helyi televízióban. Személyes érdeklődésre információt 
adunk, valamint szórólapokról, plakátokról tájékozódhatnak az érdeklődők.  
A tájékoztatás nagymértékben hozzájárul a szolgáltatás szükség szerinti igénybevételéhez. 
 
A szolgáltatás megkezdése előtt az igénybevevő szóbeli és írásbeli tájékoztatást kap 

- az ellátás tartalmáról és feltételeiről;  
- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;  
- a panaszjog gyakorlásának módjáról;  
- az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;  
- a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás 

következményeiről; ( a gyermekjóléti szolgáltatás ingyenes) 
- a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.  

 
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 vevők részére.  
 
A tájékoztató tartalmazza 
a) az intézmény működési költségének összesítését,  
b) az intézményi térítési díj havi összegét,  
c) az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét.  
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetője az ellátottakat tájékoztatja az 
ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő segítségadási lehetőségeiről, az azok elérhetőségéről.  
 
8.AZ ELLÁTOTTAK ÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐ SZEMÉLYEK 
JOGAINAK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK  
 
8.1.Az ellátottak jogainak védelme 
A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a fiatal felnőtt, 
továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdek-képviseleti és szakmai szervek 
panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél, 

- az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében,  
- a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése 

esetén.  
Az intézmény vezetője a panaszt kivizsgálja, és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más 
lehetséges módjáról. A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a fiatal 
felnőtt az intézmény fenntartójához vagy a megyei gyámhivatalban működő gyermekjogi 
képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője 15 napon belül nem küld értesítést a 
vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.  
A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevő 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 igénybevételére.  
Tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen az ellátott neme, 
vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora 
cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy egyéb 
helyzete miatt.  
Az ellátást igénybe vevőket megilleti alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű 
tiszteletben tartására, különös figyelemmel 

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

 
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével 
kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, 
hogy az ellátást igénylő adataihoz, csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Az 
intézményvezető köteles biztosítani továbbá, hogy az intézményi elhelyezés során az ellátott 
egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos 
információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen 
tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybe vevő szociális rászorultságának tényére.  
A gyermekek ügyeinek intézése során az intézmény biztosítja a gyermeki jogok védelmét és 
elősegíti a szülő jogainak érvényesülését. 
A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység végzése során az intézmény biztosítja, hogy a 
gyermek és hozzátartozói a gyermekjogi képviselő személyét és a vele való kapcsolat 
felvételének módját megismerhessék, 
 
Gyermekjogi képviselő: 
 
 Porczió Györgyné 
 
Módszertani Gyermekotthon 
7100 Szekszárd 
Szentmiklósi u. 5. 
 
Telefonszám: 20/4899-638 
E-mail: porcziom@kapos-net.hu 
Fogadóóra: minden hétfőn 10.00-13.00 óráig 
 
8.2. A személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos 
szabályok: 
Jogok 
Az intézménynek és a fenntartónak biztosítania kell 

- a megfelelő munkavégzési körülményeket, 
- a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést, 
- az emberi méltóság és a személyiségi jogok tiszteletben tartását, 
- az elvégzett munka elismerését, 
- a szakmai ismeretek folyamatos továbbfejlesztésének lehetőségét.  

 
Az Gondozási Központ munkatársai közfeladatot ellátó személyeknek minősülnek.  
 
Kötelességek:  
A vezető köteles 
A problémák megbeszélésére soron kívül lehetőséget biztosítani.  

- A panaszügyek kivizsgálását azonnal megkezdeni.  



- Írásban tett panaszbejelentést - a probléma kivizsgálását követően azonnal (de 
legkésőbb 5 napon belül) - írásban megválaszolni, az ellátottak által - akár szóban, 
akár írásban - tett panaszbejelentésről a fenntartót tájékoztatni.  

 
A szociális szolgáltatást végző kötelességei 

- Tevékenységét a hatályos jogszabályok és szakmai szabályok szerint végzi.  
- A munkáját a tőle elvárható legnagyobb szakértelemmel és gondossággal, a 

munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végzi.  
- A kapott tárgyi eszközökért felelősséget vállal.  
- Munkatársaival együttműködik.  
- A munkája során tudomására jutott alapvető információkat megőrzi.  
- Köteles az adatvédelmi törvény betartására, büntetőjogi felelőssége tudatában.  
- Az ellátottnak kölcsön pénzt nem adhat, tőlük ajándékot, pénzt el nem fogadhat.  
- A gondozás megszűnését követő 1 évig sem maga, sem a vele közös háztartásban 

élő hozzátartozói a gondozott személlyel tartási, életjáradéki, öröklési szerződést 
nem köthet. 

- Velük olyan jogügyletet, pl. adás-vétel, nem köthet, amelyből anyagi vagy más előnye 
származik. 

- Köteles az ellátott személyiségét, méltóságát, jogait és önrendelkezését tiszteletben 
tartani, valamint egyéni igényeit és szükségleteit, aktuális állapotát, életkorát, 
képességeit és készségeit figyelembe venni.  

 
9.A SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓK FOLYAMATOS SZAKMAI FELKÉSZÜLTSÉGE, 
BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA, FORMÁJA 
 
2005. május 01-jétől a Gondozási Központ keretein belül történik a családsegítő és 
gyermekjóléti feladatok ellátása. A Gondozási Központ szociális, egészségügyi és 
gyermekjóléti feladatokat lát el. Az intézmény részben önálló gazdálkodási és 
bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik, szakmailag önálló. Működési területe Bátaszék város, 
valamint megállapodás alapján a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a házi segítségnyújtás és a nappali ellátás 
szakfeladatán jelentkező feladatok esetében Alsónána, Alsónyék, Báta, Pörböly, Sárpilis és 
Várdomb községek. 
 
Az intézmény munkavállalói létszáma 20 fő, ebből 3 fő családgondozó, ők látják el a társult 
településeken is a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat. Az intézmény élén a Gondozási 
Központ intézményvezetője áll, aki egyben a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
szakmai vezetője. 
Bátaszék városban a családgondozói feladatokat két családgondozó látja el és egy közcélú 
foglalkoztatott, aki a rendszeres szociális segélyezettekkel való együttműködést végzi. 
Alsónánán a bátaszéki családgondozó látja el a szolgáltatást, valamint 2011.09.01-jétől 
Pörböly községben is elvégzi a családgondozói teendőket. Várdomb, Báta és Sárpilis 
községekben 2011.09.01-jétől új családgondozó végzi a tevékenységet, mivel az előző 
családgondozó gyermekvállalás miatt, hosszabb időre van távol. Ő az, aki Alsónyék 
községben is ellátja a családgondozói feladatokat. 
Az intézmény minden dolgozója szakképzett. 
Intézményünk kiemelt figyelmet fordít a dolgozók szakmai tudásának bővítésére. Lehetőség 
nyílik a szakmai műhelyeken, konferenciákon való részvételre. A továbbképzési 
kötelezettségét minden munkavállaló teljesítette és teljesíti. Igény szerint lehetőséget 
biztosítunk szupervízió igénybevételére.  
 
 
 

7. VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 



 
 
1.ISKOLA FELADAT ELLÁTÁSOK 
 
A 2012/2013. tanévben 25 osztályban 491 diák tanul a BAP MOK Kanizsai Dorottya 
Általános Iskolában. 
 
2008 szeptemberében átadták a Tanuszodát, ezért 2 hetente minden diák 2 testnevelés órát 
ott tölt el. 
 
A védőnő az egészségügyi alapellátás keretében szervezett preventív feladatokat lát el, az 
iskolaorvossal és a pedagógusokkal együttműködve. 
Az iskolában a pedagógusok és más munkakörben dolgozók is segítik a védőnő munkáját 
azzal, hogy a vizsgálatokra, az oltásokra elkísérik a tanulókat, kiosztják, majd aláírás után 
összeszedik a szülői értesítőket. 
Célja: A tanulókban kialakítani az egészséges életmódra és a helyes szokások 
alkalmazására való törekvés igényét. 
 
1.1. Az alábbi védőnői szűrővizsgálatok elvégzése kötelező a 2., 4., 6., és a 8. 
osztályokban 
- testi fejlődés 
- elhízás, kóros soványság 
- mozgásszervek állapota 
- vérnyomás 
- fogbetegségek 
- éleslátás és kancsalság 
- színlátás 
- hallás 
- nemi fejlődés 
- golyvaszűrés 
 
A 6. és 7. évfolyamosok védőoltásának megszervezése. A jelenleg 7. osztályosok az Engerix 
B védőoltásuk 1. adagját 2012 márciusában, 2. oltását 2012 szeptemberében kapják meg. 
Az iskolaorvos szűréskor státuszvizsgálatot végez úgy, mint a szív, has, mozgásszervek stb. 
ellenőrzése. A kiszűrt tanulókat szükség esetén szakorvoshoz vagy a háziorvosához 
irányítja. 
 
A szakorvos által megvizsgált és az elváltozást megerősítő leletek alapján és a már eddig is 
ismert elváltozások alapján, a tanulókat a védőnő gondozásba veszi. 
 
Az iskolai egészségnevelésben a védőnő részt vesz, a következő témakörökben órát tart, ha 
kérik, akkor segít az oktatási segédanyagok beszerzésében, illetve szakmai segítséget kér a 
témában kompetens szakemberektől  . 
Segít az „Egészségnapok” lebonyolításában. 
 
Az egészségnevelés témái lehetnek : 
 

- környezeti - és személyi higiéné ( különös tekintettel a fejtetvek és azok írtására, és a 
tetvesség megelőzésére ) 

- elsősegélynyújtás 
- csecsemőgondozás 
- a testi és lelki változások a prepubertás és pubertás korban 
- menstruáció  



- táplálékaink hatása bőrünkre, bőrápolásról, kozmetikus tanácsadását 
megszervezhetem 

- szeretet, szerelem, szexualitás 
- fogamzás, fogamzásgátlás 
- AIDS prevenció 
- drog prevenció, rendőrségtől szakember meghívása 
- szexuális úton terjedő betegségek ismertetése 
- 5. évfolyam: egészséges táplálkozási szokásokról 
- 6. évfolyam: dohányzás megelőzés 
- 8. évfolyam: dohányzás megelőzés(szervbemutatással egybekötve ?) 
- környezetünk védelme –saját egészségünk védelme 
- a védőoltások és a szűrővizsgálatok fontossága 

 
1.2. A védőnői munka részletes leírása 
 
Szeptember- október 
Az előző tanév védőnői jelentésének készítése, befejezése.  
Az orvosi jelentésekhez adatok szolgáltatása. 
Az adott tanév munkatervének elkészítése. 
Dokumentációk ellenőrzése –törzslapok küldése, kérése. 
 
Névsorírások- tetvességi vizsgálatokhoz, védőoltásokhoz. 
Tetű szűrések, visszaellenőrzések,ezek jelentése.  
Szülői értekezleteken előadás a tetűről és annak írtásáról, és ezt a tanulókkal is ismertetni - 
interaktív módszer és képek segítségével. 
A védőoltások dokumentációjának ellenőrzése az újonnan érkezett tanulók egészségügyi 
törzslapjaiban, különös tekintettel a Infanrix IPV védőoltásra. 
A védőoltások beadásának előkészítése, védőoltási ismertetők kiosztása a tanulóknak, 
amelyet a szülővel aláírat. A gyermek visszahozza a szülői beleegyező nyilatkozatot, melyet 
a gyermek egészségügyi törzslapjához kerül csatolásra. 
A védőoltások fontosságáról interaktív ismertetők tartása, az oltásokat dokumentálása, a 
pótoltások megszervezése. 
 
6. évfolyam védőoltásai:  
- diftéria ,pertussis és  tetanus ellen  
- rózsahimlő, kanyaró és mumpsz ellen 
 
7. évfolyam védőoltása: 
- hepatitis B ellen. 
 
A veszélyeztetett és gondozott tanulók nyilvántartásba vétele, személyi higiéné vizsgálata, a 
kiszűrtek újra ellenőrzése, és ennek jelentése. 
 
A sérült tanulók ellátása egész évben. 
Adminisztrációs tevékenységek,  
Mentőládák feltöltése.  
Az előző tanév végén történt testnevelési besorolások újra ellenőrzése az iskolaorvossal. 
 
Igény esetén szakkör indítása – elsősegély, csecsemőgondozás. 
A ducitornán részt vevő diákok ismereteinek bővítése. 
 
Továbbképzéseken való részvétel. 
 
A konyha és az iskolai büfé ellenőrzése, látogatása. 
 



Havonta, illetve szükség szerinti gyakorisággal megbeszélés a Gyermekjóléti Szolgálat 
szakembereivel. 
 
A 8. évfolyamosok szűrésének megkezdése. 
 
 
 
 
November-december 
Szűrővizsgálatok végzése a 6. évfolyamosoknál, az orvosi vizsgálatok előkészítése, 
adminisztrációja. 
Pótoltások szervezése, oltóanyag igénylése, jelentés készítése. 
5. és a 6. osztályos lányoknak – testi és lelki változásokról a menstruációról előadás és 
interaktív beszélgetés. 
Az 5. osztályosoknak az egészséges táplálkozásról filmvetítés, interaktív beszélgetés, 
különböző cukrok kóstolója. 
Mentőládák újbóli feltöltése, környezeti higiéné ellenőrzése. 
Személyi higiénés ellenőrzések, szükség szerinti kezelések. 
8. évfolyam: AIDS megelőzéséről, káros szenvedélyekről, szenvedélybetegségekről. 
6. évfolyam: dohányzás megelőzéséről a pedagógusokkal együttműködve. 
 
Január- február 
Szünet után rögtön személyi higiéné ellenőrzése, visszaellenőrzése, szükség esetén a 
védőnő felveszi a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóival, ha valakinek a hajában 
többször élő tetűt talál, és azokat a szülő nem megfelelően írtja ki . 
Jelentés az ÁNTSZ felé. 
Az elkezdett felvilágosító órák megtartásának folytatása. 
Védőnői és orvosi vizsgálatok végzése, szervezése a 4. és 2. évfolyamosoknál, beutalók 
kiosztása, azok visszaellenőrzése. 
 
8. évfolyam: igény szerint előadás a családi életre való nevelésről,  
- felnőtté válásról, fogamzásról illetve fogamzásgátlásról, előtérbe helyezve az érzelmi, lelki 
változásokat. 
7. évfolyam: hepatitis B 1. védőoltása nem kell! 
- a szenvedélyek zsákutcája 
Higiénés és élelmezési ellenőrzések. 
 
Április- május- június 
Az általános iskolában tisztasági ellenőrzések, élőtetves gyerekek visszaellenőrzése. 
Pótoltások szervezése, jelentése, adminisztrációja. 
Egészségügyi törzslapok ellenőrzése, hiányzó adatok kitöltése. 
A védőnői szűrések folytatása, a szükséges beutalók kiosztása. 
A 16 éves tanulók védőnői szűrővizsgálata, családi anamnézisük felvétele orvosi vizsgálatuk 
megszervezése. 
Május 15-ig elkészítésre kerül az iskolaorvossal a jövő tanévre várható előzetes testnevelési 
besorolást. A végső besorolásra a következő tanév elején kerül sor. 
A konyha és a büfé látogatása. 
Mentőládák ellenőrzése, feltöltése, sérültek ellátása. 
Táborozáshoz, kirándulásokhoz mentőládák előkészítése. 
 
Fogadóóra BAP Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Kanizsai Dorottya Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézményében: Cikádor Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú Művészeti Általános Iskola és Cikádor Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola, II Géza Gimnázium 
 



I.számú körzet BAP Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Kanizsai Dorottya Általános 
Iskola Cikádor Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Általános Iskola alsó 
tagozatos tanulói (kivéve a speciális alsó tagozatos osztályt) 
Általános Iskola: hétfő 8.00-12.00-ig  
 
II. számú körzet BAP Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Cikádor Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola II. Géza Gimnázium tanulói 
Gimnázium: péntek 10.00-12.00-ig (helyszín az ált. isk.) 

III. számú körzet BAP Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Kanizsai Dorottya Általános 
Iskola Cikádor Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Általános Iskola 
Speciális tagozatos tanulói (alsó-felső) 
Általános Iskola: minden hónap első csütörtök 8.00-10.00-ig 
 
IV. számú körzet BAP Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Kanizsai Dorottya Általános 
Iskola felső tagozatos tanulói, Cikádor Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Általános Iskola tanulói, kivéve a speciális tagozat felső osztályos tanulói 
Általános Iskola:   kedd :10.00-12.00-ig 

                       szerda: 8.00-12.00-ig 

 
Július- augusztus: 
Az egészségügyi törzslapokat rendezése, és adminisztrációs feladatok végzése, jelentések 
készítése, oltóanyagokat rendelése. 
A körzeti védőnők szükség szerinti helyettesítése.  
Pörbölyön az Általános Iskolában a 2012/2013-es tanévben 30 diák kezdte meg 
tanulmányait a 2 osztályban, 4 évfolyamon. 
Minden hónap 4. csütörtökén, illetve az iskola és az orvos igényének megfelelően 
tartózkodik a településen a védőnő. 
A szűrési és az egészségnevelési feladatai megegyeznek a bátaszéki általános iskolában az 
alsó tagozatosok körében ellátottakkal.  
 
2. A TERÜLETI VÉDŐNŐ FELADATAI 

 
- Körzethez tartozó óvodák ellátása 
- Nővédelem: 
- Várandós anyák gondozása 
- Gyermekágyas anyák gondozása 
- 0-6 éves korú gyermekek gondozása 
- Oktatási intézménybe nem járó tanköteles korú gyermekek gondozása 
- Családgondozás 

 
2.1.Óvodában végzett feladatok 
Az óvodákban nem történik szűrővizsgálat. 
 
A 0-6 éves gyermekek, így az óvodás korúak is, évente a tanácsadóban, a szülő 
jelenlétében szűrővizsgálaton esnek át. 
Az óvodákban a védőnő egyeztetett munkaterv szerint tevékenykedik. 
 
I. Szakgondozás:  
Gondozás: A krónikusan beteg gyermekek és veszélyeztetett gyermekek gondozása 
folyamatos. 
Közegészségügy, környezet- egészségügy: Tisztasági vizsgálatok elvégzése. Környezet 
egészségügyi ellenőrzése. 
 



II. Szociális gondozás. 
Az említett feladatok végzése folyamatos. 
III. Egészségnevelés: Részt vesz az egészségvédelmi programok tervezésében, 
szervezésében és megvalósításában. 
 
2.2. Nővédelem 
- A védőnő közreműködik az egészségnevelésben, 
- családi életre, szülői szerepre való felkészítésben, 
- egészségmegőrzéshez, családtervezéshez tanácsot ad, 
- részt vesz a szűrővizsgálatok szervezésében, elvégzésében. 
 
2.3. Várandós anyák gondozása 
A várandós, a védőnői nyilvántartásba vételekor, gondozási tervet vesz át. A 
gondozási terv célja, hogy nyomon kövesse a várandóság folyamatait és a szükséges 
vizsgálatokra felhívja a figyelmet.  
 
- A védőnő a várandós anyát otthonában, illetve a tanácsadóban folyamatos 
gondozásban részesíti,  
- folyamatosan konzultál a várandósgondozásban résztvevő szülész orvossal, és a 
házi orvossal,  
- figyelemmel kíséri a várandós nő családi, szociális, munkahelyi körülményeit, 
egészségi és pszichés állapotát, szükség esetén az állapotos nő beleegyezésével, 
kezdeményezi azok megváltoztatását,  
- tájékoztatja a várandóst a rá vonatkozó jogszabályokról és jogosultságokról, 
- megszervezi a szülésre felkészítést, 
- kiemelt figyelmet fordít az anyatejes táplálásra, előkészíti a családot az újszülött 
fogadására,  
- a védőnő a gondozás során tudomására jutott mindazon körülményekről tájékoztatja 
az állapotos nő kezelőorvosát, amelyek befolyásolhatják a magzat egészséges 
fejlődését, 
- kezdeményezi a kórházba utalást, a szociális segélyezést, illetve szükség esetén az 
anyaotthoni elhelyezést, 
- az állapotos nőt, a nyilvántartásba vételi időponttól számított 8 napon belül 
otthonában meglátogatja, zavartalan várandóság estén 5 alkalommal látogatja. 
- a 33/1992.(XII.23.) NM rendelet alapján az alábbi vizsgálatokat önállóan végezheti:  

- testsúly, testmagasság mérés, 
- has körfogat mérése, 
- symphysis-fundus távolság mérés, 
- vérnyomásmérés, 
- pulzusszámlálás, 
- magzati szívműködés vizsgálata, 
- terhesség külső tapintásos vizsgálata, 
- emlők szemrevételezése és tapintásos vizsgálata, 
- terhes nő vizeletének vegyi és tesztcsíkos vizsgálata, 

A várandós gondozás olyan komplex egészségügyi szolgáltatás, amely a szülész-
nőgyógyász szakorvos, a házi orvos, a védőnő, és a gyermeket váró nő 
együttműködésén alapul. 
 
2.4. Gyermekágyas anyák gondozása 
A gyermekágyas, a védőnői nyilvántartásba vételekor, gondozási tervet vesz át. A 
gondozási terv célja, hogy nyomon kövesse a gyermekágyas időszak folyamatait és a 
szükséges vizsgálatokra felhívja a figyelmet.  
-.A védőnő a gondozást a gyermekágyas anya mindenkori állapotának és 
szükségletének megfelelően végzi, 



- a gyermekágyas anyát a szülőintézetből történő távozást követően 24 max.-72 órán 
belül meglátogatja, és gondozza 6 hétig akkor is, ha az újszülött nem tért haza, vagy 
maghalt, 
- segítséget nyújt és tanácsot ad a szülést követő egészségi állapotra vonatkozóan, 
szoptatással, gyermekgondozással, valamint családtervezéssel összefüggő 
kérdésekben, 
- felvilágosítást nyújt az igénybe vehető szakrendelésekről. 
 
2.5. 0-6 éves korú gyermekek gondozása Az újszülött szülője a védőnői 
nyilvántartásba vételekor, gondozási tervet vesz át. A gondozási terv célja, hogy 
nyomon kövesse a fejlődés folyamatait és a szükséges vizsgálatokra felhívja a 
figyelmet.  
 
- A védőnő fokozott figyelemmel kíséri az újszülött fejlődését, a koraszülöttek, a kis 
súllyal születettek, valamint az egészségi és környezeti ok miatt, veszélyeztetett 
csecsemők és kisgyermekek pszichoszomatikus fejlődését, 
- az újszülöttet 24 max-72 órán belül otthonában meglátogatja, 
- fokozott figyelemmel kíséri az anyatejes táplálást, és mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a gyermek élete első 6 hónapjában kizárólag anyatejes táplálást 
kapjon, 
- tanítja az anyát a szoptatás helyes technikájára, tejelválasztás fokozására, 
- a csecsemő zavartalan fejlődése esetén 6 hetes koráig hetente, majd havonta végez 
látogatást, 
- a csecsemő táplálásával kapcsolatos tanácsokat ad, szükség esetén gyakorlati 
bemutatót tart, 
- felkészíti a családot, a beteg csecsemő és kisgyermek ápolására. 
- A 49/2004. (II.8.) NM rendelet alapján a védőnő által elvégzendő alap-
szűrővizsgálatok: 

- testi fejlődés (súly, hossz, fej, mell körfogat), 
- pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés,  
- érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallásvizsgálat), 
- BCG heg ellenőrzés, 
- mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerinc elváltozások), 
- golyvaszűrés, 
- vérnyomásmérés. 

A szűrővizsgálatok a védőnői tanácsadáson történnek, a törvényben előírt életkorban: 
1-, 3-, 6 hónaposan, 1-,2-,3-,4-,5- és 6 évesen. 
A szűrővizsgálat eredményéről a szülő írásos tájékoztatást kap, melyet aláírással 
igazol. 
 
-az 1-3- éves korú gyermekeket általában évente legalább 6 alkalommal meg kell 
látogatni, 
 
A 3-6 éves korú óvodások ellátásának feladatai magába foglalják a 2.1.5, a 2.1.6, a 
2.1.7. szám alatt felsorolt védőnői feladatok. 
- óvodáskorú gyermekek évenkénti szűrővizsgálata (a fentebb felsoroltak alapján), 
alapszűrések végzése, szakvizsgálatokra küldés, leletek ellenőrzése, 
- krónikus beteg gyermekek állapotának megfigyelése, életvitelük segítése, 
- a védőnő részt vesz az egészséggel kapcsolatos alapismeretek oktatásában, 
tisztasági szűrővizsgálatokat végez, 
- a család felkészítése a közösségbe kerüléssel kapcsolatos problémák megelőzésére, 
felismerésére és ezek megoldásában való segítségnyújtás, 
- a családgondozás területén a védőnő feladata a gondozott családban előforduló 
egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelőzése, felismerése. 



A családlátogatás keretén belül, illetve önálló védőnői tanácsadás során folyamatos, 
egyéni, célzott és igény szerinti gondozást végez. Segíti a harmonikus szülő-gyermek 
kapcsolat kialakulását az egészséges fejlődés érdekében. Tanácsot ad a gondozás 
során felmerült problémák rendezésében. 
 
2.6.A védőnő egyéb feladatai 

- A gyámhatóság felkérésére környezettanulmányt készít, 
- a terhes- és gyermekellátás terén közreműködik a háziorvos feladatainak 

ellátásában,  
- tájékoztatást nyújt a gyermekjóléti szolgálat részére, ha a várandós anya 

szociális válsághelyzetbe jut, 
- a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti a gyermek bölcsődébe történő 

felvételét, 
- javaslatot tehet a 3 éven aluli, egészségügyi okok miatt, ellátást igénylő gyermek 

átmeneti gondozására történő nevelőszülői befogadására, 
-  figyelemmel kíséri, nyilvántartja, gondozza a bántalmazott gyermekeket, szükség 

szerint, intézkedik helyzetük megoldásában. 
 
2.7. Adminisztráció 
A területi munka adminisztrációja a 49/2004. ESZCSM rendelet alapján történik. 
 
A családgondozási törzslap tartalmazza: 

- a családi adatlapot, 
- a nővédelmi, 
- a várandós anya, 
- a gyermekágyas, 
- a 0-6 éves korú gyermek védőnői gondozási lapját. 

 
A védőnői gondozási lapok tartalmi követelményei: 

- személyi adatok, 
- anamnézis, 
- szűrővizsgálatok/státus vizsgálatok, 
- védőoltások adatai, 
- fokozott gondozásba vétel adatai, 
- védőnői látogatások, tanácsadások, intézkedések dokumentációja, 
- gondozott háziorvosának/házi gyermekorvosának neve, elérhetősége, 
- 2009-01-01-től kizárólag gépi adatfeldolgozással történik az adminisztráció. 

 
Az iskola védőnői munka adminisztrációja: 

- egészségügyi törzslapok, 
- védőoltások, 
- szakorvosi beutalások, 
- veszélyeztetett gyerekek nyilvántartása, védőnői jelentés összesítője, 
- ÁNTSZ felé jelentések. 

 
2.8. Jelentési kötelezettségek 
1.)Területi Védőnő 
 
a.) Kistérségi vezető védőnő felé . 
Havi rendszerességgel: 
Jelentés népmozgalmi adatokról /Születés; élveszületés, koraszülés, halvaszülés, 
egészségnevelési munka/ 
Évente egy alkalommal: 
Egészségnevelésről, 
Élveszületésről, súlyszerinti jelentés, 



Gyerekjóléti szolgálattal való együttműködésről. 
Anyatejes napról. 
Az OSZMK honlapjára, minden hónap 15-ig, elektronikus úton: A területi védőnői munkáról. 
 
b.) ÁNTSZ felé: 
Havi rendszerességgel: 
Jelentés folyamatos oltás állásáról, 2 hónapon túl elmaradott oltásról, el- és beköltözésről. 
Jelentés fejtetvesség fertőzöttségről. 
Negyedévente jelentés a fejtetvesség szűréséről. 
Évente egy alkalommal 
Oltási éves jelentés 
 
c.) OSZMK felé: 
Évente egy alkalommal-on-line 
Jelentés óvodai, iskolai munkáról  
Havonta / a tárgy hónapot követő 15.-ig/ Védőnői jelentés- on-line 
 
d.) Az oktatási intézmény ellátó védőnő a tárgy évet követő 10. 15-ig munkatervet készít, 
melyet átad a az oktatási intézmény vezetőjének, munkáltatónak, kistérségi vezető 
védőnőnek.  
 
2.) Iskola védőnői feladatok esetében 
 
a.) OSZMK felé: 
Évente egy alkalommal 
Jelentés iskola egészségügyi munkáról 
 
b.) ÁNTSZ felé: 
Jelentés iskolai kampány védőoltásokról 
Jelentés fejtetvesség fertőzöttségről 
Negyedévente jelentés a fejtetvesség szűréséről 
 
c.) Kistérségi vezető védőnő felé: 
Jelentés egészségnevelési munkáról 
 
2.9. Az egészségnevelés területén végzett munka 
Gondozottaink körében állandó egészségnevelési témák:  

- egészséges táplálkozás, életmód, dohányzás, környezeti és személyi 
higiené, 

- védőoltások, szűrővizsgálatok /rákszűrés/. 
 

Több éve megemlékezünk „Anyatejes világnap”-ról, melynek keretében köszöntjük és 
megvendégeljük a gyermekeiket hosszabb ideig szoptató kismamákat. Ezzel is felhívjuk a 
figyelmet az anyatejes táplálás fontosságára. 
A Morzsu Egyesülettel együttműködve, Baba-mama játszót működtetünk, heti 
rendszerességgel, 1-3 éves korú gyermekek részére. 
Anyacsoport összejövetelét működtetjük, szintén heti rendszerességgel, kiscsecsemők és 
édesanyjuk részére. 
Babamasszázs is rendszeresen történik 
Igény szerint előadókat hívunk, akik a kívánt témáról tartanak előadást.  
 
 

 

8. KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET FElADATELÁTÁSA 



 

 

A központi háziorvosi ügyelet feladatellátását 2013.09.01-től végzi a Gondozási Központ. Az 
ügyeleti feladatok ellátása Bátaszék város, továbbá Alsónána, Alsónyék, Báta, Pörböly, 
Mórágy és Várdomb községek önkormányzataira terjed ki. 

Cél, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés c.) pontjában 
foglalt, alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyelet ellátása, az egészségügyi alapellátáshoz 
kapcsolódó központi háziorvosi ügyeleti szolgálati feladatok hatékony, összehangolt és 
eredményes ellátása, a társult önkormányzatok közigazgatási területére kiterjedő központi 
háziorvosi ügyeleti szolgálat biztosítása az alábbiak szerint: 

 hétközben hétfőtől péntekig délután 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, 
 hétvégén szombat reggel 8.00 órától hétfő reggel 8.00 óráig, valamint  
 munkaszüneti napokon. 

 
1.A KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT HELYE, IDEJE, 
RÉSZTVEVŐK KÖRE, ÁLTALÁNOS RENDJE 
 

 
1.1. Az ügyeleti szolgálat helye  
Bátaszék, Kossuth utca 54. 
Tel.: 74/492-603 
 
1.2. Az ügyeleti szolgálat ideje  
Munkanapokon: Hétfőtől péntekig délután 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig 
Hétvégén: szombat reggel 8.00 órától hétfő reggel 8.00 óráig 
Munkaszüneti napokon: Ha a munkaszüneti nap előtt munkanap van, akkor a munkanapot 
követő nap reggel 8.00 órától a munkaszüneti napot követő nap reggel 8.00 óráig. Ha a 
munkaszüneti nap előtt hétvégi pihenőnap van, akkor folyamatos az ellátás a munkaszüneti 
napot követő munkanap 8.00 óráig.  
 
1.3. Az ügyeleti szolgálatot ellátó orvosok 
1. Bátaszék város mindenkori felnőtt és gyermek háziorvosai,  
2. a Társulásban résztvevő önkormányzatok mindenkori felnőtt és gyermek háziorvosai, 
3. Bátaszék város Önkormányzatával ügyeleti feladatellátásra szerződést kötött orvosok. 
 
1.4. Az ügyelet általános rendje 
1. Az ügyelet ellátása a Gondozásai Központ vezetője által készített ügyeleti rend szerint 

történik. 
2. Az ügyeletet adó egészségügyi dolgozók kötelesek az ügyelet helyén annak kezdetére, 

munkára képes állapotban pontosan megjelenni. 
3. Az ügyeleti feladatokat ellátóknak munkájukat kellő körültekintéssel, a szakmai és etikai 

elvárásoknak megfelelően kell végezniük. 
4. Az ügyeletes orvos egyben az adott ügyelet vezetője is. 
5. Az ügyelet vezetője felelős a munkarend és a munkafegyelem betartásáért, az ügyeletre 

fordított anyagi javak ésszerű, takarékos felhasználása. 
6. Az ügyeletes személyzet az ügylet helyét csak szakmai indokból hagyhatja el. 
7. Az ügyeletvezető az ügyelet lejártával az „ügyeleti naplóban” az ügyeletről rövid 

összefoglaló jelentést ad. Ebben jelzi az ügyelet ellátása során esetlegesen észlelt 
problémákat. 

8. Személyi problémák esetén külön jelentést tesz a Gondozási Központ vezetőjének. 
9. Az ügyeleti szolgálat ellátása során a hívási-, indulási- és érkezési időket pontosan 

dokumentálni kell. 



10. Az ügyeleti díjak elszámolásának alapja az ügyeleti jelenléti ív. 
11. Az ügyeletcseréről a Gondozási Központ vezetőjét 24 órával előtte értesíteni kell. Tartós 

akadályoztatás esetén az ügyelet biztosításáért a Gondozási Központ vezetőjének 
történő bejelentéssel egyidejűleg az orvos felel. 

 
2. AZ ÜGYELETES ORVOS FELADATAI 
1. Az elkészített ügyeleti beosztás alapján az adott időre az ügyelet helyén pontosan 

megjelenik. 
2. Ellátja az ügyeletvezetői feladatokat az ügyelet általános rendje szellemében. 
3.  Az ügyeletet teljesítő orvos 

a) orvosi ellátásban részesíti, 
aa) a rendelőben megjelent járóbeteget, sérültet, 
ab) hívásra otthonában, tartózkodási helyén a fekvőbeteget, sérültet, 
ac) heti pihenőnapon és munkaszüneti napokon a folyamatos gyógykezelésre szoruló 
beteget; 

b) gondoskodik 
 ba) a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló beteg kórházi beutalásáról, szakorvosi 
vizsgálatra, gyógykezelésre utalásáról, 
bb) szükség esetén a betegnek az illetékes intézetbe történő szállításáról; 

c) igazolja a beteg keresőképtelenségét; 
d) hatósági megkeresésre vagy a sérült kérelmére orvosi látleletet készít, és azt kiadja a 

hatóság részére, illetőleg a külön jogszabályban foglalt térítési díj megfizetését 
követően a sérültnek; 

e) hatósági megkeresésre a betegnél (sérültnél) általános orvosi vizsgálatot végez, 
véralkohol-vizsgálathoz vért vesz, drogtesztet, illetve egyéb szükséges vizsgálatokat 
végez; 

f) rendkívüli esetben (tömeges sérülés, mérgezés, elemi csapás stb.) a mentést 
megszervezi, és mindaddig irányítja, amíg a mentőszolgálat orvosa a helyszínen a 
mentés irányítását át nem veszi; 

g) ellátja a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben előírt feladatokat. 
h) gondoskodik arról, hogy a beteg kezelőorvosa megfelelő tájékoztatást kapjon az általa 

nyújtott ellátásról. 
4. Munkáját a mindenkori szakmai és etikai elvárások szellemében a Magyar Orvoskama-ra 
elvei szerint végzi. 
 
3.AZ ÜGYELETES NŐVÉR FELADATAI 

1. Az elkészített ügyeleti beosztás alapján az adott időre az ügyelet helyén megjelenik. 
2. Végzi az orvos által elrendelt feladatokat, melyeken belül: 

a) fogadni és dokumentálni kell az ügyelethez érkező hívásokat, 
b) amennyiben az ügyeletet ellátó orvos az ügyeleti feladatait az e célra rendszeresített 

rendelőn kívül látja el, a mentőszolgálat útján biztosítani kell a sürgős beavatkozást 
igénylő esetek ellátását, 

c) sürgős szükség esetén szakszerűen meg kell kezdeni az elsősegélynyújtást és 
gondoskodni kell a végleges ellátás biztosításáról, 

d) elő kell készíteni az ügyelet során ellátandó vizsgálatokhoz és beavatkozásokhoz 
szükséges anyagokat és eszközöket, 

e) el kell látni az ügyeletes orvos által meghatározott egyéb adminisztrációs és szakmai 
feladatokat, 

f) el kell végezni a területi hívások alapján az ügyeleti szolgálat mozgásának irányítását. 
3. Ellátja a szükséges egyéb adminisztrációs feladatokat. 
4. Munkáját a szakmai és etikai elvek szellemében humánus magatartással végzi. 

 



4.AZ ÜGYELETI SZEMÉLYZET SZÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
KÖVETELMÉNYEK  

1. A szállítást végző köteles a szállítási tevékenységéhez szükséges személyi feltételeket 
valamint személygépkocsit biztosítani. 

2. A szállítást végző az ügyeletre beérkező hívást követő 5 percen belül készen áll az 
ügyeletes orvos felvételére. 

 
 
A szakmai program mellékletei: 
 

Házirend – Nappali ellátás      1. számú melléklet 
Megállapodás – Nappali ellátás     2. számú melléklet 
Megállapodás – Étkeztetés      3. számú melléklet 
Megállapodás – Házi segítségnyújtás    4. számú melléklet 
Megállapodás – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   5. számú melléklet 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendszerének leírása  6. számú melléklet 
Szervezeti és működési szabályzat     7. számú melléklet 

 
 
 
 
 
Záradék: 
 
1. Jelen szabályzat a fenntartó jóváhagyása napján lép hatályba. 
 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyta véleményezte: 
 
Bátaszék Város Képviselő-testülete a ..……./2013. ( …….) számú határozatával 

Alsónyék Község Képviselő-testülete a  .……./2013. ( …….) számú határozatával 

Alsónána Község Képviselő-testülete a  .……./2013. ( …….) számú határozatával 

Báta Község Képviselő-testülete a  ..……./2013. ( …….) számú határozatával 

Pörböly Község Képviselő-testülete a ..……./2013. ( …….) számú határozatával 

Sárpilis Község Képviselő-testülete a ..……./2013. ( …….) számú határozatával 

Várdomb Község Képviselő-testülete a ..……./2013. ( …….) számú határozatával 

 
 
 
 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyta: 
 
 
 
Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény-fenntartó Társulási Tanácsa a  ………….../2013.(………) számú határozatával 
 
 



Bátaszék, 2013. 
 
 
 
 
 
 
        Borosné Simon Zsuzsanna 
         intézményvezető 
 
1.számú melléklet 

Gondozási Központ 
Nappali ellátás 

7140 Bátaszék Vörösmarty u. 8. 
                    Tel.: 74/ 491-706; 74/ 591-113 

 
 
 

IDŐSEK NAPPALI INTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE 
 

 
 
 
 
1. A házirend célja, hatálya 
 

1) A házirend célja, hogy meghatározza az idősek klubja belső rendjét és tájékoztasson 

az alapvető szabályokról. E szabályok ismerete és elfogadása feltétlenül szükséges 

ahhoz, hogy nyugodt, otthonos légkörben élhessünk és dolgozhassunk. A házirend 

mindannyiunk számára egyformán iránymutató, megköveteli a közösségi lét általános 

szabályainak megtartását, az intézményi vagyon védelmét, a szolgáltatást igénybe 

vevők  és a személyzet egymás iránti kölcsönös megbecsülését.   

 

2) A házirend hatálya kiterjed Bátaszék város Gondozási Központ Idősek Nappali 

Klubjában ellátást igénybe vevőkre, az intézmény alkalmazottaira, az idősek 

klubjában tartózkodó valamennyi idegen személyre. 

 
 

Az intézmény megnevezése, címe: 
Gondozási Központ Bátaszék 

Nappali Ellátása 
7140 Bátaszék Vörösmarty u. 8. 

Tel.: 06-74/491-706, 06-74/591-113 
 

Engedélyezett férőhelyek száma:   30 fő 

 



Nyitvatartási rend:   Munkanapokon 7.30-15.30 óráig 

 

2. Az ellátást igénybe vevők köre, igénybevétel módja 

 

Az idősek klubja Bátaszék város Önkormányzatának, Bátaszék és Környéke 

Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 

fenntartásában, az állam és az önkormányzat által biztosított szociális ellátás keretében 

működő intézmény, mely a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására 

részben képes időskorúak gondozására szolgál.  

Az idősek klubja szolgáltatást igénybe vehetik a Bátaszék, Alsónyék, Alsónána, Báta, 

Pörböly, Sárpilis, Várdomb települések közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, 

érvényes tartózkodási hellyel, vagy Bátaszéken településszintű bejelentéssel rendelkező és 

Bátaszéken a felsorolt településeken tartózkodó magyar állampolgárok. 

Az épület mozgáskorlátozottak számára akadálymentesen igénybe vehető. 

A szociális szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes 

képviselője szóban vagy írásban beterjesztett kérelmére, indítványára történik.  

Az intézményvezető saját hatáskörben dönt az igénylő ellátás iránti kérelméről.  

Az ellátást igénylőnek a kérelem előterjesztésekor mellékelnie kell a 9/1999. (XI.24.) SzCsM 

rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti 

ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a 

kórházi zárójelentést, valamint ki kell töltenie az 1. számú melléklet II. része szerinti 

jövedelemnyilatkozatot.  

A jövedelemnyilatkozat és a jövedelmet igazoló csatolt dokumentum alapján az 

intézményvezető jövedelem-igazolást állít ki. Az igazolás a személyi térítési díj következő 

felülvizsgálatának időpontjáig érvényes.   

Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel 

megállapodást (Szt. 94/C.§ (1),(3) bekezdése) köt, amely tartalmazza:   

- az ellátás megkezdésének időpontját 

- az ellátás időtartamát, 

- az idősek klubja szolgáltatásainak körét,   

- a személyi térítési díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó szabályokat, 

- a panaszjogok gyakorlásának módját, 

- az intézményi jogviszony megszűnésének eseteit.   

Az igénybevételt követően egy hónapon belül gondozási terv (1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 

7.§ (1) bekezdés c.) pont, 8-9.§, 79/A §) készül. A gondozási terv személyre szabottan az 



egyéni szükségletek figyelembe vételével, a klubtag és a gondozást végző személy által 

közösen kerül elkészítésre.  

 

Az idősek klubja szolgáltatásáért napi térítési díjat kell fizetni.   

A személyi térítési díjat az igénybe vétel napjától havonként utólag, a tárgyhónapot követő 

hónapban a számla elkészítését követően 15 napon belül kell befizetni. Az intézményi 

térítési díjat külön rendeletben a képviselő testület határozza meg. 

Az alapfeladatot meghaladó szolgáltatásokért eseti térítési díjat kell fizetni. 

 

3. Az idősek klubja szolgáltatásai 
 

3.1.Térítésmentes szolgáltatások 
- A klubban rendelkezésre álló napi,- heti lapok, könyvek, kártya és társasjátékok 

használata,  

- műszaki készülékek (TV, rádió, videó, CD lejátszó, számítógép) használata, melyhez 

gondozónő segítsége kérhető,  

- igény szerint részvétel a klub által szervezett szabadidős programokon (pl.: 

játékdélután, irodalmi délután, zenés rendezvény, kézműves foglalkozás, stb.),  

- egészségügyi alapellátás keretében orvosi javaslatra történő gyógyszeradagolás, 

rendszeres vérnyomásmérés, szűrővizsgálatra való eljutás megszervezése, szükség 

esetén háziorvossal való kapcsolattartás, tanácsadás az egészséges életmódról, 

előadások szervezése,  

- szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,  

- segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében, a klubtagok gondjaikkal, problémáikkal 

tanácsért, segítségért bizalommal fordulhatnak a klub gondozónőihez, lehetőség van 

négyszemközti megbeszélésre is, lelki-mentális gondozás, 

- zuhanyzó használata, igény esetén gondozói segítséggel, 

- fizikai ellátás, mosás, ruhajavítás, 

- családi kapcsolatok ápolása, 

- betegség esetén a klubtagot a házi segítségnyújtás keretén belül ellátjuk,  

- egyéni megállapodás alapján történő be -, illetve hazaszállítás. 

 

3.2.Eseti térítési díj 
A személyi térítési díj mellett eseti térítési díj kérhető a külön jogszabály szerinti 

alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért (pl. fodrász, pedikűr), valamint 

az intézmény által szervezett szabadidős programokért. 

 



3.3.Étkezés 
Az idősek klubjában lehetőség van ebéd helyben történő elfogyasztására, az étkeztetés 

keretein belül. Az e szolgáltatásra vonatkozó szabályokat (étkezés lemondása, személyi 

térítési díj megállapításának, megfizetésének szabályai) az étkeztetésre kötött külön 

megállapodás tartalmazza.   

A helyben történő étkezés időpontja: 12: 00 – 13: 00  

 

 

 

4. A közösségi együttélés szabályai 
 

- A klub tagjainak, valamint alkalmazottainak egymáshoz való viszonya a személyiség 

tiszteletére épül, mely alapján elvárás a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés és 

tolerancia.  

- Az intézmény dolgozói biztosítják az ellátást, a szeretetteljes, nyugodt légkört. A 

dolgozók kötelesek feladataikat maradéktalanul ellátni, és a klubtagokkal szemben 

toleráns magatartást tanúsítani.  

- A dolgozók a klubtagoktól sem pénzbeli, sem természetbeni ellenszolgáltatást nem 

fogadhatnak el.  

- A klubtagokat hozzátartozóik a nyitvatartási idő alatt – a házirend betartásával - 

bármikor látogathatják, de a meglévő szolgáltatásokat nem vehetik igénybe. 

- A klub tagjai bármely közös helyiséget és az épület kertjét, a nyitvatartási idő alatt 

szabadon használhatják. Kérjük, hogy a klubból történő eltávozást (ügyintézés, stb.) 

a gondozónak jelezzék.  

- Kérjük, hogy magatartásával, viselkedésével járuljon hozzá a kellemes közösségi élet 

megteremtéséhez, betartva a közösségi együttlét és érintkezés alapvető szabályait.  

- Kérjük, hogy ügyeljen a közös helyiségek tisztaságára és a ház rendjére. A váltott 

lábbelik tárolására a cipőtartó szekrényeket vegyék igénybe. 

- Alkoholos, illetve bódult állapotban a klubba bejönni, illetve ott tartózkodni nem lehet.  

- A klubban alkoholt fogyasztani szigorúan tilos! 

- Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad.  

- A klubot fertőző betegségben szenvedők nem látogathatják.  

- A klubba mások testi épségét veszélyeztető tárgyakat, anyagokat (különösen: 

gázspray, lőfegyver, szúró – vágó eszköz, savas – maró hatású anyagok, robbanó 

anyagok) behozni nem lehet.  

- A klubba a bejáráshoz és ott tartózkodáshoz szükséges használati tárgyakat lehet 

behozni. Az intézmény csak a zárt helyen megőrizhető tárgyakért vállal felelősséget.  



- A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy a takarítás, karbantartás miatt 

figyelmeztető táblával jelölt helyiségeket ne használják, és ne tartózkodjanak ott!  

 

4.1.Foglalkozásaink 
 

- fizikai: az ellátottak besegíthetnek a kerti, takarítási és egyes konyhai munkákba, 

- kreatív: ajándék és dekorációkészítés, agyagozás, fonalhulladék hasznosítása, kötés, 

horgolás, hímzés, 

- szellemi és szórakoztató tevékenység: napi sajtótermékek, könyvkölcsönzés, videó 

vetítés, zenehallgatás, társasjátékok (sakk, kártya, malom, memóriajátékok), 

rejtvényfejtés, 

- aktivitást segítő fizikai tevékenység: közös torna (mozgást elősegítő eszközökkel), 

beszélgetés a közösségben az aktuális időskori megbetegedésről egészségügyi 

előadások keretében, séta, ülő helyzetben végezhető játékok, 

- kulturális tevékenység: hagyományos ünnepek megtartása, kiállítás, 

könyvtárlátogatás, névnapi és születésnapi megemlékezések. 

Az intézmény alapfeladatát meghaladó szolgáltatást nem végez, és nem szervez olyan 

foglalkoztatást, melyből bevétele származik. 

 

5. A szolgáltatást igénybevevők jogai 
 

- A klubtagot megilleti a személyes adatainak védelme, a magánéletével kapcsolatos 

titokvédelem, valamint az egyenlő bánásmód.  

- A klubtagnak joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 

legfontosabb adatok megismeréséhez.  

- A klubtag panasszal élhet a Gondozási Központ vezetőjénél, valamint az ellátottjogi 

képviselőnél. A Gondozási Központ vezetője 15 napon belül köteles a panasztevőt 

írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben a szolgáltató 

központ vezetője határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az 

intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartó 

önkormányzathoz fordulhat jogorvoslatért.  

 
5.1.Az ellátottjogi képviselő  
Az ellátottjogi képviselő a szolgáltatásban részesülőknek segítséget nyújt jogaik 

gyakorlásában. Feladatai:  



a) megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő 

legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe 

vevőket érintő jogokról,  

b) segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, 

problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott 

között kialakult konfliktus megoldásában,  

c) segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza 

megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a 

fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok 

megfogalmazásában,  

d) a jogviszony keletkezése és megszűnése kivételével eljárhat az ellátással kapcsolatosan 

az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során 

- írásbeli meghatalmazás alapján - képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes 

képviselőjét, érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során,  

f) intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére,  

g) észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az 

intézmény vezetőjénél. 

Az ellátottjogi képviselő köteles az ellátást igénybe vevőre vonatkozó és tudomására jutott 

orvosi titkot megtartani, és az ellátást igénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok 

szerint kezelni.  

 

Elátottogi képviselő: 
Rottenbacher Ádám      Ügyfélfogadás rendje: 
Szekszárd, Mérey u. 35-37.       csütörtök 8.00-
16.00 óráig 
Tel.: Tel: 06-74/395-913, 06-20/48899-604 
 
Bánkiné Bosnyák Frida – ellátottjogi képviselő 

Tel.: munkaidőben: 06-20/4899604 
 E-mail: bosnyak.frida@obdk.hu 
 
A fenti elérhetőség sikertelensége esetén az OBDK (Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 
Gyermekjogi és Dokumentációs Központ) zöldszáma hívható: 06-80/620-055 
Postacím: 1365 Budapest Pf: 646. 
 
 
Amennyiben a klubtag közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeresésére a klub 

munkatársai segítséget nyújtanak ebben. 

 

6. A klubtagság megszűnésének szabályai 

 



6.1.Az intézményi jogviszony megszűnik   
a) Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

b) Határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával, 

c) A klubtag halálával, 

d) Ha a jogosult, illetve törvényes képviselője azt kezdeményezi, 

e) intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

f) Ha a jogosult az ellátást kettő hónapon át nem veszi igénybe. 

 

A klubtagság megszüntetését kezdeményezheti a klubtag, illetve törvényes képviselője. 

Ebben az esetben a klubtagság a megegyezés szerinti időpontban, ennek hiányában a 

megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.  

Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a klubtag másik intézménybe 

történő elhelyezése indokolt, az ellátás további fenntartása nem indokolt, a házirendet 

súlyosan megsérti.  

Megszüntethető, ha a klubtag a térítési díjat 2 hónapon át nem fizeti meg. 

Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető 

panaszról írásban értesíti a klubtagot, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a 

klubtag, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 

nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan 

feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és 

végrehajtható határozatot nem hoz.  

 

 
 
A Házirendet jóváhagyta véleményezte: 
 
Bátaszék Város Képviselő-testülete a ..……./2013. ( …….) számú határozatával 

Alsónyék Község Képviselő-testülete a  .……./2013. ( …….) számú határozatával 

Alsónána Község Képviselő-testülete a  .……./2013. ( …….) számú határozatával 

Báta Község Képviselő-testülete a  ..……./2013. ( …….) számú határozatával 

Pörböly Község Képviselő-testülete a ..……./2013. ( …….) számú határozatával 

Sárpilis Község Képviselő-testülete a ..……./2013. ( …….) számú határozatával 

Várdomb Község Képviselő-testülete a ..……./2013. ( …….) számú határozatával 

 
A Házirendet jóváhagyta: 
 
Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény-fenntartó Társulási Tanácsa a  ………….../2013.(………) számú határozatával 
 



 
 

Bátaszék, 2013.  

 

 

 

vezető gondozó         intézményvezető 

 

 

2.számú melléklet 
 Gondozási Központ 

Nappali ellátás 
7140 Bátaszék Vörösmarty u. 8. 

                    Tel.: 74/ 491-706; 74/ 591-113 
 

Isz: 
 6/2012.(IV.20.)KT rendelethez 

4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelethez 

 
MMEEGGÁÁLLLLAAPPOODD ÁÁSS    

  
NNAAPPPPAALLII  EELLLLÁÁTTÁÁSS  IIGGÉÉNNYYBBEEVVÉÉTTEELLÉÉHH EEZZ    

  
mely létrejött egyrészről a Gondozási Központ, 
másrészről, ………………………………………………………………………………...(szül. hely 
és idő:……………………………………………………………………………………… 
an.:…………………………………………………………………………………………...)  
………………………………………………………………….sz. alatti lakos, továbbiakban az 
ellátást igénylő, 
illetve,……………………………………………… 
…………………………………………...………sz., alatti lakos, továbbiakban törvényes 
képviselő, gondnok* között  alapszolgáltatás keretében nyújtott személyes gondoskodás 
igénybevételéről az alábbiak szerint: 
  
Nyitvatartási rend:   Munkanapokon 7.30-15.30 óráig 

  
Az ellátás időtartama:  

□ határozott, 
□ határozatlan 
 

Határozott idő esetén az ellátás időtartama:…………………….-tól…………………….ig. 
 
Határozatlan idejű ellátás igénybevételének kezdő időpontja:……………………………... 
 
Az ellátás biztosításának helye:  7140 Bátaszék, Vörösmarty u. 8. 
 
Az intézmény az ellátást igénybevevő részére szociális, egészségi, mentális 
állapotának megfelelő napi életritmust biztosító közösségi szolgáltatásokat szervez. 



Az Idősek Klubja szolgáltatásai közül a gondozási dokumentációban foglaltak szerint, 
az ellátott igényeinek megfelelően az intézmény az alábbiakat biztosítja: 
 

 szabadidős programok szervezése, 
 szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz 

való hozzájutás segítése, 
 hivatalos ügyek intézésének segítése,  
 életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, 
 személyi tisztálkodás és személyes ruházat tisztításának lehetősége, 
 speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének 

segítése. 
 
Eseti térítési díj 
A személyi térítési díj mellett eseti térítési díj kérhető a külön jogszabály szerinti 
alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért (pl. fodrász, pedikűr), valamint 
az intézmény által szervezett szabadidős programokért. 
 
Az intézmény által nyújtott alapfeladaton túli szolgáltatások formáját, körét és azok térítési 
díjait a Házirend szabályozza, illetve a szolgáltatást nyújtó határozza meg. Az intézményi 
térítési díjat az Önkormányzat Képviselőtestülete állapítja meg, évente legfeljebb két 
alkalommal. A fizetendő személyi térítési díj összegéről és azok változásairól a Gondozási 
Központ intézményvezetője a helyi rendelet alapján a szolgáltatás biztosításának 
megkezdése előtt írásban értesíti az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét, gondnokát vagy 
a térítési díj fizetésére kötelezett személyt. 
Térítési díj 
A nappali ellátás alapszolgáltatásért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 114. §-a, 116. §-a, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló      6/2012.(IV.2.)KT 4/2011. (III.21.) önkormányzati rendelet alapján térítési 
díjat kell fizetni.  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
29/1993. (II.17.) Kormány rendelet (továbbiakban Kr.) 2.§-ának (5) bekezdése szerint: az 
eseti térítési díj fizetését határozza meg. 
 
A nappali ellátás térítési díjai: 
 

Időskorúak nappali ellátásának önköltsége 1150 Ft/nap 
 

Időskorúak nappali ellátás intézményi térítési 
díja 

679 Ft/nap 

Időskorúak nappali ellátásának személyi 
térítési díja  

20 Ft/nap 

 
Az ellátott a megállapított személyi térítési díjat utólag a tárgy hónapot követő hónap 15. 
napjáig fizeti meg az intézményvezető által megbízott házi segítségnyújtás vezető 
gondozójának, aki ezen tényről nyugtát állít ki az ellátott nevére. 
 
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.  
 



Eseti térítési díj 
A személyi térítési díj mellett eseti térítési díj kérhető a külön jogszabály szerinti 
alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért (pl. fodrász, pedikűr), valamint 
az intézmény által szervezett szabadidős programokért. 
 
Az intézmény által nyújtott alapfeladaton túli szolgáltatások formáját, körét és azok térítési 
díjait a Házirend szabályozza, illetve a szolgáltatást nyújtó határozza meg. Az intézményi 
térítési díjat az Önkormányzat Képviselőtestülete állapítja meg, évente legfeljebb két 
alkalommal. A fizetendő személyi térítési díj összegéről és azok változásairól a Gondozási 
Központ intézményvezetője a helyi rendelet alapján a szolgáltatás biztosításának 
megkezdése előtt írásban értesíti az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét, gondnokát vagy 
a térítési díj fizetésére kötelezett személyt. 
Intézményi jogviszony megszűnik: 

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 
- a jogosult halálával, 
- a határozott idő lejártával, 
- a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján a megegyezés 

szerinti időpontban, 
 
Az intézményi jogviszonyt a vezető megszünteti, ha a jogosult: 
 - másik intézménybe történő áthelyezés indokolt, 
 - a megállapított személyi térítési díjat kettő hónapon át nem fizeti meg, 

- ha jogosult nem tanúsít együttműködő magatartást a szolgáltatást nyújtóval, 
- ha az ellátás további fenntartása nem indokolt, 
- - ha a jogosult az ellátást kettő hónapon át nem veszi igénybe. 
 

A Gondozási Központ vezetője az ellátás megszűnéséről írásban értesíti a jogosultat, illetve 
törvényes képviselőjét. Ha a megszűntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem 
ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához – 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Szociális Bizottságához 
címezett, de a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális csoportjához (7140 Bátaszék 
Szabadság u. 4.) - benyújtandó panasszal élhet. Ilyen esetben az ellátást változatlan 
feltételek mellett 
mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható ítéletet 
nem hoz.  
 
Az ellátott a nappali ellátást érintő egyéb panaszával a Gondozási Központ vezetőjéhez 
fordulhat, aki a kivizsgálás eredményéről 30 napon belül írásban értesíti a panaszost. Ha a 
kivizsgálás eredményével az ellátott nem ért egyet, úgy a fentebb szabályozottaknak 
megfelelően a fenntartóhoz fordulhat.  
 
A megállapodás módosítására csak közös megegyezéssel kerülhet sor. A felek a 
megállapodást, mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
Az ellátott jogai gyakorlásához igénybe veheti az ellátottjogi képviselő segítségét. 
 
Ellátottjogi képviselő: 
Bánkiné Bosnyák Frida 
Tel: 06-20/489-9604 
email: bosnyak.frida@obdk.hu 
 
Ügyfélfogadási rendje: 
telefonon elérhető munkanapokon 800- 1600    
 



 
 
Bátaszék,  
  
  ……………………………………                                 ……………………………………. 
ellátást igénylő, és/vagy törvényes Gondozási Központ vezetője által 
               képviselője                                                              megbízott, házi segítségnyújtás 
         vezető gondozója 
         vezető gondozó 
 

…………………………………………. 
intézményvezető 

Kapják: 
 
1.) Ellátott, és/vagy törvényes képviselője*, 
2.) Gondozási Központ vezetője 7140 Bátaszék Budai u.21. 
3.) Vezető gondozó 7140 Bátaszék Vörösmarty u. 8. 
 
 
 
 
 
3.számú melléklet 
 

Gondozási Központ 
Étkeztetés 

7140 Bátaszék Vörösmarty u. 8. 
Tel.: 74/ 491-706; 74/ 591-113 

Isz:  

  6/2012.(IV.20.)KT rendelethez 

4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelethez 
  

MMEEGGÁÁLLLLAAPPOODD ÁÁSS  
    

ÉÉTTKKEEZZTTEETTÉÉSS  IIGGÉÉNNYYBB EEVVÉÉTTEELLÉÉHHEEZZ  
  
  
mely létrejött egyrészről a Gondozási Központ, 
másrészről, ………………………………………………...................................................(szül. 
hely és idő:…………………………………………………………………………………  
an.:………………………………………………………………………………………….)  
………………………………………………………………………………….. sz. alatti lakos, 
továbbiakban az ellátást igénylő, 
illetve,……………………………………………… 
…………………………………………...………sz., alatti lakos, továbbiakban törvényes 
képviselő, gondnok* között  alapszolgáltatás keretében nyújtott személyes gondoskodás 
igénybevételéről az alábbiak szerint: 
 
Az intézmény alapszolgáltatás keretében étkeztetést biztosít azon személyek részére, akik 
szociális, egészségi, mentális állapotuk, és a helyi rendeletben szabályozottak alapján 



rászorulónak tekinthetők. A szolgáltatást az igénybevevő önálló életvitelének fenntartása 
érdekében – szükségleteinek megfelelően a Gondozási Központ biztosítja.  
 
Nyitvatartási rend:   Munkanapokon 7.30-15.30 óráig 

 
Az étkezés igénybevételének kezdő időpontja: ……………………………………… 
 
Az étkezés időtartama: □ határozatlan,  
                                        □ határozott idő: ………………….tól…………………………ig 
A házhozszállítás igénybevételének kezdő időpontja:  
 
A házhozszállítás időtartama:  
                               □ határozatlan,  
                               □ határozott idő:………………….tól………………………….ig 
 
Az étkeztetés módja: Az étkeztetés keretében főétkezésként minden munkanap, igény 
szerint egyszeri meleg étel biztosítása.  

□ az ebéd helyben történő fogyasztással,  
□ elvitellel,  
□ lakásra szállítással lehetőségével történik. 

 
A lakásra szállított és az igénybevevő által szállított étel kiszolgálásához 2 darab éthordó 
szükséges. Az étel éthordóban történő kiadagolása csak tisztántartott éthordóban 
lehetséges.  
Intézményünkben a diétás étkeztetés nem biztosított.  
 
Az étel kiszolgálásának, illetve kiszállításának időpontja: 11.30-14:00 óráig 
 
Az étkeztetés alapszolgáltatásért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III.tv. 114. §-a, 116. §-a, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló      6/2012.(IV.20.)KT 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet alapján térítési díjat kell 
fizetni. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. 
(II.17.) Kormány rendelet (továbbiakban Kr.) 2.§-ának (5) bekezdése szerint: az eseti térítési 
díj fizetését határozza meg. 
 
A személyi és az intézményi térítési díjak összege 2012.05.01-től 
 

Étkeztetés szolgáltatási önköltsége, szállítás 
nélkül 

      635 Ft/ebéd 

 
Étkeztetés intézményi térítési díja, szállítás 
nélkül 

525 Ft/ebéd 

Étkeztetés személyi térítési díja  525 Ft/ebéd 
 

Ebéd szállítási díja 
 

30 Ft/adag 

 

A fenti díjak az ÁFA-t tartalmazzák.  
A személyi térítési díj megállapításának alapja, a szolgáltatást igénybevevő jövedelme.  

Amennyiben egy lakcímre több adag étel kerül kiszállításra, úgy csak egy szállítási díjat 
számolunk fel. 
 
Évközi jövedelemcsökkenés esetén az igazolás újra kérhető. 



Az intézményi térítési díjat az Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg, évente 
legfeljebb két alkalommal. A fizetendő személyi térítési díj összegéről és azok változásairól a 
Gondozási Központ intézményvezetője, a helyi rendelet alapján a szolgáltatás biztosításának 
megkezdése előtt írásban értesíti az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét, gondnokát vagy 
a térítési díj fizetésére kötelezett személyt. 
 
Az ellátott a megállapított személyi térítési díjat utólag a tárgy hónapot követő hónap 15. 
napjáig fizeti meg a vezető gondozónak, az intézményvezető által megbízott házi 
segítségnyújtás szakmai vezetőjének, aki ezen tényről nyugtát állít ki az ellátott nevére. 
 
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.  
 
Az intézményi jogviszony megszűnik: 

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 
- a jogosult halálával, 
- a határozott idő lejártával, 
- a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján a megegyezés 

szerinti időpontban, 
 
Az intézményi jogviszonyt a vezető megszünteti, ha a jogosult: 
            - másik intézménybe történő áthelyezés indokolt, 
            - a megállapított személyi térítési díjat kettő hónapon át nem fizeti meg, 

- ha jogosult nem tanúsít együttműködő magatartást a szolgáltatást nyújtóval, 
- ha az ellátás további fenntartása nem indokolt, 
- ha a jogosult az ellátást kettő hónapon át nem veszi igénybe. 

 
A Gondozási Központ vezetője az ellátás megszűnéséről írásban értesíti a jogosultat, illetve 
törvényes képviselőjét. Ha a megszűntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem 
ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához – 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Szociális Bizottságához 
címezett, de a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Szociális és Igazgatási 
Csoportjához (7140 Bátaszék Szabadság u. 4.) - benyújtandó panasszal élhet. Ilyen esetben 
az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a 
bíróság jogerős és végrehajtható ítéletet nem hoz.  
Az ellátott az étkeztetést érintő egyéb panaszával a Gondozási Központ vezetőjéhez 
fordulhat, aki a kivizsgálás eredményéről 30 napon belül írásban értesíti a panaszost. Ha a 
kivizsgálás eredményével az ellátott nem ért egyet, úgy a fentebb szabályozottaknak 
megfelelően a fenntartóhoz fordulhat.  
 
A megállapodás módosítására csak közös megegyezéssel kerülhet sor. A felek a 
megállapodást, mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
Az ellátott jogai gyakorlásához igénybe veheti az ellátottjogi képviselő segítségét. 
 
Ellátottjogi képviselő: 
Bánkiné Bosnyák Frida 
Tel: 06-20/489-9604 
email: bosnyak.frida@obdk.hu 



 
Ügyfélfogadási rendje: 
telefonon elérhető munkanapokon 800- 1600    
 
 
 
Dátum: Bátaszék,  
 
……………………………………….                                 ………………………………… 
ellátást igénylő, és/vagy törvényes Gondozási Központ vezetője által 
                 képviselője                                                              megbízott, házi segítségnyújtás                 
                                                                                                            vezető gondozója 
                                                          

………………………………….. 
intézményvezető 

Kapják: 
 
1.) Ellátott, és/vagy törvényes képviselője*, 
2.) Gondozási Központ vezetője 7140 Bátaszék Budai u.21. 
3.) Vezető gondozó 7140 Bátaszék Vörösmarty u. 8. 
 
 
4.számú melléklet 

Gondozási Központ 
Házi segítségnyújtás  

7140 Bátaszék Vörösmarty u.8. 
Tel.: 74/ 491-706; 74/ 591-113 

 
Isz:  

   6/2012.(IV.20.)KT rendelethez 

4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelethez 
  

MMEEGGÁÁLLLLAAPPOODD ÁÁSS  
  

  HHÁÁZZII   SSEEGGÍÍTTSSÉÉGGNNYYÚÚJJTTÁÁSS  IIGGÉÉNNYYBBEEVVÉÉTTEELLÉÉHHEEZZ  
  

mely létrejött egyrészről a Gondozási Központ, 
másrészről, ………………………………………………………………………………...(szül. hely 
és idő: …………………………………………………………………………………….. 
an.:……………………………………………………………………………………………...)  
……………………………………………….sz. alatti lakos, továbbiakban az ellátást igénylő, 
illetve,……………………………………………… 
…………………………………………...………sz., alatti lakos, továbbiakban törvényes 
képviselő, gondnok* között  alapszolgáltatás keretében nyújtott személyes gondoskodás 
igénybevételéről az alábbiak szerint: 
 
Nyitvatartási rend:   Munkanapokon 7.30-15.30 óráig 

 
Az intézmény alapszolgáltatás keretében házi segítségnyújtást biztosít:  
                            Gondozási Központ vezetője által megbízott, vezető gondozó által 
       megállapított gondozási szükséglet alapján 
 



A házi segítségnyújtás igénybevételének kezdő időpontja: ………………………………… 
A házi segítségnyújtás időtartama:  

 határozatlan időtartamra,  
 határozott időtartamra,  

 
A szolgáltatást az igénybevevő önálló életvitelének fenntartása érdekében – 
szükségleteinek megfelelően – az igénybevevő lakásán a Gondozási Központ: 

 hivatásos szociális gondozó,  
 tiszteletdíjas szerződéssel foglalkoztatott társadalmi gondozó által 

biztosítja.  
 
A házi segítségnyújtás keretében a gondozási tevékenységek közül az intézmény az 
alábbiakat biztosítja:  

- az ellátást igénybevevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, 
- az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,  
- közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, 
- közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, 
- segítségnyújtás az ellátást igénybevevőnek a környezetével való 

kapcsolattartásában, 
- segítségnyújtás az ellátást igénybevevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának  
- megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,  
- az ellátást igénybevevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való 

hozzájutásban,  
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése, 
- lelki-mentális gondozás, segítő beszélgetés. 

 
Az intézmény a felsoroltak közül az egyéni szükségleteknek megfelelően a gondozási 
tervben szabályozott módon biztosítja a házi segítségnyújtást.   
A házi segítségnyújtás alapszolgáltatásért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. tv. 114. §-a, 116. §-a, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 6/2012.(IV.20.)KT rendelet alapján térítési díjat kell fizetni. A személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormány 
rendelet (továbbiakban Kr.) 2.§-ának (5) bekezdése szerint: az eseti térítési díj fizetését 
határozza meg. 
 
A házi segítségnyújtás térítési (gondozási) díjai: 
 

Házi segítségnyújtás szolgáltatási 
önköltsége 

1342 Ft/óra 
 

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 
 

350 Ft/óra 

Házi segítségnyújtás személyi térítési díja 
(gondozási díj) 

350 Ft/óra 

 
A gondozásért fizetendő térítési díj ÁFA mentes. 
 
Az ellátott a megállapított személyi térítési díjat utólag a tárgy hónapot követő hónap 15. 
napjáig fizeti meg az intézményvezető által megbízott házi segítségnyújtás vezető 
gondozójának, aki ezen tényről nyugtát állít ki az ellátott nevére. 
 
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 megfizetésére. 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.  
 
Az intézményi jogviszony megszűnik: 

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 
- a jogosult halálával, 
- a határozott idő lejártával, 
- a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján a megegyezés 

szerinti időpontban, 
 

Az intézményi jogviszonyt a vezető megszünteti, ha a jogosult: 
 - másik intézménybe történő áthelyezés indokolt, 
 - a megállapított személyi térítési díjat kettő hónapon át nem fizeti meg, 

- ha jogosult nem tanúsít együttműködő magatartást a szolgáltatást nyújtóval, 
- ha az ellátás további fenntartása nem indokolt, 
- ha a jogosult az ellátást kettő hónapon át nem veszi igénybe. 

 
A Gondozási Központ vezetője az ellátás megszűnéséről írásban értesíti a jogosultat, illetve 
törvényes képviselőjét. Ha a megszűntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem 
ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához – 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Szociális Bizottságához 
címezett, de a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási csoportjához (7140 Bátaszék 
Szabadság u. 4.) - benyújtandó panasszal élhet. Ilyen esetben az ellátást változatlan 
feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és 
végrehajtható ítéletet nem hoz.  
Az ellátott a házi segítségnyújtást érintő egyéb panaszával a Gondozási Központ 
vezetőjéhez fordulhat, aki a kivizsgálás eredményéről 30 napon belül írásban értesíti a 
panaszost. Ha a kivizsgálás eredményével az ellátott nem ért egyet, úgy a fentebb 
szabályozottaknak megfelelően a fenntartóhoz fordulhat.  
 
A megállapodás módosítására csak közös megegyezéssel kerülhet sor. A felek a 
megállapodást, mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
Az ellátott jogai gyakorlásához igénybe veheti az ellátottjogi képviselő segítségét. 
 
Ellátottjogi képviselő: 
Bánkiné Bosnyák Frida 
Tel: 06-20/489-9604 
email: bosnyak.frida@obdk.hu 
 
Ügyfélfogadási rendje: 
telefonon elérhető munkanapokon 800- 1600    
 
Dátum: Bátaszék,  
 
 
………..…………………………                                ………………………………………. 
ellátást igénylő, és/vagy törvényes Gondozási Központ vezetője által 

képviselője megbízott, házi  segítségnyújtás 
         vezető gondozó 
 
 
 

…………………………………….. 



intézményvezető 
 
 
Kapják: 
 
1.) Ellátott, és/vagy törvényes képviselője*, 
2.) Gondozási Központ vezetője 7140 Bátaszék Budai u.21. 
3.) Vezető gondozó 7140 Bátaszék Vörösmarty u. 8. 
 
 

5. számú melléklet 
 

Gondozási Központ 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

7140 Bátaszék Vörösmarty u. 8. 
Tel.: 74/ 491-706; 74/ 591-113 

Isz.: 

   6/2012.(IV.20.)KT rendelethez 

4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelethez 

 

 
Megállapodás 

 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére 

Amely létrejött egyrészről a Gondozási Központ, mint szolgáltatást nyújtó-
képviseletében eljáró személy: Vituska Zsuzsanna (továbbiakban: szolgáltatásvezető), 
másrészt: 
 
Név: ……………………………………………………………………………………………… 
Születési név: ………………………………………………………………………………….. 
Anyja neve: …………………………………………………………………………………….. 
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………. 
Lakcím: ………………………………………………………………………………………….. 
szám alatti lakos (továbbiakban ellátott), illetve a nevében eljáró törvényes képviselő, 
 
Név: 
Születési név: 
Anyja neve: 
Születési hely, idő: 
Lakcím: 
(továbbiakban törvényes képviselő) mint ellátott vevő között, az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel: 
 
mely létrejött egyrészről a Gondozási Központ, 
másrészről, 
………………………………………………...................................................(szül. hely és 
idő:…………………………………………………………………………………  
an.:………………………………………………………………………………………….)  



………………………………………………………………………………….. sz. alatti lakos, 
továbbiakban az ellátást igénylő, 
illetve,……………………………………………… 
…………………………………………...………sz., alatti lakos, továbbiakban törvényes 
képviselő, gondnok* között  alapszolgáltatás keretében nyújtott személyes 
gondoskodás igénybevételéről az alábbiak szerint: 
 
Az szolgáltatás igénybevételéről 
Az ellátott illetve törvényes képviselője által, …………………………………..napján 
beadott kérelme alapján a szolgáltatásvezető biztosítja az igénybe vevő részére a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mint személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapszolgáltatás igénybevételének lehetőségét. 
 
A szolgáltatást nyújtó jelen szerződésben biztosítja az ellátott részére az alábbi 
szolgáltatást, szolgáltatásokat: 
- az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen 
történő 30 percen belüli megjelenését, 
- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali 
intézkedések megtételét, krízishelyzet elhárítását. Amennyiben kompetencia 
hiányában a problémát nem sikerült elhárítani, úgy sürgősséggel ügyeletes orvost, 
mentőt köteles hívni a szolgálatot teljesítő gondozó. 
 
A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás kezdetének 
időpontja:………………………………………… 
Az ellátás időtartama határozott időtartamú:, 20__ év _________ hó _____ napjáig. 
              …………………tól…………………ig 
Az ellátás időtartama határozatlan idejű 
 
Szociálisan rászorult     Szociálisan nem rászorult 
(megfelelő aláhúzandó) 

 
A szolgáltatás biztosítása folyamatos. 

 
Térítési díj fizetéséről 
Az ellátott a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéért térítési díjat köteles 
fizetni. 
A fizetendő térítési díj összege: Térítésmentes  
 
A térítési díj megállapításához az ellátott által aláírt jövedelemigazolás szükséges.  
A térítési díj fizetése – a szolgáltatást nyújtó által biztosított befizetési lehetőségek 
alapján (megfelelő részt ki kell választani): 
a.)készpénzfizetési számlával,  
b.) banki átutalással,  
c.) bevételi pénztár bizonylattal, 
d.)szolgáltatást nyújtó pénztárába történő készpénzbefizetéssel 
e.) egyéb módon :……………………………………………………… 
utólag történik, a naptári hónap lezárását követő hónap 10. napjáig, az ellátott és a 
szolgáltató által közös megegyezéssel meghatározott határidőig. 
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászorult szolgáltatást 
igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 2 %-át.  
Szociálisan nem rászorult személy esetében a fenntartó a térítési díj összegét 
szabadon állapíthatja meg. A térítési díj felülvizsgálata évente 2 alkalommal történhet. 
A Szolgáltatásvezető vezető gondozó a mindenkori térítési díjakról, illetve azok 
változásairól írásos értesítést küld az ellátott illetve törvényes képviselője részére. 
 



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.  
 
A térítési díjat fizető személy az ellátott, az ellátott törvényes képviselője: 
 
Név: …………………………………………………………………………………………… 
Cím: …………………………………………………………………………………………… 
 
Adatváltozások bejelentéséről 
Az ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben és a jövedelmi 
viszonyaiban beállt változásról 15 napon belül a szolgáltatásvezetőt értesíteni. 
 
Megállapodás megszűnéséről és megszüntetéséről 
Az intézményi jogviszony azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik: 
 határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával, 

 a szolgáltatást biztosító jogutód nélküli megszűnésével, 

 az ellátott halálával. 
 
A megállapodás megszüntetésének feltételei 

- Jelen megállapodás írásban megszüntethető a felek közös megegyezésével. 

- Az ellátott, illetve törvényes képviselője a megállapodás felmondását írásban, 
indoklás nélkül kezdeményezheti. 

 
A szolgáltatásvezető a megállapodást felmondással, írásban megszünteti 

- az ellátott részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn, 
- az ellátott számára más szociális ellátási forma igénybevételével él,   
- az ellátott kéthavi térítési díjjal hátralékba kerül, feltéve ha a szolgáltatásvezető 

felszólítására 15 napon belül sem teljesíti, 
- az ellátott a megállapodásban nem rögzített szolgáltatásokat végeztet, 
- az ellátott veszélyezteti a szolgálat munkatársának egészségét és testi épségét, 
- az ellátott nem a megfelelő módon használja a jelzőkészüléket (pl: szándékos 

készülék rongálás, kézi jeladót figyelmezetés ellenére sem viseli az ellátott)  
- az ellátott a szolgáltatási rendet súlyosan megsérti, 
- az ellátott elköltözik az ellátási területről, 
- ha a jogosult az ellátást kettő hónapon át nem veszi igénybe. 

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 
mellett 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, megszüntetéséhez okszerűen 
kapcsolódik.  
 
A jogviszony megszüntetéséről a szolgáltatás vezetője írásos értesítés küld. A felmondási 
idő 15 nap, kivéve, ha az ellátott vagy törvényes képviselője azonnali hatállyal vagy 
meghatározott időponttól kéri a jogviszony megszüntetését. 



Ha a szolgáltatást nyújtó által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes 
képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a 
szolgáltatást nyújtó fenntartójához fordulhat.  
 
Ebben az esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosításra kerül, amíg 
a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. 
A megállapodás megszüntetésekor a felek elszámolnak, mely magában foglalja a térítési díj 
fizetésére, az átadott és átvett tárgyi eszközök visszaadására, visszavételezésére vonatkozó 
megállapításokat. 
 
Panaszok kezeléséről 
Az ellátott (vagy törvényes képviselője) panaszával a szolgáltatást vezetőjéhez fordulhat. 
Amennyiben a szolgáltatás vezetője a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül 
nem vizsgálja ki a panaszt, úgy az igénylő a fenntartóhoz 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 szolgáltatás 
működési területe szerint illetékes önkormányzat jegyzőjéhez fordulhat vagy/és panaszai 
kivizsgálásában az ellátottjogi képviselő segítheti.  
 

A terület ellátottjogi képviselője, és elérhetőségei: 
Ellátottjogi képviselő: 
Bánkiné Bosnyák Frida 
Tel: 06-20/489-9604 
email: bosnyak.frida@obdk.hu 
 
Ügyfélfogadási rendje: 
telefonon elérhető munkanapokon 800- 1600    
 

Személyes adatok kezeléséről 
A szolgáltatást nyújtó az ellátott adatit 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 jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó jogszabályok 
rendelkezései az irányadók.  
Alulírott, ellátott, illetve kötelezett kijelentem, hogy a biztosított szolgáltatás 
igénybevételének feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a házirendről; a 
fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, illetve a mulasztás következményeiről; az 
ellátottat megillető jogokról és kötelezettségekről; a panaszjog gyakorlásának módjáról; az 
ellátottjogi képviselőről és elérhetőségéről; a megszűnés eseteiről szóló tájékoztatást 
megkaptam, és azt tudomásul vettem. 
Alulírott, ellátott 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. 
 

Bátaszék,  
 

________________________________  _____________________________ 
ellátott / ellátott törvényes képviselője  vezető gondozó 

 



                                                             P.H. 
_______________________ 
tartásra kötelezett személy 

………………………………………. 
            intézményvezető 
 
Kapják: 
 
1.) Ellátott, és/vagy törvényes képviselője*, 
2.) Gondozási Központ vezetője 7140 Bátaszék Budai u.21. 
6. számú melléklet 
 
 
 
 

JELZŐRENDSZERES HÁZIGONDOZÁS 
 

Felügyeleti és Segélyhívó Rendszer leírása 
 
 
 
 

 
 
 
 
Forgalmazó :   Guards Távközlési ZRt. 
     1095 Budapest, 

    Máriássy u. 5-7. 
     Tel: 1/450-53-70 
     Fax: 1/450-53-75 
     www.guards.hu 
 
 Szabadalmi lajstromszám: 2 186   

Rendszertechnikai leírás 



 
A központi felügyeleti rendszer lehetővé teszi a vezeték nélküli segélyhívást, valamint a 
távolból történő beteg-felügyeletet. 
 

 
 A kézi jeladó (1) egy kis teljesítményű, elemmel működő rádió adó, mely a rajta 

lévő nyomógomb megnyomásával hozható működésbe. Ezt a jeladót a segélyt kérő 



magánál tartja, vagy a keze ügyében helyezi el. A kézi jeladó ütés, csepp, és por álló 
kivitelű. 

 A segélyhívó adót (2) a felügyeletet igénylő idős, vagy beteg személy 
(segélykérő) közvetlen lakókörnyezetébe kell telepíteni. A segélyhívó adó (2) tartalmaz 
egy kis hatótávolságú vevőt, mely a kézi jeladó jeleit veszi, felerősíti és egy nagy 
hatótávolságú adóval kisugározza.  

 Az adó segélyhívás esetén hangjelzéssel és egy piros LED kigyújtásával 
jelezi, hogy vette a kézi jeladó jeleit és megkezdte a segélyhívást. 

 Az adó dobozán három nyomógomb található. A piros nyomógomb hatása 
megegyezik a kézi jeladó (1) gombjával. Erre a kézi jeladó meghibásodása vagy 
elvesztése esetén lehet szükség. Az adón el van helyezve egy fekete gomb is, amely az 
esetleges téves vagy véletlen segélyhívás törlő információját juttatja el a felügyeleti 
központba (6). A harmadik gomb, a fehér színű nyugtáz (ápoló) nyomógomb, arra 
szolgál, hogy a segélykérést követően a kiérkező gondozó, ennek segítségével a 
felügyeleti központ felé jelezze kiérkezésének idejét. 

 A segélyhívó berendezés hálózatról üzemel, de tartalmaz egy áramkimaradás 
ellen védő szükség akkumulátort, melyről áramszünet esetén is tovább működik. Az 
áramszünet tényét a berendezés rádión jelenti a felügyeleti központnak.  

 Az adók az előre beprogramozott periódusban teszt jeleket küldenek a 
felügyeleti vevő felé, mellyel biztosítható a rendszer kétirányú kommunikációval 
megvalósuló, állandó üzemképességének ellenőrzése. 

 A felügyeleti vevőközpont soros kimenetéhez egy számítógép kapcsolható, 
melyen a TFP-211 felügyeleti szoftver fut és ellát minden riasztással és felügyelettel 
kapcsolatos adatgyűjtési és kiértékelési feladatot. Ellenőrzi az ügyeletes személyzet 
munkáját (váltás, éberség) és havi bontásban automatikus jelentéseket készít minden 
eseményről. 

 A vevőközpont folyamatosan vétel üzemben várakozik a segélyhívó adók 
jeleire. Abban az esetben, ha valamilyen oknál fogva nem érkezik meg egy adótól a 
tesztjel, a vevő jelzést ad a felügyeleti szoftvernek, hogy melyik adónál lépett fel hiba. 

 A felügyeleti központ a hálózati feszültség esetleges kimaradása esetén 
automatikusan a beépített tartalék áramforrásra vált át, mely kb. 24 órás üzemet tesz 
lehetővé. Az ezalatt történt eseményeket a memóriájában összegyűjti, és a hálózati 
feszültség helyreállása után átadja a számítógép szoftverének. 

 Kisebb távolság esetén a segélyhívó adó (2) jelei közvetlenül elérhetik a 
felügyeleti vevő (6) központi antennáját (5). Nagyobb távolságok esetén azonban szükség 
van egy átjátszó berendezésre (4), mely veszi a segélyhívó adó (2) jeleit,  és azt 
jelentősen felerősítve továbbítja a központi felügyeleti vevő (6) felé. Lehetséges az is, 
hogy az átjátszó nem ugyanazon az azonosítón működik, mint a vevő központ. Így 
megoldható, hogy egyes jelek csak az átjátszón, más jelek csak direktben legyenek 
vehetők. Az átjátszó, mint önálló adó napi rendszerességgel küld ellenőrző jeleket is, 
melyek a működését hivatott ellenőrizni. 

 



 
 
 
 1=Segélyhívó adó    SH-402 
 2=Átjátszó     RF-056 
 3=Központi felügyeleti vevő   RF-054 
 
 Ha a rendszer felépítése megkívánja az átjátszó alkalmazását, akkor lehetőleg az 
átjátszót rádiós szempontból a lehető legjobb helyre célszerű telepíteni, vagy valamelyik 
magasan fekvő védett objektum tetejére, pl. víztorony vagy toronyház, vagy a rendszer 
szempontjából a legsűrűbben telepített helyre, pl. lakótelep mellé.  
 

Az SH-402 típusú segélyhívó adó műszaki adatai 
 
Tápfeszültség 12 V 800 mA külső hálózati transzformátorral 
 3,6 V Nikkel Metal Hydride akkupack  
Áramfelvétel készenlétben 20 mA, adáskor 12 V max. 800 mA 
Telep kimerülés jelzése 3,6 V-nál, készenlét max.: 2 nap 
Antenna csatlakozás BNC 50 ohm 
Frekvencia tartomány 440-450 MHz 
Csatorna távolság 12,5 kHz 
Frekvencia pontosság 2,5 ppm 
Felépítés  Szintézeres 
Modulációs mód FM  8K50F2DCN 
Névleges kimenő teljesítmény 2 W 
Harmonikus sugárzás Kisebb, mint 250 nW 
Adásidő korlátozás  Kb. 15 sec 
Doboz felépítés Árnyékolt fémdoboz, falra szerelhető 
Méretek 175 x 75 x 25 mm 
Működési hőmérséklet         -20....+55 C 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


