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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy: Javaslat a Kalászi Idősek Klubja alapdokumentumainak módosítására 
 

Tisztelt Bizottság! 

 

Budakalász Város Önkormányzatának célja, hogy Budakalász területén élő idősek számára a 

Kalászi Idősek Klubja által biztosítsa a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást (továbbiakban: 

JHS). Ennek érdekében a Magyar Államkincstárhoz benyújtásra került a módosító alapító 

okirat, mely során a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba 

a kérelmezett módosítások 2021.12.10.alkalmazási dátummal átvezetésre kerültek. 

Így a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás biztosításához a 

rendszer kialakítása lehetővé vált. 

 

A tevékenység gyakorlásához szükséges az új szolgáltatást beilleszteni a szervezeti és 

működéi szabályzatba, illetve a szakmai programba, melynek mellékeltét képezi a szolgáltatás 

igénybevételéhez szükséges megállapodás tervezete is. Az iratokat a működés megkezdése 

érdekében a határozat meghozatalát követően a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 

Igazságügyi Főosztály részére meg kell küldeni. 

 

Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 
fogadja el. 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága a 

Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Kalászi Idősek Klubjának (2011 Budakalász, 

Táncsics Mihály utca 19.) 5/3/2021. számú alapító okiratban foglaltakra tekintettel a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatás biztosítása érdekében a szervezeti és 

működési szabályzatának, valamint a szakmai programjának módosítását jóváhagyja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: bizottsági elnök 

 
 
Budakalász, 2022. január 

 
Balogh Csaba 
       elnök 
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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. 

 

I. 

 

A költségvetési szerv adatai 

 

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: kalasziidosek.klubja@budakalasz.hu 

2. Telephelye:  nincs 

3. Tagintézménye: nincs 

4. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 

5. Az intézmény működési köre: Budakalász Város Közigazgatási területe 

Az alapító okirat kelte, száma: Száma: 5/3/2021.  Kelte: 2021.12.10. 

………………. normatív határozatával elfogadva ……………. módosítva, ezzel 

egyidejűleg a ………………… napján kelt alapító okiratot visszavonásra került. 

 



4 

 

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: Az intézmény jogosultsága ezen 

vagyontárgyak 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    

889923 - Jelzőrenszeres házi segítségnyújtás cofog szám: 107053                                                                            

16.  Az intézmény KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGE: nincs 

17.  Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján, 

határozott időre bízza meg, a mindenkori hatályos jogszabályok alapján. 

18.  Az intézmény foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási  

jogviszony:  

a) Közalkalmazotti jogviszony 
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Szervezeti ábra 
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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 

 

IV. 

 

A költségvetési szerv gazdálkodása 

 

1. A költségvetési szerv jogállása: 

A költségvetési szerv önálló jogi személy, teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő 

közszolgáltató költségvetési szerv, időseket ellátó közintézmény. 

 

2. Pénzügyi és számviteli tevékenység: 
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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. 

 

3. 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. 

4. Az intézmény vállalkozási tevékenységet a fenntartó hozzájárulása nélkül nem folytathat. 

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

kötelezettek: - intézményvezető 

 

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:  

 

Kormányzati funkció (COFOG:) 

Idősek nappali ellátása:    102031 

Szociális étkeztetés szociális konyhán:  107051 

Házi segítségnyújtás:     107052 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  107053 

 

Érvényesítés: 

Az érvényesítések a kiadások folyósítása, a bevételek beszedését megelőző gazdálkodási 

tevékenység. A kiadás teljesítésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrzi és 
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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. 

 

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. 

 

 

Az intézmény által biztosított ellátási formák, engedélyezett férőhelyszámok 

Alapszolgáltatások: alapszolgáltatás területe Budakalász város közigazgatási területe 
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- szociális étkeztetés: igény szerint 

- házi segítségnyújtás: igény szerint 

- nappali ellátás: 30 fő 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: minimum 40 fő 

 

A feladatellátás szakmai tartalma 

 

1. Étkeztetés 

Az Intézmény az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 1x 

meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

 

Az Intézmény számára a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzési 

eljárás során választja ki a külső szolgáltatót. 

Az étkezés igénybe vétele történhet: 

- helyben fogyasztva a Kalászi Idősek Klubjában 

- elvitelre a tálaló konyhán keresztül 

- házhoz szállítva külső vállalkozó közreműködésével 

 

2. Házi segítségnyújtás 

 

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, melyet az intézmény az igénybe vevő 

lakókörnyezetében biztosít a gondozási szükséglet előzetes megállapítását követően. 

A gondozási szükségletet az intézményvezetői igazolás határozza meg. 

 

A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az igénybe vevő fizikai, 

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

állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, 

fejlesztésével biztosított legyen. 

 

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy - a szociális segítés tevékenységeit is 

magába foglaló – személyi gondozást kell nyújtani. 

 

A nyújtott szolgáltatást az ellátást igénybe vevő az igénybevételt követően minden esetben 

aláírásával igazolja. 

A tevékenység naplóban rögzített és igazolt gondozási órák képezik a személyi térítési díj 

számításának alapját. 

 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonban élő, egészségi állapotuk és szociális 

helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy 
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fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása 

mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

 

A segítségnyújtás keretében az ellátás az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes 

gondozó a helyszínen történő haladéktalan megjelenését (max. 30 percen belül), a segélyhívás 

okául szolgáló probléma megoldása érdekében az azonnali intézkedés megtételét és szükség 

esetén további egészségügyi vagy egyéb ellátás kezdeményezésé. 

 

4, Idősek klubja  

 

A nappali ellátás keretében az ellátást igénybe vevők számára napi elfoglaltságot és az ellátott 

kora és a korszerű technika lehetőségein keresztül a társadalom aktuális szintjéhez igazodó 

közösségi életet biztosít, programok, ismeretterjesztések szervezésével és internetezési 

lehetőséggel. 

 

A Klubtagok a nappali ellátásban az alábbi szolgáltatási elemeket vehetik igénybe: 

- tanácsadás, 

- készségfejlesztés, 

- háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás, 

- esetkezelés, 

- felügyelet, 

- gondozás és  

- közösségi fejlesztés 

- tömegkommunikációs eszközök. 

Engedélyezett férőhelyeink száma: 30 fő 

 

Budakalász Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja a nappali ellátás igénybevételét. 

 

Belső szervezeti tagozódás, szervezeti egységek megnevezése és feladatköre 

 

1. Az intézmény vezetője: a fenntartó által kinevezett személy, aki fölött a munkáltatói 

jogokat a fenntartó gyakorolja. Teljeskörűen felelős az intézmény működéséért, mind 

szakmai, mind gazdasági területen egyaránt. 

2. Általános adminisztrátor: az intézményvezető által kinevezett személy, aki felelős az 

intézmény gazdálkodásáért az intézményvezetővel együtt. 

3. Technikai munkatárs: munkáját az intézményvezető útmutatásai szerint, a HACCP 

előírásainak megfelelően végzi. 

4. Gondozó: munkakör célja, az ellátottak szükségletközpontú gondozási feladatainak 

elvégzése. 

 

Az ellátások tartalma és a részleg dolgozói: 
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- házi segítségnyújtás: Budakalász területén a rászorult idősek részére igény szerint 

szociális segítést, vagy személyi gondozást végez három gondozó. 

- időskorúak nappali ellátása: egy gondozó biztosítja a saját otthonukban élő idősek vagy 

más rászoruló személyek napközbeni ellátását az intézmény területén. 

- szociális étkeztetés: egy gondozó és egy technikai munkatárs biztosítja /helyben 

fogyasztás és intézményből elvitel/. 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önkéntesen 

igénybe vehető szociális alapszolgáltatás, amelyet két fő gondozó végez. 

 

Az intézmény kapcsolat rendszere 

       -    Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottságával 

- Polgármesteri Hivatal osztályaival 

- Képviselő Testülettel 

- Kormányhivatallal 

- Családorvosokkal 

- Egyéb külső szervezetekkel és hatóságokkal, melyekkel munkavégzése során 

együttműködni szükséges (MÁK, NNK, Gyámhivatal stb..)  

- Szociális bentlakásos intézményekkel 

- A generációk közötti kapcsolattartás érdekében a nevelési – oktatási intézményekkel 

- Más hasonló alapellátást nyújtó intézményekkel 

 

 

Az intézmény működési rendje 

1.) A klub nyitvatartása munkanapokon, reggel 07.00 órától délután 15.00 óráig. 

2.) A nyári zárás időpontját az intézményvezető javaslatára a TSZHB. határozza meg. 

3.) Az intézmény nyári zárva tartásáról az ellátottakat tájékoztatni kell. 

 

A dolgozók munkarendje 

− Házi gondozás esetén: szükséglet alapú szolgáltatásnyújtás, munkaidőkeret: heti 40 óra.  

− Idősek Klubja: hétfőtől – péntekig  07.00 – 15.00 óráig. 

− Szociális étkeztetés: helyben fogyasztással, intézményből való elvitellel és házhoz 

szállítással történik, hétfőtől – péntekig, 11.00 -12.45 óráig történik. 

 A dolgozók jelenléti ívet tartoznak vezetni, ahol a szabadságot és a betegségállományt 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. 
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VI. 

 

Az intézmény szervezeti egységeinek szakmai együttműködése, helyettesítés rend 

Az intézmény vezetője irányítja, összehangolja és ellenőrzi a gondozási és gazdálkodási, 

műszaki, élelmezési feladatokat. E feladatkörben ellenőrzi a szervezeti egységek közötti 

együttműködést és munkamegosztást, a munkafegyelmi, az etikai követelmények betartását. 

Az intézmény vezetőjének helyettesítését szabadsága, betegsége, hivatalos távolléte, valamint 

tartós akadályoztatása esetén, azonnali döntést nem igénylő, valamint gazdasági ügyek 

kivételével az intézményvezető által megbízott személy gyakorolja.  

Az intézményben dolgozókat csak az helyettesítheti, aki a távol lévő munkatárssal egyező 

szakképzettségű. 

 

VII. 

 

Az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos szabályozások 

 

1.) Az intézményre vonatkozó általános működési szabályok 

Az intézmény teljes körű működéséért az intézmény vezetője felel, aki az intézmény minden 

dolgozója felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

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 intézményben biztosított szociális szolgáltatásokért az ellátottak térítési díjat fizetnek, 

melynek részletes szabályait az intézmény Szakmai Programja tartalmazza. 

Az intézményi térítési díjat a Fenntartó évente kétszer állapíthatja meg, az ide vonatkozó 

mindenkori jogszabályok figyelembevételével. A személyi térítési díjat a fenntartói döntés 

alapján az intézmény vezetője állapítja meg. Amennyiben az ellátott vitatja a személyi térítési 

díjat, abban az esetben a fenntartóhoz fordul, aki 8 munkanapon belül kivizsgálja a panaszt. 

Az intézményi jogviszony a Megállapodás írásos megkötésével jön létre. Az intézmény részéről 

aláírásra és ellátotti jogviszony létesítésére, megszüntetésére jogosult az intézmény vezetője. 

Az intézmény működését meghatározó Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), Szakmai 

Program és Házirend a Fenntartó jóváhagyásával módosítható. 

Az intézmény vezetője évente egy alkalommal beszámol a fenntartónak az intézmény szakmai 

és pénzügyi működéséről. 

 

 

2.) Munkáltatói jog gyakorlására vonatkozó alapvető szabályok 

Az intézményben foglalkoztatott személyekkel a közalkalmazotti jogviszony kinevezéssel jön 

létre. A kinevezés tartalmazza, hogy a közalkalmazottat milyen munkakörben, milyen 

feltételekkel és milyen mértékű munkabérrel, egyéb juttatásokkal foglalkoztatja. Az intézmény 

valamennyi dolgozója a kinevezése napján részletes munkaköri leírást kap az adott 
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szakfeladatra vonatkozóan. A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat a kinevezésben 

és átsorolásokban kell rögzíteni. Az intézményben a közalkalmazottak havi illetményben, 

illetve a Képviselő-testület által – helyi költségvetési rendeletben – elfogadott juttatásokban 

részesülnek. 

Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen egyeztetett tervet kell készíteni. 

Az éves szabadság mértékét a Kjt. tartalmazza. A szabadság engedélyezése az intézmény 

vezetőjének feladata. 

 

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. 

Az 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. 

 

 

VIII. 

 

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 
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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. 

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. 

6. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: - az intézményvezető. Az ellenőrzés kiterjed a 

technikai dolgozó munkájára is. 

7. 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 ellenőrzési kötelezettség 

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.  

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. 

 

A belső ellenőr funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségét az önkormányzat 

biztosítani köteles, különösen az alábbiak tekintetében: 

A belső ellenőrzés függetlenségét biztosító szervezeti felépítést a belső ellenőrzési kézikönyv 

tartalmazza. 

 

A belső ellenőrzést végző személyek feladatainak maradéktalan ellátása érdekében az 

ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység 
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• bármely helyiségébe beléphet, 

• számára akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi 

• irathoz, 

• adathoz és 

• informatikai rendszerhez, 

• kérésére az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység bármely 

dolgozója köteles szóban vagy írásban információt szolgáltatni. 

 

A belső ellenőrzési tevékenység során végzendő ellenőrzések 

 

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 kell kibocsátani 

 

 

A belső ellenőrzést végző személy munkáját 

• a vonatkozó jogszabályok, 

• a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók 

• nemzetközi belső ellenőrzésre vonatkozó standardok szerint végzi 

 

IX. 

ZÁRÓ 

RENDELKEZÉSEK 

 

 

A szabályzatot jogszabályváltozás, belső szervezeti változás vagy feladatváltozás során 

módosítani kell. 

 

A vezető gondoskodik arról, hogy a FEUVE szabályzatban foglalt előírásokat az érintett 

munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven (megismerési 

nyilatkozaton) aláírásukkal igazolják. 
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Legitimációs záradék 

 

 

Ezzel egyidejűleg a korábban elfogadott /2020.09.28./ és kiadott SZMSZ hatályát veszti. 
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MELLÉKLETEK 
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                                                                         1.sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÁZIREND 

 

Kalászi 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 07.00 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. kártyajátékok 

g. vallásgyakorlás 

h. csoportfoglalkozáson vagy csoportos beszélgetésen való részvétel 

i. egyéni beszélgetés – tanácsadás 

j. egészségügyi előadások 

k. hangos felolvasások 

l. testmozgás  

 

Alkalomszerű szabadidős programokat, az igényektől függően évente több alkalommal szervez 

az intézmény: 

m. kirándulások, 

n. kulturális programokon való részvétel, 

o. 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. 
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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, 

− rendszeres a vérnyomásmérés, testsúlymérés, szükség szerint vércukorszint mérése, 

− 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 gondozó nyújt segítséget. 

 

Hivatalos ügyek intézésének segítése. 

 

Mentális segítségnyújtás: életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, segítő 

beszélgetés. 

 

Igény szerint egyszeri meleg étel elfogyasztására lehetőség biztosítása. 

 

Az étkezés rendje 

 

Az intézményben az étkeztetés igénybe vehető: elvitellel, házhoz szállítással és az étkeztetésre 

működési engedéllyel rendelkező telephelyen helyben fogyasztással.  

 

A nappali ellátást igénybe vevők számára igény szerint lehetőséget biztosítunk egyszeri meleg 

étel fogyasztására. Ebéd ideje: 12:00 – 12:45-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 09.00 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. 

 

− Az ellátottak hivatalos ügyei intézésében a gondozónőhöz, valamint a vezetőhöz 

fordulhatnak. 

− Hozzátartozókkal, barátokkal, ismerősökkel való kapcsolatfelvételben, 

kapcsolattartásban igény esetén a szociális gondozó nyújt segítséget. 

− 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. 

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: 

o intézményvezetőnél 

o A település önkormányzatának képviselő testületénél 

o Az ellátott jogi képviselőnél Forgács Béla 

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

o 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. 
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− 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 

 

− az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

− az ellátott halálával, 

− határozott jogviszony esetén a határozott idő lejártával, kivéve, ha meghosszabbítást 

kér, 

− az ellátott írásbeli nyilatkozata alapján. 

 

Az intézményi jogviszony vezető általi megszüntetése 

 

− ha az ellátást igénybe vevő állapota indokolja másik intézménybe történő 

elhelyezését, 

− ha az ellátást igénybe vevő a házirend szabályait súlyosan megsérti, 

− az ellátott vagy törvényes képviselője kérelmezi a megszüntetést, 

− ha az ellátott bejelentett lakóhelye - az intézmény illetékességi területén – 

megszűnik, 

− az ellátást megalapozó feltételek már nem állnak fenn, 

− a térítési díj fizetésére kötelezett 3 hónapon keresztül fizetési kötelezettségének 

nem tesz eleget, 

− 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: 

− az étkezési hely házirendjét megsérti, agresszív magatartást tanúsít. 

− 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. 

 

 

A házirend súlyos megsértésének esetei: 

− ha ittasan jelenik meg az intézményben 

− viselkedésével zavarja társai nyugalmát 

− agresszív viselkedésével megfélemlíti társait és a dolgozókat 
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− szándékosan kárt okoz társai vagyonaiban 

− térítési díj hátraléka meghaladja a 3 hónapot 

− 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 

 

1. Az intézmény az alapfeladatához nem tartozó szolgáltatásokért, programokért az adott 

szolgáltatás vagy program önköltségének megfelelő összegű térítést kérhet az ellátást 

igénybe vevőktől.  

2. Az intézmény által szervezett programokon való részvétel önkéntes. 

3. Az alapfeladatokat meghaladó szolgáltatások költségeiről az intézményvezető írásban 

tájékoztatja a résztvevőket. 

 

 

 

Kérem a házirend betartását! 

 

 

 

Köszönettel: 

 

 

 

 

Budakalász, …………………                          

 

 

 

…………………………… 

intézményvezető  
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2. sz. melléklet 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

I. Személyi rész 

 

1. A munkakört betöltő neve:  

2. A szükséges iskolai végzettség, szakképesítés: alap, -vagy középfok; szociális gondozó, 

ápoló; általános ápoló 

3. Alkalmazás feltétele: Kjt. Közalkalmazotti megfelelőség 

 

II. Szervezeti rendelkezések 

 

1. A munkavégzés helye, szervezet megnevezése: Budakalász közigazgatási területe, 

Kalászi Idősek Klubja   

2. Munkakör megnevezése: gondozó 

3. Beosztás megnevezése: gondozó 

4. Munkaidő, munkarend: heti 40 óra, szükséglet alapú szolgáltatás nyújtása. 

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. 

 

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. 



27 

 

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, ………………  

 

                                                              Munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, eredeti példányát a feladat végrehajtása 

céljából átvettem: 

 

 

                                                                       Közalkalmazott 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

I. Személyi rész 

 

1. A munkakört betöltő neve:  

2. A szükséges iskolai végzettség, szakképesítés: középfokú iskolai végzettség 

3. Alkalmazás feltétele: Kjt. Közalkalmazotti megfelelőség 

 

II. Szervezeti rendelkezések 

 

1. A munkavégzés helye, szervezet megnevezése: Budakalász közigazgatási   

    területe, Kalászi Idősek Klubja   

     2.  Munkakör megnevezése: általános adminisztrátor 

3. Beosztás megnevezése: adminisztrátor 

4. Munkaidő, munkarend: heti 40 óra. 7.00-15.00 óráig 

5. Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető /közvetlen felettes/ 

6. Az intézményvezetői munkakör célja: az intézmény egységes vezetése és működésének 

irányítása. 

7. Távolléte idejére helyettese: intézményvezető 

 

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: 

 

- cél, hogy a szervezet a hatályos pénzügyi jogszabályoknak megfeleljen. 

- előírt helyen és időben történő munkavégzés 

- munkára képes állapotban köteles munkahelyén megjelenni 

- munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, az ellátott igényének szem 

előtt tartásával köteles elvégezni 

- be kell tartani a munkavédelmi, adatvédelmi, közegészségügyi előírást 

- tulajdonos gondosságával kezeli a rá bízott vagyont 

- munkája során a tudomására jutott titkot, valamint a munkáltatóra, illetve a 

tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrzi 

- a munkaértekezleten az előírt időben részt vesz 

- a jelenlét ívet naprakészen vezeti 

- más intézményeknek adatszolgáltatást csak az intézményvezető engedélyével adhat 
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- az intézmény elhagyása esetén távozásának célját és a távozás időpontját, az erre 

rendszeresített füzetbe jegyzi 

- ha a közalkalmazotti viszonyból eredő lényeges kötelezettségét vétkesen megszegi, 

fegyelmi felelősséget lehet megállapítani 

 

3. Munkakör ellátásával kapcsolatos feladatok: 

 

 - végzi a gazdasági célú tevékenységeket 

 - kezeli az ellátmányban gazdálkodásra felvett pénzt 

 - végzi a pénzügyi csoporttal való egyeztetést 

 - iktatja a bejövő és kimenő leveleket 

 - a dologi kiadásokat számítógépen rögzíti 

 - elvégzi a postázásokat 

 - kezeli a telefont, fejeli a jelenléti íveket, a külső kollégákkal rendszeresen aláíratja  

 - végzi a személyi és munkaüggyel kapcsolatos nyilvántartás adminisztratív feladatait 

 - az ellátottaktól a személyi térítési díjakat beszedi és elszámol a hivatal felé 

 - az ellátmány keretből felhasznált pénzzel havonta elszámol a hivatal felé 

 - ügyintézést nem igénylő esetekben megfelelő információt közvetít 

 - gondozói feladatokat végezhet hiányzás és szükség esetén 

  

2. 

 

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. 

 

 

IV. Munkakapcsolatok, együttműködés 

 

- Budakalász Önkormányzatával 

- Más hasonló alapellátást nyújtó intézménnyel-, testvér intézményekkel 

- Magyar Államkincstárral 

- Prizma- Junior Közétkeztetési Zrt. 

- A klubtagok hozzátartozóival 

- NRSZH-val 
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V. Vagyonvédelem 

 

A közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegésével okozott kárért 

anyagi felelősséggel tartozik.  

 

VI. Hatályba lépés 

 

Ezen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásáig érvényes. 

 

 

Budakalász, ………………….  

 

                                                                  

 

Munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, eredeti példányát a feladat végrehajtása 

céljából átvettem: 

 

 

Közalkalmazott 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

I. Személyi rész 

 

1. A munkakört betöltő neve:  

2. A szükséges iskolai végzettség, szakképesítés: Szociális gondozó-ápoló 

3. Alkalmazás feltétele: Kjt. Közalkalmazotti megfelelőség 

 

II. Szervezeti rendelkezések 

 

1. A munkavégzés helye, szervezet megnevezése: Budakalász közigazgatási   

2. területe, Kalászi Idősek Klubja   

3. Munkakör megnevezése: gondozó 

4. Beosztás megnevezése: gondozó 

5. Munkaidő, munkarend: heti 40 óra. Napi 6 óra gondozási feladatok ellátása, 2 óra 

étkeztetésben való segítségnyújtás. 

6. Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető /közvetlen felettes/ 

7. Távolléte idejére helyettese: az Idősek Klubja alkalmazásában álló szakirányú 

szociális végzettségű munkatárs. 

 

III. Jogok és kötelességek: 

 

4. A közalkalmazott általános jogai: 

 

A közalkalmazott rendelkezik mindazon jogokkal, melyek kötelességei teljesítéséhez 

szükségesek. Ezek: 

d. egészséges, biztonságos munkakörülmény, 

e. munkavégzéshez szükséges alapvető tárgyi feltételek, 

f. munkavégzéshez szükséges tájékoztatás, irányítás 

 

5. A közalkalmazott általános kötelezettségei: 

 

− feladatkörét érintő jogszabályok betartása 

− előírt helyen és időben történő munkavégzés 

− munkára képes állapotban köteles munkahelyén megjelenni 

− munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, az ellátott igényének szem előtt 

tartásával köteles végezni 

− be kell tartani a munkavédelmi, adatvédelmi, közegészségügyi előírásokat 

− tulajdonos gondosságával kezeli a rábízott vagyont 

− munkája során a tudomására jutott titkot, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére 

vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrzi 

− az ellátottakról látogatási és eseménynaplót naprakészen vezet 

− a munkaértekezleten az előírt időben részt vesz 
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− a jelenléti ívet naprakészen vezeti 

− más intézményeknek adatszolgáltatást csak az intézményvezető engedélyével adhat 

− az intézmény elhagyása esetén távozásának célját és a távozás időpontját az erre a célra 

rendszeresített füzetbe bejegyzi 

− a területért felelős kolléga szabadsága, betegsége esetén elvégzi mindazon tevékenységeket, 

amelyek a gondozottak ellátásához feltétlenül szükségesek 

− ha a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét vétkesen megszegi, 

fegyelmi felelősséget lehet megállapítani 

 

 

6. Munkakör ellátásával kapcsolatos feladatok: 

 

- segítséget nyújt a klub vezetőjének szakmai munkájához 

- elősegíti az új klubtagok beilleszkedését, a közösségi élet kialakulását 

- egyénileg és csoportosan foglalkozik a klubtagokkal, segítséget nyújt problémáik 

megoldásában 

- gondoskodik az igény szerinti meleg élelem (tízórai, ebéd, uzsonna) meglétéről, annak 

tálalásáról, kiadásáról 

- feladata a rendszeres napi étkezés megszervezése 

- a klub tagjairól és családtagjairól nyert információkat hivatali titokként kezeli 

- kultúr tevékenységek, programok megszervezése, lebonyolítása 

- kapcsolatot épít és tart fenn társadalmi szervezetekkel 

- gondoskodik a klubtagok közül időszakosan megbetegedettek ellátásáról, látogatásáról 

- szükség esetén helyettesíti a területi házi gondozónőt. 

- az ellátottól ellenszolgáltatást nem fogadhat el 

- munkája során segítőkész, tapintatos 

- szakmai munkájával elősegíti a területen működő szociális formák hatékonyságát 

- szükség esetén szakorvost hív illetve gondoskodik gyógyszerek felíratásáról és 

kiváltásáról 

- bejövetelnél és hazamenetelnél le, ill. felsegíti az időseket az autóbuszra 

- a gondozottak által behozott szennyes ruhát kimossa és azt tisztán adja át a 

tulajdonosának 

 

 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. 

Vezeti az I/2000 (I.7) SzCsM rendelet 4. számú melléklet szerinti „étkezésre vonatkozó 

igénybevételi naplót” 

Vezeti az I/2000 (I.7) SzCsM rendelet 10. számú melléklete szerinti „nappali ellátásban 

részesülők látogatási és eseménynaplóját” 
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Felelős a gondozási munka színvonaláért. 

 

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. 

Köteles részt venni az alkalmazotti értekezleteken 

Továbbképzéseken, tapasztalatcseréken vesz részt, az ott szerezett tapasztalatokat igyekszik 

munkaterületén megvalósítani. 

 

Vagyonvédelem 

 

A közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegésével okozott kárért 

anyagi felelősséggel tartozik.  

 

 

V. Hatályba lépés 

 

Ezen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásáig érvényes. 

 

Budakalász, ………………..  

 

                                                                 

Munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, eredeti példányát a feladat végrehajtása 

céljából átvettem: 

 

 

 

Közalkalmazott 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

I. Személyi rész 

 

1. A munkakört betöltő neve:  

2. A szükséges iskolai végzettség, szakképesítés: alapfokú iskolai végzettség 

3. Alkalmazás feltétele: Kjt. Közalkalmazotti megfelelőség 

 

II. Szervezeti rendelkezések 

 

1) A munkavégzés helye, szervezet megnevezése: Budakalász közigazgatási területe, 

Kalászi Idősek Klubja   

2) Munkakör megnevezése: technikai munkatárs 

Alárendelt munkakör nincs 

3) Beosztás megnevezése: technikai munkatárs 

4) Munkaidő, munkarend: heti 40 óra. 7.00-15.00 óráig 

5) Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető /közvetlen felettes/ 

6) Az intézményvezetői munkakör célja: az intézmény egységes vezetése és működésének 

irányítása. 

7) Távolléte idejére helyettese: gondozó 

 

III. Jogok és kötelességek 

 

A közalkalmazott általános jogai: 

 

A közalkalmazott rendelkezik mindazon jogokkal, melyek kötelességei teljesítéséhez 

szükségesek. Ezek: 

- egészséges, biztonságos munkakörülmény, 

- munkavégzéshez szükséges alapvető tárgyi feltételek, 

- munkavégzéshez szükséges tájékoztatás, irányítás 

 

A közalkalmazott általános kötelezettségei: 

 

- a feladat körét érintő jogszabályok betartása. 

- előírt helyen és időben történő munkavégzés 

- munkára képes állapotban köteles munkahelyén megjelenni 

- munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, az ellátott igényének szem 

előtt tartásával köteles elvégezni 

- be kell tartani a munkavédelmi, adatvédelmi, közegészségügyi előírást 

- tulajdonos gondosságával kezeli a rá bízott vagyont 

- munkája során a tudomására jutott titkot, valamint a munkáltatóra, illetve a 

tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrzi 
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- a munkaértekezleten az előírt időben részt vesz 

- a jelenlét ívet naprakészen vezeti 

- más intézményeknek adatszolgáltatást csak az intézményvezető engedélyével 

adhat 

- az intézmény elhagyása esetén távozásának célját és a távozás időpontját, az erre 

rendszeresített füzetbe jegyzi 

- ha a közalkalmazotti viszonyból eredő lényeges kötelezettségét vétkesen 

megszegi, fegyelmi felelősséget lehet megállapítani 

 

Munkakör ellátásával kapcsolatos feladatok: 

 

- mellékhelyiségek tisztántartása 

- WC, zuhanyzó, előtér, folyosó / fertőtlenítése, felmosása / 

- kézmosó folyadék, fertőtlenítők, WC papír, papírtörlők feltöltése 

- irodák, könyvtár, klubszoba, pihenő / porszívózása, bútorok portalanítása  

- ajtó kilincsek fertőtlenítése 

- negyedévente ablaktisztítás /függönymosás, heverők, fotelek, székek kárpitjainak tisztítása 

/ 

- nyári időszakban az intézmény udvarának rendben tartása, kerti bútorok előkészítése az 

idősek számára 

- 11.00 -11.45 étkezéshez való előkészületek 

- előkészül az ebéd fogadásához, átöltözik / fehér köpeny, fejkendő / 

- ebéd átvétele, ha darabos, annak átszámolása 

- ellenőrzi az étel hőfokát, mennyiségét, minőségét 

- az elvitelesek számára ételhordók megtöltése 

- előkészül a klubtagok ebédjének kiadagolásához, amit a gondozónő szolgál fel 

- ételminta elrakása, címkézése, a lejárt ételmintás üvegek kiürítése,  

o kifőzése, elrakása 

o a szennyes tányérokat, evőeszközöket, poharakat 3- fázisú mosogatóban előírás 

szerűen elmossa, szárítja, helyére rakja 

- az ételszállító edényeket a fekete mosogatóban elmossa 

- a konyhai bútorok felületének lemosása, kövezet felmosása, szemetes edények kiürítése 

- vezeti a HACCP tervben foglaltak tálalás ellenőrzési lapot, hűtőterek hőmérsékleti ellenőrzési 

lapját 

 

Naponta felelős az intézmény nyitásáért és szükség esetén biztonságos zárásáért, a rábízott 

intézmény kulcsaiért 

További teendőit az intézményvezető határozza meg: gondozói tevékenységet folytathat 

hiányzás és szükség esetén. 
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 VI.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. 

 

a. Munkakapcsolatok, együttműködés 

- Prizma- Junior Közétkeztetési Zrt. 

- a klub dolgozóival és ellátottjaival 

- az étkezést igénybe vevőkkel 

 

b. 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, ……………….. 

  

 

                                                                  

Munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, eredeti példányát a feladat végrehajtása 

céljából átvettem: 

 

 

                                                                         

 

Közalkalmazott 
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Általános adatok 

 

a. Az Intézmény neve, címe 

 

Név:  Kalászi Idősek Klubja 

Cím:  2011 Budakalász, Táncsics Mihály utca 19. 

E-mail: kalasziidosek.klubja@budakalasz.hu   

Tel:  06-26-341-435; 06704513696 

 

b. Az Intézmény fenntartója 

 

Budakalász Város Önkormányzata 

Cím: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

Tel: 06-26-340-266 

Az intézményvezetőre vonatkozóan a munkáltatói jogokat Budakalász Város Képviselő 

testülete gyakorolja. 

 

c. Az Intézmény jogállása 

 

Az intézmény önálló szakmai és részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. A 

munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A szolgáltatást végző dolgozók 

közfeladatot ellátó személynek minősülnek. A munkatársak a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban állnak. Az intézmény gondoskodik a megfelelő munkavégzési körülményekről. 

 

d. Az Intézmény irányító szerve 

 

Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) 

 

e. A szolgáltatásokról való tájékoztatás helyi módja 

 

- Budakalász Város Önkormányzatának honlapja 

- Szórólapok, kiadványok 

- Helyi sajtó (Budakalászi Hírmondó, minden háztartásba eljuttatott ingyenes havilap.) 

f. Az Intézmény részegységei 

 

- Nappali ellátás 

- Házi segítségnyújtás 

- Étkeztetés 

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

g. Foglalkoztatási bevétel 

 

Az intézmény nem szervez foglalkoztatást, abból bevétele nem származik. 

 

h. Tilalmak, etikai normák 

 

Az intézmény valamennyi dolgozója a szakma etikai kódexe szerint végzi munkáját. Szigorúan 

tilos az ellátottakkal eltartási, életjáradéki, öröklési jognyilatkozatot tenni. 

tel:06
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i. Esetátadások, esetelosztás rendje 

Az intézményben dolgozó munkatársak a hetente történő munkamegbeszéléseken tájékozódnak 

a különböző részegységekben folyó munkáról. A munkaértekezleten történik az esetek 

elosztása, valamint a részegységekben folyó szakmai munka koordinációja, felmerülő 

dilemmák, problémák megbeszélése. 

 

j. Az Intézmény ellátási területe 

 

Az intézmény ellátási területe Budakalász Város közigazgatási területe, étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és nappali ellátások vonatkozásában. 

 

k. Az Intézmény nyitva tartása 

 

Nyitva tartás: 

Munkanapokon: 07.00 – 15.00 óráig 

Az intézmény teljes nyitvatartási ideje alatt rendelkezésre áll a gondozási tevékenységet végző 

munkatárs, aki segítséget nyújt a hozzá forduló kliens számára. 

                                     

 
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 keleten 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 szerepköre régóta alkalmas 

a 15.17 km2 nagyságú 11 000 főt meghaladó lakosságú, magas népsűrűségű település, amely a 

90-es években rohamos, de mára csökkenő ütemű növekedésnek indult, főként a Budapestről 

kitelepültek miatt. 

 

Budakalászon 2689 fő a 60 éven feletti lakos. (forrás: Budakalász Város Önkormányzata, 

Anyakönyvvezető) 

 

 

60-70   éves     1143 fő 

71-80   éves       781 fő 

81-90   éves       277 fő 

91-100 éves         31 fő 

100 év feletti         1 fő (forrás: Budakalász Város Önkormányzata, Anyakönyvvezető) 

 

 

Az intézmény bemutatása 
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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 

figyelembe vételre 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 tartozik. Az intézmény 

akadálymentesített, így a mozgásukban korlátozott ellátottak is biztonsággal 

közlekedhetnek. 

Az intézmény a hét munkanapjain 07.00-15.00 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 klubgondozó, szakképzett gondozók, 

technikai dolgozó, és az adminisztrátor biztosítják. 

 

Személyi feltételek:  1fő intézményvezető – felsőfokú szakirányú végzettséggel                            

                                  1 fő (klub)gondozó – szakirányú végzettséggel 

                                  3 fő gondozó (házi segítségnyújtás)–  szakirányú végzettséggel 

                                  1 fő általános adminisztrátor 

                                  1 fő technikai munkatárs 

    2 fő gondozó (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 

szakirányú végzettséggel 
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A fenntartó által biztosított szolgáltatási elemek: 

 

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 

- 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 

 

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 07.00 –órától 15.00 óráig 30 főt tud ellátni. 

 

 

Nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 
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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 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. 

 

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

szolgáltatásokban elérhető legmagasabb szintjén biztosítsuk. 
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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. 

A munkatársak 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 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, fontosnak tartva, hogy szolgáltatásaink biztosítását az igénybe vevők számára jó 

körülmények között, megfelelő eszközökkel tudjuk biztosítani. 

Célcsoport: idősek (szépkorúak). 

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

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 
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- Budakalász Város Önkormányzatával, 

- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal,  

- Más hasonló alapellátást nyújtó intézményekkel – testvérintézményekkel, 

- Szociális bentlakásos intézményekkel /Napvirág Idősek otthona, Margit kórház 

geriátria részlege, Budai Irgalmas rendi kórház, Idősek Átmeneti Otthona Pomáz/, 

- Szakorvosi ellátással /Budakalász családorvosai, Szentendre Egészségügyi 

intézményei/, 

- Család és Gyermekjóléti Szolgálattal, 

- Florance Bt. Otthonápolási Szolgálattal, 

- A generációk közötti kapcsolattartás érdekében a nevelési – oktatási intézményekkel / 

óvodák, általános iskolák /. 

 

Együttműködés módja: 

 

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. 

 

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. 

 

Család és Gyermekjóléti 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. 

 

Az ellátottak demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei 

 

Demográfiai mutatók 

 

-  taglétszám                             átlag 18 fő 

-  engedélyezett férőhely             30 fő  
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-  legidősebb klubtag                   96 éves 

-  legfiatalabb klubtag                   67 éves 

-  átlagéletkor a klubban               81,5 év 

 

A statisztikai adatokból látható, hogy a nappali ellátás átlagban 61%-os kihasználtsággal 

működik, ami összefüggésbe került a SARS-CoV-2 pandémiával. 

 

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. Az 

általános egészségi állapot romlott, mozgásszervi betegek száma emelkedett. Ezáltal alapvető 

követelmény a szakképzett, egészségügyi végzettséggel (is) rendelkező gondozó folyamatos 

jelenléte a klub nyitvatartása alatt. 

 

 

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 – szociális étkeztetés keretében, külön megállapodás alapján 

 

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, szakorvosi javaslat birtokában. 
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Az étkezés az intézmény étkezőjében történő felszolgálással, a rászoruló személyek részére 

segítségnyújtással történik. 

Az étkezés időpontja: 12.00 – 12.45 óráig 

Az étkezésért térítési díjat kell fizetni. 

 

 

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 írásban. 

Az intézményvezető a gondozóval együtt, az előre egyeztetett időpontban, otthonában felkeresi 

az ellátást igénylő személyt. 

Minden esetben megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot a legközelebbi hozzátartozóval és kérjük, 

hogy legyen az időssel látogatásunkkor. Az igénybevétel napján megtörténik a megállapodás 

megkötése. 

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

formáját, módját. 

A szolgáltatás igénybevétele a következő nyomtatványok vezetése útján történik. 

- kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 

- nyilvántartás az alap, nappali ellátás igénybevételéről, a szociális igazgatásról és 

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

- nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója 

- megállapodás 

- jövedelemigazolás 

- orvosi igazolás 

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. 
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- 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 

 

Az 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. 

 

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. 

 

 

Ellátott jogi képviselő 

 

Az ellátottak jogi képviseletét ellátott jogi képviselő látja el. 

Az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alapellátást biztosító intézményt 

igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. 
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Az intézmény vezetője az ellátottakat tájékoztatja az ellátott jogi képviselő által nyújtható 

segítségadás lehetőségeiről, az ellátott jogi képviselő elérhetőségéről. 

 

Az ellátottjogi képviselő jogosult 

- az intézmény működési területére belépni 

- a vonatkozó iratokba betekinteni 

- a szolgáltatást végző dolgozókhoz kérdést intézni 

Az ellátottjogi 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 

 

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 higiénés körülményeinek 

megtartásában való közreműködés, 
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- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok kialakulásában való 

segítségnyújtás 

 

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, szükséglet alapú szolgáltatás nyújtása. 

A házi segítségnyújtást főállásban, teljes munkaidőben 3 gondozó 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. 

 

 

 

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 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. 
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A 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 gondozó mindig legmagasabb szakmai tudása szerint az etikai 

szabályok betartásával jár el. 

 

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, alapellátás keretei között 

- az ellátott mozgatása, aktív-passzív formában 

- 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 higiéné 

megtartásával kapcsolatos feladatok, tevékenységek ellátását. 

 

A feladatellátás érdekében el kell látni a következő tevékenységeket: 

a személyi higiéniával kapcsolatban 

- mosdatás, fürdetés 

- ágyneműcsere 

- kéz és lábápolás 

- borotválás, hajvágás 

- öltöztetés 

  a lakókörnyezeti higiéniával kapcsolatban 

      -    szennyes ruha, ágynemű összegyűjtése, valamint tisztítása 

      -    a lakásban jelentkező takarítási feladatok ellátása 

 

Közreműködés a háztartás vitelében 

 

A feladatellátás keretében biztosítani kell az ellátott személy háztartásának vitelét. 

- segítségnyújtás a bevásárlásban maximum 5 kg-ban meghatározva (élelmiszer, 

ruházat), 

- postai szolgáltatások lebonyolítása, 

- tüzelő beszerzés, 

- a következő havi térítési díjak beszedésében való közreműködés, 

- pontos és naprakész dokumentáció vezetése. 

 

Egyéni és csoportos foglalkozások szervezése, lebonyolítása 
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A feladatellátás keretében részt vesz a gondozott egyéni foglalkoztatásában, valamint a 

lehetőségekhez mérten segíti a gondozottjai 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. 

 

 

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. Az alapszolgáltatások párhuzamos igénylésének 

kiszűrése érdekében az ellátott írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e valamilyen 

alapszolgáltatást a kérelem benyújtásakor. 

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 
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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. 

 

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 

25%-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. 

 

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. 
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- 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 készségeit. 

- A szolgáltatás során nem megengedett a hátrányos megkülönböztetés. 

 

 

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. 

 

A szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, az 

ellátó rendszerben betöltött szerepe. 

 

Az ellátás biztosítása az intézmény megalakulása óta szerepel. 
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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: 

- az intézmény fenntartójával 

- más hasonló alapellátással 

 

Az együttműködés módja 

 

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. 

 

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. 

 

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, 

- folyadékfogyasztás lehetőségét. 
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Az étel helyben fogyasztására és az étel elvitelére csak az intézmény székhelyén (2011 

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 az általános 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. 

 

 

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. A vezető 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 díját 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. 

Az adminisztrátor a hátralékosokról negyedévente kimutatást készít a fenntartó felé és az 

intézmény számára, továbbá intézkedés történik az elmaradt összegek beszedése iránt.  

 

Tárgyi feltételek: 

 

A dolgozók részére a tárgyi feltételek biztosítottak, az informatikai eszközök adottak (vezetékes 

és mobiltelefon, számítógép, internet). 



21 

 

A munkavégzéshez szükséges közlekedési eszközök, védőeszközök szintén biztosítottak 

(kerékpár, gumikesztyű, kézfertőtlenítő, szájmaszk).  

 

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 házisegítségnyújtás. 

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 szolgáltatás 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. 

 

 

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. 
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Szervezeti ábra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Budakalász Város Önkormányzat 

(fenntartó) 

 
Intézményvezető 

 
Szociális 

étkeztetés 

 

Házi 

segítségnyújtás 

3 fő gondozó 

Idősek klubja 

1 fő gondozó 

Adminisztrátor 

Technikai munkatárs 

 
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. Jelenleg 1 fő szakmai üres álláshely van, 2021.09.01.napjától. 

Jelzőrendszeres 

házi 

segítségnyújtás  

2 fő gondozó 
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Az intézmény munkáját 1 fő családorvos megbízási szerződéssel segíti. 

Az intézménytől távolabb lakó időseinket mikróbusszal 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. 

 

Szakfeladatok: 

 

megnevezés                           szakfeladat szám 

 

- Idősek nappali ellátása                    881011 

- Házi segítségnyújtás                      889922 

- Étkeztetés                                      889921 

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 889923 

 

Az ellátás igénybevételének módja 

 

A gondozási szükségletet maguk az érintettek, vagy hozzátartozóik, ismerősük, illetve a házi 

orvosok, kórházi szociális munkások jelzik. 

Az igénylőnek a szolgáltatásra vonatkozó kérelmüket és jövedelemigazolásukat írásban az 

intézményvezetőjéhez kell benyújtani. A szolgáltatás megszűnése esetén szintén írásban kell az 

erre vonatkozó kérelmet benyújtani. 

A szociális étkeztetés kivételével, az igénylő a kérelméhez köteles csatolni orvosi véleményt az 

egészségi állapotára vonatkozóan. 

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

kérelmére szóban és írásban. 

Minden esetben megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot a legközelebbi hozzátartozóval és kérjük, 

hogy legyen az időssel látogatásunkkor. Az igénybevétel napján megtörténik a megállapodás 

megkötése. 

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

formáját, módját. 

Az ellátást igénybe vevőknek az ellátásokért személyi térítési díjat kell fizetni. A fizetendő 

térítési díjat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő Testületének a szociális 

szolgáltatások, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló mindenkori rendelete 

szabályozza. 

A szolgáltatás a jövedelemmel nem rendelkező ellátottak számára térítésmentes. 

A szolgáltatás igénybevétele a következő nyomtatványok vezetése útján történik. 

 

- kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez, 

- nyilvántartás az alap, nappali ellátás igénybevételéről, a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 20.§-ban foglalt adatokról, 

- nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója, 
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- megállapodás, 

- jövedelemigazolás, 

- gondozási terv, 

- gondozási napló, 

- igénybevételi napló. 

 

Az intézmény 2012-től naponta rögzíti ellátottait a KENYSZI rendszerbe. 

 

Az ellátásokat 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 

 

Az ellátottak jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 

 

- szociális helyzetére, egészségi állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított 

teljes körű ellátására, 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. 
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- 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. 

 

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, 
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- ha az ellátás feltételei nem állnak fenn. 

 

 

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 készségeit. 

- A szolgáltatás során nem megengedett a hátrányos megkülönböztetés. 

 

 

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 higiénéjére 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. 

- Továbbra is cél a térségi programokban való aktív részvétel. 

- Dolgozói továbbképzésekre való delegálás folyamatos és elengedhetetlen. 

 

 

intézményvezető 
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Legitimációs záradék 

 

Ezzel egyidejűleg a korábban elfogadott /2020.09.28./ és kiadott Szakmai Program hatályát 

veszti. 

 

 

 

Budakalász, …………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 
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1.sz.Melléklet Nyilvántartartási szám:…………. 

 

MEGÁLLAPODÁS 

/szociális étkezés/ 

 

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

Mihály utca 19. tel: 0626/341-435 adószáma: 15765592-2-13,) képviselője: Nagy Márta 

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

 

Név:  

 

Születési név: 

 

Lakcím:  

 

Anyja neve:  

 

Születési hely, idő:  

 

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.   

SzCs Mr. 21§ (5) igény esetén a munkaszüneti és pihenőnapon történő étkeztetés feltételeit is 

biztosítani kell, ha ez helyben megoldható. 

 

Az étkezést 

• helyben fogyasztással 

• az étel elvitelének lehetőségével 

• házhoz szállítással biztosítja. 

• diétás étkezés igény szerint 

 

Az étkezést biztosítja Prizma –Junior Közétkeztetési Zrt.  

1134 Budapest Róbert Károly körút 76-78. 

Helyben: Kalászi Idősek Klubja, 2011 Budakalász, Táncsics M.u.19. 
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4.) 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. 

 

5.) 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.) 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 2021.évben: 

 

                  Fenntartói döntés alapján intézményi térítési díj:               

                                              - Házhoz szállítás esetén:                              Ft/nap 

 

                                              - Helyben fogyasztás esetén:                         Ft/nap 

 

                   Személyi térítési díj:       

                                              - Házhoz szállítás esetén:                              Ft/nap 

 

                                              - Helyben fogyasztás esetén:                         Ft/nap   

            

6/1. A térítési díj megfizetésére kötelezett az ellátásért a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig 

köteles a személyi térítési díjat megfizetni. 

         Befizetés helye Kalászi Idősek Klubja 2011 Budakalász Táncsics Mihály u. 19.     

         

6/2.  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  

06/20 4899 529, bela.forgacs@ijb.emmi.gov.hu 
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8.) Az intézményi jogviszony megszűnik: 

• Az ellátott másik intézménybe történő felvétele esetén, 

• Az ellátott vagy törvényes képviselője írásban 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 írásban 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. 

 

 

 

Budakalász, 202…………………….. 

          

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

 ellátást igénybe vevő/törvényes képviselője    intézményvezető 

   

 

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

példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem. 

 

 

 

……………………………………………………………. 
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2.sz.Melléklet       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: Nagy Márta intézményvezető, mint 

szolgáltató, másrészről az ellátást igénybe vevő/törvényes képviselője: 

 

Név:  

Születési név:  

Lakcím:  

Anyja neve:  

Születési hely, idő:  

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, 

• 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. 
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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: 

A házi segítségnyújtás személyi térítési díja nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 

25%-át,  

amennyiben a házi segítségnyújtást és az étkeztetést együttesen veszi igénybe akkor a 

30%-át. 

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 Képviselő-testületének 30/2007.(VIII.25.) számú 

önkormányzati rendelete határozza meg. 

 

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 

 

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: 
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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 írásban 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. 

 

Budakalász, 202……………………. 

          

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

 ellátást igénybe vevő/törvényes képviselője          intézményvezető  

 

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

példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem. 

 

…………………………………………………………………..  
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3.sz.Melléklet 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: Nagy Márta 

intézményvezető, mint szolgáltató, másrészről az ellátást igénybe vevő/törvényes képviselője. 

 

Név:  

 

Születési név:  

 

Anyja neve:  

 

Születési hely, idő:  

 

Lakcím:  

 

között az alábbi tartalommal: 

 

1.) Az ellátás megnevezése: 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 

• 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 
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- 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. 

o 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 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 rendelete határozza 

meg. 

 

            Intézményi térítési díj: 

 

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 írásban 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. 
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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. 

 

 

 

Budakalász, 202………….. 

 

 

 

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

 az ellátást igénybe vevő/törvényes képviselője          intézményvezető 

 

 

A szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett a mai napon a megállapodás egy példányát 

átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem. 

 
 

…………………………………………………… 
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4.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 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. 

 

 
Ellenőrzési terv 

Megfigyelési, 

értékelési terület 

Megfigyelés 

időpontja 

Megfigyelést 

végzi 
Módszer Megjegyzés 

     

 Napi program  

megvalósítása  

november-

december hó 

 

intézményvezető megfigyelés írásban rögzítve 

étkezés (kiemelten az 

ebéd folyamata)  

november hó 

 

intézményvezető megfigyelés írásban rögzítve 

A technikai dolgozó 

munkarendje, a 

tisztaság ellenőrzése 

napi szinten 

folyamatos intézményvezető megfigyelés írásban rögzítve 

konyhai 

munka,(előírások 

betartása) napi szinten 

folyamatos intézményvezető megfigyelés írásban rögzítve 

Házi gondozás szúrópróba 

szerűen 

intézményvezető megfigyelés írásban rögzítve 

 az ellátotti 

dokumentáció, 

minden gondozónő 

havonta, 

szúrópróba 

szerűen 

intézményvezető megfigyelés írásban rögzítve 

munkaidő betartása alkalomszerű intézményvezető megfigyelés jelenléti ívben 

rögzítve 
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5.sz.Melléklet 

 

Képzési és továbbképzési terv 

 

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és szociális szakvizsgáról szóló 

9/2000. (VIII.4.) SzCsM.rendelet értelmében a személyes gondoskodást végző személyek 

folyamatos szakmai továbbképzésen kötelesek részt venni. 

Bejelentési kötelezettsége az intézményvezetőnek van. 

 

A továbbképzés célja 

 

Azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgál, 

amelyekre szükség van a szociális munka keretében az ellátottakkal való közvetlen foglalkozás 

megtartásához, az intézmény tevékenységének megszervezéséhez. 

 

Szakmai megújító képzés 

 

Szakmai megújító képzés lehet a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséghez és 

szakképzettséghez kapcsolódó, középfokú szakdolgozónak legalább 60 órás felkészítést 

biztosító képzés. 

 

Finanszírozás forrásai lehetnek: 

- fenntartói támogatás 

- pályázati források 

- térítésmentes képzések 

- alkalmazottak saját forrásai 

Helyettesítés 

 

Az intézmény a továbbképzések kiválasztásánál figyelembe veszi azok időpontját, időtartamát. 

A helyettesítést – amennyiben szükséges – helyettesítéssel vagy túlmunkával oldja meg. 

Előnyben részesülnek azok a képzések, amelyek munkaidőn túl elvégezhetők. 

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 (Idősek nappali ellátása) dolgozó 1 fő gondozó a házi segítségnyújtásban 

dolgozó 3 fő gondozó rendelkezik a jogszabályban előírt szakképesítéssel. A továbbképzési 

program időtartama 2021-2022.  

 

A képzésekben résztvevők várható száma: 3 fő gondozó + 1 fő intézményvezető. 

 

Hosszú távú továbbképzési tervem:  

Az idősek klubja ellátottaival közvetlenül foglalkozó munkatársak számára folyamatosan 

keresem, és támogatom a geriátriai és gerontológiai ismereteket nyújtó tanfolyamokon való 

részvételt. 
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6.sz.Melléklet     Nyilvántartási szám: …………………………. 

 

 

Megállapodás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére 

 

 

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

M.u.19., fenntartó: Budakalász Város Önkormányzata, 2011 Budakalász, Petőfi tér 1., 

képviseli: Nagy Márta intézményvezető), továbbiakban Intézmény, mint Ellátó,  

 

másrészről: 

Név: ……………………………………………………… TAJ szám: ……………………….. 

Születési név: …………………………………………………………………………………… 

Anyja születési neve:……………………………………………………………………………. 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………… 

Állandó lakcím: ………………………………………………………………………………… 

Elérhetőség:……………………………………………………………………………………... 

 

Törvényes képviselő neve: ……………………………………………………………………  

Születési név: ………………………………………………………………………………… 

Anyja születési neve:…………………………………………………………………………. 

Születési hely, idő: …………………………………………………………………………… 

Képviselet oka: gondokság, meghatalmazás, ………………………………………………… 

Állandó lakcím: ………………………………………………………………………szám 

alatti lakos (továbbiakban Ellátott),  

mint Ellátott igény bevevő között, az aluírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

1. A megállapodás tárgya 

 

Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 

mint   személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás igénybevételének lehetőségét. 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási tevékenység, 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 az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek 

elhárítására.  

 

2. Az ellátás időtartama 

 

Az intézmény a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást határozott / határozatlan időre biztosítja. 
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Az ellátás kezdete: 202 ……………………………… 

Az ellátás vége: ……………………………………… 

 

3. A megállapodás tartalma 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik. A 

szervezet diszpécserközpontja segélyhívás esetén a segítséget kérő nevének, címének és egyéb 

rendelkezésre álló információk közlésével értesíti a készenlétben lévő gondozót.  

 

A szolgáltatást nyújtó jelen megállapodásban az Ellátó biztosítja az Ellátott részére az alábbi 

szolgáltatásokat: 

• Az ellátott segélyhívása esetén a készenlétben, ügyeletben lévő gondozónak a 

helyszínen való 30 percen belüli megérkezését, 

• A segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali 

intézkedések megtételét, krízishelyzet elhárítását. 

• Amennyiben kompetencia hiányában a problémát nem sikerül elhárítani, úgy 

sürgősséggel ügyeletes orvost, mentőt köteles hívni a helyszínen lévő gondozó. 

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges berendezést a szolgáltatást nyújtó biztosítja, amely 

készülék a telepítés után is a szolgáltató tulajdona marad.  

 

Ellátott köteles a készüléket rendeltetésének megfelelően használni, melyről a készülék 

kihelyezésének időpontjában részletes tájékoztatást kap. 

 

Ha a készülék meghibásodott, az ellátott köteles jelezni ennek tényét, a meghibásodás okát a 

szolgáltató felé a meghibásodás észlelésétől számított 24 órán belül. 

Az ellátást igénybe vevő személy a használatra átadott készülék megóvásáért anyagi 

felelősséggel tartozik. Ha a meghibásodás az ellátott hibájából jött létre – leesett, folyadék 

került bele stb. – a szerelés költségét az ellátottnak kell fizetnie a szolgáltatótól kapott számla 

ellenében. 

 

A készülék kihelyezésének időpontja: 202…….. év ………………….hó ……………...napja. 

 

4. Térítési díj fizetése 

 

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

rendelet 14. § (1)-(2) (3) bekezdése alapján, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő 

személyi térítési díj azokra az ellátási napokra állapítandó meg, melyeken az igénylő 

otthonában működő jelzőkészülék található. 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017.(III.31.) önkormányzati 

rendelete az intézményi térítési díjakról (2) bekezdése alapján, a személyes gondoskodást 

nyújtó intézményben nyújtott szociális ellátásokért fizetendő személyi térítési díjakat az 

intézményvezető a jövedelemhatárok figyelembevételével a rendelet szerint állapítja meg. 
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Ehhez szükséges a jövedelemnyilatkozat kitöltése, valamint a jövedelmet igazoló 

dokumentumok csatolása. 

 

A térítési díjat havonta utólagos elszámolás alapján - ha e rendelet, az önkormányzat rendelete 

vagy a megállapodás másként nem rendelkezik - a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell 

befizetni a szolgálat pénztárában. 

 

Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként 

megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő 

megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj 

befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, 

lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. 

A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót 

a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében. 

 

 

A szolgáltatás során keletkezett díjat személyesen kell befizetni a szolgáltatást vezető 

székhelyen (2011 Budakalász, Táncsics M.u.19.) minden következő hónap 10.napjáig. 

 

5. Az igénybevétel feltételei  

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást - a szolgáltatást nyújtó intézménynél - szóban vagy 

írásban kell kérelmezni. A kérelemhez a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 1. számú 

mellékletének I. része szerinti orvosi igazolást (fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, 

illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést), 

valamint a jövedelemnyilatkozatot, és a szociális rászorultságot igazoló iratokat is csatolni kell. 

 

Cselekvőképességet érintő kérelmező esetén a kérelmet törvényes képviselője terjeszti elő, az 

érintett személy véleményének lehetőség szerinti figyelembevételével. A 

cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy az igénylést törvényes képviselőjének 

beleegyezésével teheti meg, önállóan akkor, ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét 

nem korlátozta. 

 

Ha szociális rászorultság több feltétel egyidejű fennállásán alapul, valamennyi feltételt külön 

igazolni kell. 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult: 

• az egyedül élő 65 év feletti személyt, 

• az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyt, 

• a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy 

pszichiátriai beteg személyt, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos 

biztosítását (a háztartásban élő kiskorút a személyek számában nem kell figyelembe venni). 
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A szociális rászorultság az ellátás igénybevételét megelőzően vizsgálandó. Ha az ellátást 

szociális rászorultság hiányában igénylik, a térítési díj az egyébként irányadónál magasabb 

összegben állapítható meg. 

 

Ha a szociális rászorultság határozott ideig áll fenn, a felülvizsgálat alatt álló személy számára 

- a határozott idő leteltét követő 60 napig - továbbra is biztosítani kell az ellátást. Ha az igénybe 

vevő e 60 napon belül nem csatolja a szociális rászorultságát igazoló iratot, a határozott idő 

leteltére visszamenő hatállyal a szociálisan nem rászorult személyekre vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni. 

 

6. Adatváltozások bejelentése 

 

Az Ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben beállt változásokról 

annak beálltától haladéktalanul, de legfeljebb 5 napon belül értesíteni az Ellátót. 

 

7. A megállapodás megszűnése 

 

Az Intézményi jogviszony azonnali hatállyal megszűnik: 

• A határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával, 

• A szolgáltatást biztosító jogutód nélküli megszűnésével, 

• A megállapodás megszüntetésének írásbeli kérelmével,  

• Az Ellátott halálával. 

 

Az ellátás megszüntetésének feltételei 

 

Jelen megállapodás írásban megszüntethető, a felek közös megegyezésével. 

Az Ellátott, illetve törvényes képviselője a megállapodás felmondását írásban, indoklás nélkül 

kezdeményezheti. 

Az Intézmény a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha  

• Az Ellátott részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn, 

• Az Ellátott számára más bentlakásos szociális ellátási forma igénybevételével él, 

• Az Ellátott a megállapodásban nem rögzített szolgáltatásokat végeztet, 

• Az Ellátott veszélyezteti a szolgálat munkatársának egészségét, testi-lelki épségét, 

• Az Ellátott nem a megfelelő módon használja a jelzőkészüléket (pl.szándékos 

készülékrongálás, kézi jeladót figyelmeztetés ellenére nem viseli, stb…), 

• Az Ellátott a szolgáltatási rendet súlyosan megsérti, 

• Az Ellátott elköltözik az ellátási területről, 

• Az Ellátott 3 hónapot elérő térítési díj elmaradása keletkezett 

 

A felmondási idő 15 nap, kivéve, ha az Ellátott vagy törvényes képviselője azonnali hatállyal, 

vagy meghatározott időponttól kéri a jogviszony megszüntetését. 
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Ha a szolgáltatást nyújtó által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult, illetve a törvényes 

képviselő nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a szolgáltatást 

nyújtó vezetőjéhez fordulhat. 

Ebben az esetben, az ellátás változatlan feltételek mellett mindaddig biztosításra kerül, amíg a 

Fenntartó, illetve a Törvényszék jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. 

A jogviszony megszüntetéséről a szolgáltatás vezetője írásos értesítést küld.  

 

A megállapodás megszüntetésekor a felek elszámolnak, mely magába foglalja az átadott és 

átvett tárgyi eszközök visszaadását, visszavételezésére vonatkozó megállapításokat. 

 

8. Panaszkezelés 

 

Az Ellátott vagy törvényes képviselője panaszával a szolgáltatást nyújtó vezetőjéhez fordulhat 

elsőként. Panasz tehető szóban, és írásban. A panaszost a szolgáltatást nyújtó vezetője 

meghallgatja, a megtett intézkedésekről a panaszost haladéktalanul szóban, vagy írásban 

értesíti.  

Amennyiben a panasztevő a panaszára kapott intézkedéssel nem elégedett, a következőkben a 

Fenntartóhoz fordulhat. 

 

A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődleges tárgyalás útján 

kívánják rendezni. Ha a panaszt ezt követően sem sikerül rendezni, az Ellátott a Fenntartóhoz 

fordulhat. 

Panasza kivizsgálásában az ellátottjogi képviselő is nyújthat segítséget. 

A terület ellátottjogi képviselője: Forgács Béla. 

Elérhetősége: Tel.: 06/20 489 9529;  E-mail: bela.forgacs@ijb.emmi.gov.hu  

 

9. A személyes adatok kezelése 

 

Az intézmény az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja.  

Az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII.  törvény előírásainak megfelelően kezeli. 

 

10. Egyéb rendelkezések 

 

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a szociális igazgatásról 

és a szociális ellátásokról szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

 

Alulírott Ellátott, illetve kötelezett kijelentem, hogy a biztosított szolgáltatás igénybevételének 

feltételeiről, tartalmáról, a vezetett nyilvántartásokról, a teljesítés feltételeiről, illetve a 

mulasztás következményeiről, az Ellátottat megillető jogokról és kötelezettségekről, a 

panaszjog gyakorlásának módjáról, az ellátottjogi képviselőről és elérhetőségéről, a megszűnés 

eseteiről szóló tájékoztatást megkaptam, azt tudomásul veszem. 

 

mailto:bela.forgacs@ijb.emmi.gov.hu
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Alulírott, Ellátott, illetve kötelezett a mai napon a megállapodás egy példányát átvettem, és a 

benne foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írják alá. 

 

 

Budakalász, 202…………………………….. 

 

 

Ellátott /Törvényes képviselő     Ellátó intézmény képviseletében 

 

………………………………         ………………………….. 

 

P.H. 
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