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ELŐTERJESZTÉS 

 

Tárgy: Javaslat a Kalászi Idősek Klubja Szakmai Programjának és Szervezeti Működési Szabályzatának 

módosítására 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

A Kalászi Idősek Klubja Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Szakmai Programja az 

intézmény férőhelyszámának növelése miatt (20 főről 30 főre emelkedett a férőhelyszám) 2020. március 

hónapban módosításra került. 

Kizárólag ebben a tekintetben változtak az alapdokumentumok, más érdemi módosítás nem történt. 

 

Az alkalmazotti közösség az alapdokumentumokat megismerte, 2020. szeptember 17-én egyhangúlag 

elfogadta. 

1. sz. melléklet: Szakmai Program 

2. sz. melléklet: Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a napirendet tárgyalni és a mellékelt alapdokumentumokat jóváhagyni 

szíveskedjék.  

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

 

1. Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága a 

Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a Kalászi Idősek Klubja (2011 Budakalász, 

Táncsics utca 19.) Szakmai Programjának férőhely növekedés tekintetében történt módosítását 

jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Balogh Csaba bizottsági elnök 

 

2. Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága a 

Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a Kalászi Idősek Klubja (2011 Budakalász, 

Táncsics utca 19.) Szervezeti és Működési Szabályzat férőhely növekedés tekintetében történt 

módosítását jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Balogh Csaba bizottsági elnök 

 

Budakalász, 2020. szeptember 21. 

 

                           Balogh Csaba 

                           bizottság elnöke 
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 Általános rendelkezés 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 

Budakalász Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások biztosítása érdekében működteti a Kalászi Idősek Klubját. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( a továbbiakban: SZMSZ ) célja, hogy 

rögzítse a költségvetési szerv adatait, feladatait, szervezeti felépítését, ezen belül 

a vezető és az alkalmazottak feladatait és jogkörét, valamint az intézmény 

működési rendjét. 

Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézményre, mint munkáltatóra, szervezeti 

egységeire és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi 

közalkalmazottra. 

Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. 

Az SZMSZ betartása kötelező érvényű az intézmény minden alkalmazottjára és 

az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókkal. 
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A költségvetési szerv adatai 

 

I. 

 

A költségvetési szerv neve, az alapító illetve a fenntartó neve és címe - az 

ALAPÍTÓ okirat – módosításokkal egységes szerkezet szerint 

1. Az intézmény neve: Kalászi Idősek Klubja 

2. Az alapító neve: Budakalász Város Önkormányzata 

3. Irányító szerv neve: Budakalász Város Önkormányzata 

Irányító szerv címe: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

4. Felügyeleti szerv neve: Budakalász Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete, jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja 

Felügyeleti szerv címe: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

 

II. 

 

A költségvetési szerv adatai, tevékenysége 

 

1. Székhelye: 2011 Budakalász Táncsics Mihály u. 19. 

Telefon: 06 26 341 435 E-mail cím: zelizi.erika@gmail.com 

2. Telephelye: nincs 

3. Tagintézménye: nincs 

4. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 

5. Az intézmény működési köre: Budakalász Város közigazgatási területe 

6. Az alapító okirat kelte, száma                    

Kelte: 2020.03.10. 

Száma: 5/2/2019. 

380/2009.(VIII.6) Kt. normatív határozatával elfogadva 
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 2016. 02. 25. módosítva, ezzel egyidejűleg a 2009.08. 12. napján kelt 

alapító okiratot visszavonásra került. 

7. A fenntartó hivatalos megnevezése és székhelye: 

 Budakalász Város Önkormányzat, 2011 Budakalász Petőfi tér 1. 

8. A számlavezető bank neve, címe: Raiffeisen Bank Rt,  

                              1054. Budapest, Akadémia u. 6. 

9.  Számlaszám: 12001008-01338884-00100008 

10.A költségvetési szerv adószáma: 15765592-2-13 

11.  Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Szociális alapszolgáltatás 

12. A költségvetési szerv kapacitásmutatója: 30 férőhely 

13. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyona: a rendelkezésre 

bocsátott 1725/1 hrsz.-ú ingatlanvagyon, ami Budakalász Város 

Önkormányzat tulajdona. 

14. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga: Azintézmény 

Jogosultsága ezen vagyon tárgyak rendeltetésszerű használatára terjed ki az 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló rendelet szerint. 

15. Az intézmény ALAPTEVÉKENYSÉGE 

a)  Az intézmény szakágazati rendbe sorolása: 

     881000 – idősek szociális ellátása bentlakás nélkül 

b) Az alaptevékenységhez kapcsolódó szakfeladat számok: 

    881011 - Idősek nappali ellátása   cofog szám: 102031 

    889921 - Szociális étkeztetés        cofog szám: 107051 

    889922 – Házi segítségnyújtás     cofog szám: 107052 
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16. Az intézmény KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGE: nincs 

17. Az intézmény KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGE: nincs 

 

18. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat 

útján, határozott időre bízza meg, a mindenkori hatályos jogszabályok 

alapján. 

19. Az intézmény foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási  

jogviszony: a) Közalkalmazotti jogviszony 

                    b) megbízási szerződéses jogviszony 
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III. 

 

A költségvetési szerv, gazdálkodással összefüggő jogosítványai 

 

1. Az intézmény gazdálkodási besorolása: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ 

Az intézmény pénzügyi – gazdasági feladatait Budakalász Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv látja el. 

2. Az előirányzatok feletti rendelkezés jogosultsága: Bér és bérjellegű 

Előirányzat feletti teljes jogkörrel, egyéb előirányzatai felett részjogkörrel 

rendelkezik. 

3.Az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendje: 

A mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai szerint. 

4. Az intézmény képviseletére jogosultak: 

Az intézmény általános képviseletét az Intézményvezető látja el, távolléte idején 

az általa megbízott személy. 

5.A költségvetési szerv bélyegzőjének leírása, számozása, a bélyegző 

használatára jogosultak a bélyegző száma szerint: 

1 darab                                  Kalászi Idősek Klubja 

                                      2011 Budakalász, Táncsics M. u. 19. 

                                           Adószám: 15765592-2-13 

                           Bankszámlaszám: 12001008-01338884-00100008 

Használatára jogosult személyek: intézményvezető, adminisztrátor 

 

1 darab körbélyegző                     Kalászi Idősek Klubja 

                                          2011 Budakalász, Táncsics M. u. 19. 

Használatára jogosult személyek: intézményvezető, adminisztrátor 
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IV. 

 

A költségvetési szerv gazdálkodása 

 

1.) A költségvetési szerv jogállása: 

A költségvetési szerv önálló jogi személy, teljes jogkörrel rendelkező, 

önállóan működő közszolgáltató költségvetési szerv., idős ellátó 

közintézmény. 

2.)  Pénzügyi és számviteli tevékenység: 

A költségvetési szerv a fenntartó által jóváhagyott éves költségvetés alapján 

működik. A költségvetési szerv költségvetését a fenntartó iránymutatása 

alapján készíti el. 

A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges 

előírásokat a fenntartó által elfogadott éves költségvetési rendelet 

tartalmazza. 

 

Kötelezettségvállalás: 

Kötelezettségvállalásra – jogszabályban meghatározott kivétellel – az 

intézményvezető, vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult. 

Az éves költségvetésben tervezett kiadások és bevételek teljesítésére a 

Kalászi Idősek Klubja vezetője vagy az általa kijelölt személy vállalhat 

kötelezettséget az érvényben lévő költségvetési rendeletben foglaltak szerint. 

3.) Az intézmény vállalkozási tevékenységet a fenntartó hozzájárulása nélkül 

nem folytathat. 

4.)  A 2007. évi CLII. Törvény 3.§ (1) bekezdése szerint vagyonnyilatkozat 

tételére kötelezettek: - intézményvezető 
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Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos előírások 

A költségvetés tervezésekor az intézmény a polgármesteri hivatal pénzügyi 

osztályának útmutatásával dolgozik. 

A kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés szabályait a 217/1998 

(XII.30.) Kormányrendelet 12. fejezete határozza meg. 

Egyazon gazdasági eseménynél a kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, 

illetőleg az utalványozó és az érvényesítő, valamint a teljesítés szakmai 

igazolója nem lehet azonos személy. 

A kötelezettségvállaló és az utalványozó, illetőleg az ellenjegyző és az 

érvényesítő azonos személy is lehet. 

Kötelezettségvállalás: 

Kötelezettségvállalás során az arra jogosult személy intézkedik a munka, a 

szolgáltatás, az áruszállítás megrendelésére. Egyben kötelességet vállal, hogy az 

elvégzett munka, a teljesített szolgáltatás után a megállapodás szerinti 

ellenértéket kiegyenlíti. 

A kötelezettségvállalás az intézményvezető hatásköre. 

Kormányzati funkciók szerinti tevékenységek:  

 

COFOG: klub:   2102031 

szociális ebéd:    2107051 

gondozási díj:    2107052 

 

Érvényesítés: 

Az érvényesítését a kiadások folyósítását, a bevételek beszedését megelőző 

gazdálkodási tevékenység. A kiadás teljesítésének elrendelése előtt okmányok 
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alapján ellenőrzi és érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a 

fedezet meglétét és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e. 

Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul. 

Érvényesítést csak az ezzel írásban megbízott dolgozó végezhet. Ebből a 

szempontból írásbeli megbízásnak kell tekinteni a munkaköri leírást. 

 

Utalványozás 

A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának 

elrendelése az utalványozás. Utalványozásra az érvényesítés után kerül sor. 

 

Ellenjegyzés 

Az ellenjegyzésre jogosult személy feladata ellenőrizni, hogy a költségvetésben 

a kiadások teljesítéséhez biztosított-e a fedezet, a kiadások teljesítése, a 

bevételek beszedése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. 

 

Képviselet rendje 

Az intézmény képviseletét az intézményvezető látja el, akadályoztatása esetén 

az intézmény bármely dolgozóját megbízhatja.  

A munkáltatói és fegyelmi jogkör gyakorlója az intézményvezető. 

Cégszerű aláírásra jogosultak: intézményvezető 

jogkörrel felruházott adminisztrátor 

Minden esetben a pénzügyi szabályzatban megjelölt két személy együttes 

aláírása szükséges. 

Bankszámla feletti rendelkezési jogosultságot is csak cégszerű aláírással lehet 

érvényesíteni. 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

 

Az intézmény működésének alapelvei 

 
1. Az intézmény a személyes szociális gondoskodás keretein belül 

szolgáltatásai által segítséget nyújt mindazon szociálisan rászorult 

személyek számára, akik életvitelükben részleges vagy teljes segítségre 

szorulnak. 

2. Intézményünk, az ellátás minél magasabb színvonalú megvalósulása 

érdekében kapcsolatot tart mindazon társadalmi, érdekképviseleti 

szervekkel, társintézményekkel, melyeknek együttműködése az idős 

ellátottak életminőségének javulásához hozzájárulhat. 

3. Segítő tevékenységünk végzése során minden munkavállaló alapvető 

kötelessége maximálisan tiszteletben tartani az ember – mint önálló 

indivídium, alkotmányos és egyetemleges jogait. Lehetőségeinkhez 

mérten mindenkor igyekszünk a segítséget kérő személy számára a 

szükségleteit legmegfelelőbben kielégítő ellátási formát nyújtani. 

Működésünk során törekednünk kell humán erőforrásunk és pénzeszközeink 

hatékony takarékos felhasználására. 
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VI. 

 

Az intézmény tevékenységi köre, alapfeladatai 

 

- folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság körében felmerülő gondozási 

igényeket 

- javaslatot tesz egyes új gondozási módszerek alkalmazására, a meglévő 

szociális ellátások fejlesztésére 

- kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, a 

működő ellátások szükség szerinti átalakítását 

- együttműködik a háziorvosokkal, otthonápoló szolgálattal, továbbá más 

személyes gondoskodást nyújtó intézményekkel, egészségügyi 

intézményekkel 

- igény esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátások biztosításának 

feltételeiről 

- segítséget nyújt az ellátást igénybe vevőknek hivatalos ügyeik intézésében 

- javaslatot tesz a fenntartónak a képzés, továbbképzés szervezésére 

vonatkozóan. 
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Az intézmény kapcsolat rendszere 

Munkavégzése során az intézmény kapcsolatot tart a feladatkörébe tartozóan és 

azzal összefüggésben: 

    Népjóléti és Pénzügyi Bizottsággal 

- Polgármesteri Hivatal osztályaival 

- Képviselő Testülettel 

- Családorvosokkal 

- Egyéb külső szervezetekkel és hatóságokkal, melyekkel munkavégzése 

során együttműködni szükséges ( MÁK, ÁNTSZ, Gyámhivatal stb..)  

- Közép-magyarországi Szociális Módszertani intézménnyel 

- Szociális bentlakásos intézményekkel 

- A generációk közötti kapcsolattartás érdekében a nevelési – oktatási 

intézményekkel 

- Más hasonló alapellátást nyújtó intézményekkel 

 

A költségvetési szerv szervezeti felépítése, működésének rendszere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

házi gondozók           adminisztrátor     technikai dolgozó 

 

Intézményvezető 

 

Klub gondozónő 
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Az intézmény működési rendje 

Nyitva tartás: 

- A klub nyitva tartása munkanapokon, reggel 7 órától este 15 óráig. 

- Üzemeltetése a nyári zárva tartás alatt szünetel, ez általában a 

júliusi hónap. 

- A nyári zárás időpontját az intézményvezető javaslatára a NJB. 

határozza meg. 

- A zárás ideje alatt a dolgozók kiveszik az éves szabadságuk egy 

részét 

- A polgármester engedélyével- előzetes igényfelmérés alapján- 

karácsony és újév között zárva tarthatunk, az éves szabadság 

terhére. 

- Az intézmény nyári zárva tartásáról az ellátottakat tájékoztatni kell. 

 

 

Idősek nappali ellátása ( Idősek Klubja ) 

 

A nappali ellátás feladata a klubtagok napközbeni tartózkodás lehetőségének 

biztosítása, életkörülményeinek javítása, egészségi állapotuk folyamatos 

ellenőrzése és a lehetőségekhez mérten javítása, életvitelük megteremtése. 

 

Személyi feltételek: 

Az idősek klubjában a klubvezető mellett 1 fő gondozónő, 1 fő technikai 

munkatárs, 1 fő adminisztrátor van alkalmazásban. 

A klubtagok napi szállításáról a Fekete és Krunity Kft. gondoskodik szerződés 

alapján. Az orvosi ellátás és előadás szintén szerződés alapján kéthetente van 

biztosítva. A gyógytornát hetente végzi szakképzett testnevelő önkéntes alapon. 
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Ellátottak köre: 

Budakalász Város nappali ellátást biztosít a 18. életévüket betöltött, egészségi 

állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, 

önmaguk ellátására részben képes személyek számára. 

Férőhely száma: 30 fő 

A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes 

képviselője kérelmére, indítványára történik. 

 

A jogviszony keletkezését az intézményvezető intézkedése alapozza meg. 

A nappali ellátásra vonatkozó kérelem beadása után, melyet a klub vezetőjéhez 

kell benyújtani, a kérelmező otthonában történő egyszerűsített előgondozást 

követően az intézmény vezetője értesítést küld a döntésről, a gondozás kezdő 

időpontjáról, étkezés esetén annak térítési díjáról. 

Az ellátás iránti kérelem és annak nyilvántartása a következő nyomtatványok 

vezetése útján történik: 

 

- kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás 

igénybevételéhez 

- egyszerűsített előgondozási adatlap 

- nyilvántartás a nappali ellátás igénybevételéről 

- egyéni gondozási terv 

- nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója 

- megállapodás 

- orvosi igazolás 

- jövedelemnyilatkozat 
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Szolgáltatások: 

A klubtagok gondozásának megszervezésével és irányításával a feladatokat és 

célokat mindig az igénybe vevő helyzetéhez képest kell kialakítani. 

A gondozás elemei: - fizikai ellátás, pszichés gondozás, higiénés és 

egészségügyi ellátás, foglalkozások szervezése. Klubtagok szociális és hivatalos 

ügyeinek intézése. 

 

Fizikai ellátás 

Igény szerint napi egyszeri étkezést, ha szükséges diétás étkezést biztosítunk. 

Segítjük a személyi higiéné folyamatos fenntartását, a személyes ruházat 

tisztítását. A klubtag megbetegedése esetén lakásán segítjük őt a gyógyulásban 

az önálló életvitel fenntartásában, hogy minél előbb visszatérhessen a 

közösségbe. 

 

Egészségügyi ellátás 

Megszervezzük az alap, illetve a szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást. 

Rendszeresen ellenőrizzük ellátottaink testsúlyát, vércukorszintjét, vérnyomását, 

szükség esetén az orvos által előírt gyógyszerek pontos bevételét. 

Az egészség megőrzése érdekében felvilágosító, ismeretterjesztő előadásokat 

szervezünk. Hetente gyógytorna. Gyógyászati segédeszközök intézése.  

Mentális ellátás 

Egyéni és csoportos beszélgetések módszerével segítjük ellátottainkat lelki 

egészségük megtartásában. Ebben nagyon sok segítséget jelent József katolikus 

atya és János református lelkész biblia értelmezése kéthetente. 

Különböző rendezvényeink alkalmával meg ünnepeljük a névnapokat, nemzeti, 

vallási és egyéb ünnepeinket. Biztosítjuk a részvétel lehetőségét a városban 

megrendezett különböző kulturális rendezvényeken 
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Szabadidő hasznos és célszerű eltöltésére irányuló foglalkoztatás 

 

A szabadidő hasznos eltöltése érdekében az adott kor és ellátotti csoportnak 

megfelelő tevékenységeket szervezzük meg. 

Különböző eszközök, manuális és szellemi foglalkozásokhoz alkalmas anyagok 

biztosítása által igyekszünk motiválni a szabadidő hasznos eltöltését. 

Ehhez sajtótermékek, társasjátékok, tv, videó, DVD áll rendelkezésre. 

 

Térítési díjak: 

A fent sorolt szolgáltatások térítésmentesek. Térítésköteles szolgáltatás az 

étkezés. A díjat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő testületének az 

étkezési térítési díjakról szóló 30/2017. (VIII.25.) Kpvt.sz. rendelete 

szabályozza., melynek alapján az idősek klubjában a helyben étkezés személyi 

térítési díja 660.-ft A házhozszállítás díja: 820.-ft  Az étkezési díjak ÁFÁ-t 

tartalmaznak.A házirend mellékletét képezi az önk. rendelet. 
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Ellátottak jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 

 

- szociális helyzetére, egészségi állapotára tekintettel a szociális intézmény 

által biztosított teljes körű ellátásra valamint egyéni szükségletei, 

speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátásra. 

- tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból 

- jövedelmi helyzetét csak törvényben, illetve törvény felhatalmazása 

alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek 

mellett lehet vizsgálni. 

- Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézménnyel kapcsolatos 

legfontosabb adatok megismeréséhez. 

- Az intézmény a szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel 

legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok 

maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös tekintettel az 

élethez, emberi méltósághoz, testi épséghez, testi – lelki egészséghez való 

jogra. 

- személyes adatainak védelme, valamint magánéletével kapcsolatos 

titokvédelem 

- amennyiben az igénybe vevő egészségi állapotánál fogva nem képes az 

illetékes szervek megkeresésére, az intézményvezető nyújt segítséget 

ebben, illetve értesíti az ellátott törvényes képviselőjét vagy az ellátott 

jogi képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges 

segítségnyújtás céljából.                                                                    
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Kapcsolattartás más intézménnyel 

Fontos, hogy legyen egy jól működő összehangolt szakmai munka az 

intézményekkel ( óvodák, iskolák, civil szervezetek ) és a házi orvosokkal, mely 

a klub megfelelő szakmai és ellátási színvonalának biztosításához 

nélkülözhetetlen. Ezen túlmenően, az idősek klubja dolgozóinak feladata a 

városban élő idős emberek megismerése, életkörülményeik figyelemmel 

tanácsadó, beavatkozó tevékenység megszervezése. 

A nappali ellátásban szolgáltatást igénybe vevők számára, jogaik gyakorlásában 

segítséget nyújt az ellátott jogi képviselő. Az intézményvezető kötelessége 

tájékoztatni az ellátott jogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségeiről, 

az ellátott jogi képviselő elérhetőségéről. 

Kapcsolattartás módja:  

Az ellátást igénybe vevő észrevételével, kérésével közvetlenül fordulhat a 

szociális gondozóhoz és az intézményvezetőhöz. 
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Az ellátottak jogviszonya megszűnik: 

- kérelem alapján 

- az ellátott halálával 

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével 

- ha az ellátást igénybe vevő három hónapot meghaladóan az intézményi 

ellátásból távol marad 

- ha az ellátást igénybe vételének időtartama alatt az ellátást igénybe vevő 

egészségi állapotában olyan változás állott be, amelynek következtében az 

idősek nappali ellátása keretében történő ellátása a továbbiakban nem 

biztosítható.                                                                                                                   

- Ha az ellátást igénybe vevő a házirendben, vagy a megállapodásban 

foglalt szabályokat ismételten megszegi vagy az intézményi közösséggel 

összeférhetetlen magatartása miatt ellátása a továbbiakban az 

intézményben nem biztosítható. 

 

Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés 

ellen tehető jogorvoslat módjáról írásban, indoklással ellátva értesíti a 

jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. 

 

 

 

 



22 

 

                                                                                                            

 

Házi segítségnyújtás (otthon közeli ellátás ) 

 

Azon személyek részére, akiknek egészségi állapota illetve szociális 

körülményei miatt indokolt az azonnali ellátás szükségessége, az 

intézményvezető döntése alapján, gondozási szükséglet vizsgálata nélkül 

azonnal biztosítható a segítségnyújtás maximum három hónapig. Ezt 

követően szükségességi vizsgálat alapján az intézményvezető dönti el a 

gondozásba vételt. 

E szolgáltatás keretében a szociálisan rászoruló személyeknek saját 

környezetükben, lakásukon biztosítjuk az önálló életvitel fenntartásához 

szükséges segítséget. 

 

Ennek megfelelően: 

- a kompetencia körünkbe tartozó gondozási és ápolási szükségletek 

kielégítését 

- segítséget nyújtunk az ellátott önálló életvitelének fennmaradásában, 

közreműködünk a személyi és környezeti higiéné megtartásában. 

- veszélyhelyzetek kialakulásában prevenciós tevékenységet végzünk 

- gondoskodunk azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően 

saját lakókörnyezetükbe való visszailleszkedésükhöz támogatást 

igényelnek. 

- A környezettel való kapcsolattartásának segítése 

- Az ellátott szakápolási szükségleteinek kielégítése érdekében 

kezdeményezzük az otthonápolási szolgálat közreműködését. 

- Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés 

segítése 
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Az igénylők az ellátásra vonatkozó igényüket előzetesen, szóban majd 

írásban az idősek klubjába nyújtják be. Az ellátás iránti kérelemről a 

kérelmezőnél végzett környezettanulmányt követően az intézményvezető 

dönt. Az intézményvezető megállapodást köt az igénylővel, illetve annak 

képviselőjével. A megállapodás tartalmazza az ellátás időtartamát, a 

szolgáltatások formáját, módját, körét, a hozzájárulás összegét, azaz a térítési 

díjat. 

Az ellátás iránti kérelem és annak nyilvántartása a következő nyomtatványok 

vezetése útján történik. 

- kérelem személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 

- egyszerűsített előgondozási adatlap 

- egyéni gondozási terv 

- gondozási napló 

- megállapodás 

- orvosi igazolás 

- jövedelemnyilatkozat 

 

A feladat ellátását 3 fő szociális gondozónő végzi a város területén kialakított 

gondozási körzetekben. 

A házi gondozó napi tevékenységéről gondozási naplót vezet. Az ellátásért 

gondozási díjat kell fizetni. 

Az igénybe vevők és az intézmény közötti kapcsolattartás az őket gondozókon 

keresztül, írásban, illetőleg telefonon történik. 
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Az ellátott jogi képviselő mellett a házi segítségnyújtásban részesülők 

panaszukkal az intézményvezetőhöz is fordulhatnak, aki köteles az előterjesztett 

panaszt 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt, a panasz kivizsgálásának 

eredményéről írásban értesíteni. A panasztevő panaszával az intézmény 

fenntartójához (Budakalász Város Önkormányzat) fordulhat, ha a panasz 

kivizsgálására jogosult határidőben nem intézkedik, vagy a tett intézkedéssel 

nem ért egyet. 

 

Az ellátotti jogviszony megszűnik: 

- az ellátásra jogosult halálával 

- a jogosult kérelme alapján 

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével 

- határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam leteltével 

- ha az ellátottat szociális intézményben helyezik el 
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Étkeztetés 

 

A szolgáltatás keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi meleg 

étkezéséről kell gondoskodni, akik azt koruk, egészségi állapotuk vagy egyéb ok 

miatt önmaguk, illetve családtagjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 

képesek biztosítani. Az ellátás önkéntes, saját kezdeményezésre vehető igénybe. 

Az ellátást még kezdeményezheti törvényes képviselő, a házi orvos és a 

lakókörnyezetéből bárki, aki ellátatlan idős vagy szociálisan rászorult embert 

észlel. Az étkeztetés a lakosság szükségletei szerint van kialakítva úgy, hogy 

mód van az étel helyben fogyasztására /klubtagok/, elvitelére és lakásra 

szállítására is. Az igénylők az ellátásra való igényüket előzetesen szóban, majd 

írásban az idősek klubjához nyújtják be. Az intézményvezető megállapodást köt 

az igénylővel, illetve annak képviselőjével. A megállapodás tartalmazza az 

ellátás időtartamát, a szolgáltatás formáját, módját, körét és a térítési díjat. 

    A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja az intézmény 

nyitvatartási idejében / hétfőtől-péntekig 7-15 óráig / személyesen vagy 

telefonon történik. 

Az étkeztetésben részesülők panaszukkal az intézményvezetőhöz is 

fordulhatnak, aki köteles az előterjesztett panaszt 15 napon belül kivizsgálni és a 

panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményéről írásban értesíteni. 

A panasztevő panaszával az intézmény fenntartójához / Budakalász Város 

Önkormányzat / fordulhat, ha a panasz kivizsgálására jogosult, határidőben nem 

intézkedik, vagy a tett intézkedéssel nem ért egyet. 
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Az ellátotti jogviszony megszűnik: 

 

- az ellátásra jogosult kérelme alapján 

- a jogosult halálával 

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével 

 

Térítési díj: az étkezésért térítési díjat kell fizetni. Az étel helyben fogyasztásáért 

vagy elviteléért fizetendő térítési díj a napi személyi térítési díj és az adott 

hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata., nem haladhatja meg az ellátást 

igénybe vevő jövedelmének 30%-át. 

Az étkezési díjat a tárgyhónapot követő 10. napjáig kell befizetni, az 

elfogyasztott adagszám és a megállapított napi térítési díj szorzataként, amelyről 

számlát ad az intézmény. 
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt 

rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy 

fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtott szolgáltatás, 

akiknél az önálló életvitel fenntartása mellett krízishelyzetekkel lehet számolni. 

Az ellátási forma célja, a krízishelyzetek megelőzése, elhárítása, megoldása. 

Intézményünk megállapodást kötött a HB Rendszerház Kft-vel, hogy vállalja 

HelpBox jelzőrendszeres szolgáltatás keretein belül 10 db kivonulással együtt 

járó jelzőrendszeres szolgáltatás csomag havi szolgáltatási díjának megfizetését. 

A szerződés mellékleteként kijelöli az indulásnál figyelembe vett jogosult 

személyeket. 

 
Az intézmény gyakorlóterepet biztosít a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális segítő tevékenység végzéséhez szükséges alap, középfokú, főiskolai 

szintű szakmai képzésben résztvevő, illetve orvostanhallgatók számára. 

 

A dolgozók munkarendje 

 

- házi gondozás esetén: hétfőtől – péntekig    7.00 – 15.00 óráig 

- Idősek Klubja             hétfőtől – péntekig    7.00 – 15.00 óráig 

- étkeztetés rendje: házhoz szállítás 

hétfőtől – péntekig  a déli órákban 

intézményből való elvitel 

hétfőtől – péntekig  11.00 -12.00 óráig 

Szombat, vasárnap és a hivatalos ünnepek alatt zárva tartunk.  
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A dolgozók jelenléti ívet tartoznak vezetni, ahol a szabadságot és a betegséget 

jelezni kell. A rendes évi szabadságot a szabadságolási tervnek megfelelően és a 

munkafeladat zavartalan elvégzése figyelembevételével kell kivenni. 

Rendkívüli szabadságot, fizetés nélküli szabadságot csak az intézményvezető 

engedélyezhet. 

 

Feladat és jogkörök 

 

Az intézmény szakmai alapegységei a munkakörök. A munkakörök jegyzékét az 

intézményvezető készíti el és tartja karban. 

A munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások 

tartalmazzák. A munkaköri leírás tudomásul vételét a munkakört betöltő 

dolgozó aláírásával igazolja. 

 

Intézményvezető 

 

Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában az alapvető 

munkáltatói jogokat kinevezés-felmentés vonatkozásában a képviselő-testület, 

az egyéb munkáltatói jogokat Budakalász Város polgármestere gyakorolja. 

Az intézmény vezetője rendes évi szabadságát a polgármester engedélyével 

veheti igénybe. Az éves szabadság ütemtervének egy példányát minden év 

március 31-ig köteles a hivatalnak megküldeni. 

Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetője a szervezetnek, munkáját a 

mindenkor hatályos jogszabályok alapján végzi. 
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Az intézményvezető felelőssége 

Az intézmény vezetője a Szociális törvénynek megfelelően egy személyben 

felelős az alábbiakért: 

- a szakszerű és törvényes működésért 

- az ésszerű és takarékos gazdálkodásért 

- a szakmai munkáért 

- az ellátottak érdekvédelmi feladatainak ellátásáért 

- a szociális munka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtéséért 

- a munkabalesetek megelőzéséért 

- a munkavállalók egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért. 

Az intézményvezető feladata és jogköre 

-  Egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, képviseli az intézményt, ennek 

keretében teljes aláírási jogkörrel rendelkezik. 

- Felelősséggel tartozik a működési engedélyben, az alapító okiratban 

meghatározott tevékenységek ellátásáért, ill. azok megszervezéséért. 

- Feladatkörében irányítja az intézményt, gondoskodik az intézmény 

működéséhez szükséges személyi, tárgyi, szervezési és szabályozási feltételek 

biztosításáról, továbbá biztosítja a feladatok ellátásához szükséges koordinációt. 

- Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozóinak tekintetében. 

- Felelős az intézményben zajló gondozási munkáért, annak színvonaláért. 

- Ellátja az intézmény működéséhez szükséges kötelezettségvállalást, a fenntartó 

önkormányzat költségvetésében meghatározottak figyelembevételével. 

- Munkáját a hatályos jogszabályok, továbbá a Képviselő – testület rendeletei és  

határozatai alapján köteles végezni. 
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- Munkavégzése során köteles megtartani az ügyiratkezelésre és a munka- és 

tűzvédelemre vonatkozó szabályokat, valamint a munkavégzéssel összefüggő  

jogszabályokat, rendelkezéseket. 

- Felelős az intézmény dolgozóinak tekintetében a munkavégzés törvényessége 

megtartásáért. 

- A fenntartó és ellenőrző szervek utasításai alapján a működésre vonatkozó  

  Törvényes rendelkezéseket végrehajtja és végrehajtatja. 

- Megteremti a működéshez szükséges személyi, tárgyi feltételeket, az idősek  

  Klubja alapfeladatainak megfelelően. 

 - Kialakítja a klub házirendjét. 

 - Értékeli, ellenőrzi a z intézményi dolgozók munkáját. 

 - Fertőző megbetegedés esetén azonnal értesíti az illetékes ÁNTSZ-t és   

utasításai szerint jár el. 

 - Éves munkaterv szerint dolgozik 

 - Megszervezi a munkatársi értekezletet, meghatározza a hozzátartozókkal 

való kapcsolattartás módját. 

-  Biztosítja az intézmény dokumentációjának naprakész, pontos vezetését, a 

   Szabadságok megtervezését a klub üzemeltetése idejére vonatkozóan. 

-  Folyamatosságra törekszik a társintézményekkel kapcsolatban. 

 

- Feladata az intézmény fejlesztési igényeinek, a tatarozási, karbantartási, 

felújítási feladatokat igénylő tevékenységeknek számontartása, jelzése, 

végrehajtásának felügyelete. 
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- Betartja és betartatja a munka,- tűz-, baleset-, és vagyonvédelmi 

utasításokat. Végzi illetve megszervezi a dolgozók munka és tűzvédelmi 

oktatását. 

- Feladatkörébe tartozik az intézmény gazdasági ügyvitelének ellátása, 

a pénzkezelés felügyelete. 

 

 

 

         -   Betartja és betartatja a pénzkezelési, vagyonvédelmi, leltározási, 

iratkezelési, selejtezési szabályzatát. 

- A dolgozók munkaegészségügyi vizsgálatokon való részvételét folyamatosan 

ellenőrzi és megszervezi  

- Élelmezéssel kapcsolatos feladatai: 

Az élelmezéssel kapcsolatos feladatokat figyelemmel kíséri, felügyeli, 

ellenőrzi.  

- Véleményezési jog a klub működésével, szakmai feladataival, 

gazdálkodásával kapcsolatban. 

- Ellátja az intézmény képviseletét a felettes szervek és társszervek felé. 

- Elkészíti az intézmény SZMSZ-t és egyéb szabályzatait. 

- Elkészíti az intézmény működésével kapcsolatos beszámolókat. 

- Utalványozási jogkört gyakorol az intézmény bevételeinél és kiadásainál. 

- Évenként leltározást tart, az 50 ezer Ft feletti állóeszközről, melyről jelentést 

készít a hivatal pénzügyi osztálya felé. 

- Átutalások kezdeményezése a pénzügyi csoportnál. 

- Készpénzellátmány elszámolása rovatelszámolás alapján havonta az 

önkormányzat pénzügyi osztálya, valamint az önkormányzat pénztára felé. 

- Térítési díjak beszedése és elszámolása a hivatal felé. 
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Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 

 

- az intézményvezető távolléte, esetleg tartós távolléte esetén a kijelölt helyettes 

a klubgondozónő gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket 

is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes folyamatos távollét – ide nem 

értve az évi rendes szabadságot. 

Amennyiben a klubvezető évi rendes szabadsága alatt nem elérhető, a 

kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is a helyettes gyakorolja. 

A helyettesítéssel megbízott személy szakmai döntésekben teljes jogkörrel 

rendelkezik, a költségvetési kiadások előirányzatában a megjelölt összeghatárig 

csak a mindennapi működéshez feltétlen szükséges kiadások felett intézkedhet. 

 

szociális gondozó / idősek klubja / 

Munkakör célja, az ellátottak szükségletközpontú gondozási feladatainak 

elvégzése. A komplex szolgáltatást jelentő gondozási elemek szakszerű 

kivitelezése. Munkáját az intézményvezető irányítja. 

Főbb feladatai: 

- klubtagok legmagasabb színvonalú ellátása 

- az ellátottak egyéni és csoportos foglalkoztatásának, célszerű hasznos 

időtöltésének megszervezésében való részvétel 

- szinten tartja illetve lehetőség szerint fejleszti az ellátottak meglévő 

képességeit 

- munkája során figyelemmel kíséri az ellátottak életkorát és egészségi 

állapotát 

- étkeztetés, higiénés szükségletek kielégítésében való segédkezés, 

ügyintézés 
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- pszichés gondozás, egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok részt 

vesz a gondozási tér kialakításában vezeti a számukra előírt  

- dokumentációt                                                                                             

 

szociális gondozó / házi segítségnyújtás / 

 

A munkakör célja saját lakó környezetükben segítséget nyújtani azon 

személyek számára, akik önálló életvitelüket más módon nem képesek 

fenntartani és gondozási szükségletük nem haladja meg a napi 4 órát. 

Munkájukat a nappali ellátást nyújtó intézmény vezetője irányítja. 

 

Főbb feladatuk: 

 

-    az önálló életvitel fenntartása 

- a házi segítségnyújtásban részesülők szükséglet és igény szerinti ellátása 

- az ellátottak egészségi állapotának figyelemmel kísérése 

- személyi és közvetlen környezeti higiéné biztosításában való 

segítségnyújtás 

- részt vesznek a gondozási tervek végrehajtásában 

- vezetik a tevékenységhez előírt dokumentációt 

- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok  

kialakulásában való segítségnyújtás. 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

adminisztrátor 

 

Feladatköre:  

- személyi ügyek intézése 

- házi pénztár kezelése 

- banki utalások, készpénz kifizetése 

- étkezési térítési díjak beszedése, annak elszámolása a hivatal felé 

- kis és nagy értékű tárgyi eszközök kezelése, leltározási dokumentáció 

elkészítése 

- számlázás 

- gondoskodik a munkavállalók személyi anyagának nyilvántartásáról, 

annak vezetéséről, fizetési fokozatának munkaköri besorolásának 

törvényszerűségéről 

- elkészíti a féléves jelentéseket 

- részt vesz a vásárlások, egyéb beszerzések lebonyolításában 

- hetente létszámleadás és egyeztetés a szolgáltatóval 

- postai ügyintézés szükség szerint 

- köteles az intézmény vagyonát képező tárgyakat megőrizni és azokra 

figyelni 

- köteles a munkája során a balesetvédelmi és munkavédelmi szabályokat 

betartani. 

- Egyeztetési és beszámolási kötelezettséggel tartozik a vezető felé. 
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     Munkáját közvetlenül az intézményvezető irányításával végzi. Feladata még 

az intézményi költségvetés összeállításával, annak lebontásával, a kincstári 

gazdálkodás feltételeinek kialakításával és ellenőrzésével kapcsolatos 

tevékenység ellátása, valamint az intézmény pénzügyi, munkaügyi és számviteli 

tevékenységének szervezése, összehangolása. 

 

Technikai dolgozó  

 

Munkáját a vezető útmutatásai szerint, a HCCP előírásainak megfelelően végzi. 

Kulturált megjelenésével, a kötelezően előírt munkaruhában végzi munkáját. 

A központi konyháról megadott időben érkező ételek átvétele, az étel 

minőségének, mennyiségének ellenőrzése. 

Az adott hiányosság, probléma esetén értesíti az intézményvezetőt. 

Az átvételről és a tálalás körülményeiről dokumentációt vezet. 

Az ételminta vételéről az előírások szerint gondoskodik és megőrzi a szükséges 

időpontig.  

Gondoskodik az edények tisztán tartásáról, étkezések utáni mosogatásról. 

Napi szinten gondoskodik a konyhai eszközök fertőtlenítéséről és a konyhai 

fertőtlenítő takarításáról. 

A takarítást a biztonsági előírásoknak megfelelően végzi. 

A napi takarításon túl a havi és éves nagytakarítás elvégzése. 

Felelősséggel tartozik az ételek, a konyhában használatos berendezési tárgyak, 

gépek, eszközök, felszerelési tárgyak óvásáért, hiánytalan meglétéért. 

Ellenőrzi a hűtő szekrények napi hőmérsékletét, azok fertőtlenítő tisztítását heti 

rendszerességgel elvégzi. 

Elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető megbízza. 
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Munkarendje: 

7.00 – 11.00 óráig az intézmény takarítása 

11.00 – 15.00-óráig ételkiosztás az ebédelviteleseknek, segít a klubtagok 

ebédeltetésében a gondozónőnek, konyha rendbetétele. 

 

 

Az alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen szakmai együttműködést 

megvalósítani, hogy az intézményi feladatok ellátása zavartalan és 

zökkenőmentes legyen. 

Az intézményben foglalkoztatott alkalmazottak munkavégzésükkel kapcsolatos 

kötelességeit és jogait a munka törvénykönyve, a közalkalmazotti törvény és 

végrehajtási rendeleti szabályozzák.  

Tekintettel az ellátások egymásra épültségére és átjárhatóságára, az 

alapszolgáltatást végzők az ellátottak érdekében kapcsolatot tartanak a 

szakosított ellátást végző dolgozókkal is. 

A zavartalan ellátás érdekében az egyes munkakörökben foglalkoztatott 

munkavállalókat távollétük idején, velük azonos, vagy magasabb szakmai 

képesítéssel rendelkező munkatárs helyettesítheti. 

A gondozás folytonossága érdekében minden munkavállaló kötelessége 

szabadságának és egyéb előre tervezett távollétének megkezdése előtt, az őt 

helyettesítő munkatársnak a gondozottal és a gondozási tevékenységével 

kapcsolatos részletes információkat átadni. 

Javaslattételi joguk van az intézményvezető felé az intézmény szakmai 

feladataival kapcsolatban. 
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Anyagi és kártérítési felelősség 

Az intézmény és közalkalmazottai a munkaköri feladatok ellátása során okozott 

károkért a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvényben 

foglaltak szerint felelnek. A intézmény az ellátottak illetve harmadik személyek 

felé a Ptk-ban foglalt anyagi és kártérítési felelősséggel tartoznak. 

 

Az intézmény leltárában szereplő tárgyak vagyon, illetve állagmegóvásáért a 

leltár kezelője tartozik anyagi felelősséggel, de az intézmény minden 

közalkalmazottja is erkölcsi felelősséggel tartozik az ide vonatkozó szabályok 

betartásáért. 

Az intézményből csak az Intézményvezető írásos engedélyével lehet leltári 

tárgyakat kivinni, illetve kölcsönadni. 

A közalkalmazottak személyi tulajdonában lévő használati tárgyak intézménybe 

történő behozatala esetén a vezető anyagi felelősséget nem vállal. 
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VII. 

 

Vezetést segítő módszerek 

 

Az intézmény működése a demokrácia érvényesülése érdekében az 

intézményvezető évente egy alkalommal és szükség szerint munkatársi 

értekezletet tart. 

Célja: információ átadás, döntés-előkészítés, aktuális problémák megbeszélése 

Az értekezlet az intézményvezető beszámolója alapján megtárgyalja 

- az eltelt időszak alatt végzett munkát, a következő időszak feladatait, az 

etikai helyzetet. 

- az értekezletet az intézményvezető hívja össze és vezeti 

- az értekezleten minden munkavállalónak kötelessége részt venni 

- az értekezletről feljegyzést kell készíteni 

Szóróanyagok terjesztése, médiában való megjelenés,az idősek klubjában 

nyújtott ellátásról, szolgáltatásokról, elérhetőségről. 

Ellenőrzés 

1. Az ellenőrzés legfontosabb feladata az intézményben folyó tevékenység 

hatékonyságának mérése, annak feltárása, hogy milyen területeken kell és 

szükséges erősíteni a gondozónők szakmai munkáját, milyen területeken kell a 

rendelkezésre álló felszereléseket felújítani, korszerűsíteni, ill. bővíteni. 

2. A szakmai munka ellenőrzés ütemtervét az intézményvezető készíti el. 
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3. Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az intézményvezető felel. 

4. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszerét és 

ütemezését. Az ellenőrzési tervet az intézményben nyilvánosságra kell hozni. Az 

ellenőrzés kiterjed az egyes feladatok elvégzésének módjára, minőségére, a 

munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre.                                                                                                                              

 

 

5. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az 

intézményvezető dönt. 

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 

 - az intézményvezető  

Az ellenőrzés kiterjed a technikai dolgozó munkájára is. 

A belső ellenőrzést a polgármesteri hivatal által megbízott ellenőr végzi  

munkamegosztási megállapodás alapján. 

 

 

A belső ellenőrzési feladatának meghatározása 

 

 
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) 

Kormányrendelet 4. § 

(2) bekezdése alapján a szerv az alábbiak szerint rendelkezik a belső ellenőrzési 

kötelezettségről, a belső ellenőrzést végző személy/szervezet jogállásának, 

feladatának meghatározásáról. 

 

1. A belső ellenőrzésikötelezettség 
 

 
A szerv köteles megszervezni és gondoskodni a vonatkozó jogszabályok, valamint 

az elkészített „Belső ellenőrzési” kézikönyve által meghatározott előírások szerinti 

belső ellenőrzésről. 

 

A belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről – az államháztartási 

törvényben meghatározottak szerint – a költségvetési szerv vezetője köteles 

gondoskodni.  
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2. A belső ellenőrzési tevékenységet ellátó személy/szervezet jogállása. 
 

A belső ellenőrzést a polgármesteri hivatal által megbízott ellenőr végzi 

munkamegosztási megállapodás alapján. 

 
 
 
A belső ellenőrzést végző szervezet tevékenységét 

 

a.)az önkormányzat és intézményeitől funkcionálisan 

elkülönülve végzi b.)együttműködve a jegyzővel és a belső 

ellenőrzési vezetővel, c.)jelentéseit közvetlenül a 

Polgármesternek küldi meg. 

 

A belső ellenőr funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségét az 

önkormányzat biztosítani köteles, különösen az alábbiak tekintetében: 

 

a.) az éves ellenőrzési terv kidolgozásának véleményezése, 

kockázatelemzési módszerek alapján és a soron kívüli ellenőrzések 

figyelembevételével, 

 

b.)az ellenőrzési program elkészítése és 

végrehajtása, c.)az ellenőrzési módszerek 

kiválasztása, 

d.) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés 

elkészítése, 
 

e.) a belső ellenőr ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység 

végrehajtásába nem vonható be. 

 

A belső ellenőrzés függetlenségét biztosító szervezeti felépítést a belső ellenőrzési 

kézikönyv tartalmazza. 
 

A belső ellenőrzést végző személyek feladatainak maradéktalan 
ellátása érdekében az ellenőrzöttszerv, illetve szervezeti egység 

 

 bármely helyiségébebeléphet, 

 számára akadálytalan hozzáférést kell biztosítanivalamennyi 

 irathoz, 

 adathoz és 
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 informatikairendszerhez, 

 kérésére az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység bármely 
dolgozója köteles szóban vagy írásban információtszolgáltatni. 

 
A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti 
egységnél 

 

 államtitkot, szolgálati titkot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és
 más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, 
kivonatot kérhet,illetve 

 személyes adatokat kezelhet, a jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírásokbetartásával. 

 

3. Az ellátandófeladatok 
 
3.1.A belső ellenőrzési tevékenység során végzendőellenőrzések 

 
 

A belső ellenőrzési tevékenység során 
 

 szabályszerűségi, 

 pénzügyi, 

 rendszer ellenőrzéseket és 

 teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve 

 informatikai rendszer ellenőrzéseket kell végezni,valamint 

 az éves beszámolókról megbízhatósági igazolásokat és az európai uniós 
források tekintetében zárónyilatkozatokat kellkibocsátani. 

 

3.2.A belső ellenőrzést végző személyek munkavégzésénekkeretei 
 
A belső ellenőrzést végző személy munkáját 

 

 a vonatkozójogszabályok, 

 a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók 

 nemzetközi belső ellenőrzésre vonatkozó standardok szerint végzi. 
 

 

VII. 

ZÁRÓ 

RENDELKEZÉSEK 

 

 

 

 
A szabályzatot jogszabályváltozás, belső szervezeti változás vagy 
feladatváltozás során módosítani kell. 
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A vezető gondoskodik arról, hogy a FEUVE szabályzatban foglalt előírásokat az 

érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven 

(megismerési nyilatkozaton) aláírásukkal igazolják. 

 

 

 

 

 

 

Legitimációs záradék 

 

 

Ezzel egyidejűleg a korábban elfogadott / 2018. 02. 16. / és kiadott SZMSZ 

hatályát veszti. 
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A szabályzat jogszabályi alapjai: 
 
 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  

301/2016.(IX.30.) Kormányrendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért 

megállapítható költségtérítés mértékéről 

368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

 

 
 A szabályzat célja: 
 
 Jelen szabályzat célja, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Rendelete 
(továbbiakban: GDPR) és az Információs és Önrendelkezési Jogról szóló 2011.évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) vonatkozó rendelkezései alapján rögzítse a fent megjelölt intézmény által 
alkalmazott adatvédelmi elveket, az intézmény adatvédelmi politikáját. Az intézmény által nyújtott 
szolgáltatás minden területén az érintettek számára biztosítva legyen jogaik védelme, az adatainak 
kezelésével kapcsolatos tájékoztatás. 
 
 A szabályzat hatálya: 
 
 A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény területén tartózkodó, intézménnyel kapcsolatot létesítő 
minden érintett személyes és különleges adatainak védelmére. 
 
 Adatvédelmi szervezet: 
 
 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének célját, 
jogalapját és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.  
 
Az Intézmény mint adatkezelő megnevezése:  Kalászi Idősek Klubja 
Székhely: 2011 Budakalász, Táncsics Mihály u. 19. 
Képviseli: Zelizi Erika intézményvezető 
 
 
 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy vagy bármely más szerv, amely az adatkezelő 
utasítására, annak nevében személyes adatokat kezel, az adatkezeléshez kapcsolódó technikai 
feladatokat elvégzi. Adatfeldolgozónak minősül az intézmény belső dolgozója aki az intézmény 
vezetőjének utasítása és felhatalmazása alapján az érintettek személyes és különleges adatait kezeli 
és az adatkezeléshez kapcsolódó technikai feladatokat elvégzi. 
 
 Kezelt adatok köre: 
 
érintettek személyes adatai:  

 
Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely olyan 
adat, információ, tényező, amely alapján az adott természetes személy beazonosítható. Ezek 
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különösen: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, természetes személy testi, 
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, szociális azonosságára utaló adat. Személyes 
adatkezelésnek minősül továbbá a fénykép, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint 
személyazonosításra alkalmas fizikai jellemzők gyűjtése. 
 
 

érintettek különleges adatai:  
 
 Személyes adatok körén belül különleges adat a faji etnikai származásra, politikai véleményre, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra utaló adat, valamint a 
természetes személyek egyedi azonosítására alkalmas genetikai, biometrikus adatok, 
egészségügyi adatok, természetes személyek szexuális életére, szexuális beállítottságára utaló 
adatok. Ezeknek az adatoknak a kezelése csak az érintett természetes személy kizárólagos 
hozzájárulása esetén lehetséges. Amennyiben az érintett a hozzájárulást megtagadja, akkor a 
fent megjelölt különleges adatok kezelése tilos. 
 
 
Adatok kezelésének jogalapja: 
 

Érintettek hozzájárulása 
Jogi kötelezettség teljesítése: Az intézmény rendszerében rögzítésre került és tárolt 

személyesés különleges adatok kezelése más az Intézményre, mint adatkezelőre 
vonatkozó Uniós és hazai jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítése miatt 
szükséges. 
 

Adatkezelés időtartama: 
 
A GDPR rendelet 17.cikk (1) bekezdése alapján: az adatkezelő (intézmény) által kezelt adatot az 
érintett kérésére – amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja nincsen, csak az érintett 
hozzájárulása – a rá vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni kell az 
adatkezelő adatbázisából. 
 
A rendelet 17.cikk (3) bekezdése alapján amennyiben a kezelt személyes adat jogérvényesítéshez 
vagy hatóság felé történő elszámoláshoz szükséges akkor az adatkezelés – az érintett kérelme 
ellenére – jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek alapján folytatható. 
 
 A fentiek szerint az intézmény a jogi kötelezettség teljesítése, mint jogalap alapján, tekintettel az 
Eü. törvény érintett adatok megőrzésére vonatkozó rendelkezéseire, intézmény az általa kezelt, 
tárolt személyes és különleges adatokat az adatok rögzítésének időpontjától számított 30 évig 
köteles megőrizni. 
 
 A munkaügyi adatokat az intézmény, mint adatkezelő a munkaviszony fennállása alatt és a 
megszűnést követő 8 évig tárolja. 
 
 
Adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás 
  
Az adatokat elsődlegesen az intézmény belső munkatársai jogosultak megismerni.  
Az adattovábbítás jogalapja az intézmény jogszabályon alapuló jogi kötelezettségének teljesítése.  
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Adatfeldolgozás  
 
Az érintettek személyes és egészségügyi (különleges) adatai az érintettek kifejezett 
hozzájárulásával kerülnek feldolgozásra és tárolásra. 
 
Az adatok feldolgozását elsősorban az intézmény belső munkatársai végzik. Az adatok harmadik 
illetéktelen személy részéről hozzá nem férhető módon, jelszóval védett számítógépen, 
papíralapon elzártan kerülnek tárolásra. 
 
Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek. 
Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.Az adatbiztonság 
garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket. Az 
adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit. Az adatfeldolgozó az 
adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, 
törli a meglévő másolatokat.  Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy 
az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat. Amennyiben az 
adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a 
kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az 
adatfeldolgozó és az adatkezelő között. 
 
Érintettek jogai 
 
 Átlátható tájékoztatás joga: 
Az érintettnek alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog, mely 
kötelezettségként az intézményt terheli. A tájékoztatást közérthető módon, ingyenesen kell 
megadni az érintett részére. Amennyiben az érintett tájékoztatást kér, azt számára indokolatlan 
késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül meg kell adni.  
 
 Hozzáférés joga: 
 A hozzáférés joga alapján az adatkezelő (intézmény) az érintett kérésére az adatkezelés tárgyát 
képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania.  
 
Az adathordozhatósághoz való jog: 
 Az adathordozhatósághoz való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó 
intézmény, mint adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat, tagolt széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy 
másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná, az intézmény megakadályozná. 
 
Helyesbítéshez való jog:  
Ezen jog alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az intézmény indokolatlan késedelem 
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes és különleges adatokat. 
 
Elfeledtetéshez (törléshez) való jog:  
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Alapján az érintett, amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja nincsen, kérheti az 
intézményben kezelt személyes és különleges adatainak törlését, továbbá az adatok kezelése 
nyomainak eltüntetését. 
 
Tiltakozás joga: 
 Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett írásban tiltakozhat személyes adatainak 
törlésére irányuló kérelme ellenére történő további adatkezelése ellen. Ebben az esetben az 
intézménynek kell bizonyítani, hogy az érintett adatainak további kezeléséhez jogos érdeke 
fűződik. 
 
Adatkezelés korlátozásához való jog (Zároláshoz való jog):  
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 
feltételek közül bármelyik teljesül: 
 

érintett vitatja a személyes adatok pontosságát 
adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését 
az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez 
az érintett tiltakozott a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás addig tart 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos érdeke elsőbbséget élvez. 
 
 Adatvédelmi incidens kezelése:  
 
Adatvédelmi incidens: 
 Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így 
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés 
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés. 
 
 
 
 Eljárási rend adatvédelmi incidens esetén: 
 
Az adatvédelmi incidenskezelés mindig az adatkezelő feladata, részletesen: 

az incidens természetes személyek jogára és szabadságára vonatkozó kockázat alapján 
történő kategorizálása  

az incidens 72 órán belül történő bejelentése a felügyeleti hatóság felé  
intézkedések megtétele az incidens megszűntetésére, orvoslására 
felelősök megállapítása  
érintettek tájékoztatása 

 
 
 Jogorvoslati lehetőségek:  
 
Panasz jog: Ha az érintett természetes személy úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes 
adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek panaszt nyújthat be Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a NAIH-hoz.  
A NAIH címe: 1125 Budapest, 9 Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu. 
A NAIH döntése ellen a panaszos bírósági jogorvoslattal élhet. 
 
Kártérítési igény: Minden olyan személy, aki az Info törvényben és a Rendeletben foglaltak 
megsértése következtében kárt szenved, jogosult arra, hogy követelje a vagyoni és nem vagyoni 
kárának megtérítését az adatkezelőtől, illetve az adatfeldolgozótól. Az adatkezelő és az 
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adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt 
semmiféle módon nem terheli felelősség. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nyilatkozattétel a tömegtájékoztató szervek részére: 

A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét, az intézmény 

dolgozóinak az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: 

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű 

felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. 

Az intézményen belül nyilatkozatra az a közalkalmazott jogosult, akit erre 

Budakalász Város Önkormányzatának polgármestere felhatalmaz. 

A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a 

közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a 

részét, amely az Ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 

Az Intézmény képviseletében minden dolgozó a szakmai, etikai kódexének és az 

intézményen belül elfogadott normáknak megfelelően nyilatkozhat. 
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IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
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 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK1. 
 

Jogszabályi háttér 
 

Az Iratkezelési Szabályzat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 

szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a 

magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény alapján készült. 
 

A szabályzat hatálya 

 

A szabályzat a Kalászi Idősek Klubja (költségvetési szerv) nyílt iratok átvételének, 

készítésének, iktatásának, nyilvántartásának, tárolásának irattározásának, selejtezésének, 

levéltárba történő átadásának szabályait rögzíti. 

 

A gazdálkodás során keletkező pénzügyi bizonylatok, számlák, a költségvetési beszámoló, 

valamint az azt alátámasztó dokumentumok, nyilvántartások tekintetében a számviteli törvény 

bizonylatokról szóló rendelkezéseit kell figyelembe venni. 

 

Az iratkezelési szabályzat alkalmazása során használt fogalmak 

 

Beadvány: a szervezethez érkező hagyományos és elektronikus irat, amely rendeltetésszerűen 

a szervezetnél marad. 

 

Csatolás: a nem ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó különböző iratok átmeneti jellegű 

összekapcsolása. 

 

Elektronikus irat: számítástechnikai program felhasználásával – elektronikus formában 

rögzített – elektronikus úton érkezett, illetve továbbított irat, amelyet számítástechnikai 

adathordozón tárolnak. 

 

Előadói ív: olyan ügyviteli irat, amely az ügy intézésével kapcsolatos tartalmi és formai 

(alaki) információkat, adatokat tartalmaz, s amely a hozzászerelt iratokkal ügyiratdarabot 

vagy ügyiratot képez. Az előadói ív két vagy több lapból állhat. 

 

Érkeztetés:az írásbeli ügyvitelnek az iktatást megelőző fázisa, amelynek során rögzítik a 

beadvány beérkezésének keltét, elektronikus irat beérkezése esetén kitöltik az érkeztető 

képernyőrovatokat. 

 

Feladatkör: azoknak a feladatoknak az összessége, amelyeket az intézmény vagy személy 

végez az ügyintézési munkafolyamat során. 

 

Iktatás: az iratkezelésnek az érkeztetés és az azt követő postabontás utáni fázisa, az 

iratnyilvántartás alapvető része, amelynek során a beadványt, illetve a saját keletkeztetésű 

iratot iktatószámmal látják el a szervezetnél és kitöltik az iktatókönyv, illetve az 

iktatóbélyegző lenyomat rovatait. 

 

Iktatókönyv: a szervezetünk rendeltetésszerű működése során keletkezett ügyviteli iratok 

(beadványok, kiadmányok, belső ügyviteli iratok) nyilvántartására szolgáló, folyamatos 
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sorszámú oldalakkal ellátott, évenként hitelesen megnyitott és lezárt iratnyilvántartó 

könyv/elektronikus rendszer. 

 

 

 

Irat: iratnak kell tekinteni és e szabályzatban előírt módon kell kezelni minden olyan 

szöveget, számadatsort, térképet, tervrajzot és vázlatot, amely valamely működésével, 

illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, bármely eszköz 

felhasználásával és bármely eljárással keletkezett. 

Nem kell iratnak tekinteni a rendszeresen kapott hivatalos lapokat (közlönyöket) 

napilapokat, folyóiratokat, könyveket, reklám- és propagandaanyagokat. 

 

Iratkezelés:az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését és selejtezhetőség szempontjából 

történő válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos megőrzését, 

használatra bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba adását együttesen magába foglaló 

tevékenység. 

 

Irattár: a szervezetünknél megfelelően kialakított és felszerelt, az irattári anyag szakszerű és 

biztonságos őrzésére alkalmas helyiség. 

A kézi, átmeneti (operatív) irattár: a 5 év évnél nem régebbi iratok őrzésére, tárolására 

szolgál, amely az adott irat kezelését végző személy irodájában van kialakítva. 

Központi irattár: a 5 év évnél régebbi keletű iratok tárolására szolgáló helyiség. 

 

Irattári anyag: a szervezetünk működése során keletkezett vagy hozzá érkezett és 

rendeltetésszerűen az irattárba tartozó iratok összessége. 

 

Irattári tételszám (jel):az ügy típusát, ágazati hovatartozását, továbbá az irat selejtezhetőség 

szerinti csoportosítását mutatja, egyúttal meghatározza az iratok irattári helyét is.  

 

Irattározás: az iratkezelés része, az a tevékenység, amelynek során a szervezetünk működése 

során keletkező és hozzá kerülő, rendeltetésszerű hozzá tartozó és nála maradó iratok irattári 

rendezését, kezelését és őrzését végzi. 

 

Kapcsolatos szám: ugyanazon iratképző valamely másik ügyiratának száma, amely 

ügyiratnak tárgya, illetve annak ismerete közvetve segítséget nyújt a kérdéses ügy 

elintézéséhez. 

 

Kezelési (ügyviteli) feljegyzések: az ügy(ek)ben keletkező ügyviteli iratokon tett 

feljegyzések, többnyire utasítások, amelyek az ügyek tartalmi és/vagy formai intézését érintik. 

 

Kiadmány: a jóváhagyás után letisztázott és a kiadmányozásra jogosult részéről hiteles 

aláírással ellátott, lepecsételt irat. 

Kiadmányozás (kiadványozás): a már felülvizsgált végeleges kiadmány (elintézés) tervezet 

jóváhagyását, letisztázhatóságát, elküldhetőségének engedélyezését jelenti a kiadmányozásra 

jogosult részéről. 

 

Kiadmányozó: a kiadmányozásra vonatkozó szabályok szerint az intézményvezető részéről 

kiadmányozási joggal felhatalmazott személy, akinek kiadmányozási hatáskörébe tartozik a 

kiadmány aláírása. 
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Közirat: a keletkezés idejétől és az őrzés helyétől függetlenül minden olyan irat, amely a 

közfeladatot ellátó szerv (állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv) irattári anyagába tartozik vagy tartozott. 

 

Központi iktatás:az egész szervezetre egy helyen, folyamatosan és egy iktatókönyvben, 

illetve számítógépen történő iktatás.  

 

Küldemény: a hagyományos vagy elektronikus úton beérkezett, illetve továbbításra 

előkészített hagyományos vagy elektronikus irat. 

 

Láttamozás:az elintézési (intézkedési) tervezet (javaslat) felülvizsgálatát, véleményezését 

(javítását, tudomásul vételét, jóváhagyását) biztosító aláírás vagy kézjegy, illetve ezt 

helyettesítő számítástechnikai művelet. 

 

Levéltári anyag:az irattári anyagnak a levéltárban őrzött maradandó értékű része. 

 

Maradandó értékű irat: a gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, 

nemzetbiztonsági, tudományos, művelődési, műszaki és egyéb szempontból jelentős, a 

történelmi múlt kutatásához, megismeréséhez, illetőleg a közfeladatok folyamatos ellátásához 

és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen,  más forrásból nem vagy csak 

részlegesen megismerhető adatot tartalmazó irat. 

 

Másodlat: a több példányban, egyidejűleg készült eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet 

az első példányon lévővel azonos pecsét és aláírás hitelesít. 

 

Másolat: valamely eredeti iratról keletkezése után készült példány, amely hasonmás (szöveg- 

és formahű), egyszerű (nem hitelesített) és hiteles (hitelesítő záradékkal ellátott) iratmásolat 

lehet. 

 

Melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely elválaszthatatlan 

attól.  

 

Mellékelt irat:az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól – mint kísérő irattól – 

elválasztható. 

 

Minősítés:az a döntés, amelynek meghozatala során az államtitokról és a szolgálati titokról 

szóló 1995. évi LXV. törvény szerint felhatalmazott személy megállapítja, hogy az adat a 

tartalmánál fogva a nyilvánosságát korlátozó államtitokkörbe vagy szolgálati titokkörbe 

tartozik. 

 

Minősített adat: a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 

szóló törvényben meghatározott köziratban szereplő államtitkot vagy szolgálati titkot 

tartalmazó adat; a szóban közölt államtitkot vagy szolgálati titkot képező információ, 

államtitkot vagy szolgálati titkot képező információt hordozó objektum, technikai eszköz; 

nem tárgyiasult formában megjelenő államtitkot vagy szolgálati titkot képező információ, 

eljárási mód vagy más ismeretanyag, közirat. 
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Mutatózás: a nyilvántartási munkának az iktatást követő szakasza, amelynek célja az irat 

iktatószámának megállapítása a visszakeresésénél.                                                                         

 

Selejtezés:az iratoknak az irattári tervben szereplő őrzési idő lejártát követően történő 

megsemmisítésének előkészítése. 

 

Számítástechnikai adathordozó: számítástechnikai eljárással adatokat rögzítő, tároló 

adathordozó (mágnesszalag, hajlékony- és merevlemez, CD stb.), amely az adatok 

nyilvántartását, azonosítását, kezelését és visszakeresését biztosítja. 

 

Szerelés:az ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó különféle ügyiratdarabok (elő- és utóiratok) 

végleges jellegű összekapcsolása, amelyet az iktatókönyvben és az iratokon egyaránt jelölni 

kell.  

 

Szignálás:az ügyben intézkedni, eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintéző 

kijelölése az ügyben kiadmányozni jogosult részéről, akinek hatáskörébe tartozik az 

elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasítás kiadása, az ügy kiadmányozása. 

 

Ügyintézés:az intézményünk valamely szervezeti egységének működésével, vagy személy 

tevékenységével kapcsolatban keletkező ügyek ellátása, az eközben felmerülő tartalmi 

(érdemi), formai (alaki) kezelési, szóbeli és/vagy írásbeli munkamozzanatok sorozata, 

összessége. 

 

Ügyintéző: az ügy(ek) érdemi intézését végző személy, azaz az ügy előadója, aki az ügyet 

döntésre előkészíti. 

 

Ügyirat:az intézmény rendeltetésszerű működése, illetve ügyintézése során keletkező irat, 

amely az ügy valamennyi ügyintézési fázisában keletkezett ügyiratdarabokat tartalmazza. 

 

Ügyiratdarab:az ügyiratnak az a részre, amely az ügy intézésének valamely, egy-egy 

fázisában keletkezett iratokat tartalmazza. 

 

Ügykör:az intézmény, annak belső szervezeti egysége vagy személy hatásköre és 

illetékessége által meghatározott, összetartozó vagy hasonló egyedi ügyek összessége, 

csoportja. 

 

Ügyvitel: az intézmény folyamatos működésének alapja, az ügyintézés egymás utáni 

résztevékenységeinek (mozzanatainak) sorozata, illetve összessége, amely az ügyintézés 

formai és technikai feltételeit, a szolgáltatások teljesítését foglalja magában. 

 

Vegyes iktatás: részben központilag, részben szervezeti egységenként történő iktatás.  

 

 

 

II. AZ ADAT MINŐSÍTÉSE 

 

Az államtitkot, illetve szolgálati titkot képező adatot minősíteni kell. 

A szervezetben az adatok minősítésére az intézményvezető jogosult. 
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A minősítés során az állami és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény, valamint a 

minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. (VI.20.) Korm. rendelet előírásait kell 

alkalmazni. 

Az államtitkot tartalmazó adat hordozóján „Szigorúan titkos”, a szolgálati titkot képező adat 

hordozóján pedig „Titkos” jelölést kell feltüntetni. 

A minősített adat kezelésének rendszerét, rendjét külön „Titokvédelmi Szabályzat” rögzíti. 

 

 

 

III.  AZ IRATKEZELÉS SZERVEZETE ÉS FELADATAI 
 

A szervezetben az iratkezelési feladatok ellátása elektronikus úton – a szervezeti 

tagozódásnak, valamint az iratforgalomnak megfelelően – részben központilag, részben 

szervezeti egységenként, azaz vegyes iratkezelési szervezetben történik. 

Központilag történik a bejövő iratok átvétele, bontása, iktatása, szerelése, továbbítása az 

illetékes szervezeti egységhez, selejtezése, irattárba helyezése. Szervezeti egységenként 

történik az ügyintézést követő iktatás, irattovábbítás, határidőbe, irattárba helyezés. 

 

Az iratkezelés felügyelete 

A szervezetben az iratkezelés felügyeletét intézményvezető látja el, aki felelős azért, hogy a 

biztonságos iratkezelés személyi, dologi feltételei és eszközei rendelkezésre álljanak. 

Az iratkezelés felügyeletével megbízott  

Az iratkezelés felügyeletét ellátó személy feladatait részben vagy egészben általános ügyi-re 

átruházhatja. Az iratkezelés felügyeletével kapcsolatos jogkör átruházása csak írásban, az 

átruházott feladatok, hatáskörök felsorolásával történhet. 

Az intézményvezetőt tartós távolléte esetén az iratkezelés felügyeletében az általános 

ügyintéző helyettesíti. 

 

 

IV. A KÜLDEMÉNYEK ÁTVÉTELE ÉS FELBONTÁSA 

 

Az iratok, küldemények átvétele 

 

A szervezet címére vagy annak munkatársai nevére postai vagy kézbesítés, futárszolgálat, 

informatikai-telekommunikációs eszköz, illetve az ügyfél személyes benyújtása útján 

érkezett küldemények átvételére jogosult: 

intézményvezető 

általános ügyintéző 

belső gondozónő 

 

A szervezet bármely dolgozójához közvetlenül érkező (kézbesített) hivatalos küldeményeket 

az átvétel után haladéktalanul továbbítani kell az ügyfélszolgálati iroda dolgozójához. 

 

A hivatalos munkaidő lejárta után, illetve munkaszüneti napokon érkezett iratokat csak az 

iratkezelést felügyelő vezető által megbízott személy veheti át. Az így átvett 

küldeményt bontatlanul, a legközelebbi munkanap munkakezdésekor át kell adni az 

általános ügyintézőnek részére. 

 

A küldeményeket átvevő személy köteles ellenőrizni, hogy: 

a címzés alapján jogosult-e a küldemény átvételére, 
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a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel egyezőségét, 

az iratot tartalmazó boríték, illetve egyéb csomagolás sértetlen-e, 

 

Az átvevő a kézbesítőokmányon olvasható aláírásával és az átvétel dátumának feltüntetésével 

az átvételt elismeri. Az „azonnal” és a „sürgős” jelzésű küldemények átvételi idejét 

óra, perc pontossággal kell megjelölni. Tértivevényes küldemények esetén 

gondoskodik a tértivevény feladóhoz történő visszajuttatásáról. Amennyiben iktatásra 

nem jogosult személy vagy szervezeti egység veszi át az iratot, úgy azt köteles 

haladéktalanul, de legkésőbb az azt követő munkanap kezdetén az illetékes 

iktatóegységnek iktatásra átadni. 

 

Ha az ügyfél az iratot személyesen vagy képviselő útján nyújtja be, kérésére az átvételt – 

átvételi elismervénnyel – igazolni kell. 

 

Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét az átvételi okmányon jelölni kell, és soron 

kívül ellenőrizni kell a küldemény tartalmának meglétét. A hiányzó iratokról vagy 

mellékletekről a küldő szervet, személyt – jegyzőkönyv felvétele mellett – értesíteni 

kell. 

 

 

A téves címzés vagy helytelen kézbesítés következtében érkezett küldeményt azonnal 

továbbítani kell a címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges vissza kell küldeni a 

feladónak.Az iktatást végző a küldemények bontását végző rendelkezése alapján – az 

átirányított iratokról köteles jegyzéket felvenni. 

 

 

A küldemény felbontása 

 

Az intézményhez érkezett valamennyi küldeményt – kivéve a felbontás nélkül továbbítandó, 

„nem bontható” jelzéssel ellátott küldeményeket – az iratbontással megbízott személy 

bonthatja fel és látja el érkeztető bélyegzővel. 

 

A „nem bontható” küldemények köre: 

a névre szóló, magánjellegű, 

az „s.k.” felbontásra szóló 

 

A „nem bontható” küldeményeket minden esetben felbontás nélkül kell a címzetthez 

továbbítani. 

 

A küldemény téves felbontásakor, valamint abban az esetben, ha a felbontás után derül ki, 

hogy a küldeményben minősített irat van, a borítékot újra le kell zárni és rá kell 

vezetni a felbontó nevét, majd a küldeményt a felvett jegyzőkönyvvel sürgősen el kell 

juttatni a címzetthez, illetve a minősített iratokat az iratkezelőhöz. 

 A felbontó a kézbesítőkönyvben az átvétel és a felbontás tényét köteles rögzíteni az 

átvétel dátumának megjelölésével. 

 

A küldemények felbontása során ellenőrizni kell, hogy az irat és annak mellékletei 

hiánytalanul megérkeztek-e, valamint az illetékköteles iratnál az illetékek lerovásának 

tényét. Az esetlegesen felmerülő irathiány tényét ……………….. (jegyzőkönyvben 

vagy az iraton vagy az előadói íven) rögzíteni kell. 
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Ha a felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt vagy egyéb értéket   tartalmaz, a 

felbontó az összeget, illetőleg a küldemény értékét köteles az iraton feltüntetni, a pénzt, 

illetékbélyeget és egyéb értéket – elismervény ellenében – a pénzkezeléssel megbízott 

dolgozónak átadni. Az elismervényt az irathoz kell csatolni. 

 

. 

 

 

V. AZ IRATOK NYILVÁNTARTÁSA 

 

Az iktatási rendszer 

 

Az iratok iktatása alszámokra tagolódó rendszerben történik. Alszámos iktatás esetén az 

ügyben keletkezett első irat önálló sorszámot kap, míg a többi irat az illető sorszám 

alszámaira kerül. Alszámos iktatásnál az ügy tárgyát csak egyszer, a kezdő irat 

nyilvántartásba vétele alkalmával kell a tárgy rovatba beírni, ha viszonyt az ügy tárgya 

megváltozik vagy kiegészül, az ügyiratot új sorszám alatt kell nyilvántartásba venni, 

megjelölve mindkét sorszámnál az iratok kapcsolódását. 

 

 

 

 

Az iktatás 

 

A szervezethez érkező, illetve ott keletkező iratokat – ha jogszabály másként nem rendelkezik 

– iktatással kell nyilvántartani. 

Az iratokat úgy kell iktatni, hogy abból: 

az irat beérkezésének pontos ideje, 

az intézkedésre jogosult ügyintéző neve, 

az irat tárgya, 

az elintézés módja, 

a kezelési feljegyzések, valamint 

az irat holléte 

megállapítható legyen. 

 

Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tartani különösen: 

tájékoztatókat, 

szakkönyveket, segédleteket, 

meghívókat, 

a bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat, 

pénzügyi bizonylatokat, számlákat (külön szabályozás szerint), 

munkaügyi nyilvántartásokat, 

anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat, 

közlönyöket, folyóiratokat, 

visszaérkezett tértivevényeket, 

propaganda és reklámcélokat szolgáló kiadványokat. 
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A nem papír alapú, elektronikus adathordozón érkezett iratokon (pl.: hajlékony lemez, CD, 

stb.) az ügyirat számát és tárgyát is rögzíteni kell. Az iktatókönyvben rögzíteni kell az 

irat jellegét és annak tárolási helyét. 

 

Az iratkezelő az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon iktatja 

be. Soron kívül kell iktatni és továbbítani a határidős iratokat, táviratokat, expressz 

küldeményeket, a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű iratokat. 

 

Iktatókönyv 

 

Az iktatás elektronikus iktatóprogrammal elektronikus iktatókönyvben történik. Az 

iktatóprogramban az iktatás során rögzíteni kell az irat típusát (határozat, végzés, 

feljegyzés, jegyzőkönyv, stb.), a címzett nevét, az irat tárgyát, az irat elkészítésének 

idejét. 

 

Téves iktatás esetén a bejegyzést érvényteleníteni (sztornózni) kell. 

 

A tárgyévet megelőző évben keletkezett, de még le nem zárt ügyet a tárgyévben át kell iktatni, 

melynek során meg kell adni az irattári tételszámot és el kell készíteni az előadói ívet. 

 

 

Az iktatószám 

 

Az iktatást minden évben egyes főszámmal kell kezdeni és megszakítás nélkül kell folytatni 

az év végéig.  

Az ügy következő fázisában keletkezett újabb ügyiratok az ügyben keletkezett első ügyirat 

sorszámát és eggyel kezdődő, folyamatosan növekvő alszámot kapnak. 

 

 

Iktatási adatok 

 

Az iktatás során az elektronikus iktatóprogramban, az iraton, az előadói íven és az ügyintézés 

különböző fázisában fel kell tüntetni: 

az iktatás sorszámát (iktatószámát), 

az iktatás időpontját, 

az irat küldőjének (ügyfélnek) azonosító adatait, 

a küldő iktatószámát (hivatkozási szám) 

az irat tárgyát, 

az elő- és utóirat korábbi azonosító (iktató) számát, 

az ügyintéző szervezeti egység és az ügyintéző nevét 

az elintézés határidejét, 

az elintézés módját, idejét, 

az esetleges címzett(ek)et, 

a kezelési feljegyzéseket (csatolás, határidő, visszaérkezés, stb.), 

az irattári tételszámot és az irattárba helyezés keltét, 

az iratnak és mellékletének számát (ha korábban nem került rögzítésre) 

 

Az ügy tárgyát csak egyszer, mégpedig a sorszámra bejegyzett első irat iktatásánál kell a 

„Tárgy” sorba (tárgyrovat) rövid, de érthető szöveggel beírni. A bejegyzésnek az ügy 

tárgyát legjobban jellemző szavakat kell tartalmaznia. 
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Az alszámra iktatás esetén a tárgyrovatba újabb bejegyzést nem kell írni. Ha az ügy tárgya az 

újabb beérkező irat alapján megváltozik, vagy jelentős mértékben kiegészül, az ügyiratot 

új sorszámra kell iktatni, s az előző iratokat csatolni kell.  

 

Az ügyiraton (előadói íven) előírt határidőt az iktatóprogram „határidő” rovatába a kitűzött 

hónap és nap feltüntetésével be kell jegyezni. A határidős ügyiratokat a kitűzött 

határnapok szerint elkülönítve, a számuk sorrendjében kell kezelni.  

 

Az iratok szerelése és csatolása 

 

Amennyiben az irat iktatása előtt megállapításra kerül, hogy rendelkezik alapirattal, a 

kezelőnek az előiratokat szerelnie kell. 

 

Ha az ügy lezárása után az összetartozó iratok véglegesen együtt maradnak (szerelés), ezt a 

tényt jelölni kell az iktatóprogramban, továbbá fel kell tüntetni az irat új helyét. 

 

Mutatózás 

 

Az iktatott iratokat az év kezdetén újonnan nyitott, bekötött, regiszteres (betűbeosztásos) név- 

és tárgymutató könyvbe mutatózni kell. 

 

A tárgymutatókönyvbe az iktatóprogram tárgy rovatába bejegyzett szöveget az ott kiemelt szó 

(név, hely, tárgy) kezdőbejűnek megfelelően az irat iktatószámának feltüntetése mellett 

kell bevezetni. Ha a tárgyrovatban több név, hely vagy tárgy szerepel, azokat valamennyi 

megfelelő betűnél mutatózni kell. 

 

A mutatózás megtörténtét az iktatóprogramban a sorszám mellett jelezni kell. 

 

Mutatózni az iktatás napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon kell. 

 

Ügyintézési munkanapló 

 

Az érdemi ügyintézőnek a náluk lévő nyílt ügyiratok nyilvántartására előadói munkanaplót 

kell vezetni. 

 

Az ügyintézők kötelesek az irattárból kivett, ügyintézésre átvett és irattárba visszaadott iratok 

keltét, iktatószámát az előadói munkanaplóba bejegyezni. 

 

Az iktatott iratok bármiféle olyan mozgatása, amelynek eredményeként az irat – ha csak 

ideiglenesen is – elkerül az iratkezelőtől, illetőleg az ügyintézőtől, csak munkanaplóval 

történhet. 

 

Az ügyintéző munkaviszonyának megszűnésekor az előadói munkanaplót köteles – az 

ügyiratokkal együtt – az iratkezelés részére leadni. 
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VI. IRATKEZELÉSI FELADATOK AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATÁBAN 

 

Az ügyintéző kijelölése 
 

Az iratkezelő az érkező iratot az ügyintéző kijelölése (szignálás) végett köteles az irat 

szignálása szerinti személynek bemutatni. Az irat szignálására jogosult a polgármester, az 

alpolgármester(ek), a jegyző, az aljegyző, valamint a szervezeti egységek vezetői. 

 

Az irat szignálására jogosult személyek: 

kijelölik az ügyintézőt (hivatali egységet, illetve személyt) 

közlik az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasításaikat (megbeszélés, határidő, 

sürgősségi fok, stb.). Ezeket a szignálás idejének megjelölésével feljegyzik az 

előadói ívre és aláírják. 

 

Iktatás és kijelölés után az átadás napját, majd emelkedő számsorrendben az ügyiratok 

iktatószámát az átadókönyvbe be kell írni. A központi iktató az átadókönyvvel továbbítja 

az iratokat az illetékes ügyintézőhöz. 

 

Ha az irat nem az iktatóhelyzet (pl.: előadóhoz) érkezett, az iratot az iktatásra illetékes 

iratkezelőhöz iktatás végett át kell adni.  

 

Előadói ív 

 

Az írásbeli ügyintézéshez előadói ívet kell használni. (…. sz. melléklet) 

 

Az előadói ívet az iratkezelő, valamint az érdekelt ügyintéző nyitja meg. 

 

Az előadói ív: 

az irat borítójaként, 

előnyomott első oldalán az ügyirat legfontosabb adatainak, továbbá az ügyintézői 

kiadói utasítások és egyéb iratkezelési mozzanatok feljegyzésére, 

belső oldalai a kiadmány-tervezet, az irat, valamint feljegyzések leírására. 

szolgál. 

 

 

 

Az irat továbbítása, postázása (expediálása) 

 

A kiadmányozott ügyiratokat át kell adni az iratkezelőnek, és az átvételt az előadói 

munkanapló „visszaadás elismerése” rovatban kézjeggyel igazolni kell. 

 

Az irat továbbítása (expediálása) előtt az iratkezelőnek ellenőrizni kell, hogy az aláírt, 

illetőleg hitelesített és bélyegzőlenyomattal ellátott. Ellenőrizni kell továbbá, hogy a 

mellékletet csatolták-e. 

 Az ellenőrzési feladat elvégzése után az irat másolatán fel kell jegyezni a továbbítás 

keltét, és ennek tényét a hagyományos átadó könyvben is rögzíteni kell. 
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A postázó iratkezelő az iratokat a továbbítás módja szerint csoportosítja (posta, kézbesítés, 

futárszolgálat). 

 

A postai továbbítás esetén a borítékokat közönséges, expressz, expressz-ajánlott, ajánlott, 

érték nélküli küldemény stb.szerint külön kell választani, majd a szükséges 

bérmentesítésről gondoskodni kell. A küldemény tértivevényét csatolni kell a 

borítékhoz. 

 

A küldemények postai úton történő továbbítása esetén a posta által rendelkezésre bocsátott 

feladókönyvet kell használni. 

 

A kézbesítő útján továbbított (címzetthez eljuttatott) küldeményeket a – sorszámozott és 

hitelesített – kézbesítő könyvbe .A címzett által történő átvételt abban kell igazolni. 

 

A helytelen címzés, átvétel megtagadása stb.okból visszaérkezett iratokat és küldeményeket 

az iratkezelő az illetékes ügyintéző szervezeti egységhez (személyhez) soron kívül 

köteles továbbítani, aki a további intézkedésről gondoskodik.  

 

A szervezeti egységek, ügyintézők között ügyiratokat csak átadókönyvvel (vagy előadói 

munkanaplóval) lehet átadni. Az átadott iratokat újból iktatni nem szabad, 

nyilvántartásuk az eredeti iktatószámon történik. 

 

Az iratkezelőnek határidős nyilvántartásba kell helyezni azokat az iratokat, amelyekre 

meghatározott idő múlva vagy időnként intézkedést igényelnek. Az ügyiraton (előadói 

íven) előírt határidőt az iktatóprogram „határidő” rovatába a kitűzött hónap és nap 

megjelölésével fel kell tüntetni. 

 

A határidős ügyiratokat a kitűzött határnapok szerint elkülönítve, határidős irattartókban vagy 

szekrényben a számuk sorrendjében kell kezelni. 

 

Irattárba tétel előtt valamennyi határidő bejegyzést törölni kell. 

 

Az irattári terv alapján az ügy tárgyának ismeretében az érdemi ügyintéző az elektronikus 

iktatóprogram segítségével meghatározza az irattári tételszámot, amelyet a program 

rögzít az előadói ív megfelelő rovatában. 

 

 

VII. IRATTÁROZÁS 

 

Irattározás és irattári terv 

 

Irattári terv: a köziratok rendszerezésének és a selejtezhetőség szempontjából történő 

válogatásának alapjául szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagot tételekre (tárgyi 

csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, a szervezet feladat- és hatásköréhez 

igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe 

tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok 

levéltárba adásának határidejét. 

 

A szervezet az illetékes közlevéltárral együttműködve készíti el irattári tervét. 
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Az iratkezelési szabályzat és irattári terv módosítása előtt az illetékes közlevéltár egyetértését 

be kell szerezni. Az egyetértés beszerzéséért az intézményvezető felelős. 

 

Az irattári tervben meg kell határozni az egyes irattári tételszámokhoz tartozó iratok körét, 

azok megőrzési idejét. Az irattári tételszámokat feladatkör szerint kell csoportosítani 

 

 

 

Az iratok elhelyezése a központi irattárban 

 

A 5 év évnél régebbi keletű, teljes naptári év ügyiratait az azokhoz tartozó iktató- és 

segédkönyvekkel a központi irattárba kell elhelyezni. A kézi irattár érintett ügyiratainak 

központi irattárba történő elhelyezését az ügykezelő köteles elvégezni a tárgyévet követő 

év 12.30.-ig. 

 

A központi irattárba helyezés előtt az ezzel megbízott iratkezelő köteles az iratot 

megvizsgálni abból a szempontból, hogy az az irattározási szabályoknak megfelel-e, 

teljes-e, stb. 

 

A központi irattárban az irattári terv szerint elkülönülő csoportokba tartozó iratokat külön-

külön kell kötegelni és minden kötegen fel kell tüntetni az irattári jelet. 

 

 

 

 

Az irattár működése 

 

Az irattárat tűz, víz és külső behatolás ellen védetté kell tenni. Az irattár ajtóinak kulcsát az 

iratkezelő őrzi. Az irattárban a tűzbiztonsági szabályzat „C” kategóriájára vonatkozó 

előírásokat kell betartani. Az irattár helyiségein közművezetékek nem haladhatnak 

keresztül. 

 

A központi irattárban az irattár kezelőjén kívül más személy csak a kezelő jelenlétében 

tartózkodhat. 

 

Az iratkezelő(k) személyében beálló változás esetén az irattárat át kell adni. Az átadás-

átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

Az irattárból ügyiratot kiadni csak hivatalos használatra, szabályosan kitöltött „Ügyiratpótló” 

lap ellenében lehet. Ugyanezt kell alkalmazni, ha az irat jogszabály alapján nem 

helyezhető irattárba. 

 

Más szerv (esetleg személy) részére betekintés céljából iratot kölcsönözni csak  

(intézményvezető, az iratkezelést felügyelő vezető) engedélyével lehet. A betekintés 

engedélyezéséhez is az „Ügyiratpótló” lapot kell használni. 

 A betekintésre engedélyezett ügyiratot az iratkezelő helyiségből nem szabad kivinni. 

Azt az irattárból történő kivétel napján oda vissza kell adni. 

 

Az „Ügyiratpótló” lapot az irattárban a kiadott (betekintésre kiadott) ügyirat helyére kell 

tenni. 
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A kiadott (betekintésre kiadott) ügyiratról kölcsönző naplót kell nyitni, amelybe 

az ügyirat számát, 

az ügyirat tárgyát, 

az átvevő nevét, 

a visszaadásra megjelölt határidőt és  

a tényleges visszaadás időpontját 

kell bejegyezni. 

A betekintésre kiadott ügyiratok esetén a nyilvántartás megjegyzés rovatában meg kell 

jelölni, hogy „betekintésre”. 

 

 

Az „Ügyiratpótló” lappal kivett anyagokat – legkésőbb – a visszaadásra megjelölt határnappal 

vissza kell adni az irattár részére. A visszaadási határidő letelte után – rendkívüli 

esetben – az engedélyezőtől hosszabbítást lehet kérni. 

 

Amennyiben az ügyirat a visszaadásra megjelölt határidő leteltéig nem érkezett vissza, az 

ügyirat visszaadását az irattár kezelőjének sürgetni kell. Amennyiben a sürgetést 

követő …. napon belül sem érkezik vissza az irattárba az irat, ezt a tényt …………… 

(intézményvezető vagy az iratkezelést felügyelő vezető) részére be kell jelenteni. 

 

Az irattárból kivett ügyiratot csak az iratanyag teljességének ellenőrzése után lehet irattárba 

helyezni. 

 

A megelőző években készült és az irattárból kivett ügyirat alapján tett intézkedést új 

iktatószámon kell iktatni és az irattárból kivett ügyiratot az új iktatószámhoz kell 

csatolni. 

 

Az anyakönyvi irattár működésére vonatkozóan az anyakönyvi jogszabályok rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

 

 

VIII. AZ IRATOK SELEJTEZÉSE, LEVÉLTÁRI ÁTADÁSA 

 

A selejtezés 

 

Az irattárban elhelyezett bármelyik iratot megsemmisítés céljából csak iratselejtezés útján 

szabad kiemelni. 

 

Az irattárban elhelyezett iratanyagot – selejtezés szempontjából -  évenként (legalább öt 

évenként) felül kell vizsgálni és azokat az iratokat, amelyek nem minősülnek levéltári 

anyagnak, és az irattári terv szerinti őrzési idejük lejárt, ki kell selejtezni. Az őrzési idő az 

ügyirat keletkezésének évét követő január 1-jétől egész évekre kell számítani. 

 

A selejtezési szándékot az illetékes levéltárnak a munka megkezdése előtt  nappal (legalább 

30 nappal) be kell jelenteni. A bejelentés teljesítéséért intézményvezető felelős. A 

bejelentésnek tartalmaznia kell a selejtezés alá vonható iratok évkörét, tárgykörét és 

hozzávetőleges mennyiségét. 
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Amennyiben a selejtezés során egyes iratok tartalmának és őrzési idejének elbírálása 

vonatkozásában kétely merül fel, úgy az ügyviteli döntést a levéltári szakértő 

véleményének figyelembevételével a intézményvezető hozza meg. 

 

Az iratselejtezésről – az iratkezelést felügyelő vezető által megbízott – selejtezés bizottság 

három példányban selejtezési jegyzőkönyvet készít, amelyet iktatás után meg kell küldeni 

az illetékes közlevéltárhoz, a selejtezés engedélyeztetése végett. 

A selejtezési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

az intézmény megnevezését, 

a selejtezés időpontját, 

a selejtezés alapjául szolgáló jogszabály és irattári terv számát, 

a selejtezésre kerülő iratok irattári tételszámát, évkörét és mennyiségét, 

a selejtezést végző és ellenőrző személyek nevét és aláírását. 

A jegyzőkönyvben külön tételben kell felsorolni a kiselejtezett kép- és hangfelvételeket, 

valamint a gépi feldolgozás adathordozóit. 

 

A közlevéltár kiküldötte a kiselejtezhető iratok közül iratokat kiemelhet abból a célból, hogy 

azt a közlevéltár őrizze. 

Ha a közlevéltár a kiselejtezett iratok közül valamely iratot további őrzés céljából kiemel, 

akkor azt a nem selejtezhető iratok közé vissza kell sorolni, és a levéltári átadásig ott kell 

őrizni. Ezt a tényt a selejtezési jegyzőkönyvre fel kell vezetni.  

 

A selejtezés megtörténtét az iktatókönyvben az adott irat iktatószámánál „S” jelöléssel, 

valamint a selejtezési jegyzőkönyv iktatószámának és a selejtezés időpontjának 

feltüntetésével jelezni kell.  

 

Az anyakönyvi irattárban elhelyezett – az anyakönyvi bejegyzések alapjául szolgáló – 

anyakönyvi alapiratok nem selejtezhetőek, őrzésükről az anyakönyvvezető gondoskodik. 

 

Megsemmisítés 

 

A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési jegyzőkönyv 

visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi. Az elektronikus adathordozón lévő 

iratok selejtezése és megsemmisítése az általános szabályok szerint történik. 

 

A megsemmisítés szabályairól az iratkezelést felügyelő az adatvédelmi szabályozás 

figyelembevételével gondoskodik. 

 

Az iratok levéltárba adása 

 

A nem selejtezhető köziratok teljes és lezárt évfolyamait a keletkezés naptári évétől számított 

tizenötödik év végéig kell az illetékes közlevéltárnak átadni. 

Kivételt képeznek ez alól a tizenöt évnél régebben keletkezett, államtitkot vagy szolgálati 

titkot tartalmazó nem selejtezhető iratok, amelyeket a minősítő által meghatározott 

érvényességi idő lejártát követő naptári év végéig kell az illetékes közlevéltárnak átadni. 

 

Azoknak a nem selejtezhető iratoknak a használatát, amelyek a köziratokról, a 

közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott 

kutatási korlátozási idő eltelte után is a polgármesteri hivatal őrizetében vannak, a 

közlevéltárban lévő anyagra vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani. 
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A nem selejtezhető köziratok átadásának-átvételének időpontjáról az intézmény és az illetékes 

közlevéltárral közösen állapodik meg.  

 

A levéltár számára átadandó iratokat teljes, lezárt évfolyamokban, ügyviteli segédletekkel 

együtt, annak mellékletét képező iratjegyzékkel, az átadó költségére az átadási-átvételi 

jegyzőkönyv kíséretében teljes, lezárt évfolyamban kell átadni. 

 

Az átadásról átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni a következő tartalommal: 

az átadó neve, az átadott iratok évköre, mennyisége, 

az átadott anyagokról készített raktári egység szintű (doboz, kötet) jegyzéket kell 

készíteni dobozszám, tárgy, tételszám, évszám feltüntetésével. A hosszú ügyviteli 

érték miatt visszatartott iratokról (pl.: alapító okirat, tervdokumentáció) külön jegyzék 

készül, 

az átvevő levéltár neve, 

az átadónak az iratok kezelésére vonatkozó kikötései, 

az átadó és távevő hiteles aláírását. 

 

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv egy-egy példányát mindkét fél nem selejtezhető tételként 

kezeli.  

 

Amennyiben a levéltár az elektronikus iratok tárolásához és kezeléséhez szükséges technikai 

feltételekkel nem rendelkezik, az elektronikus adathordozón lévő iratokról legkésőbb 

levéltárba adás előtt hitelesített másolatot kell készíteni tartós, időtálló papír 

adathordozóra. 

 

 

IX. EGYÉB IRATKEZELÉSI FELADATOK 
 

Intézkedések az intézmény megszűnése esetén 
 

megszüntetése ellátó intézmény vagy feladatkörének megváltozása esetén A közfeladatot 

a rendelkező intézménynek kell intézkednie az érintett intézmény irattári anyagának 

további elhelyezéséről, biztonságos megőrzéséről, kezeléséről és további 

használhatóságáról. 

 

Az intézményi feladatok átadása esetén az erről felvett és iktatott jegyzőkönyvben fel kell 

tüntetni az utolsó iktatószámot (számokat) és tételesen fel kell sorolni az átadott, illetőleg 

átvett ügyirathátralékot. 

 

Intézkedések munkakör átadása esetén 

 

Azt a munkatársat, akinek munkaköre megváltozik, vagy munkaviszonya megszűnik, a 

részére kiadott iratokkal, ügyiratokkal – munkanaplója alapján – el kell számoltatni. 

A munkakört átadó ügyintéző az iratokat, ügyiratokat az iratkezelést felügyelő vezető 

által megbízott személynek jegyzőkönyvileg köteles átadni. 

 

A jegyzőkönyvet 3 példányban kell elkészíteni, amelyből 

az első példányt az átadó, 

a második példányt az átvevő, 
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a harmadik példányt pedig az iratkezelő kapja. 

 

A hiányzó, illetve elvesztett iratok ügyének rendezése 
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…… sz.melléklet 

 

ÜGYIRATPÓTLÓ 

 

 

 

Az ügyirat száma: ……………………………… 

 

 

Az ügyirat tárgya: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Az ügyirat irattári jele: …………………………. 

Az ügyiratot kérő – az ügyiratba betekinteni szándékozó –  

neve: ……………………………………………………… 

beosztása: ………………………………………………… 

 

 

Az ügyirat 

kiadását 

betekintésre történő átadását  

engedélyező aláírása: ……………………………………… 

 

 

Az ügyirat kiadásának időpontja: …………………………………….. 

Az ügyirat visszaadására megjelölt határidő: …………………………. 

 

 

Az ügyiratot átvevő (betekintésre átvevő) 

neve: …………………………………………… 

aláírása: ………………………………………… 
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…… sz.melléklet 

 

IRATTÁRI TERV 

 
 

 

Tétel Tárgy 
Megőrzési  

idő/év 

Levéltárba adási 

idő/év 
 

 

 

I. Igazgatási és jogi ügyek 

 

1. Alapító okirat       NS  - 

2. Vezetői értekezletek jegyzőkönyvei    NS  15 

3. Vezetői utasítások, körlevelek    NS  15 

4. Szervezeti és működési szabályzat és mellékletei  NS  15 

5. Alapítványi iratok      NS  15 

6. Szakmai pályázatok      NS  15 

7. Éves szakmai beszámolók és jelentések   NS  15 

8. Éves statisztikai adatszolgáltatások    NS  15 

9. Felügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos ügyek iratai  NS  15 

 

II. Humánpolitikai és munkaügyek 

 

III. Gazdasági ügyek 
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                                                                                                3.sz. melléklet 

 

 

 

Házirend 
 

Idősek Klubja 
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Kedves Klubtagok! 

 

A házirend az idősek nappali ellátásának fontos szervezője. 

Szíveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni és egy olyan eszköznek 

tekinteni, amely az élet békés, családias jellegének biztosítására hivatott. 

Meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztatást nyújt az alapvető 

szabályokról.  

Ennek ismerete és elfogadása szükséges ahhoz, hogy nyugodt, otthonos 

légkörben élhessünk és dolgozhassunk. 

 

 

 

 

Az intézmény nyitvatartási ideje 

 

Az intézmény munkanapokon 7.00 órától 15.00 óráig nyújt az igénybe vevők 

számára szociális ellátást. 

 

 

 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások köre 

 

Az ellátást igénybe vevők egészségi és mentális állapotuknak megfelelően, 

valamint képességeikhez mérten bekapcsolódhatnak a nappali ellátás belső 

életével kapcsolatos munkákba, illetve egyéb foglalkoztatásokba. 

 

Szabadidős programok szervezése: 

Folyamatosan igénybe vehető, rendszeres programok: 

a. zenehallgatás 

b. televízió nézés 

c. rádióhallgatás 

d. újságok és könyvek olvasása 

e. társas játékok 

f. kártya játékok 

g. vallásgyakorlás 

h. csoportfoglalkozáson vagy csoportos beszélgetésen való részvétel 

i. egyéni beszélgetés – tanácsadás 

j. egészségügyi előadások 

 

 

 

 

1. 
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      Alkalomszerű szabadidős programokat, az igényektől függően évente több  

alkalommal szervez az intézmény: 

 

k. kirándulások 

l. bevásárló utak 

m. kulturális programokon való részvétel 

n. felvilágosító előadások 

 

       Az intézmény elsősorban a szervezési feladatokat vállalja magára.  

       A felmerülő költség az igénybe vevőktől hozzájárulás formájában kérhető, 

az önköltség mértékéig, továbbá biztosítja a szabadidő hasznos eltöltéséhez  

szükséges eszközöket és a lehetőséget. 

 

       Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a 

szakellátáshoz való hozzájutás segítése. 

 

                - az egészségügyi alapellátás keretein belül az intézmény dolgozói        

figyelemmel kísérik az ellátást igénybe vevők egészségi állapotát 

o. rendszeres a vérnyomásmérés, testsúlymérés, szükség szerint  

vércukorszint mérése. 

p. megszervezzük az orvosi ellátást és a szakorvosi ellátáshoz 

való hozzájutást. 

 

        Személyi higiénia: Az önmaguk ellátására képes igénybe vevők az  

intézmény fürdőhelyiségeit szabadon, korlátozás nélkül használhatják. 

        A mozgásukban korlátozott ellátottak számára a szociális gondozónő 

nyújt segítséget. 

 

 

Hivatalos ügyek intézésének segítése. 

 

   Mentális segítségnyújtás: életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés      

segítése, segítő beszélgetés. 

   Igény szerint egyszeri meleg étel elfogyasztására lehetőség biztosítása 
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Az étkezés rendje 

 

Az intézményben az étkeztetés igénybe vehető: elvitellel, házhoz szállítással 

és az étkeztetésre működési engedéllyel rendelkező telephelyen helyben 

fogyasztással. Az étkezés napi 3x-i formában is igényelhető. 

Diétás menü választására is van lehetőség. 

 

A nappali ellátást igénybe vevők számára igény szerint lehetőséget 

biztosítunk egyszeri meleg étel fogyasztására. 

Ebéd ideje: 12:00 – 12:30-ig 

 

A meleg étel biztosítása kifőző helyről az idősek klubjába történő szállítással 

történik, ahol az ellátottak – a gondozónővel közösen – megterített asztal 

mellett kényelmesen, egymás társaságában fogyasztják el az ebédet. 

Igény szerint teát, kávét biztosítunk napközben. 

Az étkezés a gondozónő kiszolgálása mellett történik, a tárgyi feltételeket az 

intézmény biztosítja. 

 

A közétkeztetés keretein kívüli étel / otthonról hozott / csak saját felelősségre 

fogyasztható az élelmiszer – higiénés szabályok betartásával a klubtagok 

részére fenntartott hűtőben kell tárolni. Az ételt kérjük, az ebédlőben 

elfogyasztani. 

 

Amennyiben valaki az intézményi étkezést nem kívánja igénybe venni, azt 

legkésőbb előző nap reggel 9 óráig jelentse be. 

A bejelentés elmulasztása esetén az igénybe nem vett étkezés térítési díját 

köteles megfizetni. A térítési díjat minden hónap 10. napjáig az 

intézményben köteles befizetni. 

Az étkezési igény esetén megállapodást köt az igénybe vevő és az intézmény. 
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Az együttélés szabályai 

 

 

I. Az ellátottak és a dolgozók mindig kötelesek annyi tiszteletet adni 

másoknak, amennyit maguk is elvárnak. 

 

II. A klubtagok nyugalma, békéje érdekében az ellátásban részesülők és a 

közalkalmazottak kölcsönösen kötelesek egymás és társaik önérzetét, 

emberi méltóságát tiszteletben tartani. 

 

III. Az ellátott köteles hangnemét, tevékenységét úgy alakítani, úgy 

viselkedni, hogy társai pihenését, tevékenységét ne zavarja, 

egészségüket, lelki állapotukat ne veszélyeztesse. 

 

IV. A klubhelyiség, valamint a közös helyiségek rendjére és tisztaságára 

mindenkinek vigyáznia kell. 

 

V. A tisztálkodásra vonatkozó egészségügyi szabályok betartása 

mindenkinek kötelessége. Tisztálkodás, ruházat rendben tartása / 

mosás, vasalás / igény szerint biztosított 

 

VI. A televízió és rádió használata bármikor lehetséges, a készülékek ki és 

bekapcsolása a gondozónő feladata. 

 

VII. Az intézmény egész területén a kijelölt dohányzóhely kivételével, a 

nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII.törvény alapján tilos! 

 

VIII. Az intézményben dolgozók nem fogadhatnak el semmiféle ajándékot 

és nem foglalkoztathatják őket saját célukra. 

 

IX. Az intézmény dolgozóinak magatartásszabályaira a Szociális munka 

etikai kódexe irányadó. 
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Az ellátásban részesülő személyek hozzátartozóikkal való 

kapcsolattartás szabályai. 

 

5. Az ellátottak hivatalos ügyei intézésében a gondozónőhöz, valamint a 

vezetőhöz fordulhatnak. 

6. Hozzátartozókkal, barátokkal, ismerősökkel való kapcsolatfelvételben, 

kapcsolattartásban igény esetén a szociális gondozónő nyújt segítséget. 

7. A házirend betartása az ellátásban nem részesülő személyekre is 

kötelező. 

 

 

 

 

 

Az intézménybe behozható személyes tárgyak szabályai 

 

Az idősek klubjában az ellátott által behozott értékekért / készpénz, ékszer, 

takarékkönyv stb../ felelősséget nem vállalunk. 

 

 

 

 

 

A térítési díj megállapítása 

 

A Kalászi Idősek Klubjában csak az étkezésért kell térítési díjat fizetni. 

A személyi térítési díj összegét a mindenkor hatályos Budakalász Város 

Önkormányzati rendelete szabályozza konkrét összegben. 

A házirend mellékletét képezi a rendelet. 

A térítési díj összege évente 2x vizsgálható felül. 
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A panaszjog gyakorlása 

 

Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatai védelme, az egészségi és 

mentális állapotának megfelelő ellátás, illetve a magánéletével kapcsolatos 

titoktartási kötelezettség. 

Az ellátott az intézményi jogviszony, a titoktartási kötelezettség megszegése, 

vagy a szolgáltatás igénybevételére irányuló kifogása esetén panasszal élhet: 

q. intézményvezetőnél 

r. A település önkormányzatának képviselő testületénél 

s. Az ellátott jogi képviselőnél Egediné Mandel Gizella 

06 20 489 95 95 

t. Az Állampolgári jogok Országgyűlési Biztosánál 

 

A panasz kivizsgálására jogosult személy köteles 15 napon belül írásban 

értesíteni a panasztevőt a kivizsgálás eredményéről. 

 

 

 

 

 

 

Az intézményi jogviszony létesítésének és megszűnésének szabályai 

 

A nappali ellátás és a szociális étkezés iránti kérelem történhet szóban és írásban 

is. 

A szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg az igénybe vevővel az intézmény 

vezetője megállapodást köt. A megállapodás vonatkozhat határozatlan időre, 

illetve határozott időre. 

A megállapodás tartalmazza a nappali intézmény által nyújtott szolgáltatások 

körét és az ellátásért fizetendő térítési díjat. 

A szociális étkeztetés csak a rászorult ellátottak részére nyújtható. 

A személyi térítési díjat az ellátott rendszeres jövedelme alapján az 

intézményvezető állapítja meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézményi jogviszony megszűnése 
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u. az intézmény jogutód nélküli megszűnésével 

v. az ellátott halálával 

w. határozott jogviszony esetén a határozott idő lejártával, kivéve, ha 

meghosszabbítást kér 

x. az ellátott írásbeli nyilatkozata alapján 

 

 

Az intézményi jogviszony vezető általi megszüntetése 

 

 

y. ha az ellátást igénybe vevő állapota indokolja másik intézménybe  

történő elhelyezést 

z. ha az ellátást igénybe vevő a házirend szabályait súlyosan megsérti 

aa. az ellátott vagy törvényes képviselője kérelmezi a megszüntetést 

bb. ha az ellátott bejelentett lakóhelye  - az intézmény illetékességi 

területén – megszűnik 

cc. az ellátást megalapozó feltételek már nem állnak fenn 

dd. a térítési díj fizetésére kötelezett 3 hónapon keresztül fizetési 

kötelezettségének nem tesz eleget 

ee. az ellátás igénybevétele 3 hónapon keresztül szünetel 

Az intézményvezető azonnali hatállyal megtagadhatja az étkeztetés 

szolgáltatását, ismételt esetben pedig az ellátás megszüntetését 

kezdeményezheti, ha az ellátott: 

ff. az étkezési hely házirendjét megsérti, agresszív magatartást tanúsít. 

gg. közegészségügyi, járványügyi szabályokat nem tartja be. 

Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés 

ellen tehető panaszról írásban értesíti az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét. 

Ha a megszüntetéssel az ellátott nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől 

számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. 
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A házirend súlyos megsértésének esetei: 

 

hh. ha ittasanjelenik meg az intézményben 

ii. viselkedésével zavarja társai nyugalmát 

jj. agresszív viselkedésével megfélemlíti társait és a dolgozókat 

kk. szándékosan kárt okoz társai vagyonaiban 

ll. térítési díj hátraléka meghaladja a 3 hónapot 

mm. felszólítás ellenére veszélyeztető tárgyat hoz az intézmény 

területére 

Ezek: / szúró, vágó eszközök, fegyverek, vegyszerek, nagy 

mennyiségű gyógyszerek / 

 

 

 

- Egyéb rendelkezések 

 

Az intézmény alapfeladatát meghaladó program, szolgáltatás köre és 

térítési díja 

 

Az intézmény az alapfeladatához nem tartozó szolgáltatásokért, programokért az 

adott szolgáltatás vagy program önköltségének megfelelő összegű térítést kérhet 

az ellátást igénybe vevőktől. 

/ 3 napos Balatoni kirándulás, színház látogatás stb../  

Az intézmény által szervezett programokon való részvétel önkéntes. 

 

 

 

Kérem a házirend betartását! 

 

 

 

Köszönettel: 

 

 

 

 

 

Budakalász, 2018-10-08                          …………………………… 

                                                                           Zelizi Erika 

                                     intézményvezető 
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                                                                                 4. sz. melléklet 

 

AZ IDŐSEK KLUBJA, EGÉSZSÉGVÉDELEMMEL, BALESET 

ÉS 

 MUNKAVÉDELEMMEL 

KAPCSOLATOS SZABÁLYAI 

 

 

I. EGÉSZSÉGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

 

Az egészségvédelmi követelmények betartását a klub vezetője és orvosa 

rendszeresen ellenőrizze.  

 

1. Az ellátottak egészségvédelme: 

A betegség gyanúját a gondozónő jelzi az ellátott orvosának, aki indokolt 

esetben szakorvoshoz irányítja. A klubban minden esetben ún. sürgősségi ellátás 

(lázcsillapítás, vérnyomáscsökkentés, elsődleges sebellátás...stb.) történik, a 

betegség kezelése a család orvosának a feladata.  

A betegségek megelőzése érdekében, a higiénés szabályok betartása mellett 

szükséges az alábbiak betartása: 

- a megfelelő időtartamú szabad levegőn való tartózkodás: séta formájában, ha 

biztosítottak a körülmények kinti foglalkoztatás formájában is 

- az egészséges táplálkozás elvei szerinti étrend 

- folyadékpótlás 

- papír kéztörlők használata 

 

A gondozónőnek figyelemmel kell kísérnie a fertőző betegségben szenvedő,  
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vagy fertőző betegek környezetében élő gondozottakkal kapcsolatban hozott 

járványügyi intézkedések, határozatok (elkülönítés, járványügyi megfigyelés és 

ellenőrzés, felvételi zárlat, stb.) betartását.  

A klubban észlelt egyes fertőző betegségek esetén az ÁNTSZ területileg 

illetékes városi intézete a megbetegedési veszély elhárítása érdekében (hatályos 

jogszabály alapján) elrendelheti a gondozottak védőoltását, vagy gyógyszeres 

kezelését, melyet a bölcsőde orvosának - a háziorvossal egyeztetve – el kell 

végeznie. 

A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi vonatkozásban káros 

rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók ellen védekezni, 

elszaporodásuk megakadályozásáról, és rendszeres irtásukról gondoskodni kell. 

 

2. Az intézmény dolgozóinak egészségvédelemmel kapcsolatos szabályai: 

A dolgozó köteles munkába lépés előtt a foglalkozás-egészségügyi orvosnál 

munkaköri alkalmassági vizsgálaton megjelenni. Egészségügyi Nyilatkozatot 

kell aláírnia, melyben vállalja, hogy az ott felsorolt tünetek, megbetegedések 

észlelése esetén köteles jelentkezni az alkalmasságot elbíráló foglalkozás-

egészségügyi orvosnál. (33/1998. (VI.24.) NM rendelet) Az intézmény vezetője 

köteles folyamatosan figyelemmel kísérni, hogy a dolgozó rendelkezik-e 

érvényes tüdőszűrési lelettel. 

A dolgozó köteles jelenteni a klub vezetőjének, ha egészségi állapotában a 

munkáját kedvezőtlenül befolyásoló változás (ismeretlen eredetű lázas 

megbetegedés, mások megbetegedését okozó bőrbetegség, hasmenés és heveny 

gyomor-bélpanaszok) következik be, vagy vele közös háztartásban élő 

személynél hasmenéses megbetegedés fordul elő. 
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3. Takarítás: 

A belső felszerelési és berendezési tárgyak könnyen tisztíthatók és 

fertőtleníthetők legyenek. Tisztításuk nedves, fertőtlenítős ruhával történjék. 

Járvány esetén a vonatkozó közegészségügyi szabályok szerint kell a takarítást 

végezni.  

A takarítást úgy kell megszervezni, hogy az, az ellátottakat ne zavarja. Csak 

azokat a helyiségeket lehet nyitvatartási idő alatt takarítani, ahol az idősek nem 

tartózkodnak. A takarítás nyitott ablaknál történjen. A szobákat étkezés után 

rendbe kell tenni, az ételmaradékot el kell távolítani. A padló tisztítása nedves, 

fertőtlenítős ruhával történjék. Más takarítóeszközt (vödör, felmosó, ill. lemosó 

ruha) kell használni a társalgó helyiségekben, fürdőszobákban, WC-kben, és 

mást a mosogatókban és a konyhai helyiségekben. A takarítóeszközöket 

használat után ki kell mosni és tisztán, a tisztítószerekkel együtt kell elhelyezni, 

az erre kijelölt, zárt helyen, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzá. A tisztító- 

és fertőtlenítőszereket a mindenkori közegészségügyi előírásoknak megfelelően 

kell alkalmazni, az Országos Közegészségügyi Intézet rendszeresen felújított 

"Tájékoztató a fertőtlenítésről" című kiadványa alapján.  

 

4. Festés 

Évenként meszeltetni kell a főzőkonyhát, az élelmiszerraktárt, a mosogató 

helyiségeket, a mellékhelyiségeket és a mosókonyhát. Az egész intézményt 2-3 

évenként festeni és 6 évenként mázoltatni kell. 

 

Dohányozni tilos az intézmény egész területén!  

5. A szennyes ruha kezelése, mosása 

 

Az ellátottak személyes ruházatát, ágyneműit, törülközőit, asztalterítőit és a 

köpenyeket közepesen szennyezettnek kell tekinteni, ennek megfelelő 
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mosástechnikát kell alkalmazni. A kimosott textíliát szennyeződés és fertőződés 

mentes körülmények között kell tárolni. 

 

 BALESETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

 

Az idősek klubja dolgozóinak ismerniük kell a villamos-, gáz-, fűtés-, víz 

főelzárókat és azok működését! 

A gondozónők elsősegély nyújtási ismereteit rendszeresen fel kell eleveníteni. A 

létszámhoz igazodó elsősegély felszerelést hozzáférhető helyen kell tárolni. 

 

Az intézményben évente műszaki bejárást kell tartani, melynek fő szempontjai: 

- a padozatok állapotának ellenőrzése, botlásveszély, csúszásveszély 

- lépcsők, kapaszkodók, korlátok állapota, 

- ajtók, ablakok zárhatósága, küszöbök állapota 

- mázolás, falak állapota, festés szükségessége 

- vízcsapok javítása, cseréje 

- lefolyók állapota, csöpögés, dugulás, kellemetlen szagok 

- radiátorok 

- gáztűzhely, vízmelegítő, kéménybekötés, kémény 

- szociális helyiségek állapota, 

- bútorok selejtezése, felújítása 

- edények, étkészletek, evőeszközök 

 

 

 

- villamos berendezések állapota, elhasználtságuk, korszerűsítésük 

- világításnál a burák, fényterelők megtisztítása, mozgó, laza foglalatok cseréje, 

- az épület állagának ellenőrizése szemrevételezéssel 

- tető, csapadékvíz elvezetések 
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- villámhárító 

- kerítés, kapuk, zárak ellenőrzése 

- járda 

 

A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

 

Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről szabályozza az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti 

feltételeit a munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása 

és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve a 

munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő rendelkezéseket. 

A munkáltató köteles munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező egyént 

foglalkoztatni, (az időtartam és a képesítési feltétel a munkavállalói létszámhoz 

és a veszélyességi osztályhoz igazodik). 

A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatótól 

- az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges 

ismeretek rendelkezésre bocsátását 

- a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, 

munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodó szerek és 

tisztálkodási lehetőségek biztosítása. 
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           5. sz. melléklet 

 

Tűzvédelem 

 

Minden 5 főnél több személyt foglalkoztató szervezeti egységnél tűzvédelmi 

utasítás szükséges.  

Minden szociális intézményben kell, hogy legyen tűzvédelmi felelős. 

Tűzriadó terv elkészítése kötelező. 

A mentési útvonalat, sorrendet, az oltási eszközöket és az értesítendők névsorát 

minden egyes csoportban, közhasznú folyosón a tűzoltó készülékek mellé jól 

láthatóan ki kell függeszteni.  

A tűzriadó esetén teendőket évente egyszer gyakorolni kell. 

A tűzbiztonsági felszereléseket félévente egy alkalommal ellenőriztetni kell a 

Tűzoltó Készülék Szerviz munkatársaival. Az ellenőrzés meglétéért a helyi 

önkormányzat felelős. 

Szükség esetén értesítendők telefonszáma, elérhetősége: 

- mentők, 

- tűzoltók, 

- rendőrség, 

- orvos, gyermekorvos, 

- ÁNTSZ, 

- áramszolgáltató 

- gázszolgáltató, 

- vízművek 

- az intézmény vezetője 
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TŰZRIADÓ TERV 

 

A terv célja: egy esetleges tűz vagy káreset bekövetkezése esetén a szükséges 

intézkedés megtétele, elkerülvén vagy kisebb mértékre csökkentve, a személyi 

és tárgyi veszteséget illetve károsodást. 

 

Tűz esetén az épületet ki kell üríteni, a bent tartózkodó valamennyi 

személyt biztonságosan és időben ki kell menekíteni, a tűzoltóságnak pedig 

lehetővé kell tenni a veszélyeztetett terület megközelítését, ezért: 

 

- A kiürítési és menekülési útvonalakat állandó jelleggel szabadon kell 

tartani, ezeken a helyeken különböző tárgyak elhelyezése tilos. 

- A kiürítési és menekülési útvonalat feltűnő módon meg kell jelölni. 

 

A tűzesetre vagy egyéb nagyobb tűzveszélyt jelentő esetekre vonatkozó 

intézkedések: 

 

1. A tűz jelzése 

 

- személyes észlelést követően hangos „TŰZ VAN” kiáltással. 

- A tüzet észlelő személy köteles a tüzet a HIVATÁSOS 

TŰZOLTÓSÁGNAK azonnal jelezni. 

- Tűz esetén értesíteni kell: 

 

A TŰZOLTÓSÁG-ot a 105, 

vagy az 1/459-2303-as telefonszámon 

 

Az Idősek Klubja részéről riasztandó személy/ek/ 

 

Zelizi Erika 

06 20 944 7886 

Szenténé Knáb Lívia 

06 70 512 9708 

Sütő-Szarka Erika 

06 30 383 0573 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

A jelzésnek tartalmaznia kell: 

 

- a tűz pontos helyét (címét) 

- mi ég, milyen terjedelemben 

- mi veszélyeztetett 

- emberélet van-e veszélyben 

- a jelző nevét, címét, telefonszámát 

 

2. Az épületrész elhagyása, mentés: 

 

A tűzriadó, kiürítés alkalmával minden dolgozó köteles: 

- az általa használt berendezést feszültség mentesíteni 

- a helyiségben tartózkodókat a menekülésben segíteni 

- a helyiség elhagyása előtt a nyílászárókat bezárni. 

- a helyiséget a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a 

legrövidebb útvonalon elhagyni. 

- a tűzoltás vezető utasításait követni, illetve végrehajtani. 

 

Tűz esetén mindenki kötelessége közreműködni a bajba jutottak, vagy az 

épületet elhagyni nem tudó személyek mentésében. 

Az értékes berendezési tárgyak, anyagok és készülékek mentésére csak azután 

kerül sor, hogy a tűz által veszélyeztetett helyiségeket az ott tartózkodók 

biztonságban elhagyták. 
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Kiürítés esetén betartandó fontos elvek: 

 

- pánik jeleit mutató személyt kell előbb kivezetni 

- a sebesült, illetve más okból mozgáskorlátozott személyek mentését 

lehetőség szerint legalább két fő hajtsa végre. 

- Ha a belső helyiségeket elhagyni nem tudó személyeknek nyújtanak 

segítséget, a magas hőmérséklet ellen védelmet nyújtó, szintetikus 

anyagokat nem tartalmazó, megfelelő vastagságú és lehetőleg nedves 

ruházatot viseljenek. 

- Az épületen kívül gyülekező személyeket az égés közben keletkező 

gázoktól is védeni kell. 

- Ha a helyszínen megvannak a megfelelő személyi és tárgyi feltételek, az 

épület kiürítésével egy időben elkezdhető: 

     A tűz oltása, s ezáltal a belső hőmérséklet csökkentése. 

     A helyiségek átszellőztetése 

     Az értékes berendezés és anyag lefedése vagy mentése 

     Létszámellenőrzés. 

 

 

Főbb veszélyforrások: 

 

- éghető szilárd anyagok /papír, műanyag / 

- éghető folyadékok a raktárban 

- gázfogadó 
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Tűzoltás utáni teendők: 

 

A tűz eloltása és a tűzoltóság elvonulása után a helyszínt érintetlenül kell 

hagyni, míg az illetékes hatóságok a tűzvizsgálatot el nem végzik. 

A tűzvizsgálat végrehajtásához a hatóság részére mindenki köteles a kért 

felvilágosítást megadni. 

A tűzvizsgálat után a helyreállítási munkákat meg kell kezdeni, gondoskodni 

kell az elhasznált tűzoltó eszközök és anyagok pótlásáról. 

 

 

Egyéb feladatok: 

 

Jelen tervet az érintettekkel ismertetni és évente egy alkalommal a tűzvédelmi 

oktatás során gyakorolni kell. 

Az alaprajz és a piktogrammok a közösségi helyiségben jól látható helyen 

vannak kifüggesztve. 
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                                                                                                     6. sz. melléklet 

 

 

KULCS és KÓDKEZELÉSI 

SZABÁLYZAT 

 

I. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A Kalászi Idősek Klubja a tulajdon védelme, valamint a felelősségi körök 

elhatárolhatósága érdekében a következők szerint határozza meg a kulcsok és a 

kód kezelésével kapcsolatos feladatokat: 

 

A szabályzat célja: 

- a kulcsok tárolási, kiadási és visszavételi rendjének szabályozása 

- a kulcsokkal kapcsolatos felelősségi körök meghatározása 

- a kóddal kapcsolatos felelősségi körök meghatározása 

 

A szabályzat személyi hatálya kiterjed az intézmény minden alkalmazottjára. 

 

A szabályzat tartalmazza az intézmény: 

- fő és egyéb bejáratainak 

- egyéb helyiségeinek 

kulcsaira vonatkozó rendelkezéseket. 

 

1, Az intézmény az általa használt kulcsokról nyilvántartást vezet. 

A használatra kiadott kulcsok meglétét évente ellenőrzi. 

 

2, A kulcsok használatra történő kiadása nyomtatványon történik. 

 

 

Az intézményt reggel 6.30-kor a technikai munkatárs nyitja 

                / hiányzása esetén az intézményvezető / 

Az intézmény zárását 15.00 órakor az intézményvezető, a klubgondozónő és az 

adminisztrátor végzi. 
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II. 

 

A KULCSOK KEZELÉSE 

 

1, A kulcsot használó anyagi-fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik a 

rábízott kulcs(ok) használatáért. 

Amennyiben a munkatárs elveszti a nála lévő kulcsot, köteles azt azonnal 

írásban jelezni. 

Az intézmény vezetője köteles az elvesztés körülményeit tisztázni, a 

munkavállaló felelősségét megvizsgálni. 

Az újabb kulcs(ok) másolási költsége az elvesztőt terheli. 

 

2, Amennyiben a munkavállaló jogviszonya megszűnik, úgy a nála lévő 

kulcs(oka)t köteles azonnal leadni. 

 

3, Ha a munkavállaló nem megfelelően használja a rábízott kulcs(oka)t, az 

intézmény vezetője korlátozhatja azok használatát. 

 

4, A kulcsok használatára vonatkozó rendelkezések: 

- a kulcsokat csak hivatali időben lehet használni, azon túl csak a vezető 

engedélyével 

- a tárolást úgy kell megoldani, hogy illetéktelen személy ne férhessen hozzá. 

- az intézményt utoljára elhagyó munkatárs köteles a biztonságos zárásról 

gondoskodni. 

 

III. 

 

A KULCS és KÓDNYILVÁNTARTÁS 

 

A kulcs és kódnyilvántartást végző személy: Lakatos Józsefné adminisztrátor 

A nyilvántartást páncélszekrényben kell elzárva tartani. 

A kulcs és kódnyilvántartás kötelező tartalmi elemei: 

- a kulcs példányszáma 

- melyik helyiség zárához tartozik 

- a kód megnevezése 

- az átvevő neve, munkaköre 

- az átvevő aláírása 

 

Intézményünk riasztó berendezését a MULTI ALARM táv felügyeli. 
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7. sz. melléklet 

 

 

A költségvetési szerv bélyegzőjének leírása, a bélyegző használatára 

jogosultak a bélyegző száma szerint: 

 

 

 

1 darab hosszú bélyegző 

 

Kalászi Idősek Klubja 

2011 Budakalász, Táncsics M. u. 19. 

Adószám: 15765592- 2-13 

Bankszámlaszám: 12001008-01338884- 00100008 

Használatára jogosult személyek: intézményvezető, adminisztrátor 

 

 

1 darab körbélyegző 

 

Kalászi Idősek Klubja 

2011 Budakalász, Táncsics M. u. 19. 

Használatára jogosult személyek: intézményvezető, adminisztrátor 

 

Az intézmény bélyegzőit páncélszekrényben elzárva őrizzük. 
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                                                                                                   8. sz. melléklet 
 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 
I. Személyi rész 

 

1. A munkakört betöltő neve:  

2. A szükséges iskolai végzettség, szakképesítés:  

3. Alkalmazás feltétele: Kjt. Közalkalmazotti megfelelőség 

 

II. Szervezeti rendelkezések 

 

1. A munkavégzés helye, szervezet megnevezése: Budakalász közigazgatási   

területe, Kalászi Idősek Klubja   

     2.  Munkakör megnevezése: házi szociális gondozó 

3. Beosztás megnevezése: szociálisgondozónő 

4. Munkaidő, munkarend: havi 40 óra 

5. Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 

6. Távolléte idejére helyettese: az Idősek Klubja alkalmazásában álló 

szakirányú szociális végzettségű munkatárs. 

 

III. Jogok és kötelességek:  

 

1. A közalkalmazott általános jogai: 

 

A közalkalmazott rendelkezik mindazon jogokkal, melyek kötelességei 

teljesítéséhez szükségesek. Ezek: 

a. egészséges, biztonságos munkakörülmény, 

b. munkavégzéshez szükséges alapvető tárgyi feltételek, 

c. munkavégzéshez szükséges tájékoztatás, irányítás 

 

2. A közalkalmazott általános kötelezettségei: 

 

a. feladatkörét érintő jogszabályok betartása 

b. előírt helyen és időben történő munkavégzés 

c. munkára képes állapotban köteles munkahelyén megjelenni 

d. munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, az 

ellátott igényének szem előtt tartásával köteles végezni 

e. be kell tartani a munkavédelmi, adatvédelmi, közegészségügyi 

előírásokat 

f. tulajdonos gondosságával kezeli a rábízott vagyont 
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g. munkája során a tudomására jutott titkot, valamint a 

munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető 

fontosságú információkat megőrzi 

h. az ellátottakról gondozási naplót naprakészen vezet 

i. a munkaértekezleten az előírt időben részt vesz 

j. a jelenléti ívet naprakészen vezeti 

k. más intézményeknek adatszolgáltatást csak az intézményvezető 

engedélyével adhat 

l. az intézmény elhagyása esetén távozásának célját és a távozás 

időpontját az erre a célra rendszeresített füzetbe bejegyzi 

m. a területért felelős kolléga szabadsága, betegsége esetén elvégzi 

mindazon tevékenységeket, amelyek a gondozottak ellátásához 

feltétlenül szükségesek 

n. ha a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges 

kötelezettségét vétkesen megszegi, fegyelmi felelősséget lehet 

megállapítani 

 

 

3. Munkakör ellátásával kapcsolatos feladatok: 

 

● Gondozási terv alapján, megtervezi, szervezi és lebonyolítja az igénybe 

vevő gondozását, hasznos és értelmes időtöltését, az idős ember állapota, 

egyéni sajátossága és szükségletei alapján. 

● Általános gondozási feladata, az igénybe vevő létfeltételeinek biztosítása, 

ezen belül ( személyi, környezeti higiénia megteremtése, egészségi, anyagi, 

jogi helyzetének megőrzése, javítása, illetve problémás ügyeinek intézése ) 

● Pszichés gondozáson belül az elhagyatottság megszüntetése, az aktivitás 

újraélesztése, kulturális igények kielégítése, a korábbi emberi kapcsolatok 

megtartása-újraszervezése, tartalmas időtöltés. 

● Fizikai ellátásban biztosítja az egyén számára a napi élelmet, a nyersanyag 

beszerzését, étel melegítését vagy megrendelését, az orvosi és 

gyógyszerellátást. 

● Egészségügyi ellátás keretében az idős ember orvoshoz kísérése vagy a 

háziorvosát házhoz hívása, a felírt gyógyszerek kiváltása, kórházba utalás 

esetén személyes tárgyi eszközök összekészítése és gondozott elkísérése, a 

beteg látogatása. 

● Mentális gondozás során segítséget nyújt ahhoz, hogy az idős ember minél 

tovább megőrizze lelki egyensúlyát, meglévő aktivitását, lásson maga előtt 

életcélt, legyenek társas kapcsolatai. 

● Higiénés ellátás keretében a testi és környezeti higiéné biztosítása és az 

egészség védelme. 
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IV.     Felelősség 

 

Felelős a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, 

a határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi 

és formai helyességéért, az adatok valódiságáért és a bizonylatok megőrzéséért. 

A feladatkörébe tartozó tevékenységek színvonalas teljesítéséért. 

 

V. Munkakapcsolatok, együttműködés 

 

Az eredményes és színvonalas munka érdekében kapcsolatot tart más 

alapellátást végző szociális intézménnyel, civil szervezetekkel, az önkormányzat 

szociális ügyekkel foglalkozó munkatársaival. Együttműködik az ellátottak 

hozzátartozóival, a házi orvosokkal, az asszisztensekkel. 

 

VI. Vagyonvédelem 

 

A közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegésével 

okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik.  

 

 

VII.    Hatályba lépés 

 

Ezen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásáig 

érvényes. 

 

 

Budakalász, 2013. 01. 07.  

 

munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, eredeti példányát a feladat 

végrehajtása céljából átvettem: 

 

 

közalkalmazott 
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Kalászi Idősek Klubja munkaterve 2019.évre 
 
 
 

Az Idősek Klubja nyilvántartó adatai: 
 
 
Hivatalos megnevezés: Kalászi Idősek Klubja 

Székhelye:                     2011 Budakalász, Táncsics M. u. 19. 

Email:                            zelizi.erika@gmail.com 
Az intézmény működési területe: Budakalász Város közigazgatási területe 

 
Alaptevékenysége:         Idősek Klubja 

                                       Házi segítségnyújtás 

                                       Étkeztetés 

                                       Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 
Személyi feltételek:       1 fő intézményvezető 

                                       1 fő klubgondozónő 

                                       1 fő adminisztrátor 

                                       1 fő technikai dolgozó 

                                       2 fő területi szociális gondozónő 

 
 
Az intézmény önálló jogi személy, részben önálló gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok 

feletti rendelkezési jogosultság tekintetében részjogkörrel rendelkező, a bér, bérjellegű és 

dologi kiadások felett teljes jogkörrel rendelkező. 

 
 
Az intézmény működésében az 1993. évi III. szociális törvény, 1/2000. / I.7/ és a 9/1999. 

/XI.24./ SzCsM rendeletek és az 1992. évi XXXIII. Közalkalmazotti törvény az irányadók. 

 
 
Az intézmény szervezeti egységei: házi segítségnyújtás, idősek klubja, étkeztetés. 

Az egyes szervezeti egységek egymás mellett, egymást kiegészítve működnek, melynek célja 

és feladata a szociális ellátás biztosítása. 

 

 
1. 
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Az Idősek Klubja szakmai feladata 
 
 
 

Idősek klubja, Budakalász Város közigazgatási területén lakók, otthonukban élő, 

támogatásra szoruló, magányos idősek részére biztosítja a napközbeni ellátást, klubszerű 

foglalkozást, a hiányzó családi gondoskodás pótlását fizikai, mentális és az egészségügyi 

ellátást. 

 
 
Házi segítségnyújtás, a saját otthonukban élő, családi gondoskodást nélkülöző,     

önálló életvitelre, vagy teljes önállóságra képtelen idős emberek számára nyújt 

mindennapi segítséget szükségleteinek kielégítésére. 

 
 

Szociális étkeztetés, a város közigazgatási területén lakók számára biztosítja  

egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt arra rászorultak napi egyszeri meleg 

ételhez juttatását. 

 
 
 

I. 

 
Idősek Klubja 

 
 

Budakalász város nappali ellátást biztosít a 18. életévüket betöltött, egészségi 

állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, 

önmaguk ellátására részben képes személyek számára. 

A klub 20 fő idős befogadására készült. Jelenleg 100%-os kihasználtsággal 

működik. Ebben az évben bővítésre kerül az intézmény, így az ellátotti létszámot 

30 főre szeretnénk engedélyeztetni.  

 
 
 A klubtagok gondozásának megszervezésével és irányításával a feladatokat és 

célokat mindig az igénybe vevő helyzetéhez képest kell kialakítani. 

A gondozás elemei: klubtagok fizikai ellátása, pszichés gondozás, higiénés és 

egészségügyi ellátás, valamint foglalkozások szervezése.  

 
 
 

 

2. 
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Szolgáltatásaink: 

 
 

Napi egyszeri meleg étkezés /ebéd / 

klubtagok számára fürdési, mosási, vasalási lehetőség 

frissítő torna 

orvosi előadás 

klubtagok szociális ügyeinek intézése, segítése 

vérnyomás, súlymérés, vércukorszint mérése / orvosi ellenőrzés mellett / 

orvoshoz-kórházba kísérés, látogatás, gyógyászati segédeszközök intézése 

szabadidős programok szervezése 

 
 
Az intézményben érdekképviseleti fórum működik, tagjai, választás alapján az igénybe         

vevők közül két fő, az ellátottak hozzátartozói közül egy fő, az intézmény dolgozóinak 

képviseletében egy fő. Véleményezik a szakmai programot, az éves munkatervet, házirendet, 

az ellátottak részére készült tájékoztatókat. Megtárgyalja az intézményben élők panaszait, 

tájékoztatást kérhet az ellátottakat érintő kérdésekben, intézkedés megtételét 

kezdeményezheti, ha az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket 

észlel. 

 
Fontos, hogy legyen egy jól működő összehangolt szakmai munka az intézményekkel 

/ óvodák, iskolák, civil szervezetek / és a házi orvosokkal, mely a klub megfelelő szakmai és 

ellátási színvonalának biztosításához nélkülözhetetlen. 

 
Ezen túlmenően az idősek klubja dolgozóinak feladata a városban élő idős emberek 

megismerése, életkörülményeik figyelemmel kísérése, a gondozásra még nem rászoruló 

személyek között figyelő, jelző tanácsadó tevékenység megszervezése. 

 
Az ellátást igénybe vevő észrevételével, kérésével közvetlenül fordulhat a szociális 

gondozónőhöz és az intézményvezetőhöz. 
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II. 

 
Házi segítségnyújtás 

 
 

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének 

fenntartását, szükségleteinek megfelelően, lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 

A házi gondozó a feladat ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő 

fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és 

egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával és 

felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 

Továbbá a házi segítségnyújtás keretében gondoskodni kell azokról a személyekről, akik a 

rehabilitációt követően saját lakókörnyezetükbe való visszailleszkedésükhöz támogatást 

igényelnek. Mivel lecsökkent az otthonukban gondozottak száma, így a továbbiakban két 

gondozónő látja el ezt a feladatot. 

 
Gondozási tevékenységek: 

 
Gondozási terv alapján megtervezi, szervezi és lebonyolítja az igénybe vevő gondozását, 

hasznos és értelmes időtöltését, az idős ember állapota, egyéni sajátossága és szükségletei 

alapján. 

Általános gondozási feladata az idős létfeltételeinek biztosítása, ezen belül a személyi, 

környezeti higiénia megteremtése, egészségi, anyagi, jogi helyzetének megőrzése, javítása, 

illetve problémás ügyeinek intézése. 

Pszichés gondozáson belül az elhagyatottság megszüntetése, az aktivitás újraélesztése, 

tartalmas időtöltés. 

Fizikai ellátásban biztosítja az egyén számára a napi élelmet, a nyersanyag beszerzését, étel 

melegítését vagy megrendelését, az orvosi és gyógyszerellátást. 

Egészségügyi ellátás keretében az idős orvoshoz kísérése vagy a háziorvos házhoz hívása, a 

felírt gyógyszerek kiváltása, kórházba utalás esetén személyes tárgyi eszközök összekészítése 

és a gondozott elkísérése, a beteg látogatása. 

Mentális gondozás során segítséget nyújt ahhoz, hogy az idős ember minél tovább megőrizze 

lelki egyensúlyát, meglévő aktivitását, lásson maga előtt életcélt, legyenek társas kapcsolatai. 

Higiénés ellátás keretében a testi és környezeti higiéné biztosítása és az egészség védelme. 

A környezettel való kapcsolattartás elősegítése 

Az ellátást igénybe vevő segítése a számára szükséges szociális ellátásokhoz való 

hozzájutásban 

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése 
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III. 

 
Szociális étkeztetés 

 
A szolgáltatás keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg 

étkezéséről kell gondoskodni, akik azt koruk, egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt 

önmaguk, illetve családtagjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

 
 

 
IV. 

 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 
A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a 

segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, 

illetve pszichiátriai betegek részére nyújtott szolgáltatás, akiknél az önálló életvitel fenntartása  

mellett krízishelyzetek megelőzése, elhárítása, megoldása. 

 
 
 

Önként vállalt feladat 

 
Intézményünk gyakorlóterepet biztosít a személyes gondoskodást nyújtó szociális segítő 

tevékenység végzéséhez szükséges alap-közép és felsőfokú szakmai képzésben résztvevő, 

valamint orvostanhallgatók számára. 
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Munkaprogramunk 2019.évre 
 
 

Ebben az évben is folytatjuk a memória tréningeket, foglalkozásokat, a pozitív hozzáállást az 

élethez, a világhoz és a negatív gondolatok elengedésében is szeretnénk segítséget nyújtani. 

A memória játékoknak jótékony hatása van az idősekre.  

Az eredmények azt mutatják, hogy teljesítményüket az alkalmazott memória technika és a 

feladat összetettsége  is jelentősen befolyásolja. Ezeket a jó eredményeket szinten kell, hogy 

tartsuk időseinknél.  

 
Tévhitek a demenciával kapcsolatban 

 
Nagyon sok tévhit veszi körül a demenciát, közülük néhányat említek.A tévhitekkel való 

szembenézés elősegítheti a betegség lefolyásának megismerését. 

 
- amennyiben valamelyik családtagom demenciában szenved, én is demens leszek 

- a demencia kizárólag idősebb embereket érint. 

- a demencia gyógyítható. 

- azemlékezetkiesés egyenlő a demenciával 

-a demencia megelőzhető. 

- vitaminok, táplálékkiegészítők és emlékezetjavítók segítik a demencia megelőzését. 

- szembesülés a demencia diagnózisával azt jelenti, hogy véget ért az addigi életünk. 

- minden demenciában szenvedő beteg előbb-utóbb erőszakossá, agresszívvá válik. 

- a demens betegek nem értik, hogy mi zajlik körülöttük. 

 
Nagyon fontos a család felkészítése! 

 
A hozzátartozókat aggodalommal töltik el a várható változások és szorongás alakulhat ki 

bennük a jövővel összefüggésben. A felkészülésben a család és a közvetlen környezet 

segítségére lehetnek az alábbiak: 

 
- A hozzátartozók a betegekhez hasonló érzelmi változásokon  mehetnek keresztül. 

  Szerezzenek információkat az Alzheimer-kórról és a demencia egyéb formáiról. 

- Legyen tudatában annak, hogy a betegség hatással lesz a beteg képességeire. 

- Adja meg a tiszteletet 

- Ismerje meg a kezelés lehetőségeit. 

- Legyen tudatában, hogy a gondozás rendkívül megterhelő feladat. 

- Kérjen segítséget. 

- A gondozónak is szüksége van támogatásra. 

 
Célunk a memória javítása, romlásának megállítása, lassítása különféle gyakorlatok 

segítségével. 
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Fejlesztő munka és a mentálhigiénés ellátás összehangolt programja 

 
„ nagycsoportok”- közösségépítő – csoportfoglalkozások: 

E csoportmunka célja a klubélet közös alakítása, kapcsolatok erősítése, feszültségek, 

problémák felszínre hozása, közös megoldáskeresés. 

Mindeközben megismerik önmagukat, fejlődik személyiségük. 

 
„terápiás” jellegű kiscsoportok: 

- rajzterápia: hatással van az önkifejezésre, az aktivitás fejlesztésére. A foglalkozás 

eredménye a klubtagok érdeklődésének felkeltése és az alkotás öröme. 

 
- zeneterápia: a közös zenei élmények elősegítik az együvé tartozást, segítik a közösség 

összekapcsolódását. 

 
- relaxációs technikák: alkalmazása az átélt szorongások és feszültségek oldására alkalmas, 

ilyen az illat-, és aromaterápia, a hangtál. 

 
- mozgás és táncterápia: elsődleges célja a zene és a tánc által nyújtott élmény, valamint a tánc 

koreográfiák elsajátítása. 

A testi ügyesség fokozása mellett, az egyénenként eltérő mozgás koordináció fejlesztése, a 

nehezen aktivizálható időseink motiválása, a társas kapcsolatok kialakítása. 

 
 
Segítő beszélgetés 

 
A segítő beszélgetés egy intim, bizalmi légkörben, külön szobában történik. 

Itt lehetősége van az idősnek, hogy csak Őrá figyeljen a segítő. Megértse problémáit, amelyek 

szorongásának, hangulatromlásának, félelmeinek okozója. 

Érzések kerülnek a felszínre, melyek megbeszélése által oldódik a szorongása , stabilizálódik 

a személyisége. 

Ha az idős kibeszélheti valakivel problémáját, van aki meghallgatja, nagyobb reménnyel 

vehető fel a verseny az elmagányosodással, feleslegesség érzéssel szemben. 
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Az idén is folytatjuk a felolvasásokat. 

 
   Schaffer Erzsébet: Amikor boldog vagy... / sorozat / 

   Eleanor H. Porter – Az élet játéka  folytatása: Az öröm játéka örök 

  : Tegez Lajos: Uram, nincs emberem 

   Mario Morgan: Vidd a hírét az igazaknak. 

 

 

 Kéthetente orvosi előadás /Dr. Gál Katalin / 

Havonta hangtálas relaxáció 

Névnapok, születésnapok megünneplése, jeles ünnepeinkről való megemlékezések. 

Kultúrkör naponta /felolvasás,versmondás / 

Nyergesné Végh Éva tanárnő havi három alkalommal délelőtti program keretében 

beszélget időseinkkel aktuális és különböző témákról. 

DVD-CD-rádió, tv műsorok nézése, hallgatása 

Színes napilapok, hetilapok, kalászi újságok olvasása, kiértékelése. 

Társasjátékok, dominó, sakk, kártya 

Memória játékok 

Mindennapos séta a környéken / jó idő esetén / 

Havi szinten az óvodásokkal együtt programozunk 

Budakalász rendezvényein aktívan részt venni /versmondás / 

Napi torna, jó idő esetén az udvaron. 
 

A rendszeres tornáról: 
 
A rendszeres testmozgást végzők körében kisebb valószínűséggel fordulnak elő szív- 

és érrendszeri betegségek, stroke és cukorbetegség. Ezek a betegségek mind növelik a 

demencia előfordulásának kockázatát. 
 
A fizikai aktivitás javítja a keringés hatásfokát, ami hozzájárul az agy vérellátásának a 

javulásához. Ez biztosítja az idegsejtek táplálását és oxigénnel való ellátását. A 

mozgás csökkenti a stresszt és jó hatással van az általános közérzetre. 
 
Legyen aktív: 
 

- Ne kötelező feladatként tekintsen a mozgásra. Váljon az a mindennapok természetes 

részévé. Ha nehézségként éli meg a fizikai aktivitást, első lépésként a megszokott napi 

tevékenységek apróbb módosításával növelje fizikai terhelését. Lift és mozgólépcső 

helyett egy-két emelet erejéig használja a lépcsőt. 

- A napi bevásárlást egy lendületes séta keretében bonyolítsa le. 

- A szellemi egészség szempontjából különösen hasznos a közösségben végzett fizikai 

aktivitás, mert ilyenkor a testmozgás közösségi élménnyel társul 
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Tervezett nagyobb programok havi lebontásban 
 

Január 
Újévi köszöntés, élménybeszámolók. Kinek hogyan telt az ünnep? 

Határidő: 2019. 01. 29. 

Felelős: intézményvezető 

 

Február 
Valentin napra és farsangra való készülődés. 

Farsangolás az ovisokkal 

Határidő: 2019. 02. 26. 

Felelős: klubgondozó 

 

Március 
Nőtagjaink köszöntése, nemzeti ünnepünkről való megemlékezés,  

készülődés húsvétra, süteménykészítés, recept ajánlás, tojásfestés 

Budafoki Borkatakomba látogatása 

Határidő: 2019. 03. 25. 

Felelős: klubgondozó 

 

Április 
Költészet napja versmondással 

Sétarepülés a Dunakanyar felett 

Anyák napjára készülünk az ovisok bevonásával 

Határidő: 2019. 04. 29. 

Felelős: intézményvezető-klubgondozó 

 

Május  
Anyák napi műsor közösen az ovisokkal, időseink aktív részvételével 

Kirándulás Dobogókőre 

Határidő: 2019. 05. 31. 

Felelős: intézményvezető – klubgondozó 

 

Június 
Sok-sok séta a jó levegőn 

Pünkösdölés: beszélgetés a pünkösdről 

Üdülés Zamárdiban: 11-12-13-14.-e 

Határidő: 2019. 06. 30. 

Felelős: intézményvezető – klubgondozó 
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Szeptember 
Nyári élménybeszámolók  

Kirándulás Dobogókőre 

Fellépésre készülődés / Idősek Világnapja / 

Határidő: 2019. 09. 30. 

Felelős: minden dolgozó                             

 

Október 
Idősek világnapja 

Fellépés a Faluházban 

Október 6.-a  és 23.-a megünneplése 

Mindenszentekre való készülődés 

Határidő: 2019. 10. 28. 

Felelős: klubgondozó 

 

November 
Emlékezés szeretteinkre, amikor még köztünk éltek. 

Ady Endrére emlékezünk életrajzával és verseinek felolvasásával 

Határidő: 2019. 11. 30. 

Felelős: klubgondozó 

 
 

December 
Karácsonyi készülődés. 

Idősek karácsonya a sportcsarnokban. 

Adventi koszorú és asztali díszek készítése közösen időseink bevonásával. 

Karácsonyi ünnepség műsorral és ajándékozással egybekötve. 

Határidő: 2019. 12. 21. 

Felelős: klubgondozó 

intézményvezető 
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Vezetői tevékenységem 2019.évre 
 
 

belső és külső nyilvántartások pontos vezetése 

Budakalászon élő idős lakosság szükség szerinti segítése folyamatosan a korábbi évekhez 

hasonlóan. 

Továbbképzések folyamatos figyelemmel kísérése 

 
 
 

Célkitűzésem 
 

Szeretném elérni, hogy Budakalászon minden szükséget „szenvedő” idős és nem nyugdíjas 

korú lakosnak olyan segítséget tudjunk nyújtani, ami megkönnyíti napjaikat és segít elviselni 

a hétköznapok nehézségeit. Ebben a tevékenységemben számítok kollégáimra, a 

háziorvosokra, az önkormányzat dolgozóira, a civil szervezetekre és a családsegítő 

munkatársaival való jó együttműködésre. Jelzéseik nagy részben megkönnyítik munkánkat. 

Fontos célom, hogy gondozónőim állandóan képezzék magukat szakmailag, melyhez minden 

segítséget megadok. 

 
 
 
 

      Munkatervem 
 
naponta esetmegbeszélés a területi gondozónőkkel reggelente és szükség szerint. 

előre megbeszélt időpontban és szúrópróbaszerű területi ellenőrzés / gondozási naplók 

naprakész vezetése / 

technikai dolgozó napi szinten történő ellenőrzése 

az eddig kialakított jó kapcsolat további erősítése a házi orvosokkal, a képviselő testülettel, a 

népjóléti bizottság tagjaival, az önkormányzat dolgozóival, a társintézményekkel, a 

Budakalászon működő egyesületekkel / Egészség Klub, Viola Egyesület stb…/ 

intézményi dokumentáció napra készen álljon a rendelkezésre. 

Gondozási terv felülvizsgálata évente, illetve szükség szerint. 
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Képzési terv 

 

 

Képesítési előírások 

Az idősek klubjában a szakképesítéshez kötött munkakörök az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 

által előírt végzettségek meglétéhez kötöttek. Az idősek klubjában 1 fő klubgondozónő és 2 fő  

házi szociális gondozó rendelkeznek  a jogszabályban előírt szakképesítéssel. 

 / szociális gondozó és ápoló / 

 

Az ellátandó feladatokhoz biztosított szakemberek képzése, továbbképzések 

 

A továbbképzési kínálatokból azokat választjuk ki, amelyekben a megvalósító személy eddigi 

szakmai munkája alapján garanciát jelent a megfelelő színvonalra. 

Egyben élünk a térítésmentesen felkínált továbbképzési lehetőségekkel. 

2019. évben három gondozónő elvégzi a Semmelweis Egyetem Ekk Mentálhigiéné Intézet 

által indított szociális szakmai tanfolyamát „ Az innováció szerepe az aktív idősödésben és a 

gondozásban” címmel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budakalász, 2019. 02. 06.                                         ………………………………….. 

                                                                                                 Zelizi Erika 

intézményvezető 
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M E G H Í V Ó 

 

Tisztelettel meghívom a Kalászi Idősek Klubja 

alkalmazotti közösségét 
a2019. szeptember 10.-én 15.30 órakor 

tartandó munkatársi értekezletre.  
 

A munkatársi értekezlet helye: Kalászi Idősek Klubja 

közösségi helyisége. 
 
 

Tárgy:Javaslat a Kalászi Idősek Klubja alapdokumentuma / Sz.M.Sz. 
/kiegészítésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budakalász, 2019. 09. 05.                            

                                                                                    Zelizi Erika 

intézményvezető 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: a Kalászi Idősek Klubja, 2011 Budakalász, Táncsics M. u. 19.sz. alatti 
székhelyén 2019. 09. 10.-én 15.30 órakor megtartott munkatársi értekezletről. 

Jegyzőkönyvvezető: Lakatos Józsefné 

napirend: A kalászi Idősek Klubja alapdokumentuma /Sz.M.Sz. 
/kiegészítésének elfogadása. 

Az intézményvezető ismerteti az alapdokumentumkiegészítésének 
szükségességét. 

Az intézményvezető felteszi szavazásra az SzMSz  
kiegészítésénekelfogadását. 

Az alkalmazotti közösség egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

A Kalászi Idősek Klubja alkalmazotti közössége az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzata kiegészítését elfogadja. 

Az intézményvezető megköszönte a részvételt és további tartalmas 
munkát kívánt munkatársainak. 

 

A jegyzőkönyvet lezárom 2019. 09. 10.-én 16 órakor. 

 

Budakalász, 2019. 09.10.                 .......................................... 

                                                                      Lakatos Józsefné 

                                                                 ........................................... 

                                                                           Zelizi Erika 
intézményvezető 
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Tartalomjegyzék 

 
 

Az ellátási terület és az intézmény bemutatása                                4-7 old.                                    

 

Az intézmény szervezeti felépítése, egységei                                    8-11 old. 

 

I. Idősek nappali ellátásának szakmai programja                 12-20 old. 

 

II. Házi segítségnyújtás szakmai programja                          21-28 old. 

 

III. Szociális étkeztetés szakmai programja                            29-34 old. 
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1, Megállapodás idősek nappali ellátásának igénybevételére 

 

2, Megállapodás házi segítségnyújtás igénybevételére 

 

3, Megállapodás szociális étkeztetés igénybevételére 

 

4, Szervezeti ábra 
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6, Képzési terv – hosszú távú továbbképzési terv  
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Az intézmény neve:                      Kalászi Idősek Klubja 

 

 

Székhelye:                                     2011. Budakalász, Táncsics M. u. 19. 

 

 

Alapító szerve:                              Budakalász Város Önkormányzata 

 

 

Alapító okirat száma:                    86/2008.(III.18.) kpvt.sz. határozat 

 

 

Fenntartója:                                   Budakalász Város Önkormányzata 

 

 

Ellátási területe:                            Budakalász közigazgatási területe 

 

 

Alaptevékenysége:                        Idősek Klubja / nappali ellátás / 

 

                                                      Házi segítségnyújtás 

 

                                                      Étkeztetés 

 

                                                      Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
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Budakalász bemutatása 

 

Budakalász a Dunakanyar déli kapujában, a Budai- és a Pilis-hegység, 

valamint a Visegrádi-hegység találkozásánál, egy félkör alakú hegykoszorú 

öblözetének középpontjában található. Budapesttel közvetlenül határos 

település a Duna jobb partján. Területét kelet a Duna, északon Szentendre és 

Pomáz, nyugaton Csobánka, délnyugaton Pilisborosjenő és Üröm, délen 

pedig Budapest határolják. 

Budakalász igen gazdag régészeti emlékekben: a jégkor kultúrától kezdődően 

– mintegy tizenötezer évvel ezelőtt – szinte minden lényeges nép élt szűkebb 

környékén. 

 

A város a budapesti agglomeráció északnyugati szektorának egyik 

dinamikusan fejlődő települése, mely a városi rangot 2009. év nyarán nyerte 

el. A városi szerepkörre régóta alkalmas a 15 km2 nagyságú 11 688 fős 

lakosságú, magas népsűrűségű település, amely a 90-es években rohamos, de 

mára csökkenő ütemű növekedésnek indult, főként a Budapestről kitelepültek 

miatt. 

 

Budakalászon 2392 fő a 60 éven feletti lakos. 

 

60-70   éves     1317 fő 

71-80   éves       763 fő 

81-90   éves       274 fő 

91-100 éves         37 fő 

102 éves                1 fő 
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Az intézmény bemutatása 
 

 

1953-ban Sport Vendéglő néven üzemelt. 

 

A Kalászi Idősek Klubja 2001 -ben nyitotta meg kapuit a kalászi idősek előtt 

20 férőhellyel. Az idősek klubja a város központjában helyezkedik el.  

Az intézmény helye úgy lett kiválasztva, hogy a Budakalász területén élők 

könnyen megközelíthessék, HÉV-vel, autóval és gyalogosan is. A környezet 

kialakításánál figyelembevételre kerültek az idős korból adódó nehézségek. 

A tárgyi feltételeket tekintve az épület biztonságos, jó helyiségfelosztással 

rendelkezik: 

- tágas klubszoba 

- ebédlő 

- pihenőszoba 

- kiscsoportos foglalkozásokat biztosító foglalkoztató helyiség 

- nemek szerint ellátotti, illetve személyzeti WC-mosdó, 

- zuhanyzó helyiség 

- tálalókonyha 

- öltöző 

- iroda 

- raktárhelyiség  

Az épületben jól átlátható belső terek kerültek kialakításra, az eligazodást a 

kihelyezésre került jelzések segítik. 

Nagy mozgástér, tágas elhelyezés jellemzi. Az épülethez saját udvar, kis kert 

is tartozik. Az intézmény akadálymentesített, így a mozgásukban korlátozott 

ellátottak is biztonsággal közlekedhetnek. 

Az intézmény a hét munkanapjain 7.00-15.00 óráig biztosítja az ellátást, a 

megállapodásban rögzítettek szerint. 

A gondozók a jogszabályban foglaltak szerint biztosítják az ellátást, az 

idősek pedig kötelesek betartani a közösségi együttélés szabályait a 

házirendben foglaltak szerint. 

 

Az ellátás biztosításához a személyi feltételeket a klubvezető, szakképzett 

gondozók, technikai dolgozó, és az adminisztrátor biztosítják. 

 

Személyi feltételek: 1 fő klubvezető – felsőfokú szakirányú végzettséggel 

                                  1 fő klubgondozónő – OKJ-s szakirányú végzettséggel 

                                  3 fő házi gondozónő – OKJ-s szakirányú végzettséggel 

                                  1 fő adminisztrátor 

                                  1 fő technikai munkatárs 
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Tárgyi feltételek: 

 

A dolgozók részére a tárgyi feltételek biztosítottak, az informatikai eszközök 

adottak ( vezetékes és mobiltelefon, számítógép, internet, fax ) 

A munkavégzéshez szükséges közlekedési eszközök, védőeszközök szintén 

biztosítottak. ( kerékpár, gumikesztyű, kézfertőtlenítő )  

 

 

A Kalászi Idősek Klubja ellátja az idősek nappali ellátásának, a házi 

segítségnyújtásnak, a szociális étkeztetésnek szakfeladatait. Ellátási köre: 

Budakalász területén életvitelszerűen tartózkodó, állandó lakóhellyel 

rendelkező magyar állampolgárok. 

Szakmai munkáját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény, ill. a végrehajtási rendeletekben, továbbá az önkormányzat 

rendeleteiben szabályozott előírások szerint végzi. 

Az intézmény önálló jogi személy, részben önállóan gazdálkodó, a 

költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében 

részjogkörrel rendelkező, a bér, bérjellegű és dologi kiadások felett teljes 

jogkörrel rendelkező. 

Az intézmény szervezeti egységei: idősek klubja, házi segítségnyújtás, 

étkeztetés, jelzőrendszeres segítségnyújtás. 

Az egyes szervezeti egységek egymás mellett, egymást kiegészítve működnek 

melynek célja és feladata a szociális alapellátás biztosítása. 

Az idősek klubja közvetlen irányításáért a klubvezető felelős. 

 

A szolgálatatás célja, feladata 

 

A település lakosainak igényeihez leginkább alkalmazkodó ellátási struktúra 

kialakítása. Alapvető cél, hogy a meglévő szolgáltatások minőségét 

megtartsuk, illetve javítsuk. 

A szolgáltatások által minden szociális szükséglet kerüljön kielégítésre, mely 

az összehangolt és együttműködésen alapuló munkával tehető 

eredményesebbé. 
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Intézményünk által nyújtott tevékenységek: 

 

Olyan mértékű segítségnyújtás, amely lehetővé teszi az ellátottak számára az 

önálló életvitel fenntartását. A hiányzó családi gondoskodás pótlása a fizikai, 

mentális, pszichés, szociális és egészségügyi segítségnyújtás révén. 

Az egészség és az életminőség biztosítása, védelme. 

Az emberi méltóság megtartása. A test-szellemi és környezeti egyensúlyban 

tölthető évek számának növelése az egészségesebb, boldogabb és hosszabb életű 

idősödő nemzedék érdekében. 

Az egészségnevelés módszereinek alkalmazásával hozzá kíván járulni ahhoz, 

hogy a szociális szolgáltatásokra rászoruló ( idős ) lakosság kompetenssé váljon 

saját egészségi állapotának alakításában. Olyan környezet kialakítása, mely 

támogatja az emberek saját egészség felfogását és engedi, hogy saját maguk 

befolyásolhassák egészségüket. 

Intézményünk a lakosságot érintő szociális és egészségügyi jellegű kérdések 

együttes kezelésében a lakosság részéről is elismertséggel bíró helyzetben van. 

Alaptevékenysége mellett folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság szélesebb 

körét érintő szociális és egészségügyi problémákat, s azok kezelésére igyekszik 

megoldást találni. 

 

Szakfeladatok: 

 

megnevezés                         szakfeladat szám 

 

- Idősek nappali ellátása                       881011 

- Házi segítségnyújtás                           889922 

- Étkeztetés                                           889921 

 

 

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje 

 

Az intézményvezetői állást a fenntartó nyilvános pályázat útján hirdeti meg. 

A pályázati eljárás lebonyolítása a jogszabályban meghatározott módon történik. 

Előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat az előkészítő bizottság 

végzi el. Az intézményvezetői megbízás határozott időre szól. 
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Az intézményvezető főbb feladati: 

 

Az intézmény munkájának irányítása, ellenőrzése, az intézményi ellátás 

feltételeinek megteremtése, az egyes ellátások közötti tevékenységek 

koordinációjának biztosítása, beszámoló készítése a fenntartó részére. 

Együttműködés, kapcsolattartás a területen működő egészségügyi 

intézményekkel, civil szervezetekkel, az ellátást igénybe vevők 

hozzátartozóival.  

Az egységes normák kialakítását és működését az intézményvezető irányítja. 

 

A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 

 

2011. Budakalász, Táncsics Mihály utca 19. szám alatti ingatlan. 

A vagyon rendeltetésszerű használatáért, megőrzéséért az intézményvezető 

felelős. 

 

A költségvetési szerv hosszú és körbélyegzőjének lenyomata: 
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Az intézmény szervezeti felépítése 

 

Az intézmény felépítését tekintve funkcionális szervezet. 

A munkatársak önállósága nagy, részvételi lehetőségük a döntéshozatalban 

jelentős. Kiemelt szerepe van a kreativitásnak és a tanulásnak. 

 

Az intézmény valamennyi dolgozója számára igen fontos, hogy tudásukat 

folyamatosan gyarapítsák, tájékozottak legyenek az aktuális szakirodalomban és 

a gyakorlatban is tudják alkalmazni a korszerű ismereteket, gondozási 

módszereket. 

A szakterületekre tagolható, jelentős szakmai autonómiával rendelkező 

munkatársak teamekben dolgoznak, ami lehetőséget ad az önálló munkára, a 

rugalmas és gyors projektek kidolgozására, megvalósítására.  

 

 

7 fővel dolgozunk, melyből 5 fő szakmai, 1 fő technikai illetve 1 fő 

adminisztratív munkakörben dolgozik. 

 

Az intézmény munkáját 1 fő családorvos segíti. 

Az intézménytől távolabb lakó időseinket mikró busszal szállítja reggel be az 

intézménybe és délután az otthonukba. / megbízási szerződéssel / 

 

Az intézmény finanszírozását, a működési feltételeket az éves költségvetés 

határozza meg. A költségvetési tervezet előkészítésében az intézményvezető 

részt vesz. A költségvetés tartalmazza: a normatív támogatást, az önkormányzati 

támogatást és a saját bevételeket. 

Az önkormányzati támogatást, hozzájárulást az éves költségvetésben 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozza meg és 

biztosítja. 

Az intézmény saját bevétele a gondozási és étkezési térítési díjakból tevődik 

össze. 

Az intézmény költségvetéséből nem fedezhető kiadásokra szponzorokat kutat fel 

az intézmény. 

Dolgozóink által elfogadott cél, hogy a változó piaci helyzethez legjobban 

alkalmazkodó, magas szinten szolgáltató intézmény maradjunk. 
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Jelszavunk:„ Ellátás nélkül egy gondozásra szoruló sem maradhat „ 

 

Jövőképünk, hogy az idős, beteg, rászoruló ember szükségleteit a szociális és 

egészségügyi szolgáltatások elérhető legmagasabb szintjén biztosítsuk. 

Magas szinten szolgáltató és egyediséget biztosító intézmény maradjunk, a 

területen jelentős szakmai elismertséggel rendelkezzünk továbbra is. 

Munkánkat akkor tekinthetjük sikeresnek, ha szolgáltatásaink által kivívjuk 

működtetőnk és a lakosság megbecsülését. 

 

 

Minőségi gondozás 

 

A minőségi gondozás nem kizárólag a minőségi feltételek függvénye. A 

minőség összetevője munkánk során az olyan emberi tényezők, mint a bizalom, 

a biztonságérzet, a valakihez tartozás, a komfortérzet, a szeretet. A minőségre 

való odafigyelés nem pusztán szabályok és megállapítások módosítása, hanem 

mentalitásbeli változás is. 

Nem lehet jobbítani, ha a munkatársak nincsenek felkészítve. Kellőképpen 

motiválni kell a munkatársakat, hisz nagyon sok múlik rajtuk, szakértelmükön, 

szakszerűségükön. Meg kell erősíteni belső motivációjukat és 

meggyőződésüket, hogy a minőségi munka a szakmai tevékenységük szerves 

része. Járuljanak hozzá saját munkájuk minőségéhez, mindenki tegye meg a 

maga erőfeszítéseit. 

Munkatársaim meggyőzése nem jelent gondot, mindenben partnerek. 

Természetesen ebben nagy szerepe lehet a kollektíván belüli jó hangulatnak, 

dolgozók – ellátottak – hozzátartozók viszonyának. 

 

 

A szolgáltató küldetése 

 

A szolgáltatások minőségének, hatékonyságának javítása, a szolgáltatást 

igénylők és munkatársaink segítése a legmegfelelőbb szolgáltatási megoldás 

kiválasztásában. 

Minden egyes szolgáltatásunkat meghatározott értékek mentén hozzuk létre és 

működtetjük a meghatározott célcsoport számára. 

A szolgáltatások tartalma megfelel a valódi szükségleteknek és követi 

változásait. 

Alapelvünk az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség, az együttműködésen 

alapuló hozzáférés, az egyén szükségleteire szabott holisztikus szemléletű 
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segítségnyújtás, valamint az egyént körülvevő természetes és mesterséges 

erőforrások közötti hatékony, egymást segítő, építő jellegű együttműködés. 

 

 

Szolgáltatási stratégia 

 

Hiszünk abban, hogy amit a stratégia tervez, nem épületekről szól, hanem 

életminőség változást jelent. 

Célcsoport: idős 

Kliens igénye → pénzbeli és / vagy / önálló életvitelt segítő. 

Fontosnak tartva, hogy szolgáltatásaink biztosítását az igénybe vevők számára jó 

körülmények között, megfelelő eszközökkel tudjuk biztosítani. 

Arra törekszünk, hogy a legmegfelelőbb ellátást biztosítsuk, a településen 

egyetlen rászoruló se maradjon ellátás nélkül.  

Minden idős ember minél tovább maradhasson saját otthonában. 

Fontos a civil szervezetek, egyesületek és a lakosság minél szélesebb körű 

bevonása az egymásra való odafigyelés és a megfelelő ellátórendszer felé való 

jelzés.  

Az ellátási területről még pontosabb információk gyűjtése, a megfelelő 

tájékoztatás jobbítása, a település lakosainak figyelem-felhívása arra 

hivatkozóan, hogy felelősséggel tartoznak embertársaik iránt. 

Ennek módja a rendelkezésre álló információs csatornák még szélesebb körű 

használata. 

 

Más intézménnyel történő együttműködés 

 

∆  Közép-magyarországi Szociális Módszertani intézménnyel 

 

∆  Budakalász Önkormányzatával 

 

∆  Más hasonló alapellátást nyújtó intézményekkel – testvérintézményekkel 

 

∆  Szociális bentlakásos intézményekkel / Anziano Idősek Otthona, Napvirág 

Idősek otthona, Margit kórház geriátria részlege, Budai Irgalmas rendi kórház, 

Idősek Átmeneti Otthona Pomáz, Kiskovácsi / 

 

∆  Szakorvosi ellátással / Budakalász családorvosai, Szentendre Egészségügyi 

intézményei / 

 

∆  Családsegítő Szolgálattal 

 

∆  Florance Bt. Otthonápolási Szolgálattal 

 



12 

 

∆  A generációk közötti kapcsolattartás érdekében a nevelési – oktatási 

intézményekkel / óvodák, általános iskolák / 

 

 

Együttműködés módja: 

 

Közép-magyarországi Módszertani intézménnyel: 

Az együttműködés során az intézmény segítséget kap az ellátás 

megszervezésében, új módszerek bevezetésében, információt szolgáltat a 

tevékenységéről, szakmai tanácsot kérhet, közreműködik a módszertani 

intézmény által folytatott szakmai ellenőrzésekben. 

 

Budakalász Önkormányzatával: 

Az intézmény fenntartójával való együttműködés többoldalú. Kiterjed a 

költségvetési, így a pénzügyi és gazdasági tevékenységre, e tevékenység 

ellenőrzésére, szakmai feladatellátás nyomon követésére, ellenőrzésére, a 

szakmai program szerinti működésre stb… 

 

Más hasonló alapellátással 

A más hasonló alapellátással való együttműködés során az intézmények 

kölcsönösen tájékoztatják egymást az általuk szerzett tapasztalatokról, az 

alkalmazott új módszerekről, eredményességeikről. 

 

Szociális bentlakásos intézményekkel 

Az együttműködés célja a szociális ellátórendszer rugalmas együttműködése, 

mely megvalósul a kölcsönös párbeszédben, szakmai ismeret átadásban az 

ellátottaknak legjobban megfelelő szociális intézményi elhelyezés 

megkeresésében. 

 

Szakorvosi ellátással 

A szakorvosi ellátással való együttműködés folyamatos, az ellátott személyek 

minél célzottabb, személyre szabott ellátása érdekében fenntartott kapcsolat. 

 

Családsegítő Szolgálattal 

Nagyon jól működik intézményeink között a jelzőrendszer. 

Előnyünk, hogy közel dolgozunk egymáshoz, így napi szinten értekezünk. 

 

Együttműködés az ellátottak háziorvosával, kezelőorvosával 

Az együttműködés az ellátás megkezdése előtt, ill. az ellátás biztosításakor 

folyamatosan kerül sor. A háziorvos és a kezelőorvos tájékoztatása, javaslata 

figyelembe vételre kerül. 

 

Együttműködés az otthonápolási szolgálattal 
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Az együttműködésre az önkiszolgálásra részben képes, vagy képtelen ellátott 

esetében történik. A szolgálat és a nappali ellátást nyújtó kölcsönösen 

tájékoztatja egymást az ellátott állapotáról. 

 

 

 

I. Idősek nappali ellátásának 

Szakmai programja 

 

 
A nappali ellátás célja, feladata 

 

A nappali ellátás célja és ellátási köre: 

  Elsősorban a saját otthonukban élő 

- a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk 

miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására 

részben képes személyek napközbeni ellátása. 

 

A nappali ellátás feladata, az ellátás megszervezésével intézményünk a 

székhelyén 2011 Budakalász, Táncsics M. u. 19. lehetőséget biztosít az 

igénybe vevő személyeknek. 

 

- a napközbeni tartózkodásra 

- a társas kapcsolatok kialakításának és fenntartásának biztosítására 

- az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, így  

-  a személyes tisztálkodás biztosítása 

-  a személyes ruházat tisztításának biztosítása 

-   igény szerint az ellátottak napközbeni étkeztetésére 

-    intézményi szolgáltatások igénybevételének lehetőségei: 

-  szabadidős programokon való részvétel 

-  szükség szerint az egészségügyi alapellátás igénybevétele 

-  szakellátáshoz jutás segítése 

-  hivatalos ügyek intézése, annak segítése 

-  életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése 

-  napi rendszerességgel egyéni és csoportos foglalkozások 

-  biztonságos tárgyi környezet megteremtése 
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A megvalósítandó program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a 

nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása. 

 

A megvalósítandó program illeszkedik az önkormányzat Szolgáltatásszervezési 

Koncepciójába, az ott kitűzött célok megvalósítását szolgálja. 

A lakosság körében igény van az alapellátást nyújtó nappali ellátásra, mivel 

jelentős a száma azoknak a személyeknek, akik önellátásra részben képesek, de 

nappali felügyeletet igényelnek. 

Célunk, hogy szolgáltatásaink működtetése által a településen olyan 

gondoskodó, komplex ellátórendszer működjön, amely a problémákat az 

ellátottak saját környezetében oldja meg. 

 

Kapacitások 

A szolgálat a program megvalósulásával munkanapokon a helyi igényeket 

figyelembe véve, reggel 7.00 –órától  15.00 óráig 30 főt tud ellátni. 

 

 

Nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 

 

Az idősek klubja zavartalan működéséért, a klubtagok ellátásának 

megszervezéséért a klub vezetője, a feladatok elvégzéséért a szakfeladaton 

dolgozó szakember a felelős. 

A klub feladatait havi és éves munka és programterv alapján végzi, mely az 

ellátottak állapotát figyelembe véve messzemenően igazodik a klubtagok 

igényeihez. A foglalkozások megtervezésénél a sokrétűség, a változatosság az 

irányadó. A foglalkozás jelentősége az idősek életében tapasztalható tétlenség, 

céltalanság, izoláció, depresszió leküzdésében van. 

A biztosított szolgáltatások formái a fizikai, mentális, egészségügyi ellátás és 

érdekvédelem. Emellett a foglalkoztatás, melynek formái: fizikai, szellemi – 

kulturális elfoglaltságok, irodalmi és zenei rendezvények, ismeretterjesztő 

előadások és szórakoztató jellegű programok formájában jelennek meg. 

 

A Kalászi Idősek Klubja a fentieken túl: 

 

- folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság körében felmerülő gondozási 

igényeket 

- tájékoztatást nyújt a szociális ellátások biztosításának feltételeiről az 

ellátást igénybe vevők, ill. érdeklődők részére, segíti a támogató 
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csoportok működését, segítséget nyújt az ellátást igénybe vevőknek a 

hivatalos ügyeik intézésében. 

- Szakmai gyakorlati helyszíneként szolgál az orvostanhallgatók, közép és 

felsőfokú képzésben résztvevők számára. 

 

 

A szolgáltatás működésének várható eredményeként 

 

 

◘  A szociális és egészségügyi alap és szakellátással kialakított aktív 

együttműködés keretében nem kiváltja, hanem kiegészíti a családi 

gondoskodást, megerősítve ezzel az egyének kapcsolatrendszerét. 

 

◘  Intézményünk olyan hosszú távú egyéni szükségletekre alapozott gondozást 

kínál, amely az ellátottak autonómiájának figyelembevételével nagymértékben 

épít aktív részvételükre. 

 

◘  Az ellátásokhoz való hozzájutás biztosításával pozitív változás érhető el az 

ellátást igénybe vevők egészségi, pszichés állapotában. 

 

◘  Szolgáltatásaink révén elérjük a potenciális ellátottak köreit, így nő azoknak a 

száma, akik egyéni igényeiknek megfelelő ellátáshoz jutnak. 

 

◘  Felkutatjuk az egyedül élők természetes támaszait, gondozásba történő  

bevonásukkal aktivizálódnak a családi kapcsolatrendszerek. 

 

◘  A változás jeleinek felismerésével megakadályozható az állapotromlás, 

melynek következtében csökkenhet a krízisek száma. 

 

◘  Javul az ellátott egyéni életminősége, csökken a kórházba kerülés 

gyakorisága. 

 

◘  Az idősek klubjában történő segítségnyújtással mint preventív 

tevékenységgel csökkenthetőek a bentlakásos intézményi és kórházi költségek. 

 

◘  Erősödik intézményünk pozitív társadalmi megítélése. 

 

◘  Az ellátórendszerek szorosabb együttműködésével erősödik a szociális 

védőháló, erősödik a lakosság biztonságérzete. 
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Az ellátottak demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei 

 

 

Demográfiai mutatók 

 

-  taglétszám                                 23 fő 

-  engedélyezett férőhely              30 fő 

-  legidősebb klubtag                    94 éves 

-  legfiatalabb klubtag                  70 éves 

-  átlagéletkor a klubban              82 év 

 

A statisztikai adatokból látható, hogy a nappali ellátás 76 %-os kihasználtsággal 

működik. 

 

Szociális jellemzők 

 

Az idősek klubjára előreláthatóan továbbra is érvényes az a megállapítás, mely 

szerint az ellátásban az ápolási igények ( testi, szellemi fogyatékosság ) 

növekedése figyelhető meg. Ezáltal alapvető követelmény a szakképzett, 

egészségügyi végzettséggel ( is ) rendelkező gondozónő folyamatos jelenléte a 

klub nyitva tartása alatt. 

 

 

A klub gondozottainak ellátási szükségletei 

 

 

Szükséglet                                        férőhely %-ában 

 

Napközbeni tartózkodás                                            76 

Étkeztetés                                                                  100 

Személyes tisztálkodás                                                35 

Személyes ruházat tisztítása                                        45 

Szabadidős programok                                                90 

Egyéni és csoportos foglalkozások                             90 

Egészségügyi alapellátás                                             90 
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Társas kapcsolatok kialakításának és fenntartásának biztosítása 

 

 

A feladatellátás tartalma: 

Biztosítja az ellátottak számára a társalgási lehetőséget, a társas kapcsolatok 

fenntartása érdekében programokat szervez. A nappali intézmény programjai 

nyitottak, kívülállók számára hozzáférhetőek. 

 

Szervezett programok között található: 

- aktivitást szervező fizikai tevékenységek ( séta, napi torna ) 

- szellemi és szórakoztató tevékenységek ( történelmi ill. egészségügyi 

előadások, felolvasás, rádió, zenehallgatás tv nézés, kártya és 

társasjátékok, vetélkedők ) 

- kulturális tevékenységek ( rendezvények, névnapok, ünnepek közös 

megélése, kirándulás ) 

 

 

Alapvető higiéniai szükségletek kielégítése 

 

Személyes tisztálkodás 

Biztosítja az ellátottak számára a személyes higiénia fenntartásához a megfelelő 

akadálymentes helyiséget és eszközöket, illetve szükség esetén segítséget nyújt 

az ellátott részére a higiénés feladatok ellátásában. 

 

Személyes ruházat tisztítása 

Biztosítja az ellátott számára a személyes ruházat tisztítását, melyhez a 

megfelelő helyiséggel és eszközzel felszerelt az intézmény. 

 

Étkeztetés 

 

Intézményünk biztosítja az étel melegítésére, tálalására ( tálalókonyha ) és 

elfogyasztására szolgáló helyiséget ( étkező ). Az étkezést az ellátottak életkori 

sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek 

megfelelően nyújtja a szociális étkezésre vonatkozó szabályok 

figyelembevételével. Az ellátottak étkeztetése az ellátott igénye szerint történik. 

Az ebéd normál étrend, de diétás étrendet is lehet választani. 

Az étkezés az intézmény étkezőjében történő felszolgálással, a rászoruló 

személyek részére segítségnyújtással. 

Az étkezés időpontja: 12.00 – 13.00 óráig 

Az étkezésért térítési díjat kell fizetni. 
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Hivatalos ügyek intézése 

 

Az intézményben a klub dolgozói segítséget adnak, tájékoztatást nyújtanak az 

ellátott hivatalos ügyeinek intézéséhez. 

Formái: 

      ▪   jogszabályi ismeretek átadása, közérthető megfogalmazása 

      ▪   hivatalos iratok beszerzésében ill. pótlásában való segédkezés 

 ▪   kérelmek megfogalmazása, eljuttatása az illetéke szervhez stb. 

 

 

Igénybevétel módja 

 

A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes 

képviselője kérelmére szóban és /vagy / írásban. 

A klubvezető a gondozónővel együtt az előre egyeztetett időpontban otthonában 

felkeresi az ellátást igénylő személyt, a körülmények megtekintése céljából. 

Minden esetben megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot a legközelebbi 

hozzátartozóval és kérjük, hogy legyen az időssel látogatásunkkor. 

A nyomtatványok kitöltésére a környezettanulmány alkalmával kerül sor, majd 

az igénybevétel napján megtörténik a megállapodás megkötése. 

A „Megállapodás” tartalmazza az intézményi ellátás időtartamát és a nyújtott 

szolgáltatások formáját, módját. 

Az étkezésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj megállapítás törvényben 

előírt módon, jövedelem függvényében történik. 

A szolgáltatás igénybevétele a következő nyomtatványok vezetése útján 

történik. 

 

● kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 

● egyszerűsített előgondozási adatlap 

● nyilvántartás az alap, nappali ellátás igénybevételéről, a szociális igazgatásról    

és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 18.§ - 20.§-ban foglalt  

adatokról 

● egyéni gondozási terv, a személyes gondoskodást nyújtó szociális  

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.  

   (I.7.) SZCSM rendelet 8/A-9.§. 

●nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója 

●megállapodás 

●jövedelemigazolás 
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A nappali ellátás és az igénybe vevők közötti kapcsolattartás módja 

 

A kapcsolat lehet közvetlen és közvetett. 

 

A közvetlen a kapcsolattartás akkor, ha az igénybe vevő közvetlenül a nappali 

ellátást végző személlyel lép kapcsolatba és bízza rá adott igénye intézését. 

Intézményünk, mint szolgáltatást nyújtó a közvetlen kapcsolattartás módját 

alkalmazza. 

Közvetett kapcsolat csak addig van intézményünk és a rászoruló között, 

ameddig pl. az önkormányzat az igénybe vevő kérését, jelzését a szolgáltatóra 

vonatkozóan felénk továbbítja. Ezután a legrövidebb időn belül felvesszük a 

kapcsolatot leendő klubtagunkkal, ezáltal közvetlenné válik a kapcsolat. 

 

Az intézmény és a szolgáltatást igénybe vevő közötti jó kapcsolattartást 

fontosnak tartjuk több szempontból is. 

- a szolgáltatást igénybe vevő részére csak folyamatos, élő kapcsolat  

kialakításával és működésével nyújtható a szükségleteknek, életkornak 

élethelyzetnek, egészségi állapotnak megfelelő szolgáltatás, ellátás. 

- A kialakított kétoldalú kapcsolat alapján az információ közvetítésének 

/ tájékozódás és tájékoztatás, szükség esetén szolgáltatásmódosítás / 

 

Az intézmény és a szolgáltatást igénybe vevő közötti kapcsolatot az 

alábbiak figyelembevételével kell kialakítani: 

 

- tervszerűség 

- céltudatosság 

- folytonosság 

- koordinálás 

- megtartás 

- bizalom 

- közvetett és közvetlen kapcsolattartási módok együttes alkalmazása 
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Az ellátottak jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 

 

- szociális helyzetére, egészségi állapotára tekintettel a szociális intézmény 

általbiztosított teljes körű ellátásra valamint egyéni szükségletei, speciális 

helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátásra. 

- tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból 

- jövedelmi helyzetét csak törvényben, illetve törvény felhatalmazása 

alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek 

mellett lehet vizsgálni. 

- Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézménnyel kapcsolatos 

legfontosabb adatok megismeréséhez. 

- Az intézmény a szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel 

legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok 

maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös tekintettel az 

élethez, emberi méltósághoz, testi épséghez, testi – lelki egészséghez való 

jogra. 

- személyes adatainak védelme, valamint magánéletével kapcsolatos 

titokvédelem 

- amennyiben az igénybe vevő egészségi állapotánál fogva nem képes az 

illetékes szervek megkeresésére, az intézményvezető nyújt segítséget 

ebben, illetve értesíti az ellátott törvényes képviselőjét vagy az ellátott 

jogi képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges 

segítségnyújtás céljából. 

 

 

 

Panaszjog gyakorlásának módja 

 

 

A vezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz 

kivizsgálásának eredményéről. 

Amennyiben határidőben nem történik intézkedés, vagy a panasztevő nem ért 

egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül a 

fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

Ellátott jogi képviselő 

 

Az ellátottak jogi képviseletét ellátott jogi képviselő látja el. 

 

Az ellátott jogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alapellátást biztosító 

intézményt igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő részére nyújt 

segítséget jogai gyakorlásában. 

Az intézmény vezetője az ellátottakat tájékoztatja az ellátott jogi képviselő által 

nyújtható segítségadás lehetőségeiről, az ellátott jogi képviselő elérhetőségéről. 

 

Az ellátott jogi képviselő jogosult 

- az intézmény működési területére belépni 

- a vonatkozó iratokba betekinteni 

- a szolgáltatást végző dolgozókhoz kérdést intézni 

 

Az ellátott jogi képviselő köteles az ellátást igénybe vevőre vonatkozó és 

tudomására jutott orvosi titkokat megtartani és az ellátást igénylő személyes 

adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni. 

 

 

Ellátott jogi képviselő: Forgács Béla 

Elérhetősége: 06 20 489 9529 

 

 

 

 

Az ellátott jogviszonya megszűnik 

 

- kérelem alapján 

- ellátott halálával 

- intézmény jogutód nélküli megszűnésével 

- határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam elteltével 

- ha az ellátást igénybe vevőt szociális intézményben helyezik el 

- ha az ellátás feltételei nem állnak fenn 
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II. Házi segítségnyújtás  

Szakmai programja 
 

 

A házi segítségnyújtás célja, feladata 

 

A házi segítségnyújtás célja: 

 

 intézményünk gondoskodjon azokról az időskorú személyekről, akik                        

otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem  

gondoskodnak, 

 azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az   

ellátási formát igénylik 

 azokról a személyekről akik a rehabilitációt követően a saját    

lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást 

igényelnek önálló életvitelük fenntartásához 

 segítséget nyújtani ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális 

szociális szükséglete a saját környezetében, életkorának, élethelyzetének, 

egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával 

felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen 

 

 

A házi segítségnyújtás feladata: 

 

--   az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése 

--   az önálló életvitel fenntartása, az ellátott lakókörnyezete higiéniás 

körülményeinek megtartásában való közreműködés 

--   a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok 

kialakulásában való segítségnyújtás 
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A megvalósítandó program konkrét bemutatása 

 

A megvalósítandó program illeszkedik Budakalász Önkormányzat 

szolgáltatástervezési koncepciójába, az ott kitűzött célok megvalósítását 

szolgálja. 

Az érintett településen saját lakókörnyezetükben élő időskorú személyek 

illetve egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek száma indokolja a házi 

segítségnyújtás szolgáltatás működtetését. 

A lakosság körében igény van az alapellátást nyújtó házi segítségnyújtásra, 

mivel jelentős a száma azoknak a rászoruló személyeknek, akik életvitelük 

önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli segítségnyújtást 

igényelnek. 

 

 

Létrejövő kapacitások 

 

A házi segítségnyújtás a program megvalósulásával munkanapokon  

7.00 – 15.00 óra között tudja biztosítani az ellátást. Igény szerint lehet 

eltolódás is. 

A házi segítségnyújtást főállásban, teljes munkaidőben 3 gondozónő végzi. 

A szolgálat a program megvalósulásával a működési engedélyben rögzített 

rászoruló ellátotti létszámot tud folyamatosan ellátni. 

 

 

A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 

 

Biztosított szolgáltatások formái 

 

a) fizikai ellátás, melynek célja létfontosságú személyi alapszükségletek  

kielégítése 

b) mentális gondozás, melynek célja az ellátásra jogosultak személyiségének 

szokásainak az esetleges lelki sérüléseinek megfelelő gondozása, a 

környezettel való kapcsolattartás, krízishelyzet megelőzése vagy kezelése 

az izoláció veszélyének elkerülése. 

c) egészségügyi ellátás, melynek célja az egészségi állapot figyelemmel  

kísérése, javítása, fenntartása, állapotromlás esetén a kezelőorvosával 

egyeztetett segítségnyújtás. 

d) érdekvédelem, melynek célja az ellátottak érdekeinek képviselete. 
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Az ellátottak körébe ellátásra jogosultak a jogszabályban meghatározott 

mértékű gondozási szükséglettel rendelkező személyek. 

A jogosultság feltétele az intézményvezető és a gondozónő által készített 

gondozási szükséglet vizsgálat, melyben megállapításra kerül, hogy a 

megromlott egészségi állapota miatt 1-2-4 órás gondozási szükséglete van a 

leendő ellátottnak. 

 

 

A feladatellátás szakmai tartalma, módja 

 

A segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerűen történik. 

A gondozónő az előgondozás keretében felméri az ellátotti igényt, ennek 

megfelelően közösen ( gondozott, gondozó, hozzátartozó, háziorvos ) 

állapítják meg az ellátás módját, tartamát. 

 

Az egyéni gondozási tervben meg kell határozni: 

 

-  az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét 

-  az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges vagy javasolt     

feladatokat 

-  azok időbeli ütemezését, az ellátott részére történő segítségnyújtás 

egyéb elemeit 

 

Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember 

folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben 

meghatározottak érvényesülését. Az egyéni gondozási tervet készítő személy 

évente – jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor – átfogóan 

értékeli az elért eredményeket és ennek figyelembevételével módosítja az 

egyéni gondozási tervet. 

A szociális gondozó a feladatai során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást 

igénybe vevő fizikai, mentális és szociális szükségletei biztosítottak 

legyenek. 

Feladatai ápolói és szociális segítségnyújtásból állnak. 

A szakképzettséggel rendelkező szociális gondozó mindig legmagasabb 

szakmai tudása szerint az etikai szabályok betartásával jár el. 
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Gondozási feladatok 

 

A feladatellátás tartalma: 

A feladatellátás keretében az orvos előírása szerint biztosítani kell az ellátott 

szükségleteihez, állapotához igazodó alapvető gondozási, ápolási 

feladatokat. 

Az ellátott akadályoztatása esetén segítséget nyújt az étkezésben. 

 

Az ápolási, gondozási feladatok között ellátja a következő tevékenységeket: 

 

- gyógyszer felíratása, kiváltása 

- gyógyszer átadása, beadása 

- sebellátás 

- az ellátott mozgatása, emelése 

- rendszeres alapvizsgálatok ellátása pl. vérnyomásmérés, súlymérés 

- közreműködés a fertőzés és járvány kialakulásának megelőzésében 

 

A feladatellátás módja a függ a tartalmától. 

 

A személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartásával kapcsolatos feladatok 

 

A feladatellátás keretében biztosítani kell az ellátott személyi és lakókörnyezeti 

higiéniája megtartásával kapcsolatos feladatok, tevékenységek ellátását. 

 

A feladatellátás érdekében el kell látni a következő tevékenységeket: 

 

      ▪   a személyi higiéniával kapcsolatban 

- mosdatás, fürdetés 

- kéz és lábápolás 

- borotválás, hajvágás 

- öltöztetés 

 

     ▪   a lakókörnyezeti higiéniával kapcsolatban 

-    szennyes ruha, ágynemű összegyűjtése valamint tisztítása 

-    a lakásban jelentkező takarítási feladatok ellátása 
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Közreműködés a háztartás vitelében 

 

A feladatellátás keretében biztosítani kell az ellátott személy háztartásának 

vitelét. 

 

 segítségnyújtás a bevásárlásban ( élelmiszer, ruházat ) 

 postai szolgáltatások lebonyolítása 

 tüzelő beszerzés 

 favágás, behordás 

 

Egyéni és csoportos foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

 

A feladatellátás keretében részt vesz a gondozott egyéni foglalkoztatásában, 

valamint a lehetőségekhez mérten segíti a gondozottai számára az intézmény 

Idősek Klubjának programjain való részvételét pl. karácsony, húsvét, jeles 

napok. 

A feladatellátás keretében a gondozónő ellátja a következő tevékenységeket: 

 

 fizikai és szellemi képességek megtartása, fejlesztése 

 az érdeklődők részére a programokon való részvétel biztosítása 

 

 

Információnyújtás, tanácsadás 

 

Az ellátottak részére a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó 

ellátásokról és szolgáltatásokról megfelelő tájékoztatás nyújtása, az ellátások 

hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal 

kapcsolatban. 

Tanácsadás a mindennapi élethez kapcsolódó problémák megoldásához 

( családi kapcsolatok erősítéséhez, segélyezési rendszer ) 

 

A házi segítségnyújtás területén a dolgozók helyettesítését a szolgáltatás 

folyamatos működése érdekében az intézményvezető, mint munkáltató 

szabályozza. A szabadságolásnál figyelembe veszi a helyettesítést végző 

személy munkaköri leírásában foglaltakat, valamint figyelembe veszi a 

gondozási igényeket és a területileg hatékony munkavégzés feltételeit. 
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Az ellátás igénybevételének módja, az intézményi jogviszony létrejötte, 

megszűnése 

 

A házi segítségnyújtás által nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást 

igénylő, illetve törvényes képviselője kérésére szóban és írásban történik. 

Az igénybevétel úgy történik, hogy az igénylő vagy törvényes képviselője 

közvetlenül jelzi intézményünk felé, hogy a házi segítségnyújtás szolgáltatását 

igénybe kívánja venni. A gondozónő az intézményvezetővel otthonában keresi 

fel a leendő gondozottat, a körülmények megtekintése és előgondozás céljából. 

A nyomtatványok kitöltésére a fenti környezettanulmány alkalmával kerül sor. 

Az alapszolgáltatások párhuzamos igénylésének kiszűrése érdekében az ellátott 

írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e valamilyen alapszolgáltatást a 

kérelem benyújtásakor. A gondozási szükséglet vizsgálata során megállapításra 

kerül, hogy az igénylőnek fenn áll-e a gondozási szükséglet. 

Az igazolások birtokában történik a házi segítségnyújtás biztosítása. 

Azonnali, halaszthatatlan gondozási szükséglet esetén határozott idejű 

gondozásba kerül a rászoruló. 

A szükséges igazolások megléte alapján az ellátott, ill. törvényes képviselője és 

az intézmény vezetője között határozatlan idejű megállapodás megkötése 

történik. ( kivéve, ha előre jelzik a határozott idejű gondozást ) 

A házi segítségnyújtás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjak 

megállapítása a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet szerint történik. A házi 

segítségnyújtás óradíja nem haladhatja meg az egy főre jutó szolgáltatási 

önköltség és a normatív hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó 

összegét. 

A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési 

díjat az óradíj és az adott hónapban a lakáson gondozásra fordított idő szorzata 

alapján kell kiszámítani. A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként a 

tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni az intézmény elszámolási 

számlájára. 

Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő 

megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felszólítja az elmaradt 

térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény 

pénzkezelő adminisztrátora a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló 

díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott díjhátralékról az 

intézményvezető negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék 

behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. 
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Intézményi jogviszony megszűnése 

 

►  az ellátásra jogosult kérelme alapján 

►  a jogosult halálával 

►  az intézmény jogutód nélküli megszűnésével 

►  határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam leteltével 

►  ha az ellátás feltételei nem állnak fenn 

►  ha az ellátottat szociális intézményben helyezik el. 

 

Házi segítségnyújtást csak munkáltatói igazolvánnyal rendelkező személy 

végezhet. 

Az étkezés és a gondozási díj együttesen nem haladhatja meg az ellátott havi 

jövedelmének a 30%-át. 

 

A házi segítségnyújtás és az igénybevevők közötti kapcsolattartás  

 

Az ellátás és az igénybe vevők közötti kapcsolattartásnak több módja van. 

A kapcsolat lehet közvetett és közvetlen. 

A házi segítségnyújtás során közvetlen a kapcsolattartás. Az igénybe vevő 

közvetlenül a házi gondozást végző személlyel lép kapcsolatba és bízza rá az 

adott igénye intézését, természetesen az igények, intézkedések a vezető 

tudomásával, közvetlen közreműködésével történnek. 

 

Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével 

kapcsolatos szabályok 

 

Az ellátottak jogai 

 

Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára 

tekintettel a szolgáltatás által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni 

szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, 

szolgáltatás igénybevételére. A szolgáltatás biztosítása során az egyenlő 

bánásmód elvét meg kell tartani. 

A szolgáltatás az általa biztosított ellátást oly módon végzi, hogy figyelemmel 

legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és 

teljes körű tiszteletben tartása, különös figyelemmel az élethez, emberi 

méltósághoz, testi épséghez, testi-lelki egészséghez való jogra. 
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A szolgáltatást végzők jogai és kötelességei 

 

- biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést 

megkapják,  

 

- tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, 

munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési 

körülményeket biztosítson számukra. 

 

- A dolgozók közfeladatot ellátó személynek minősülnek 

 

- Joga van megtagadni az ellátást, ha az igénylő problémája nem a szolgálat 

koncepciójába tartozik vagy általa kért szolgáltatás jogszabályba ütközik 

az ellátotthoz fűződő személyes kapcsolata miatt. 

 

 

- Ha saját egészségi állapota vagy egyéb gátló körülmény következtében az 

ellátásra fizikailag alkalmatlan, ha az ellátott együttműködési 

kötelezettségét súlyosan megsérti, ha saját életét és testi épségét a 

gondozott ellátása veszélyezteti. 

 

- A gondozó a gondozott ellátását csak akkor tagadhatja meg, ha az ellátott 

egészségi, pszichés állapotát károsan nem befolyásolja és a gondozott 

ellátásáról más szakember bevonásával, esetátadás keretében 

gondoskodik 

 

 

- A gondozó köteles tevékenységét a hatályos jogszabályok és a szakmai 

szabályok szerint végezni, tiszteletben tartani az ellátott személyiségét, 

méltóságát, jogait és önrendelkezését, figyelembe venni egyéni igényeit 

és szükségleteit, aktuális állapotát, életkorát, képességeit és kézségeit. 

 

- A szolgáltatás során nem megengedett a hátrányos megkülönböztetés. 
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III. Étkeztetés 

Szakmai programja 

 

 

A szociális étkeztetés célja, feladata 

 
A szociális étkeztetés célja 

 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 

egyszeri meleg étkezésről való gondoskodás, akik önmaguknak, illetve 

eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, 

különösen 

- koruk 

- egészségi állapotuk, fogyatékosságuk miatt 

 

A szociális étkeztetés feladata 

 

Az ellátottak részére biztosítsa  

- az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztását 

- elvitelének lehetővé tételét 

- lakásra szállítását 

 

 

A megvalósítandó program bemutatása 

 

A megvalósítandó program illeszkedik a város szolgáltatásszervezési 

koncepciójába, az ott kitűzött célok megvalósítását szolgálja. 

Az érintett területen élő szociálisan rászorultak száma indokolja az 

intézményünk által nyújtott szociális étkeztetés működését. 

A lakosság körében igény van az alapellátásként biztosított szociális 

étkeztetésre, mivel jelentős a száma azoknak a szociálisan rászoruló 

embereknek, akik a napi legalább egyszeri meleg étkezést önmaguk 

részére nem képesek biztosítani. 

A szolgáltatás biztosításával a célcsoport ellátása növekszik. 
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A szakmai program megvalósítása várható következményeinek, 

eredményességének, az ellátó rendszerben betöltött szerepe. 

 

Az ellátás biztosítása az intézmény megalakulása óta szerepel. 

Az ellátást igénybe vevők száma évről-évre növekszik, ezáltal a szociális 

intézményhálózatban a szolgáltatás működésének jelentősége nagy. 

A településen az érintett szociálisan rászoruló személyek számára a szociális 

étkeztetés igénybevétele 100 %-ban biztosítható. 

Az érintett szociálisan rászoruló személyek étkeztetése a Junior Prizma Zrt. 

útján kerül megoldásra. 

 

A más intézményekkel történő együttműködés 

 

Az intézmény a hatékony működése érdekében együttműködik különösen: 

- Közép-magyarországi Szociális Módszertani Intézménnyel 

- az intézmény fenntartójával 

- más hasonló alapellátással 

 

Az együttműködés módja 

 

Együttműködés a megyei módszertani intézménnyel 

Az együttműködés során az intézmény segítséget kap az ellátás 

megszervezésében, új módszerek bevezetésében, információt szolgáltat a 

tevékenységéről, szakmai tanácsot kérhet, közreműködik a módszertani 

intézmény által folytatott szakmai ellenőrzésekben. 

 

Együttműködés az intézmény fenntartójával 

Az intézményfenntartóval való együttműködés többoldalú. Kiterjed a 

költségvetési, így a pénzügyi és gazdasági tevékenységre, e tevékenység 

ellenőrzésére, szakmai feladatellátás nyomon követésére, ellenőrzésére, a 

szakmai program szerinti működésére stb… 

 

Együttműködés más hasonló alapellátással 

A más hasonló alapellátással való együttműködés során az intézmények 

kölcsönösen tájékoztatják egymást az általuk szerzett tapasztalatokról, az 

alkalmazott új módszerekről, eredményeikről. 
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Az ellátás finanszírozása történik: 

- állami támogatások (normatívák) 

- intézmény bevételei 

- fenntartó által biztosított támogatások 

 

Ellátottak köre 

 

A szociális étkeztetés keretében intézményünk ellátja a működési területén élő  

- szociálisan rászoruló személyeket 

- a kor és egészségi állapot miatt rászorulókat, illetve az általuk eltartottakat 

 

A feladatellátás szakmai tartalma, módja a biztosított szolgáltatások formái 

 

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően szervezhető az étel: 

- kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással 

- elvitelének lehetőségével 

- lakásra szállítással 

 

Az étel helyben fogyasztása esetén biztosítani kell a szolgáltatást igénybe vevők 

számának megfelelően: 

- kézmosási lehetőséget, nemenként elkülönített illemhelyet 

- evőeszközöket és étkészletet 

Az étel helyben fogyasztására és az étel elvitelére csak az intézmény székhelyén 

( Budakalász, Táncsics M. u. 19.) van lehetőség. 

Az étel lakásra való szállításáról a Junior Prizma Zrt. gondoskodik. 

Az étkezés irányításáért az intézményvezető a felelős, aki munkáját a 

pénzkezelő adminisztrátor bevonásával végzi. 

 

A feladatellátás módja 

 

Az étkeztetés feladatellátása a vonatkozó jogszabályok szerint történik. 

Az ellátás módja az étkeztetést igénylő szükségleteihez igazodó ellátás. 

A székhelyen az ebéd ételhordóba való adagolását ill. a helyben étkezők 

kiszolgálását a konyhai személyzet végzi, akinek még feladata a mosogatás, 

az étkező és a tálalókonyha rendbetétele. 
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Az ellátás igénybevételének módja 

 

A szociális étkeztetés igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve 

törvényes képviselője szóbeli és /vagy/ írásbeli kérelmére történik. 

Az étkezés iránti igényt telefonon vagy személyesen jelzik. 

Ezt követően haladéktalanul környezettanulmány céljából a vezető felkeresi a 

kérelmezőt otthonában, kitölti a szükséges dokumentumokat és egyben 

tájékoztatja az igénylőt az étkezési térítési díj összegéről. 

Az intézmény a szükséges dokumentumok (kérelem) kitöltésében maximálisan 

segít. Az intézmény vezetője a szolgáltatás nyújtásakor megállapodást köt az 

igénybe vevővel ill. akadályoztatása esetén a törvényes képviselőjével. 

Az ellátásra jogosultnak a távolmaradását megelőzően le kell mondania az 

étkezés igénybevételét. 

A telefonon történő jelzését azonnal, az erre a célra rendszeresített naplóban 

rögzítjük. 

 

Étkezési térítési díj 

 

Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért fizetendő személyi térítési díj a 

napi személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok 

szorzata. 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a 

szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás különbözete. 

Az étkezésért fizetendő személyi térítési díj , amely az élelmezési térítés és az 

igénybe vett étkezések számának szorzata, nem haladhatja meg az ellátást 

igénybe vevő jövedelmének 30%-át. 

Az étkezés térítési díjat a tárgyhónapot követő 10. napjáig kell befizetni, az 

elfogyasztott adagszám és a megállapított napi térítési díj szorzataként, amelyről 

számlát ad az intézmény. 

Ha az étkeztetést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe 

venni, távolmaradását az intézményvezetőnek vagy az adminisztrátornak be kell 

jelenteni. 

Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének 

kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól 

mentesül. 

A pénzkezelő adminisztrátor a hátralékosokról negyedévente kimutatást készít a 

fenntartó felé és az intézmény számára, továbbá intézkedés történik az elmaradt 

összegek beszedése iránt.  
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Az intézményre vonatkozó szakmai információk 

A tárgyi és személyi feltételek 

 

A tárgyi feltételeket tekintve a székhelyen az étkeztetés lebonyolításához 

szükséges feltételekkel rendelkezik az intézmény. 

Ezek: étkező, felszerelt tálalókonyha, előtér, fekete mosogató, az ellátottak 

részére nemek szerint WC.  

Az ellátás biztosításához a személyi feltételek biztosítottak, több 

munkafolyamatot ellátó technikai munkatárs, akinek távolléte esetén a 

helyettesítése az intézmény többi dolgozójával megoldott. 

/ minden dolgozó rendelkezik érvényes egészségügyi kis könyvvel / 

Az étkeztetés feladatainak ellátását ( dokumentációk, nyilvántartások vezetése ) 

a vezető és a pénzkezelő adminisztrátor végzi. Az ehhez szükséges tárgyi 

feltételek biztosítottak, informatikai eszközök adottak ( vezetékes és mobil 

telefon, számítógép, internet, fax.) 

 

A szociális étkeztetés és az igénybe vevők közötti kapcsolattartás módja 

 

Az intézmény és az igénybe vevők közötti kapcsolattartásnak több módja is van.  

A kapcsolat lehet közvetlen és közvetett. Intézményünk a közvetlen 

kapcsolattartás módját alkalmazza, ahol az igénybe vevő és a szolgáltatást végző 

közvetlenül kommunikálnak az étkezés ügyében. A kérelmező igényét jelezheti 

a Polgármesteri Hivatalnál is, melyet továbbítanak intézményünk felé. 

 

 

 

Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével 

kapcsolatos szabályok 

 

Az ellátottak jogai 

Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára 

tekintettel a szolgáltatás által biztosított ellátásra. 

A szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód elvét meg kell tartani. 

Az intézmény az általa biztosított szociális étkeztetést olyan módon végzi, hogy 

figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok 

maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel: 

- az élethez, emberi méltósághoz 

- a testi épséghez 

- a testi-lelki egészséghez való jogra. 
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Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a 

magánéletével kapcsolatos titokvédelem. 

Az ellátó köteles biztosítani, hogy az ellátott egészségi állapotával, személyes 

körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást 

igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, 

különös tekintettel az ellátást igénybe vevő szociális rászorultságának tényére. 

 

Az ügyfél a szóban és írásban benyújtott panasza esetén az alábbi fórumokhoz 

fordulhat 

a) intézményvezető 

b) az intézmény fenntartójához ( Budakalász, Petőfi tér 1. ) 

c) az ellátott jogi képviselőhöz: Forgács Béla 

                         06 20 489 9529 

 

 

Az ellátott jogviszony megszűnik 

 

-  jogosult halálával 

-  az ellátásra jogosult kérelme alapján 

-  ha elköltözik a településről 

-  az intézmény jogutód nélküli megszüntetésével 

 

 

 

A szolgáltatást végzők jogai 

 

Az étkeztetést végző dolgozók esetében biztosítani kell, hogy a 

munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák 

emberi méltóságukat és személyi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a 

munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. 

Problémájuk megoldása érdekében a szolgálati út betartásával, a következő 

fórumokhoz fordulhatnak: 

 

a) az intézményvezetőhöz 

b) a fenntartóhoz 
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IV. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

 

A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt 

rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy 

fogyatékos személyek számára nyújtott ellátási forma. 

 

Ellátottak köre 

azok a Budakalászon élő és szociálisan rászoruló időskorúak akiknek: 

- egészségi állapota indokolja a folyamatos felügyeletet 

- szociális helyzetük indokolja a szolgáltatást 

- kritikus helyzetben nincs mód a segélykérésre 

- szellemi képességük alapján alkalmasak a készülék használatára 

 

 

 

A dolgozókra vonatkozó alapvető etika és magatartási szabályok 

 

Az intézmény valamennyi dolgozójának egymáshoz és a kliensekhez való 

viszonya a személyiség tiszteletére épül. 

Elvárja a kölcsönös tapintatot, udvariasságot, megértést és ésszerű határokig a 

toleranciát. 

 

Általános elvárások: 

 

A személyzet külső megjelenésére, személyi higiénjére fordítson kiemelt 

figyelmet. 

A személyzet legfontosabb személyiségjegyei: 

 

a) jó megfigyelőképesség 

b) szakismereteken alapuló logikus gondolkodás 

c) pontosság 

d) megbízhatóság 

e) együttműködési készség 

f) felelősség 

g) udvariasság 

h) tapintatosság 

i) pártatlanság 

j) empátia készség 

k) önfegyelem 
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l) pozitív hozzáállás 

 

A személyzet eredményes munkájának feltétele a saját egészsége. Kötelező az 

időszakos foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálaton való részvétel. 

Fertőző betegségben szenvedő munkatárs az intézményben nem tartózkodhat. 

 

A személyzet a munkáját a munkaköri leírásban foglaltak alapján, az intézmény 

munkarendje, szabályzatai és a szakma általános elvei szerint köteles végezni. 

Alapkövetelmény, hogy az általa gondozott személyt név szerint ismerje, 

kívánsága szerint szólítsa. 

 

 

 

 

 

A Kalászi Idősek Klubja szakmai munkájának, 

továbbfejlesztésének tervezett iránya 

 
»  A  jelen állítások színvonalának megőrzése. 

 

»  A nappali ellátás és a házi segítségnyújtás és az étkeztetés esetében a 

településen élők részére  a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés  

biztosítása továbbra is. 

 

»  A házi segítségnyújtás területén a speciális alapellátási feladatok ellátása 

érdekében a folyamatos szakmai fejlődés feltételeinek megteremtése. 

 

»  Szeretnék létrehozni egy alapítványt, amely segítségével a segíteni –  

    támogatni szándékozóknak lehetőséget tudnánk biztosítani a 

jótékonykodásra. 

 

»  Továbbra is a térségi programokban való aktív részvétel. 

 

»  Dolgozói továbbképzések 

 

»  Valamennyi szervezeti egységre vonatkozóan is a pályázati lehetőségek  

felkutatása és elkészítése. 
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Képzési és továbbképzési terv 

 

A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési 

nyilvántartásáról szóló 8/2000.(VIII.4.) Sz.Cs.M.rendelet kimondja, hogy a 

személyes gondoskodást végző személyek adatait működési nyilvántartásba kell 

venni. 

Bejelentési kötelezettsége az intézményvezetőnek van. 

 

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és szociális 

szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) Sz.Cs.M.rendelet értelmében a személyes 

gondoskodást végző személyek folyamatos szakmai továbbképzésen kötelesek 

részt venni. 

Egy továbbképzési időszak alatt a felsőfokú végzettségűeknek 80, egyéb 

szakképzettségűeknek 60 kredit pontot kell szerezniük minősített továbbképzési 

programokon, melyek a következők: 

 

- továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 

- szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás 

- szakmai tanácsadás 

 

Az idősek klubjában dolgozó 3 fő házi szociális gondozó és 1 fő klubgondozó  

rendelkeznek a jogszabályban előírt szakképesítéssel. 

/ Alfa Kapos Képző Központ Kft. OKJ-s szociális gondozó és ápoló képzés / 

 

 

Hosszú távú továbbképzési tervem:  

 

Az idősek klubja ellátottaival közvetlenül foglalkozó munkatársak számára 

kötelező jelleggel előírom a geriátriai és gerontológiai ismereteket nyújtó 

tanfolyamon való részvételt. 

 

 

                                                                                Zelizi Erika 

                                                                          intézményvezető 

 

Legitimációs záradék 

 

Ezzel egyidejűleg a korábban elfogadott / 2008. 05. 27. / és kiadott Szakmai 

Program hatályát veszti. 

 

 

 

Budakalász, 2019. 10. 06.          
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MELLÉKLETEK 
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                                                                                                Nyilvántartási szám:………… 

 

MEGÁLLAPODÁS      

/házi segítségnyújtás/ 

 
Amely létrejött egyrészről Kalász Idősek Klubja (2011 Budakalász Táncsics Mihály utca 19. 

 tel: 0626/341-435 adószáma: 15765592-2-13,) képviselője: Zelizi Erika intézményvezető, 

mint szolgáltató, másrészről az ellátást igénybe vevő/törvényes képviselője: 

 

Név:  

 

Születési Név:  

 

Lakcím:  

 

Anyja neve:  

 

Születési hely, idő:  

 

Szig. Száma:  

 

TAJ száma:  

 

között az alábbi tartalommal: 

 

1.)Az ellátás megnevezése: házi segítségnyújtás – személyi gondozás és szociális segítés 

            

2.) Az ellátás időtartama: 

 

Az intézmény a szociális ellátást határozott/ határozatlan időre biztosítja. 

 

Az ellátás kezdete:  

 

Az ellátás vége:……………….. 

  

3.) Az intézmény szolgáltatásai: 

 

Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 

szerinti házi segítségnyújtást biztosítja az ellátást igénybe vevő számára.  

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében 

biztosítja az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.  

A gondozási szükséglet vizsgálatáról 

Az ellátást az intézményvezető gondozási szükséglet igazolásával, meghatározott mértékű 

gondozási szükséglettel rendelkező személy veheti igénybe. 

 

A házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást és szociális segítést biztosít. 

 

Szociális segítés keretében: 

 a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 

 a háztartási tevékenységben való közreműködést, 
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 a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában történő segítségnyújtást, 

 szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. 

 

Személyi gondozás keretében: 

 az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 

 a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, illetve a szociális segítés körébe tartozó 

feladatokat. 

Az igénybe vett szolgáltatást az ellátott, vagy törvényes képviselője a látogatási naplóban 

aláírásával igazolja. 

 

4.) Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása: 

 

Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi az intézmény vezetőjének 

 Az intézményben biztosított szolgáltatásra, 

 Az ellátást igénybe vevőt érintő, intézmény által vezetett nyilvántartásra és a Szt.20. § 

(2) bekezdésében foglalt adatokat egy országos adatbázisban, TAJ alapú 

nyilvántartásban is kezelik.                 

 A fizetendő térítési díjakra, a mulasztás következményeire 

 Az intézményi jogviszony megszűnésére vonatkozó tájékoztatását. 

 

5.) A szolgáltatást igénybe vevő bejelentési kötelezettsége: 

 

Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság 

feltételeiben való változásról, tovább minden olyan körülményről, amely a személyi térítési 

díj, fizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt. 

 

6.) A személyi térítési díj megállapításának – fizetésének szabályai: 

 

Az intézményi illetve személyi térítési díj az 1993. évi III. törvény 115§ - 117§ alapján 

kerül megállapításra, amelyről írásos értesítést kap az ellátást igénybe vevő a 

szolgáltatás megkezdése előtt, illetve annak felülvizsgálatakor.  
 

6/1.  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díj összegét és a térítési díj megfizetésének szabályait Budakalász  

Város Önkormányzat Képvselő-testületének19/2017.(III.31) számú önkormányzati 

rendelete határozza meg. 

 

A térítési díj 2020-ban: 

 

- Házi segítségnyújtás:  

                   

Fenntartói döntés alapján intézményi térítési díj: Személyi gondozás:….. Ft/gondozási óra 

        Szociális segítés:….. …Ft/gondozási óra 

 

 Személyi térítési díj- személyi gondozás: ……..Ft/óra 

         szociális segítés:………Ft/óra 

 

 



42 

 

6/2. A térítési díj megfizetésére kötelezett az ellátásért a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig 

köteles a személyi térítési díjat megfizetni. 

6/3.Fizetés helye Kalászi Idősek Klubja 2011 Budakalász Táncsics Mihály utca 19. 

 

6/4.  Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díjat nem fizeti meg, az intézményvezető 

15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj 

megfizetésére. Ha határidő eredménytelenül telt el, díjhátralékot nyilvántartásba veszi és 

erről tájékoztatja a fenntartót. 

 

  

 

 

 

7.) Panasz kivizsgálása: 

 

Az ellátást igénybe vevő/ törvényes képviselője az intézményi jogviszony keletkezésével, 

megszűnésével, valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő az 

intézményvezetőnél. A panasz elbírálására jogosult 15 napon belül tájékoztatja a panasztevőt 

intézkedéséről. Ha a panaszt tevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz 

kivizsgálására jogosult nem intézkedik, a panasszal az intézmény fenntartójához kell fordulni 

vagy/és panaszai kivizsgálásában az ellátott jogi képviselő segítheti. Forgács Béla 06/204899 

529 vagy: bela.forgacs@ijb.emmi.gov.hu 

 

8.) Az intézményi jogviszony megszűnik: 

 Az ellátott másik intézménybe történő felvétele esetén, 

 Az ellátott vagy törvényes képviselője kéri, 

 Az ellátott nem tesz eleget a személyi térítési díj, fizetési kötelezettségének. 

Az intézményvezető a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha: 

a szolgáltatást igénybe vevő részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn  

a szolgáltatást igénybe vevő kéthavi térítési díjjal hátralékba esik, feltéve ha a 

szolgálatvezető felszólítására 15 napon belül azt nem teljesíti, 

a szolgáltatást igénybe vevő elköltözik az ellátási területről. 

A megállapodás a felek megegyezése szerint 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. 

 

9.) Személyes adatok Kezeléséről 

A szolgáltató az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja. 

Az adatok az 1992. évi LXIII. (személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló) törvény előírásának megfelelően titkosan kezeli. 

 

Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hivatkozott jogszabályok és PTK 

vonatkozó előírásai az irányadóak. Jelen megállapodás módosítására a szolgáltató és az 

ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjével közös megegyezése alapján kerülhet sor. 
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Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írják alá. 

 

Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett a mai napon a megállapodás egy 

példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem. 

 

 

 

Budakalász, 202…………………….. 

 

 

 

 

 

          

……………………………………………..                 …………………. 

 ellátást igénybe vevő/törvényes képviselője           Zelizi Erika 

                                                                                        intézményvezető 
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 Nyilvántartási szám:…………… 

 
MEGÁLLAPODÁS 

/nappali ellátás/idősek klubja/ 

 

Amely létrejött egyrészről, a Kalászi Idősek Klubja (székhely: 2011 Budakalász 

Táncsics Mihály utca 19. tel: 06 26 341 435, adószáma: 15765592-2-13,) képviselője: 

Zelizi Erika intézményvezető, mint szolgáltató, másrészről az ellátást igénybe 

vevő/törvényes képviselője. 

 

Név:  

 

Születési név:  

 

Anyja neve:  

 

Születési hely, idő:  

 

Lakcím:  

 

Szig. száma:  

 

TAJ száma:  

 

között az alábbi tartalommal: 

 

1.) Az ellátás megnevezése: Idősek nappali ellátása/ Idősek klubja 

 

 Idősek nappali ellátása / Idősek klubja 

 

2.) Az ellátás időtartama: 

Az intézmény a szociális ellátást határozott/ határozatlan időre biztosítja. 

 

Az ellátás kezdete: 202………………………………..  

 

Az ellátás vége:……………………………………….. 

 

3.) Az intézmény szolgáltatásai: 

 

Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 

szerinti idősek nappali ellátását (idősek klubja) biztosítja az ellátást igénybe vevő 

számára.  

 

Idősek klubja körében: 

 

 Szabadidős programok szervezése 
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 Szükség szerinti ruházat, textília mosása 

 Egészségügyi ellátás megszervezése, szakellátásokhoz való hozzájutás segítése 

 Ügyintézésben segítségnyújtás 

 Mentálhigiénés gondozás 

 Tisztálkodási lehetőség biztosítása 

 Egyéb szolgáltatások közvetítése (fodrász, manikűr, masszázs stb.) külön 

díjazás szerint. 
 

 

 

4.) Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása: 

 

 

Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi az intézmény vezetőjének 

 Az intézményben biztosított szolgáltatásra, 

 Az ellátást igénybe vevőt érintő, intézmény által vezetett nyilvántartásra, és a 

Szt.20. § (2) bekezdésében foglalt adatokat egy országos adatbázisban, TAJ 

alapú nyilvántartásban is kezelik.                 

 Az intézmény házirendjére, 

 Az intézményi jogviszony megszűnésére vonatkozó tájékoztatását. 

            Személyes adatok Kezeléséről 

 A szolgáltató az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján 

nyilvántartja. Az adatok az 1992. évi LXIII. (személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló) törvény előírásának megfelelően 

titkosan kezeli. 

 

 

5.) A szolgáltatást igénybe vevő bejelentési kötelezettsége: 

 

Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy adataiban, valamint az ellátásra való 

jogosultság feltételeiben való változásról, haladéktalanul tájékoztatja az 

intézményvezetőt. 

 

 

 

6.) A személyi térítési díj megállapításának – fizetésének szabályai: 

 

Az intézményi illetve személyi térítési díj az 1993. évi III. törvény 115§ - 117§ 

alapján kerül megállapításra, amelyről írásos értesítést kap az ellátást igénybe 

vevő a szolgáltatás megkezdése előtt, illetve annak felülvizsgálatakor. 

 

 

6/1.  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díj összegét és a térítési díj megfizetésének szabályait 

Budakalász Város önkormányzat Képviselőtestületének……../201 .(…….) 

számú rendelete határozza meg. 
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A Személyi térítési díj: 0 Ft/nap 

 

7.) Panasz kivizsgálása: 

 

Az ellátást igénybe vevő és a hozzátartozója az intézményi jogviszony keletkezésével, 

megszűnésével, valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő az 

intézményvezetőnél. A panasz elbírálására jogosult 15 napon belül tájékoztatja a 

panasztevőt intézkedéséről. Ha a panaszt tevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet, 

vagy a panasz kivizsgálására jogosult nem intézkedik, a panasszal az intézmény 

fenntartójához kell fordulni, vagy/és panaszai kivizsgálásában az ellátott jogi képviselő 

segítheti. Forgács Béla 06/204899 529 vagy: bela.forgacs@ijb.emmi.gov.hu 
 

 

8.) Az intézményi jogviszony megszűnik: 

 Az intézményvezető a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha: 

 Az ellátott legalább 3 hónapig, távol marad az intézményből, 

 Az ellátott másik intézménybe történő felvétele esetén, 

 Az ellátott vagy gondnoka kéri, 

 Az ellátott a házirendet több alkalommal súlyosan megsérti, 

 

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. 

 

Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hivatkozott jogszabályok és PTK 

vonatkozó előírásai az irányadóak. Jelen megállapodás módosítására a szolgáltató és 

az ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjével közös megegyezése alapján kerülhet 

sor. 

 

 

Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett a mai napon a megállapodás 

egy példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vette 
 

 

 

 

 

 

Budakalász, 202………….. 

 

 

 

…………………………………………………..         …………………. 

 az ellátást igénybe vevő/törvényes képviselője   Zelizi Erika 
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 Nyilvántartartási szám:…………. 

 

MEGÁLLAPODÁS 

/szociális étkezés/ 
 

Amely létrejött egyrészről a Kalászi Idősek Klubja (székhely: 2011 Budakalász 

Táncsics Mihály utca 19. tel: 626/341-435 adószáma: 15765592-2-13,) képviselője: 

Zelizi Erika intézményvezető, mint szolgáltató, másrészről az ellátást igénybe 

vevő/törvényes képviselője: 

 

Név:  

 

Születési Név: 

 

Lakcím:  

 

Anyja neve:  

 

Születési hely, idő:  

 

Szig. száma:  

 

TAJ száma:  

 

között az alábbi tartalommal: 

 

1.) Az ellátás megnevezése: Szociális Étkeztetés 

 

2.) Az ellátás időtartama: 

Az intézmény a szociális ellátást határozott/ határozatlan időre biztosítja. 

 

Az ellátás kezdete: 202………………………………. 

 

Az ellátás vége:………………................................. 

 

3.) Az intézmény szolgáltatásai: 

Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 

szerinti szociális étkeztetést biztosítja az ellátást igénybe vevő számára.  

 

Az étkezést 

 

 helyben fogyasztással 

 az étel elvitelének lehetőségével 

 házhoz szállítással biztosítja. 

 diétás étkezés igény szerint 
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4.) Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása: 

 

Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi az intézmény vezetőjének 

 

 Az intézményben biztosított szolgáltatásra, 

 Az ellátást igénybe vevőt érintő, intézmény által vezetett nyilvántartásra, és a 

Szt.20. § (2) bekezdésében foglalt adatokat egy országos adatbázisban, TAJ alapú 

nyilvántartásban is kezelik.                 

 A fizetendő térítési díjakra, a mulasztás következményeire, 

 Az intézményi jogviszony megszűnésére vonatkozó tájékoztatását. 

 

5.) A szolgáltatást igénybe vevő bejelentési kötelezettsége: 

 

Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság 

feltételeiben való változásról, tovább minden olyan körülményről, amely a személyi térítési 

díj, fizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt. 

 

6.) A személyi térítési díj megállapításának – fizetésének szabályai: 

 

Az intézményi illetve személyi térítési díj az 1993. évi III. törvény 115§ - 117§ alapján 

kerül megállapításra, amelyről írásos értesítést kap az ellátást igénybe vevő a 

szolgáltatás megkezdése előtt, illetve annak felülvizsgálatakor. 

 

6/1.  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díj összegét és a térítési díj megfizetésének szabályait Budakalász 

Város Önkormányzat képviselőtestületének …30…/2017..(VIII.25 ) számú 
önkormányzati rendelete határozza meg. 

 

A térítési díj 202  .-ban: 

 

- Szociális étkezés:  

                   

 Fenntartói döntés alapján intézményi térítési díj:           Ft/nap 

 

 Személyi térítési díj:         Ft/nap 

 

6/2. A térítési díj megfizetésére kötelezett az ellátásért a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig 

köteles a személyi térítési díjat megfizetni. 

 

6/3.  Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díjat nem fizeti meg, az intézményvezető 

15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj 

megfizetésére. Ha határidő eredménytelenül telt el, díjhátralékot nyilvántartásba veszi és 

erről tájékoztatja a fenntartót 
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7.) Panasz kivizsgálása: 

 

Az ellátást igénybe vevő/ törvényes képviselője az intézményi jogviszony keletkezésével, 

megszűnésével, valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő az 

intézményvezetőnél. A panasz elbírálására jogosult 15 napon belül tájékoztatja a panasztevőt 

intézkedéséről. Ha a panaszt tevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz 

kivizsgálására jogosult nem intézkedik, a panasszal az intézmény fenntartójához kell fordulni 

vagy/és panaszai kivizsgálásában az ellátott jogi képviselő segítheti. Forgács Béla  

06/20 4899 529, bela.forgacs@ijb.emmi.gov.hu 

 

8.) Az intézményi jogviszony megszűnik: 

 Az ellátott másik intézménybe történő felvétele esetén, 

 Az ellátott vagy törvényes képviselője kéri, 

 Az ellátott nem tesz eleget a személyi térítési díj, fizetési kötelezettségének. 

Az intézményvezető a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha: 

a szolgáltatást igénybe vevő részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn  

a szolgáltatást igénybe vevő kéthavi térítési díjjal hátralékba esik, feltéve ha a 

szolgálatvezető felszólítására 15 napon belül azt nem teljesíti, 

a szolgáltatást igénybe vevő elköltözik az ellátási területről. 

A megállapodás a felek megegyezése szerint 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. 

 

9.) Személyes adatok Kezeléséről 

A szolgáltató az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja. 

Az adatok az 1992. évi LXIII. (személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló) törvény előírásának megfelelően titkosan kezeli. 

 

Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hivatkozott jogszabályok és PTK 

vonatkozó előírásai az irányadóak. Jelen megállapodás módosítására a szolgáltató és az 

ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjével közös megegyezése alapján kerülhet sor. 

Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írják alá. 

 

Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett a mai napon a megállapodás egy 

példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Budakalász, 202…………………….. 

          

……………………………………………..                 …………………. 

 ellátást igénybe vevő/törvényes képviselője            Zelizi Erika 

                                                                                            intézményvezető 
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Kalászi Idősek Klubja szervezeti felépítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Házi gondozó       Adminisztrátor   Technikai dolgozó 

                      3 fő                 1 fő                      1 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Intézményvezető 1 fő 

 

Klub gondozónő 1 fő 
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                                                                                    5. sz. melléklet 

 

 

 

Ellenőrzési terv 

 

1. A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az intézményben folyó 

tevékenység hatékonyságának mérése, annak feltárása, hogy 

milyen területeken kell és szükséges erősíteni a gondozónők 

szakmai munkáját, milyen területeken kell a rendelkezésre álló 

felszereléseket felújítani, korszerűsíteni ill. bővíteni. 

 

2. A szakmai munka ellenőrzési ütemtervét az intézményvezető  

készíti el. 

 

3. Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az intézményvezető felel. 

 

4. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit,  

módszerét és ütemezését. Az ellenőrzési tervet az intézményben 

nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzés kiterjed az egyes 

feladatok elvégzésének módjára, minőségére, a munka- 

fegyelemmel összefüggő kérdésekre. 

 

5. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről 

az intézményvezető dönt. 

 

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet az intézményvezető 

 

Az ellenőrzés kiterjed a technikai dolgozó munkájára is. 
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Ellenőrzési terv 

Megfigyelési, 

értékelési 

terület 

Megfigyelés 

időpontja 

Megfigyelést 

végzi 

Módszer Megjegyzés 

     

 Napi program  

megvalósítása  

2018. április 

május 

klubvezető megfigyelés írásban 

rögzítve 

étkezés 

(kiemelten az 

ebéd folyamata)  

2018. április klubvezető megfigyelés írásban 

rögzítve 

A technikai 

dolgozó 

munkarendje, a 

tisztaság 

ellenőrzése napi 

szinten 

folyamatos klubvezető megfigyelés írásban 

rögzítve 

konyhai munka, 

(előírások 

betartása) napi 

szinten 

folyamatos klubvezető megfigyelés írásban 

rögzítve 

Házi gondozás szúrópróba 

szerűen 

klubvezető megfigyelés írásban 

rögzítve 

Kirándulás 

lebonyolítása 

2018. június klubvezető megfigyelés írásban 

rögzítve 

 az ellátotti 

dokumentáció, 

minden 

gondozónő 

havonta, 

szúrópróba 

szerűen 

klubvezető megfigyelés írásban 

rögzítve 

munkaidő 

betartása 

alkalomszerű klubvezető megfigyelés  
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