JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő - testületének
2019. július 11-i rendes, nyílt üléséről

Rendeletek: 17 /2019. (VII.12.)
Határozatok: 98-105 /2019. (VII.11.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 11-én tartott rendes, nyílt
üléséről.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai: Kiss Anita
Szentirmay Tamás
Bende László
Csikós Mihály
Dakóné Harkai Csilla
Dékány Zoltánné
Mihalik Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

jegyző
pénzügyi csoportvezető
aljegyző, jegyzőkönyv-vezető

Gondi Etelka
Pap Marianna
Szabó-Zádori Ivett

Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit! Megállapítom, hogy a Képviselőtestület határozatképes, 7 fő képviselőből 7 fő képviselő jelen van.
Az előzetesen kiküldött napirendhez képest módosítást szeretnék javasolni. A 6. 7. és 8.
számú, napirendi pontokat, már a bizottsági ülésen felvettük.
Ezen felül szeretném felvenni:
- 9. sorszámmal
az „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján
pályázat benyújtása és saját forrás biztosítása” tárgyú napirendi pontot,
- 10. sorszámmal a „Pályázat benyújtása rendkívüli szociális támogatásra” tárgyú
napirendi pontot, majd így 11. sorszámot kapná az „Egyéb ügyek”.
Van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtom a módosított napirendet.
A Képviselő-testület a módosított napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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NAPIREND:
1. Lakitelek

Önkormányzatának 2019.
önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

évi

költségvetéséről

szóló

2/2019.(II.15.)

2. A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2018. évi zárszámadása

Előadó: Kiss Anita polgármester
3. A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjólét Társulás tagjai közötti elszámolásról szóló

megállapodás módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester
4. Bocskai utca szilárd burkolattal történő ellátása

Előadó: Kiss Anita polgármester
5. Tájékoztató a polgármester 2018. december 31. és 2019. június 30. közötti munkájáról

Előadó: Kiss Anita polgármester
6. A Gondozási Központ Szakmai Programjának elfogadása

Előadó: Kiss Anita polgármester
7. A tanyagondnoki tevékenységnapló ellátott általi aláírás

mellőzésének jóváhagyása
Előadó: Kiss Anita polgármester
8. Közbeszerzési szabályzat kiterjesztése a Gondozási Központ bővítésének közbeszerzési

eljárás lefolytatására
Előadó: Kiss Anita polgármester
9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő

támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján pályázat benyújtása és saját forrás biztosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester
10. Pályázat benyújtása rendkívüli szociális támogatásra

Előadó: Kiss Anita polgármester
11. Egyéb ügyek

1. NAPIREND -

Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Az előterjesztésben tételesen fel vannak sorolva azok a pontok,
melyeknél a költségvetést módosítani kívánjuk. Van-e kérdés, hozzászólás?
Bende László képviselő: Érdemes felhívni a figyelmet arra a pontra, mely az iskolakezdési
támogatásról szól. Most minden a 3 gyerekes családokról szól, de az 1 és a 2 gyerekes
családok is ugyanolyan fontosak, és ha csak ennyivel is, de tudunk nekik segíteni.
Kiss Anita polgármester: A szociális rendeletet úgy alkottuk meg, hogy a rendelet
hatálybalépése napján lakiteleki lakcímmel rendelkezők kaphatják meg ezt a támogatást. Ezzel
elkerülve azt, hogy bárki csak a támogatás igénybevétele céljából létesítsen tartózkodási, vagy
állandó lakcímet.
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Csikós Mihály képviselő: Az is egy eleme ennek a rendszernek, hogy idén is van nyári
napközi, ahol a gyerekek hasznosan tölthetik el a nyarat. Továbbá szintén a költségvetésmódosítás része a gyermekorvosi rendelőbe történő klíma felszerelése. Sor került a felmérésre,
egyeztettük a kivitelezést. Programozható klíma lesz, mely éjszaka hűti le a rendelőt,
napközben pedig nem fogja a hideg levegőt fújni a betegekre. Tarthatatlan volt már az állapot.
Július 25-én fog sor kerülni a felszerelésére, így előre is kérjük a szülők és gyermekek türelmét.
Kiss Anita polgármester: Itt mindenképpen meg kell említeni a szúnyoggyérítést is, hiszen ez
nem egy önkormányzati feladat, hiszen ezt évekkel ezelőtt a Katasztrófavédelem feladatkörébe
adta a Kormány, így nem is kapunk erre finanszírozást. 3-4 évvel ezelőtt még konzorciumok
voltak, akik ellátták ezt a feladatot és nem is volt példa arra, hogy nem lehetett az esti órákban
kint tartózkodni a szúnyogok miatt. A probléma akkor jelentkezett, amikor az akkori
polgármester nem engedte a szúnyogirtást, így 1-2 évben ez elmaradt. Utána, amikor
kérvényeztük a programba való bekerülésünket, már nem ezek a konzorciumok látták el a
feladatot. A tavalyi év tanulsága alapján, április elején jeleztem a Katasztrófavédelemnek, hogy
fokozott figyelmet fordítsanak Lakitelekre és az üdülőterületre. Az országban talán a legelsők
között történt meg Lakiteleken a szúnyoggyérítés, de addigra már annyi szúnyog volt, hogy
szinte nem is érződött az irtás hatása. Amellett, hogy újra benyújtottam a
Katasztrófavédelemnek a fokozott igényünket, a szúnyogirtást végző cégnél is megrendeltem
az irtást az önkormányzat költségvetése terhére. Egy teljes körű földi irtás történt rövid időn
belül, a légire még nem került sor. Amikor a Katasztrófavédelem végezteti a légi
szúnyoggyérítést, akkor az a település teljes területén történik, illetve vannak olyan részek,
melyek kimaradnak, mivel van olyan lakiteleki lakosunk, aki határozottan tiltakozott a területe
fölött zajló irtás ellen. A földi irtás a Katasztrófavédelem megrendelése esetén 30 km-re szól.
Elsősorban az üdülőterületet érinti, illetve azokat a részeket, ahol a légi irtáskor nem tudnak
gyéríteni, pl. a védett területeken. Ezzel szemben az Önkormányzat a tanyás területekre is
megrendelte a földi irtást, tehát 70 km-re és valóban végig is mentek mindenhol a
hatótávolságnak megfelelően. A továbbiakra is ismételten kértem a Katasztrófavédelemtől a
szúnyoggyérítés előre vételét Lakitelek esetében. Ebben a költségvetés-módosításban
szerepel, hogy az Önkormányzat költségvetése terhére további szúnyoggyérítést rendeltünk.
Sajnálatos, hogy a feladatokat sorra viszik el, a finanszírozást pedig nem mi kapjuk. A lakosság
által befizetett adóforintok is a kötelező feladatok ellátására mennek, valamint arra, amikor ezen
feladatokra nem kapunk elegendő pénzt és ki kell egészítenünk, netán egy nem önkormányzati
feladatot kell a lakosság érdekében elvégezni. Én javaslom a jövőben egy saját szúnyogirtó
eszköz megvásárlását. Kerestem egy olyan szakképesítéssel rendelkező személyt, aki ezt a
feladatot szabályszerűen elvégezné. Van-e további hozzászólás?
Szentirmay Tamás alpolgármester: Jó lenne, ha saját magunknak tudnák gyéríteni a
szúnyogokat, mert egy melegködös földi szúnyogirtás 1.778.000 Ft-ba kerül, tehát nem kis
összegről van szó, és ha nyaranta több alkalommal is ki kellene ezt az összeget fizetnünk, az a
költségvetésben nagyon meglátszódna.
Kiss Anita polgármester: Van-e a Képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet
tartózkodás nélkül elfogadta.
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7

igen szavazattal,

ellenszavazat

és

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2019. (VII.12.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
önkormányzati rendeletének módosítása

szóló

2/2019.(II.15.)

1. §
Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) rendelet (a
továbbiakban rendelet) 2.§ helyébe az alábbi szöveg lép:

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
2. §
/1/ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2019. évi
költségvetésének
- bevételi főösszegét
- kiadási főösszegét
- költségvetési hiány összegét

1 004 720 210 Ft-ban
1 456 205 700 Ft-ban
451 485 490 Ft-ban

állapítja meg.
/2/ A Képviselő-testület az /1/ bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
a) a hiány belső finanszírozására szolgáló
működési célú pénzmaradvány igénybevétele
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

104 799 426 Ft
346 686 064 Ft

2. §
A rendelet 3. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE
3. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi működési költségvetését jelen rendelet 1.sz.
mellékletének részletezése szerint 858 980 819 Ft bevétellel és 614 450 324 Ft kiadással
hagyja jóvá.
A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 1.1.sz.
mellékletének részletezése szerint 492 111 436 Ft bevétellel és 469 214 979 Ft kiadással
hagyja jóvá.
3. §
A rendelet 4. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A LAKITELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE
4. §
A Képviselő-testület a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetését 5 847 296 Ft
működési bevétellel, 77 002 381 Ft működési kiadással, 1 000 000 Ft felhalmozási kiadással,
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69 481 725 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 2. sz. mellékletének
részletezése szerint.
4. §
A rendelet 5. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A GONDOZÁSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSE
5. §
A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2019. évi költségvetését 25 622 600 Ft működési
bevétellel, 63 000 Ft felhalmozási bevétellel, 88 431 825 Ft működési kiadással, 69 420 000 Ft
felhalmozási kiadással, 69 293 193 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3.
sz. mellékletének részletezése szerint.
5. §
A rendelet 6. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE
6. §
A Képviselő-testület a Községi Könyvtár 2019. évi költségvetését 50 000 Ft működési
bevétellel, 13 830 554 Ft működési kiadással, 1 157 000 Ft felhalmozási kiadással, 14 855 788
Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése
szerint.
6. §
A rendelet 7. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A LAKITELEKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSE
7. §
A Képviselő-testület a Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2019.07.01-től a költségvetését
7 902 401 Ft működési bevétellel, 120 678 647 Ft működési kiadással, 1 020 000 Ft
felhalmozási kiadással, 113 796 246 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5.
sz. mellékletének részletezése szerint.
A rendelet további paragrafusainak a sorszáma értelemszerűen eggyel növekszik.
7. §
A rendelet 10. § helyébe az alábbi szöveg lép:
TARTALÉK KÉPZÉSE
10. §
/1/ A Képviselő-testület 2019. évi költségvetésében 11 093 512 Ft működési általános tartalékot
képez. A tartalék felosztásáról a Képviselő-testület dönt.
/2/ Környezetvédelmi céltartalék: 500 000 Ft.
/3/ Céltartalék árvízi védekezésre: 1 000 000 Ft.
/4/ Szennyvíztelep karbantartásra elkülönített céltartalék: 13 934 481 Ft.
/5/ Beruházási tartalék: 850 471 Ft
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/6/ Módosított pénzmaradvány tartalék: 24 091 828 Ft
A költségvetésben szereplő tartalékok mindösszesen: 51 470 292 Ft.
8. §
A rendelet 1. sz. és 1.1.sz. melléklete módosul a jelen rendelet 1.sz. melléklete szerint.
A rendelet 2. sz. melléklete módosul a jelen rendelet 2.sz. melléklete szerint.
A rendelet 3. sz. melléklete módosul a jelen rendelet 3.sz. melléklete szerint.
A rendelet 4. sz. melléklete módosul a jelen rendelet 4.sz. melléklete szerint.
A rendelet 5. sz. mellékleteként kerül beiktatásra jelen rendelet 5.sz. melléklete.
A rendelet 5. sz. mellékletének sorszáma 6. számra módosul.
A rendelet 6. sz. melléklet sorszáma módosul 7. számra, valamint tartalma módosul a jelen
rendelet 6.sz. melléklete szerint.
A rendelet 7. sz. melléklet sorszáma módosul 8. számra, valamint tartalma módosul a jelen
rendelet 7.sz. melléklete szerint.
A rendelet 8.sz mellékletének sorszáma módosul 9. számra.
A rendelet 9. sz. mellékletének sorszáma módosul 10. számra, valamint tartalma módosul a
jelen rendelet 8.sz. melléklete szerint.
9. §
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Lakitelek, 2019. július 11.

Kiss Anita sk.
polgármester

2. NAPIREND -

Gondi Etelka sk.
jegyző

A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2018. évi
zárszámadása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2019. (VII.11.) határozata
A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2018. évi zárszámadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2018. évi
zárszámadását elfogadja.

Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata
- Nyárlőrinc Község Önkormányzata
- Irattár
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1. sz. melléklet
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege 2018.

KIADÁSOK

BEVÉTELEK
2018. évi
módosított

2018. évi
teljesítés

Telj.
%

14 184 000

14 174 475

14 214 013

Közhatalmi bevételek

0

0

0

100 Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulék és
sz. h. a.

Működési bevételek

0

0

5 943

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatások

0

0

0

Működési célra átvett pénzeszközök

0

0

0

Beruházási kiadások

0

34 000

33 390

149 525

149 525

Felújítás

0

0

0

149 525

149 525

Pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

47 017

Maradvány 2018. évről

0

0

47 017

14 184 000

14 324 000

14 369 481

Megnevezés
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

2018. évi tervezett

Finanszírozási bevételek
Előző évi maradvány igénybevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

14 184 000 14 324 000

Megnevezés

Dologi kiadások

14 369 481 100 KIADÁSOK ÖSSZESEN

2018. évi
tervezett

2018. évi
módosított

2018. évi
teljesítés

Telj.
%

9 655 000

9 853 000

9 852 934

100

1 909 000

1 948 000

1 947 273

100

2 620 000

2 489 000

2 488 867

100

100

2. melléklet

Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás működési kiadásai és bevételei
2018. költségvetési évre
eredeti
előirányzat
9 032 000
512 000
111 000

módosított
előirányzat
8 996 000
675 000
182 000

Személyi juttatások összesen

9 655 000

9 853 000

9 852 934

100

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

1 909 000

1 948 000

1 947 273

100

üzemeltetési anyagok beszerzése
Készletbeszerzések összesen:

575 000
575 000

86 000
86 000

86 054
86 054

100
100

Kommunikációs szolgáltatások

0

309 000

308 772

100

0
0
0
1 890 000
0
1 890 000

0
0
0
84 000
1 913 000
1 997 000

0
0
0
84 062
1 912 725
1 996 787

100

155 000
0

92 000
5 000

92 199
5 055

155 000

97 000

97 254

100

2 620 000

2 489 000

2 488 867

100

Beruházások

0

34 000

33 390

98

2018. évi maradvány

0

0

47 017

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

14 184 000

14 324 000

14 369 481

100

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
Finanszírozási bevételek

14 184 000
0

14 174 475
149 525

14 219 956
149 525

100

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

14 184 000

14 324 000

14 369 481

100

Megnevezés
törvény szerinti illetmények
költségtérítések, egyéb juttatások
külső személyi juttatások

közüzemi díjak
vásárolt élelmezés
karbantartás
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
egyéb szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások
általános forgalmi adó
egyéb különféle kiadások
Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások
Dologi kiadások

teljesítés
%
8 995 743
100
675 286
100
181 905
100

teljesítés

3. melléklet
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2018. évi maradványának kimutatása

01

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

14 219 956
14 322 464

2

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

03

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

04

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

05

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

06

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

07

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

08

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C)

Összes maradvány (=A+B)

16

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

17

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

18

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

-102 508
149 525
0
149 525
47 017

47 017
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0
47 017

3. NAPIREND -

A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjólét Társulás tagjai
közötti elszámolásról szóló megállapodás módosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Erről a megállapodásról korábban már döntöttünk, azonban a
társulási ülés alkalmával a másik két település kérte ennek a módosítását. Van-e kérdés,
hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
99/2019. (VII.11.) határozata
A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjólét Társulás tagjai közötti elszámolásról szóló
megállapodás módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tisza menti Köznevelési és
Gyermekjólét Társulás 2019. július 1. napjával történő kiválására vonatkozó döntéséhez
kapcsolódóan jóváhagyja a tagok közötti elszámolást tartalmazó módosított
Megállapodást melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a Polgármestert annak
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Kiss Anita polgármester
értelemszerű

Értesül:

- Irattár
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Megállapodás
Nyárlőrinc, Tiszaug és a kiváló Lakitelek Önkormányzata közötti elszámolásra
1. A Társulás az Intézmény útján ellátott feladatok ellátásához költségvetési
támogatást igényelt, mellyel kapcsolatos feladatokat a Társulás székhely
önkormányzata: Lakitelek Önkormányzata végzi, a munkaszervezési feladatokat
a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal látja el. Az óvodai feladatok ellátásához
kapcsolódó normatívát 2019. 08. 31-ig Lakitelek igényelheti meg, ezért a
létszámarányos elszámolást csak augusztus 31. után lehet elkészíteni.
2. A Társulás működése alatt a tagi Önkormányzatok között ingatlan tekintetében
közös tulajdon nem keletkezett, e körben ezáltal egymással elszámolási
kötelezettségük nem áll fenn. A Lakiteleken 3 telephelyen működő intézmény
ingatlanai átadásra kerülnek a Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsődének, a
nyilvántartásban levő ingóságokkal együtt.
3. Az új intézmény 2019. 07. 01. új bankszámlát nyit. A meglévő bankszámlához
2019.06.30-ig van aláírási joga. A Lakiteleki Polgármesteri Hivatalban vezetett
pénztárnak 2019.06.30-án nem lehet egyenlege.
4. A nyilvántartásban levő követelések és kötelezettségek átadásra kerülnek
Nyárlőrinc Községi Önkormányzatnak.
5. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, valamint a Tisza menti Köznevelési és
Gyermekjóléti Társulás bankszámláján 2019.06.30-án levő összegek felosztásra
kerülnek a tagi önkormányzatok között, mely részét képezi a 2019. 08.31-i
záródátumú elszámolásnak.
6. A tagi Önkormányzatok Képviselő-testületei az elszámolást soron követő
ülésükön, de legkésőbb 30 napon belül megtárgyalják s annak elfogadása
tekintetében döntést hoznak.
7. A 2017-2019. évekhez kapcsolódó tagi túlfizetések és követelések a 2019.08.31i záródátumú elszámolás részét képezik.
8. A társulás és intézménye működése óta meglevő iratanyag Lakitelek
Önkormányzatának irattárában megtalálható.
A tagi önkormányzatok a megállapodást annak elolvasása, közös értelmezése,
tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyóan aláírták.
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:
LAKITELEK Önkormányzata
6065 Széchenyi krt. 48.
NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata
6032 Dózsa György u. 34.
TISZAUG Község Önkormányzata
6064 Rákóczi út 51.
Lakitelek, 2019. június
- 13 -

Jóváhagyó határozat száma:

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

Polgármester

LAKITELEK Önkormányzata
6065 Széchenyi krt. 48.

Kiss Anita

NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata
6032 Dózsa György u. 34.

Pénzváltó István

TISZAUG Község Önkormányzata

Káré Gábor
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4. NAPIREND -

Bocskai utca szilárd burkolattal történő ellátása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: A Képviselő-testület célja, hogy minél több utcát lássunk el szilárd
burkolattal. A korábbi években 5 utca aszfaltozása történt. Ennek folytatása lenne a Bocskai
utca. A belterületi mellett a külterületi és az üdülőterületi útjaink is rossz állapotba kerülnek egyegy extrém időjárás alkalmával. Igyekszünk minél jobban visszaállítani a járható állapotot, de
évről-évre csökkennek ezek a rossz utak. A közelmúltban 5 külterületi utat építettünk meg és az
anyagi lehetőségekhez képest szeretnénk ezt tovább folytatni. A belterületi utakat is
megpróbáljuk járhatóvá tenni, külső vállalkozó segítségével a napokban a József Attila utca
karbantartása zajlik jelentős lakossági segítséggel. Egy gép párhuzamosan a külterületen is
dolgozik. A lakosság türelmét kérem! Van-e kérdés, hozzászólás?
Dékány Zoltánné képviselő: Lassan, de biztosan és megalapozottan haladunk. Ne
csodálkozzunk, hogy nem tudunk mindent megvalósítani, hiszen az eljárások lefolytatása, a
törvényes keretek betartása rengeteg időt és pénzt vesz igénybe. Az elmúlt években sok
területen sok mindent kellett megoldanunk, így ne csodálkozzunk, ha lassan haladunk.
Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással
ellenszavazat nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
100/2019. (VII.11.) határozata
Bocskai utca szilárd burkolattal történő ellátása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Bocskai utca szilárd burkolattal
történő ellátását.
2. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kiss Anita polgármestert,
hogy a beszerzési eljárást lefolytassa, majd a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási
szerződést aláírja.
Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Beruházási Csoport
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

- 15 -

5. NAPIREND -

Tájékoztató a polgármester 2018. december 31. és 2019. június
30. közötti munkájáról
/Tájékoztató kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
Dékány Zoltánné képviselő: Amikor valaki számot ad a munkájáról, a tökéletességre nem tud
törekedni, mindent nem tud beleírni. Amikor újra átvettem ezt az anyagot, több minden
eszembe jutott. A lakossággal való kapcsolattartás kimaradt, holott Polgármester asszony ajtaja
mindig nyitva áll mindenki előtt. Én azt látom, hogy a képviselők, a polgármester, a jegyző a
lakosság szolgálatában van, de nem a szolgája. A kettő nem ugyanaz, bár van, aki hajlamos a
kettőt összetéveszteni. Továbbá a felkészültség is egy fontos feladat, és tapasztalom, hogy
Polgármester asszony valóban végzi is. Az intézményi kapcsolattartást úgyszintén, ami sok időt
képes igénybe venni. Szép gesztusnak tartom azt is, hogy Polgármester asszony szán arra
időt, hogy mindenkit felköszöntsön a névnapján, születésnapján. Arról nem is esett még szó,
hogy mennyi időt vesz igénybe egy-egy ellenőrzés. Ha visszagondolok az elmúlt 40 évre, nem
túloznék, ha azt mondanám, összesen nem volt annyi ellenőrzés, mint a mostani 3 évben.
Ehhez nem csak szakszerűen és szabályosan kell dolgozni, de nem kevés idegi
megterheltséggel jár és sok időt is igénybe vesz. Természetesnek vesszük, ha egy
polgármester ilyen közvetlen az emberekhez, pedig ez nem általános és nem jellemző
mindenütt. Nagyon tetszett a beszámoló. Ezeket a munkákat nagyon sok közös munka és
közös gondolkodás előzte meg. Köszönöm szépen!
Szentirmay Tamás alpolgármester: Teljes mértékben egyet értek. Az elmúlt években
bebizonyosodott, hogy Kiss Anita polgármesternek is nagyon jó. Sok településen jártam már, de
sehol nem tapasztaltam, hogy a polgármester ajtaja mindig nyitva legyen, kivéve persze, ha
éppen tárgyal. Ez mindent megmagyaráz. Én csak 1 hétig helyettesítettem Polgármester
asszonyt, de bizony nem volt könnyű helyt állni. Mindig jött valaki, különböző problémákkal.
Polgármester asszony mindezek mellett már házhoz is megy, és élő facebook-bejelentkezésen
keresztül is ad tájékoztatást a lakosságnak.
Kiss Anita polgármester: Szeretném kiemelni, hogy mindig mindenhol a polgármester van
előtérbe helyezve, de a képviselő társak ugyanúgy ott vannak mindenben. Sőt, ahhoz, hogy
magabiztosan tudjak dönteni, fontos, hogy mind a képviselőkre, mind a munkatársaimra
számíthassak. Nagyon könnyű még a legjobb munkában is hibát találni, de igyekszünk
tökéletesen dolgozni, a lakosság érdekeit figyelembe véve, a törvényesség keretein belül.
Köszönöm szépen és számítok Rátok a későbbiek során is! Itt egy olyan csapat dolgozik, aki az
ötleteivel segíti a munkát és mindig meg tudjuk találni a kompromisszumot. Van-e további
hozzászólás? Amennyiben nincs, térjünk rá a következő napirendi pontra!

6. NAPIREND -

A Gondozási Központ Szakmai Programjának elfogadása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
101/2019. (VII.11.) határozata
A Gondozási Központ Szakmai Programjának elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő- testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen határozat
mellékletét képező Gondozási Központ Szakmai Programját.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Gondozási Központ
- Irattár
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I.

Az intézmény megnevezése és cím adatai:
Intézmény neve: GONDOZÁSI KÖZPONT
Székhelye: 6065 LAKITELEK, BÉKE UTCA 20
Adószáma: 16636327-2-03
Telefon: 76/ 449-071
E-mail címe: gondozasikozpont@lakitelek.hu

II.

Fenntartó adatai:
Fenntartó neve: LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA

Címe:6065 LAKITELEK, SZÉCHENYI KRT.48
Adószáma:

III.

Intézmény által biztosított szolgáltatások:

1. Alaptevékenységi célú kormányzati funkciók:
68/2013(XII.29.) NGM rendelet


102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása



102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása



102031 Idősek nappali ellátása



102032 Demens betegek nappali ellátása



107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán



107052 Házi segítségnyújtás



107055 Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás

2. Az intézmény által biztosított szolgáltatások adatai:
A. Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Engedélyezett férőhelyek száma: 14 fő
Ellátási terület: Magyarország egész területe
B. Idősek demens betegek nappali ellátása
Engedélyezett férőhelyek száma: 25 fő
Ellátási terület: Lakitelek Közigazgatási területe
C. Szociális étkeztetés szociális konyhán
Engedélyezett férőhelyek száma: nincs létszám korlát
Ellátási terület: Lakitelek Közigazgatási területe
D. Házi segítségnyújtás
Engedélyezett férőhelyek száma: 27 fő
Ellátási terület: Lakitelek Közigazgatási területe
E. Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás
Két körzet:
1 körzet: Felsőalpár 1-91, Kisalpár 1-120, Szikra 1-7
2 körzet: Szikra 55-205, Szikra 228-348, Szikra 207-225 (Kapásfalu)
Engedélyezett férőhelyek száma: nincs létszám korlát
Ellátási terület: Lakitelek Közigazgatási területe- külterület.
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Térítési díj:
Térítési díjat a 29/1993. (II. 17.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról szóló Kormány rendelet és a Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2019.(III.15.) önkormányzati rendelete írja elő.

IV.

A Gondozási Központ, mint szociális szolgáltatást nyújtó intézmény

1. Alapelvek
A. Szükségletekhez igazodó segítségnyújtás biztosítása. A szolgáltatást igénybe vevő,
gondozásra szoruló ember egészségi, szociális és pszichés állapota alapján határozzuk
meg a segítségnyújtás módját, gyakoriságát.
Szem előtt tartjuk az egyén individuális szabadságát, fizikai teljesítőképességét, mentális
állapotát.
Szükség esetén társ szervekkel szorosan együttműködve segítünk a rászorulókon.
B. Nyitottan működtetjük az intézményt, ami egyrészről lehetővé teszi a bentlakók számára
a szabad mozgástér biztosítását, másrészről a látogatók fogadását.
A szabad mozgástér biztosításába tartozik a bentlakók az Intézményből kimenőre, illetve
távolétre mehetnek. Ennek módját, tartamát a házirend szabályozza.
A látogatók száma, látogatás rendszeressége nincs korlátozva. A látogatók fogadási
rendjét a házi rend tartalmazza.
Gyakran vannak olyan rendezvényeink, amelyek a község valamennyi nyugdíjasának
szól, ezzel is biztosítva az ismerősök, régi barátok találkozását a bentlakó idősekkel.
C. Szakmai felkészültség: az intézmény alkalmazottai 100%-ban szakképzettek.
Folyamatosan továbbképzéseken vesznek részt, amely lehetővé teszi, hogy a gondozási,
ápolási munka a szakmai ismereteken alapuló tudatos tevékenység legyen. Mivel a
szolgáltatás nyújtás közvetlen „tárgya” maga az ember, így nagyon lényeges elvárás az
alkalmazottakkal szemben:
 az empátia,
 az elfogadás képessége,
 és az elhivatottság.
Fontos feladat az intézmény dolgozóinál a „Kiégés” (Burnout) megelőzése. Vezetői
feladat csapat építés és a dolgozók munkahelyi problémáinak feltárása, megbeszélése
majd megoldás keresése. Szakdolgozói továbbképzések biztosítása, mely a megelőzést és
az esetleg kialakult szindróma kezelését biztosítja.
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2. A szakmai program célja:
Meghatározza a vonatkozó jogszabályok, az egyedi sajátosságok alapján az intézmény szakmai
tevékenységét és ennek érdekében megállapítsa:












az intézményi szolgáltatás célját, feladatát,
az ellátottak körét,
a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét,
rendszerességét,
az ellátás igénybevételének módját,
az ápolási, gondozási, rehabilitációs, és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát,
az ellátottak, és az ellátásban közreműködő dolgozók jogainak védelmével kapcsolatos
szabályokat,
az intézmény szervezetére vonatkozó szakmai, szervezeti információkat (a szervezeti
egységek feladatköreinek megjelölését, létszámát és szakképzettség szerinti
megosztását),
a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott
szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását,
a szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, az
ellátó-rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelését,
a más intézményekkel történő együttműködés módját.

3. A szakmai program hatálya:
A szakmai program a jóváhagyás napján lép hatályba.
A szakmai programot a szakmai program egyes elemeinek a megváltozása, módosulása esetén
módosítani kell.
A szakmai program személyi hatálya kiterjed az ellátottakra, valamint a szolgáltatásokat nyújtó
személyekre.
4. A Gondozási Központ feladata
A Gondozási Központ integráltan működő, vegyes profilú intézmény. Szociális alapellátásokat,
Tanyagondnokságot biztosít Lakitelek Nagyközség közigazgatási területén, és szakellátást
Magyarország egész területére kiterjedően.
Alaptevékenysége körében végzi:





szociális étkeztetést,
a házi segítségnyújtást,
a nappali ellátást (idősek, demensek),
Tanyagondnoki szolgálatot

Szakellátás tevékenysége körében:
 tartós bentlakásos intézmény működtetése.
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5. Az ellátandó célcsoport jellemzői
Minden ellátási formánál meghatározásra került, hogy kik vehetik igénybe a szolgáltatást. A
gyakorlat azt mutatja, hogy a legnagyobb igény az időskorúak körében van. Lakitelken is
jellemző a nyugdíjasok körében az egy személyes háztartás. Sajnos a 70 éven felüliek közül már
sokan megözvegyültek, a család vagy nem itt lakik, vagy dolgozik, így az idős ember mások
segítségére szorul. Először még a szomszédot, ismerőst kéri meg egy-egy kisebb gond
megoldására, de a kor előre haladtával vagy az egészségi állapot romlása miatt igényli a szociális
ellátás valamelyik formáját.
Az összes ellátottunk jelentős része 75 év feletti. Az ő esetükben jellemző a
mozgáskorlátozottság, a magányosság problémája, valamint a mentális leépülés.
Az intézmény lényegesen kisebb százalékban lát el fogyatékkal élőket.
6.A Gondozási Központ szolgáltatás tájékoztatás helyi módja:
 Személyes
 Telefonos
 Elektronikus
Tájékoztatás munkanapokon hivatali munkaidőben.

V.

Alap tevékenységek
Szociális étkeztetés

1. Igénybe vehetik:
Azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell
gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjai részére tartósan, vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai
betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek részére is lehetőséget kell biztosítani az
étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkezés
biztosítására.
2. Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel:
 kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
 elvitelének lehetővé tételével,
 lakásra szállításával.
A Gondozási Központ mindezeket fel tudja vállalni, de az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy a
lakásra szállításra van a legnagyobb igény.
3. Az étkeztetés személyi feltételei:
 2 fő segítő (csak az étel kiosztásában vesz részt, mivel a főzés nem helyben
történik)
 1 fő adminisztrációban vesz részt (az összes szakterületen segít az
adminisztrációban).
 a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők és a tanyagondnokok is szállítják
szükség esetén az ebédet az ellátottaknak.
- 24 -

Házi segítségnyújtás

1. Házi segítségnyújtás célja
Gondoskodni:
 azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem
képesek és róluk nem gondoskodnak, vagy nem tudnak gondoskodni,
 azokról
a
pszichiátriai
betegekről,
fogyatékos
személyekről,
valamint
szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos
feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
 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.
2. Házi segítségnyújtás feladata:
 az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése
 az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és közvetlen lakókörnyezete
higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés,
 segítségnyújtás az ellátást igénybevevő háztartásának vitelében,
 az ellátottat érintő veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése, illetve a kialakult
veszélyhelyzet elhárítása,


A gondozónő feladata ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást
igénybevevő fizikai, mentális, szociális szükséglete:
 a saját környezetében,
 életkorának, élethelyzetének és egészségügyi állapotának megfelelően,
 meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével
biztosított legyen.
 A gondozási tevékenység egyik alapelve, hogy a gondozónő az ellátást
igénybevevővel segítő kapcsolatot alakítson ki, tartson fenn. Fontos a
gondozónő
személyisége,
rátermettsége,
megbízhatósága,
szakképzettsége, és tapasztalata.
3. Szolgáltatási elemek:
 Személyi gondozás keretében:
 Segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében történik:
- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
- családdal való kapcsolat tartás segítése
- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős
tevékenységben való közreműködés
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
 Gondozási és ápolási feladatok körében:
- mosdatás, fürdetés
- öltöztetés
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ágyazás, ágyneműcsere
inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
haj, arcszőrzet ápolása
száj higiénia segítése
bőr és köröm ápolása
folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
mozgatás ágyban, decubitus megelőzés
felületi sebkezelés
gyógyszer adagolása (írásos orvosi utasításra), gyógyszerelés
monitorozása
- vérnyomás és vércukormérés
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való
közreműködés, használatának betanítása, karbantartásában
segítségnyújtás
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése
(kompetencia határ betartásával!)
 Szociális segítés keretében:
 A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben
- mosás
- vasalás
 A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer
kiváltása
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkeztetés előkészítésében
- mosogatás
- ruhajavítás
- vízhordás (közkútról)
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása, ha szakmai
kompetenciát nem igényel.
- hó eltakarítása és síkosság mentesítés a lakás bejárata előtt
 Segítségnyújtás vészhelyzet kialakulásának megelőzésében és a
kialakult vészhelyzet elhárításában. (kompetencia határ betartásával!)
 Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés
segítése.
-

4. A feladatellátás szakmai tartalma
Az alapszolgáltatásban részesülő személyre vonatkozóan a gondozási terv készítése akkor
szükséges, ha azt a szakmai rendelet kötelezővé teszi. Fontos tudnivaló, hogy 2017. február 17től egyes alapszolgáltatások (támogató szolgálat, házi segítségnyújtás) esetén a gondozási terv
készítésének kötelezettsége megszűnt.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. számú melléklet A) rész I- II. pontja,
valamint B) rész I- II. pontja tartalmazza Tevékenységnaplót. Az 5. sz. mellékletben a házi
segítségnyújtás tevékenységnaplója két részre vált, a szociális segítés és a személyi gondozás
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jogosultsági kategóriákhoz igazodóan kerül kialakításra, mely a könnyebb alkalmazhatóságot
szolgálja. Ennek vezetése a házi segítségnyújtó feladata.
5. A feladatellátás módja:
Függ a feladatellátás tartalmától. Minden estben figyelembe kell venni az orvos, és az
intézményvezető utasításait, valamint a gondozási szükséglet vizsgálatának az eredményét.
Segítséget jelent a munkatársakkal való megbeszélés, tapasztalatcsere.
6. A feladatellátás rendszeressége:
A feladatellátás történhet:
 rendszeresen
 esetenként.
7. Az ellátás igénybevételének módja:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő,
illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik, a házi
segítségnyújtás esetében is a szolgáltatás biztosítása az ellátott kérelme alapján történik. Az
igény benyújtását követően, az igénybevételt megelőzően el kell végezni a gondozási szükséglet
vizsgálatát.
A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért
szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet
vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés
vagy személyi gondozás indokolt.
A gondozási szükséglet vizsgálata és a vizsgálat eredményének igazolása a 36/2007. (XII.22.)
SZMM rendelet 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlapon történik. Az értékelő adatlap
kitöltésében a háziorvos a megjelölt orvosi szakkérdésekben közreműködik.
8. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogai:
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 szolgáltató az általa biztosított ellátást oly módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást
igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására,
különös tekintettel:
o az élethez, emberi méltósághoz,
o a testi épséghez,
o a testi-lelki egészséghez való jogra.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem.
Az ellátó köteles biztosítani, hogy az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel,
jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra
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illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybe vevő
szociális rászorultságának tényére.
9. A szolgáltatást végzők jogai:
A házi segítségnyújtást végzők esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó
megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat, személyiségi jogaikat,
munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket
biztosítson számukra.
A házi segítségnyújtást végző szociális gondozónő közfeladatot ellátó személynek minősül.
10. A házi segítségnyújtás személyi feltételei:
Ezt a szakfeladatot 3 gondozónő látja el, az ellátottak száma változó az engedélyezett létszámon
belül. A működési engedély 27 fő ellátására ad lehetőséget.
A szakképzettségi arány 100 %-os.

Idősek, demens betegek nappali ellátása
1) A nappali ellátás célja:
Ellátási terület elsősorban azok a saját otthonukban élő idősek, demens betegek, akik önmaguk
ellátására részben képesek. A nappali ellátást igénybe vevőknek meglévő képességek
megőrzésében, a szunnyadó készségek előhívásában, fejlődésében szükséges gondolkodni.
A nappali ellátás fontos területe az idősebb generáció közösségi életének, így célja, hogy
közösségi programokat szervezzen, valamit helyet biztosítson ezeknek.
Az ellátás enyhítse az egyedüllét és a magány érzését, segítséget nyújtson a társas kapcsolatok
ápolásában, a tartalmas időtöltésben, mely pótolhatja a hiányzó családi gondoskodást is.
Hozzájárulva a napi életritmus megtartásához.
A nappali ellátás segítséget nyújt:
 az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésében
 az étkeztetés megszervezésében
 hivatalos ügyek intézésében
 egészségügyi alapellátás elérésében
 krízishelyzetek megelőzésében, esetleges kezelésében
 a fizikális és mentális állapot megtartásában.
Az intézmény működési engedélyébe 2010-ben bekerült a demens személyek ellátásának
engedélye a nappali ellátás keretében.
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2) A szolgáltatás értékei:
A szociális szolgáltatások biztosítása során a következő értékeknek kell érvényesülni:
 Szociális biztonság (minden szükséget szenvedő ellátásban részesüljön)
 Preventív szemlélet (a problémára azonnali reagálás)
 Relatív biztonság (az egyén színvonala ne süllyedjen tovább)
 Differenciáltság
 Az ellátások, szolgáltatások „idős barát” legyen
 Az ellátások, szolgáltatások alapvetően a megbomlott szociális egyensúly
korrekciójára hivatottak.
3) A szolgáltatás alapelvei:









Egyenlőség
Igazságosság
méltányosság
Társadalmi integráció
szektorsemlegesség
Innovativitás
Minőség a szolgáltatásban
Hatékonyság, hatásosság, elvének megvalósulása.

4) A szolgáltatás biztosítása során figyelembe vett szemlélet:









5)








Egyénre szóló (személyközpontú ellátás biztosítása)
Holisztikus ellátási szemlélet
Szükségletek, igények komplex felmérése
Integrált emberkép
Szükséges, optimális beavatkozások meghatározása
Ne árts! elve.
Holarchia szemlélet (egyén és közösség kapcsolata)
Rászorultság helyett méltányosság elve
Intimitás (személyközi viszonyok)
Szolgáltatás elemei:
Tanácsadás
Készségfejlesztés
Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás
Esetkezelés
Felügyelet
Gondozás
Közösségi fejlesztés
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6) A feladatellátás módja:
Az ellátott állapotához és az intézményi lehetőségekhez igazodó ellátás biztosítása.
7) A feladatellátás rendszeressége:
A feladatellátás történhet:
- rendszeresen és
- esetenként.
Az egyéni igényeket minden esetben figyelembe vesszük. Hétköznap 7.30 órától 17.30 óráig
tartózkodhatnak a nappali ellátást igénybevevők az intézményben. Ezen belül saját maguk döntik
el, hogy mikor érkeznek, és távoznak az intézményből.
A szabadidős programok ki vannak függesztve, így mindenki eldöntheti, melyiken kíván részt
venni.
8) Az ellátás igénybevételének módja a törvény szerint:
A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője
kérésére történik.
A kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell szóban, vagy írásban benyújtani. A vezető dönt a
felvételről, és írásban értesíti a kérelmezőt.
9) Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogai.
 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 Az ellátó köteles biztosítani, hogy az ellátott egészségi állapotával,
személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról
más ellátást igénybevevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen
tudomást, különös tekintettel az ellátást igénybevevő szociális rászorultságának
tényére.
 A szolgáltatást végzők jogai:
A nappali ellátást végzők esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez
kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat, és
személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő
munkavégzési körülményeket biztosítson számukra.
Az előgondozással megbízott személy közfeladatot ellátó személynek minősül.
10) A nappali ellátás személyi feltételei
A Gondozási Központ nappali ellátásának működési engedélye 25 főre szól.
Idősek és demens betegek nappali ellátását, kulturális, szabadidős tevékenységét biztosítja
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Az ellátás létszáma a gyakorlatban tartósan 10 fő alatt van, így 1 fő szakképzett dolgozó van
alkalmazásban. A mentálhigiénés ellátás heti 5 órában történik.
A szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód elvét meg kell tartani.
A szolgáltató az általa biztosított ellátást oly módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást
igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására,
különös tekintettel:
o az élethez, emberi méltósághoz,
o a testi épséghez,
o a testi-lelki egészséghez való jogra.
Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem.

Tanyagondnokság
1) A tanyagondnoki szolgáltatás célja
A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések és
tanyák esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a
települések szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség
elérése. Igény szerint a kistérségi közlekedési szolgáltatásokban való részvétel.
2) A tanyagondnoki szolgáltatás működése
A tanyagondnoki szolgálat a Gondozási Központ SzMSz-e, Szakmai Programja alapján, és az
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39. § (1-2-3) bek., valamint a helyi szükségletek alapján
 közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és kiegészítő feladatokat),
valamint
 az önkormányzati feladatok megoldását segítő, és kiegészítő tevékenységként a
Gondozási Központ feladat ellátását segítő közvetett szolgáltatásokat végez.
3) A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre
A település külterületén és egyéb belterületén életvitelszerűen tartózkodó lakosság, rászorultság,
kor, egészségi állapot, szociális vagy egyéb tényezőkre tekintet nélkül.
A tanyagondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.
Jelenleg külterületként Lakitelekhez tartozik: Felsőalpár, Kisalpár, Szikra-tanya.
I.Tanyagondnoki körzet: Szikra 1-7, Felsőalpár1-91, Kisalpár1-120.
II.Tanyagondnoki körzet: Szikra 55-205, Szikra 228-348, Szikra 207-225 (Kapásfalu).
2011 évi záró adat 554 külterületi lakos (forrás normatíva igénylés munkaanyag 2012.)
Kettő tanyagondnoki szolgálat alakítása, és működtetése szükséges.
Lakitelek Önkormányzat 29/2012.(VI.08) számú rendelete a tanyagondnoki szolgáltatást
szabályozza.
4) A feladatellátás módja:
Az ellátott állapotához és a feladat ellátási lehetőségekhez igazodó ellátás biztosítása.
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5) A feladatellátás rendszeressége:
A feladatellátás történhet:
o rendszeresen és
o esetenként.
Az egyéni igények figyelembevételével
6) Szolgáltatási elemek:
A tanyagondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó
alapfeladatai:
 közreműködés
 az étkeztetésben,
 a házi segítségnyújtásban,
 a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
 az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
 a háziorvosi rendelésre szállítás,
 az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
 a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás
biztosítása;
 az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása,így
 az óvodába, iskolába szállítás,
 az egyéb gyermekszállítás.
Az óvodás és iskolás gyermek szállítására az 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet a
közúti közlekedés szabályai az irányadóak. A gyermekek biztonságos közlekedéséért,
utaztatásáért személyesen a gépjármű vezetője a felelős. /tanyagondnok/
Óvodás és iskolás korú gyermek szállításakor, a személygépjárműnek minősülő jármű
személyszállításához egyéb kísérő, felügyelő személyzetet nem ír elő.
A gyermekeket szállító gépjárművekre elöl – hátul, sárga, gyermekeket ábrázoló tábla,
plusz GYERMEKSZÁLLÍTÁS felirat kikerül.
A tanyagondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó
feladatai a lakossági szolgáltatások, kiegészítő feladatnak minősülnek, így
a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szerezése, segítése,
b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.
A tanyagondnoki szolgáltatás során az Önkormányzati feladatok megoldását segítő,
közvetett szolgáltatásnak minősül:
a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,
b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.
A tanyagondnoki szolgálat köteles segíteni a Polgármesteri Hivatal munkáját.
A tanyagondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat
kell ellátnia. A többi kötelező feladatot úgy kell ellátnia, hogy az alapellátáshoz
kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.
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Az egyéb – nem kötelező – szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha azok
kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetik.
7) Az ellátás igénybevételének módja.
A tanyagondnoki ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes
képviselője szóbeli vagy írásbeli kérésére történik.
8) A kapcsolattartás lehetséges módjai
Személyesen: a tanyagondnoki szolgálattal való kapcsolattartásra az esetek többségében az
igénybevételkor kerül sor. Az igénybevétel dokumentálása az adott szolgáltatás elvégzésének
elismerését igazoló szolgáltatásnaplónak az igénybevevő részéről történő aláírásával történhet.
Telefonon: a tanyagondnok számára biztosítani kell a telefonon történő mobil elérhetőséget,
hogy az igénybevevők távollétében is jelezni tudják számára szükségleteiket.
Írásban: rendszeres ellátási igényét, észrevételeit és esetleges panaszait az ellátottak írásban is
jelezheti a Gondozási Központ vezetőjének, vagy közvetlenül a fenntartónak.
9) A szolgáltatás igénybevételi szándékának jelzése
A szolgáltatással ellátott településrész lakossága a helyben szokásos tájékoztatási módozatok
szerint értesül a lehetőségekről. A lakosok szolgáltatás iránti igényeiket a tanyagondnoknál
személyesen vagy telefonon, a szolgáltatást fenntartó a polgármesteri hivatalban/ Gondozási
Központban, személyesen illetve írásban jelezhetik a szolgáltatásról tájékoztató
dokumentumokban megjelölt személynél.
A szolgáltatásra igényt tartó személy a településen belüli szolgáltatási igényét minimum 2
munkanappal előbb bejelentheti és egyeztetheti a tanyagondnokkal, a településen kívüli
szolgáltatási igényét pedig 4 munkanappal előbb kell bejelentenie és leegyeztetnie. A
feladatellátás egyrészt a bejelentés sorrendjétől, másrészt a bejelentett probléma fontosságától
függ. személyes szolgáltatások körébe tartozó alapellátási feladatok nem sérülhetnek, valamint a
gazdaságosság szempontjának figyelembe vételével kell dönteni.
10) Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogai.
 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 szolgáltató az általa biztosított ellátást oly
módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybevevőket megillető
alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös
tekintettel:
 az élethez, emberi méltósághoz,
 a testi épséghez,
 a testi-lelki egészséghez való jogra.
Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a
magánéletével kapcsolatos titokvédelem.
Az ellátó köteles biztosítani, hogy az ellátott egészségi állapotával, személyes
körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást
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igénybevevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást,
különös tekintettel az ellátást igénybevevő szociális rászorultságának tényére.
 A szolgáltatást végzők jogai: A tanyagondnoki ellátást végzők esetében
biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják,
tiszteletben tartsák emberi méltóságukat, és személyiségi jogaikat, munkájukat
elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket
biztosítson számukra.
A tanyagondnoki feladattal megbízott személy közfeladatot ellátó személynek
minősül.
11) A tanyagondnokság személyi feltételei
A Gondozási Központ tanyagondnoki ellátásának működési engedélye 2 körzetre szól. Az
ellátandó külterületi lakosság lélekszáma a 554 fő, így 2 fő dolgozót kell alkalmazni. A
dolgozók kötelesek a feladatellátáshoz szükséges képzésben, továbbképzésben részt venni.
1. Tárgyi feltételek: A munkavégzéshez rendelkezésre áll 2 db gépjármű, melyek a
Gondozási Központ tulajdonát képezi. / Suzuki Grand Vitara, Volkswagen Kombi
Transzporter./
Üzemeltetése: gépjármű üzemeltetési szabályzat alapján.
2. Helyettesítés módja:
 a tanyagondnoki alapképzésnél magasabb iskolai végzettséggel rendelkező
szociális/humán képesítéssel rendelkező személy feladatellátásával

VI.

Szakfeladat
Bentlakásos részleg /Ápolást-gondozást nyújtó/

1) Az ellátás célja
Az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes körű
ellátásának, átlagos ápolást gondozást igénylők és demens betegek ellátásának a biztosítása.
Az intézményben elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolásáról,
gondozásáról kell gondoskodni, akiknek az egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést
nem igényel. A Gondozási Központ bentlakásos részlegébe az a 18. életévét betöltött személy is
felvehető, aki betegsége, vagy fogyatékossága miatt nem tud önmagáról gondoskodni.
2) Az ellátás feladata
Az intézmény a szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az megfeleljen a
jogszabályban meghatározott szakmai szempontoknak, feladat ellátási követelményeknek.

3) A bentlakásos részleg feladata:



lakhatásról való gondoskodás,
ápolási, gondozási feladatok ellátása,
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napi háromszori étkezés biztosítása,
ruházattal és textíliával való ellátás,



egészségügyi ellátás biztosítása,



mentálhigiénés ellátás biztosítása,



a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás,



a lakók ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása.

4) A feladatellátás módja, szakmai tartalma
 A nap 24 órájában a nővérek folyamatos felügyeletet biztosítanak.
 Az intézményben lakók olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget kapnak,
melynek során a meglévő képességeik, készségeik javítására kerül sor. A
gondozásnak az idős ember egyéni szükségleteihez kell alkalmazkodnia, ezért
fontos, hogy az ápolónő ismerje az ellátott fizikai, egészségügyi, mentális
állapotát.
 Fizikai ellátás
Az ápolási, gondozási feladatok között el kell látni a következő tevékenységeket:
 gyógyszer átadása, beadása,
 orvos utasítására injekció beadása,
 fürdetés, mosdatás,
 tisztába tevés, ágytálazás,
 öltöztetés,
 az ellátottak mozgatása, emelése
 decubitus megelőzés,
 kéz- és lábápolás
 a szennyes ruha gyűjtése,
 tiszta ruha átadás.
 A feladatellátás az ápolók munkaköri leírása, a vezető és az orvos utasítása, valamint az
ellátottak igénye szerint történik.
 A 14 fő bentlakó idős egy gondozási egységben kerül ellátásra.
 Az intézményben élők saját ruházattal rendelkeznek. Akinek nincs megfelelő
mennyiségű és minőségű saját ruházata az intézmény – a teljes körű ellátás keretében –
kiegészíti azt. A textília egyéni számmal van megjelölve, így elkerülhető az
összecserélődés.
 Az ellátottaknak a napi háromszori étkezés biztosított, melyből egy fő étkezés főtt étel,
az ellátottak egészségi állapotának, a vonatkozó előírásoknak megfelelően. Az ételt az
Önkormányzat vállalkozásában lévő Laki konyha szállítja az intézménybe, szerződésben
rögzített feltételekkel.
Az étkezések időpontja a Házirendben került rögzítésre.
 Az étkeztetés módja:
a) az intézmény ebédlőjében történő felszolgálással, illetve
b) szükség szerint az ellátott szobájába történő szállítással.
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Ha az étkezésben részesülő egészségi állapota indokolja, az orvos javaslatára az ellátott
részére diétás, vagy gyakoribb étkezést biztosítunk.
 Egészségügyi ellátás
Feladata: az egészség védelme, a betegségek megelőzése, a már kialakult betegségek
korai felismerése és gyógyítása.
Az intézmény biztosítja a rendszeres orvosi felügyeletet és szükség szerint a szakorvosi
ellátást.
Az otthonba beköltözőt az intézmény orvosa megvizsgálja, fizikai, egészségügyi
és mentális állapotát felméri. Ennek alapján, a vezető ápoló, vagy megbízása alapján
műszakvezető szakdolgozó elkészíti az egyéni gondozási tervet.
Az intézmény orvosa heti 4 órában van alkalmazva, ami heti 2x2 óra rendelési időt jelent.
Az ápolási, gondozási tevékenységet szakdolgozók végzik, akiknek a munkájuk nagy
odafigyelést, empátiát, jó kapcsolatteremtő készséget, és tapintatot igényel. Fontos az
ápolók összehangolt munkája, a rendszeres megbeszélés, a precíz műszakátadás (írásban
és szóban is).
 Szakorvosi vizsgálatra, kórházi ellátásra az intézmény orvosa, vagy az ügyeletes orvos
utalja az ellátottat. A beteg szállítása a legtöbb esetben mentővel és betegszállítóval
történik.
A kórházi kezelés ideje alatt az intézmény vezetőjének megbízása alapján rendszeresen
érdeklődünk a beteg állapota felől. Látogatások alkalmával gondoskodunk a ruhanemű és
a tisztálkodási eszközök cseréjéről.
 Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás: az intézmény az alapgyógyszer
csoportba tartozó gyógyszerekből rendelkezik az ellátásban részesülők rendszeres, illetve
eseti gyógyszer szükségleteihez igazodó megfelelő mennyiségű készlettel. Az
alapgyógyszer készletet havonta az intézmény orvosa állítja össze az intézményvezető
javaslata alapján. Az alapkészletbe tartozó gyógyszereket intézményi költségen szerezzük
be. Az alapkészletbe nem tartozó gyógyszerek költsége az ellátottat terheli.
A test távoli gyógyászati eszközök beszerzése is intézményi költségen történik. Ebbe a
körbe tartoznak pl. a különböző járóbotok, járókeretek, kerekes székek, szoba-WC, stb. A
testközeli gyógyászati segédeszközök költsége a lakókat terheli.
Ebbe a körbe tartoznak pl. a szemüvegek, lúdtalpbetétek, gyógycipők stb. A testközeli
eszközök között kivételt képez az inkontinens betegek ellátásához szükséges anyagok,
eszközök beszerzése, mely szintén intézményi költségen történik.
A gyógyszereléssel kapcsolatos kérdések a Gyógyszerelési Rendben kerültek
leszabályozásra, amely az orvosi szobában ki van függesztve.
 Mentálhigiénés ellátás
A mentálhigiénés ellátás feladata: az intézményben élő idős embernél olyan személyiség
szerkezet fenntartása, amely alkalmassá teszi őt arra, hogy belső harmóniáját megőrizve
környezetébe be tudjon illeszkedni és ott békében éljen.
A mentálhigiénés ellátás keretében biztosítjuk:
 a személyre szabott bánásmódot,
 a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos
megbeszélést,
 a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
 az ellátott családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit,
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a gondozási tervek megvalósítását, a mindennapi életvitelhez szükséges szociális
készségek fejlesztését
 a hitélet gyakorlásának feltételeit
 segítjük, támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok
kialakulását és működését
A lelki egyensúly fenntartásában fontos szerepet játszik, hogy a bentlakó idősek
valamennyien lakiteleki lakosok. Így nem jelent akkora megrázkódtatást a megszokott
környezettől való elszakadás. A beilleszkedést kedvezően befolyásolja, hogy az újonnan
érkező rögtön ismerősökkel találkozik.
Mivel kis létszámú a bentlakásos részleg, így az egyéni, személyre szabott bánásmód
megvalósítása sem okoz problémát.
Intézményünk különös figyelmet fordít arra, hogy a beköltöző, bentlakó idős családi
kapcsolata továbbra is fennmaradjon. Az ápolónők és a mentálhigiénés feladatot ellátó
figyelemmel kísérik a látogatások gyakoriságát, segítséget nyújtanak abban, hogy az idős
személy lehetőleg családi körben töltse el a nagyobb ünnepeket.
Igyekszünk mindent megtenni az ellátottak testi-lelki aktivitása fenntartásának
érdekében. Fizikai tevékenység keretében a jól mozgókat bevonjuk a kert gondozásba
(locsolás, gyomlálás), nyáron bab-borsó fejtésbe, télen a dió pucolásba, stb. Szép nagy
kerttel rendelkezünk, ahol szívesen sétálgatnak az idősek.
A szabadidő kulturált eltöltését szolgálják a különböző társasjátékok,(sakk, dominó,
kártya, malom, stb.) Rendelkezésre állnak könyvek, folyóiratok, televízió, rádió, videó. A
kulturális programok közül nagyon népszerű az óvodások, iskolások műsora, amelyet
egy-egy nagyobb ünnepen adnak elő.
Az intézmény bentlakói és bejárói közösen vesznek részt a szórakoztató és kulturális
rendezvényeken, ahová rendszeresen külső előadót is meghívunk.
Mód és lehetőség van a hitélet gyakorlására. Az egyházak képviselői rendszeresen
látogatják az időseket, a jól mozgó ellátottak pedig járnak a templomba. A községben
működő Karitasz szervezet segíti ezt a munkát.
5) Az intézmény által nyújtott szolgáltatások köre
 Térítésmentes szolgáltatás:
Az intézményben a nővérek végzik a fodrászati (hajápolás, kérésre hajvágás) teendőket.
Fodrászt igény szerint hívunk, ez esetben az térítésköteles.. A férfiak borotválása a
szakdolgozók feladata.
Az ellátottak körmének az ápolását szintén az intézmény szakdolgozói oldják meg.
Igény szerint különböző beszerzéseket (élelem, ruhanemű, tartós használati cikk, stb.)
végzünk. Aki mozgóképes elkísérjük a boltba, piacra.
Az orvosi javaslatra gyógytornász segíti az ellátottak rehabilitációját.
 Szolgáltatás térítés ellenében:
Van lehetőség fodrász, manikűrös, pedikűrös, gyógymasszőr igénybevételére, az ellátott
költőpénze terhére.
A telefon használata szintén térítés köteles, külön készülék van felszerelve az
ellátottaknak, amely kártyával működik.
Egyéb szolgáltatásokért nem kell fizetni az ellátottaknak.
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 Az ellátás igénybevételének a módja
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele önkéntes, az
ellátást igénylő vagy törvényes képviselője szóbeli, vagy írásbeli kérelmére
történik. A kérelmet minden esetben az intézmény vezetőjéhez, vagy a
fenntartóhoz kell benyújtani.
 Idős otthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, vagy a jogszabályban meghatározott
egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén
nyújtható. Önköltség megfizetése esetén, gondozási szükséglet vizsgálat nélkül az
engedélyezett létszám 15 %-áig felvehető az igénylő. 1 év bent tartózkodás után a
gondozási szükséglet vizsgálatot el kell végezni. Ha az ellátott jogosulttá vált a
gondozási szükséglete alapján az ellátásra, részére a férőhelyet, a többi ellátottal
azonos módon kell biztosítani.
 A gondozási szükséglet vizsgálatot az intézmény vezetője végzi, a beutaló szerv
(a fenntartó) kezdeményezése alapján.
 Az intézményvezető a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak
szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét,
továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását.
 Az értékelő adatlap eredménye alapján igazolást állít ki a gondozási szükséglet
vizsgálatáról, melynek egy példányát átadja a kérelmezőnek, egy példányt pedig
megküld a fenntartónak.
 A beutalásról az önkormányzat Emberi Erőforrás Bizottsága dönt, és határozatban
értesíti az ellátást igénylőt.
 Amennyiben a szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a gondozási
szükséglet vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet
felülvizsgálatát kérheti az intézmény fenntartójánál.
 Az intézmény vezetője az ellátást igénylővel „Megállapodást” köt, amely
tartalmazza az intézményi ellátás idejét, az intézmény által nyújtott szolgáltatások
formáját, módját, körét.
6) Érdekképviseleti Fórum működése és eljárási rendjének szabályozása valamint a
választás rendje.
Az otthonban lakók érdekvédelmét az érdekképviseleti Fórum látja el.
Tagjai:
 választás alapján az ellátottak képviseletében: 2fő
 választás alapján az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül:1fő
 választás alapján az intézmény dolgozóinak képviseletében:1fő
 kijelölés alapján az intézményt fenntartó szervezet képviseletében:1fő
Feladatai:
 megtárgyalja az ellátottak panaszait és intézkedést kezdeményez intézményvezető felé
 tájékoztatást kérhet az intézményvezetőjétől az ellátottakat érintő kérdésben, az ellátás
szervezésével kapcsolatban
 intézkedést kezdeményezhet a fenntartó és más hatóságok felé, ha az intézmény
működésével kapcsolatban jogsértést észlel
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az Érdekképviseleti Fórum névtelen bejelentésekkel nem foglalkozik

Az Érdekképviseleti Fórum működése:
 az Érdekképviseleti Fórum tagjait a lakók, hozzátartozók választják és delegálják
egyszerű szavazati többséggel.
 az Érdekképviseleti Fórum tagjai maguk közül választják meg a Fórum elnökét. Az
elnöki tisztet csak lakó vagy a hozzátartozók képviselője töltheti be. Határozatképes az az
Érdekképviseleti Fórum akkor, ha a tagok 2/3-a jelen van
 az Érdekképviseleti Fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy-egy
példányát az érintetteknek, a tagoknak és az intézményvezetőjének meg kell küldeni
 az Érdekképviseleti Fórum tagjait 4 évre választják
Az Érdekképviseleti Fórum elnökének feladata:
 napirend összeállítása, kiadása
 az Érdekképviseleti Fórum üléseinek levezetése (szükség esetén megbízhat más is)
 gondoskodik az Érdekképviseleti Fórum üléseiről, jegyzőkönyv készítéséről (szükség
esetén megbízhat más is)
 az Érdekképviseleti Fórum képviselete az előzetesen kapott felhatalmazás alapján
 a tagok segítése
A tagok feladatai:
 az Érdekképviseleti Fórum ülésein való aktív részvétel, ellátottak panaszainak
összegyűjtése és szükség szerinti előadása
Az Érdekképviseleti Fórum tagság megszűnik:
 az intézményi jogviszony megszűnésével
 lemondással az Érdekképviseleti Fórum tagja lemondását írásban továbbíthatja az
Érdekképviseleti Fórum elnökének
 visszahívással a megválasztásra vonatkozó eljárás szabályai szerint indoklással, egyszerű
szavazati többséggel történik
 elhalálozással
 A tagság megszűnése esetén az Érdekképviseleti Fórum elnöke kezdeményezheti az új
tag választását. Amennyiben az elnöki tisztet betöltő tagság szűnik meg, úgy az
intézményvezető kezdeményezheti az eljárás lefolytatását a választás szabályai szerint.
7) Jövedelemvizsgálat
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért személyi térítési díjat kell
fizetni, amelyet az intézményvezető az elhelyezést megelőzően, értesítés formájában
állapít meg.
Az intézményvezető az intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően
megvizsgálja az ellátást igénylő:
 havi jövedelmét
 jelentős pénzvagyonát
 és jelentős ingatlanvagyonát.
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A térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja:
o havi jövedelmét
o és pénzvagyonát.
Az ellátást igénylő, vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a
mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az
esetben nem kell elvégezni a jövedelem vizsgálatot. Biztosítani kell ugyanakkor, hogy az
ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mintha a vállalást
ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.
8) Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogai
Az intézmény vezetője gondoskodik az intézményen belül az ellátottak és az ellátást végzők
emberi és állampolgári jogainak érvényesüléséről.
Ennek egyik alapfeltétele, hogy mindkét fél tisztában legyen a saját és a másik fél jogaival.
Az intézmény vezetője biztosítja ezen jogok és az intézmény kötelezettségének
ismertetetését. A Házirendben erre részletesen kitérünk.
9) Az ellátottak jogainak védelme
Az ellátásban részesülő személy jogainak, érdekeinek érvényesítésére az intézmény keretein
belül az Érdekképviseleti Fórum áll rendelkezésre, melynek a működését szintén a
Házirendben szabályoztuk.
Ha az ellátott jogainak, érdekeinek érvényesítésére nem képes, az intézményvezető
intézkedés megtételét kezdeményezi az intézmény fenntartójánál, illetve felveszi a
kapcsolatot az ellátott-jogi képviselővel.
Az intézményvezetőnek kötelessége gondoskodni az ellátott-jogi képviselő nevének,
elérhetőségének a közzétételéről.
Panasz esetén az intézményvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a
panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem
intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől
számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.
10) A szociális szolgáltatást végzők jogainak a védelme
A dolgozók munkájukat az Etikai Kódex elveinek megfelelően végzik. Munkába lépéskor a
szociális munka etikai kódexét minden dolgozóval ismertetjük.
Munkavégzésük során felelősségük, hogy saját kompetenciájukon belül a legjobb tudásuk
szerint nyújtsák a szolgáltatásokat. Ezért megilleti őket, hogy az ellátottak részéről is
megkapják a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést, tiszteletben tartsák emberi
méltóságukat, és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék.
Amennyiben az ellátottak az ápoló személyzettel szemben erkölcstelen magatartást
tanúsítanak, minősíthetetlen hangnemet használnak, fenyegetéssel, vagy más eszközzel
félelemben tartják őket, úgy az alkalmazottak jogorvoslatért az intézmény vezetőjéhez, és az
Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhatnak.
Abban az esetben, ha hirtelen fellépő veszélyhelyzet /dühkitörés/ esete áll fenn, a belső
utasítás szerint kell eljárni.
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11) Személyi feltételek
Az integrált intézmény vezetője egy személyben felelős szakmai vezetője a bentlakásos
részlegnek is. Munkáját az intézmény orvosa, valamint a szakdolgozók segítik.
A bentlakó idősek folyamatos ellátását 5 fő ápoló biztosítja, akik középfokú
egészségügyi végzettséggel rendelkeznek. Az intézmény, a szakdolgozók részére
továbbképzéseket előadásokat szervez vagy azokon a dolgozók részvételét biztosítja
továbbképzési terv alapján

VII.

A szakmai program megvalósítása, várható következményeinek
eredményességének, az ellátó-rendszerben betöltött szerepének és
hatásának értékelése

A Gondozási Központ alap feladatai körébe rendelt alapellátást igénylők Lakitelek Nagyközség
közigazgatási területéről nyújthatnak be kérelmet.
A szakellátás (bentlakás) iránti kérelmet az Magyarország egész területéről, mint ellátási
területről nyújthatnak be.
Üresedés esetén az Emberi Erőforrások Bizottsága dönt a jelentkezés sorrendjében az
elhelyezésről. Soron kívüli elhelyezési igény esetében az Emberi Erőforrások Bizottsága bírálja
el a kérelmet.
Az alapellátás iránti kérelmet az intézményvezetőjéhez kell leadni.
Az intézmény egymásra épülő ellátórendszere biztosítja a mindenki számára legmegfelelőbb
gondozási formát.
Arra törekszünk, hogy a község területén élő emberek, nyugodt, békés idős korát biztosítsuk,
biztonság érzetét megalapozzuk.
Fontosnak tartjuk, hogy:






a szolgáltatásaink mindenki számára elérhető legyen,
a lakosság kellő információval rendelkezzen az intézmény szolgáltatásairól
 (helyi újság, internet)
az információáramlás oda-vissza folyamatosan működjön,
a munkatársak team munkája erősödjön,
az ellátást igénylőnek egyénre szabott gondozást tudjunk biztosítani.

A szociális ellátó rendszerbe való bekerülés esetén az alábbi változások várhatóak:






javul az életminőség, megnövekednek az életesélyek,
az ellátott érzelmileg kiegyensúlyozottabbá válik, és kialakul a biztonságérzése,
megszűnik az izoláció,
baráti, családi kapcsolatok ápolása rendszeressé válik,
egyéb szolgáltatások elérhetőbbé válnak számára.
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Más intézményekkel való együttműködés

VIII.

Az intézmény a hatékony működés érdekében együttműködik, illetve folyamatos kapcsolatot tart
fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel:








IX.

az intézmény fenntartójával,
más szociális intézményekkel,
egyházakkal,
civil szervezetekkel,
oktatási intézményekkel /óvoda, iskola/,
egészségügyi intézményekkel,
a felülvizsgálatokat végző Bizottságokkal.

A személyes gondoskodást
szakképzettségük

végző

személyek

létszáma

ÁLLOMÁNYTÁBLA
Szakfeladat
megnevezése
Étkeztetés
Tanyagondnokság
Házi segítségnyújtás
Nappali ellátás
Bentlakás
Bentl.és Klub

Státusz
megnevezése
In t é z m é n yv e z e t ő
Konyhai dolgozó
Tanyagondnok
Gondozónő
Gondozónő
Ápolónő
Mentálhigiénikus
Adminisztrátor

Létszám
1 fő
1 fő
2 fő
3 fő
1 fő
6 fő
1 fő
1 fő

Szakképzettségi
arány
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Lakitelek, 2019. 07.02.

…….…………………………..
Gálné Csomós Mária
Intézményvezető
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1. Bevezető
Kedves Lakóink! Kedves Hozzátartozók!
Kérem Önöket, hogy ezen, Házirendet, mely a Lakiteleki Gondozási Központ bentlakásos
részlege belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni,
és egy olyan eszköznek tekinteni, amely az intézményi élet békés, nyugodt, szabályozott
jellegének biztosítását szolgálja.
Intézményünk 1992. július 1. óta működik jelenlegi formájában. Az engedélyezett férőhelyek
száma 14 fő.
Az intézmény fenntartója: Lakitelek Önkormányzata.
Az intézmény vezetője: Gálné Csomós Mária
A Házirend az alábbi jogszabályok, törvények, rendeletek alapján készült:
-

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
I/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,
9/1999 (XI.24.) SzCsM Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről,
29/1993. ( II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról,
213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői
Intézetről , valamint eljárásának részletes szabályairól,
8/2010 (IX.3.) NEFMI rendelet az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
36/2007. ( XII.22. ) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi
állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes
szabályairól.

2. A házirend célja
A házirend célja, hogy meghatározza az Intézmény belső rendjét, és tájékoztatást nyújtson az
alapvető szabályokról. Ennek érdekében megállapítja:
 az ellátás igénybevételének módját,
 az intézmény tájékoztatási kötelezettségét,
 az együttélés szabályait,
 az intézmény lakóinak jogait, érdekvédelmét
 a bentlakásos részleg napirendjét,
 az Intézményből való eltávozás és az Intézménybe való visszatérés rendjét,

- 46 -














az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal
való kapcsolattartásának szabályait,
a látogatók fogadásának rendjét,
az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak körét,
az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának
szabályait,
a ruházattal, textíliával tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat és a
textília tisztításának és javításának rendjét,
egészségügyi ellátás módját, gyógyszer- és gyógyászati segédeszközök juttatási
rendjét,
térítési díj fizetésének szabályait,
etikai kérdések, valamint az intézmény alkalmazottaira vonatkozó szabályok
az egyéni és közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályokat,
az Intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások körét és térítési
díját,
az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait
továbbá egyéb, jogszabály által a házirend szabályozási körébe tartozó
témaköröket.

3. A házirend hatálya
a) A házirend személyi hatálya kiterjed az Intézményben
 lakó ellátottakra,
 foglalkoztatott alkalmazottakra,
 tartózkodó látogatókra, és valamennyi, az Intézményben megforduló személyre.
b) A házirend
 az ellátott és hozzátartozóik vonatkozásában az intézményi jogviszony
keletkezésekor,
 a munkavállalók esetében a munkaviszony kezdetekor,
 a látogatók esetében az Intézménybe lépéskor lép hatályba.

4. A házirend nyilvánossága
a) A házirendet nyilvánosságra kell hozni.
Ennek módjai:
 a fali újságra való kifüggesztés,
 beköltözés esetén a házirend egy példányának átadása az ellátott részére.

b) A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni a fentiek
szerint. Fel kell hívni a lakók, a dolgozók figyelmét a változás lényegére.
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5. Az ellátás igénybevételének módja
a) A Lakiteleki Gondozási Központ ellátási területe: Magyarország közigazgatási területe.
b) Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve a törvényes
képviselője kérésére, indítványára történik.
c) Az ellátás iránti kérelmet írásban, az intézmény vezetőjénél, vagy a Polgármesteri Hivatal
Jegyzőjénél kell benyújtani.
d) Az otthonba történő felvételről az Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága dönt.
e) A felvételt minden esetben megelőzi a kérelmező gondozási szükséglet vizsgálata,
amelyet az intézményvezető végez.
f) Bentlakásos otthonban csak az a személy vehető fel, akinek a gondozási szükséglete a
napi 4 órát meghaladja, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb
körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvéleménye van.
g) Az Emberi Erőforrások Bizottságának Elnöke Határozatban értesíti az ellátást igénylőt,
és az intézmény vezetőjét a felvétel időpontjáról.
Az intézményvezető megállapodást köt az ellátást igénylővel.

6. Tájékoztatási kötelezettség
Az idősek otthonába való felvételkor az otthon vezetője a lakó és a hozzátartozója
számára tájékoztatást ad :
 az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről,
 az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
 a lakó és a hozzátartozó közötti kapcsolattartásról, különösen a látogatás, az
eltávozás és visszatérés rendjéről,
 a panaszjog gyakorlásának módjáról
 az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről,
 a Gondozási Központ Házirendjéről,
 a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a
mulasztáskövetkezményeiről,
 a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.

7. Az együttélés szabályai
a) Az intézmény lakóinak, alkalmazottainak egymáshoz való viszonya a személyes
tiszteletre épül, mely alapján elvárás a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés
és tolerancia.
b) Az otthon lakóinak alkotmányos jogait az intézmény alkalmazottai és a lakók
egymás között is kötelesek tiszteletben tartani. Külön felhívjuk a figyelmet
egymás személyi tulajdonának kölcsönös tiszteletben tartására.
c) Az intézmény valamennyi lakójával szemben elvárás, hogy az otthon által
nyújtott ellátást az intézményi jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt az
általános jogi- és szokásnormák betartása mellett, a társadalmilag elfogadott,
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d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)

m)

pozitív értékrend figyelembevételével, lehetőség szerint társai nyugalmának
megzavarása nélkül vegye igénybe.
Az esti lepihenés után a lakószobában lévő Tv és / vagy rádió használata a
szobatársa beleegyezésével történhet. A közös helyiségekben lévő eszközök
használhatók az esti lepihenés után is, azonban ez csak oly módon történhet,
hogy a többi lakótárs pihenését ne zavarja.
A lakók az intézmény közös helyiségeit szabadon használhatják. A fürdőszobákat
a fürdetési rend figyelembe vételével vehetik igénybe. Közös hűtőszekrény áll a
lakók rendelkezésére, ahol névre szóló tárolóedényben lehet ételt elhelyezni. Az
ételek tárolását a nővérek ellenőrzik.
Egymás lakószobáiba, csak az ott lakók beleegyezésével tartózkodhatnak.
A lakók csak az arra kijelölt helyen dohányozhatnak. A lakószobákban tilos a
dohányzás.
Az intézmény területén a dohányzás tilos!
Az intézmény területén tilos a szeszes ital árusítása. Kulturált és alkalomszerű
alkoholfogyasztás megengedett, (pl.: rendezvények alkalmával, kis mértékben).
A Gondozási Központ vezetője évente két alkalommal lakógyűlést tart, melyen
tájékoztatást ad a lakók részére az intézmény életéről, eseményeiről, és a
tervekről.
Az idősek otthona Házirendjének betartása mindazon személyek számára
kötelező, akikre a Házirend hatálya kiterjed.
A Házirend súlyos megsértéséről akkor beszélünk, ha a lakó társai nyugalmát,
pihenését magatartásával tartósan zavarja, lakótársaival, illetve a dolgozókkal
szemben durva, agresszív viselkedést mutat, valamint ha indokolatlanul 24 órán
túl bejelentés nélkül távol marad.
A lakószobákban, zárt térben kisállat tartása nem engedélyezett.

8. A lakók jogai, érdekvédelme
a) Az ellátást igénybevevőnek joga van a szociális helyzetére, egészségi és mentális
állapotára tekintettel az otthon által biztosított teljes körű ellátásra, valamint az
egyéni szükségletei speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás,
szolgáltatás igénybevételére.
b) Tilos a lakók hátrányos megkülönböztetése bármilyen okból, így különösen az
ellátott neme, vallása, nemzeti etnikai hovatartozása, politikai vagy más
véleménye, kora, cselekvőképesség hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága,
vagy egyéb helyzete miatt.
c) Joga van az ellátottaknak megismerni az intézmény működésével,
gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatokat. Az intézmény vezetője
tájékoztatja a lakókat, és jól látható helyen kifüggeszti az alábbi
dokumentumokat:
 az intézmény működési költségének összesítését,
 az intézményi térítési díj havi összegét,
 az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét.
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a) A Gondozási Központ az általa nyújtott ellátást oly módon végzi, hogy
figyelemmel van az ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogok
maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel
 az élethez, emberi méltósághoz,
 a testi épséghez,
 a testi-lelki egészséghez való jogra.
b) A lakókat megilleti személyes adataik védelme, valamint a magánéletükkel
kapcsolatos titokvédelem.
c) Az intézményi elhelyezés során a Gondozási Központ biztosítja, hogy az ellátást
igénybevevő egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi
viszonyaival kapcsolatos információkról arra illetéktelen személy ne szerezhessen
tudomást.
d) Az intézmény lakójának joga van az intézményen belüli és az intézményen kívüli
szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára.
e) Joga van a családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók fogadására.

9. Az ellátott-jogi képviselő
A személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátást igénybevevő ellátottak részére
nyújt segítséget jogi gyakorlásában.
Feladatai:











tájékoztatást nyújt az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az
intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőket érintő jogokról,
segíti az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség
esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus
megoldásában,
segít panaszok megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az
intézményvezetőnél és a fenntartónál,
írásbeli meghatalmazás alapján – képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes
képviselőjétaz intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a
szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen
jogok érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során,
intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat
megszűntetésére,
észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az
intézményvezetőnél, vagy az általa megbízott személynél,
korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja.

Az ellátott-jogi képviselő köteles az ellátást igénybe vevőre vonatkozó és tudomására jutott
orvosi titkot megtartani, és az ellátást igénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok
szerint kezelni.
Az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy az ellátottakat tájékoztatja az ellátott-jogi
képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, az ellátott-jogi képviselő elérhetőségéről.
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Az ellátottak jogainak betartása érdekében az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy
az ellátott-jogi képviselő feladatainak intézményen belüli ellátásához olyan feltételeket biztosít,
amelyek az ellátottak tájékoztatását, egyéni problémáiknak a meghallgatását, a személyes
beszélgetéseket lehetővé teszik.
Az ellátott-jogi képviselő nevét, elérhetőségét az intézményben jól látható helyen ki kell
függeszteni.

10.

Az ellátottak érdekvédelme

Az ellátásra jogosultak érdekvédelmét az Ellátott jogi képviselő és az Érdekképviseleti Fórum
látja el. A Fórum működésének szabálya a Házirend mellékletét képezi.
Ellátott jogi képviselő neve, elérhetősége: LADÁNYI MÓNIKA
Tel: 06 20-4899-605
amelyen elérhető :
hétfőtől-csütörtökig: 08.00-16.30
pénteken: 8.00-14.00
Cím: 6726,Szeged,Bal fasor 17-21
e-mail : monika.ladanyi@ijb.emmi.gov.hu
A lakó, valamint hozzátartozója panasszal élhet az intézmény vezetőjénél, valamint az
Érdekképviseleti Fórumnál. A panasz kivizsgálására jogosult köteles 15 napon belül értesíteni a
panasztevőt az elé terjesztett panasz kivizsgálásának eredményéről.
Amennyiben a panasztevő a kivizsgálással nem ért egyet, vagy nem történik intézkedés
határidőn belül, úgy panaszával az intézmény fenntartójához fordulhat.

11.
Az Intézményből való eltávozás és
visszaérkezés rendje
Á l t a l á n o s s z ab á l y
A lakók személyes szabadsága nincs korlátozva, de bizonyos szabályokat be kell tartani.
A lakók az Intézményből:
 kimenőre, illetve
 távollétre mehetnek.
Kimenő: az alkalmanként 24 órát el nem érő Intézményen kívüli tartózkodás.
Távollét: az alkalmanként 24 órát elérő, vagy meghaladó Intézményen kívüli tartózkodás.
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A kimenőre vonatkozó szabályok

12.

A kimenőnek minősülő távollét időpontja: naponta 8.30 -17.30 óráig.
A kimenőre távozó lakó köteles előre jelezni szándékát az ápoló személyzetnek.
Visszaérkezéséről szintén tájékoztatni kell az ügyeletben lévő nővért.
A kimenő igénybevételét az ápolónő megtagadhatja, ha az ellátott aktuális egészségi állapota
indokolja azt.
Az ellátott kötelessége értesíteni az Intézményt, amennyiben nem tud időben visszaérkezni a
kimenőről.

A távollétre vonatkozó szabályok

13.

A távollét akkor engedélyezhető az ellátott számára, ha biztosított:
 a megfelelő lakhatási háttér (lakás, család, stb.), valamint az állandó felügyelet
 az ápolási feladatok ellátása, amennyiben az ellátott ápolásra szorul.
A távollét tényét, a távollét időtartamát előre be kell jelenteni az intézményvezetőnek. Az
eltávozás időpontja 9-20 óráig lehetséges. 20 óra után csak indokolt esetben engedélyezhető.
Ugyanez vonatkozik a visszaérkezésre is.
A visszaérkezés előre megbeszélt időpontjától eltérni csak indokolt esetben lehet, és az
intézményvezető engedélye szükséges hozzá.
Két alkalommal történő, vagy 48 órát meghaladó indokolatlan távolmaradás esetén az otthon
vezetője kezdeményezheti a lakó intézményi jogviszonyának megszüntetését.
A hétvégi távollét engedélyezhető, ha az ellátott és hozzátartozója egybehangzóan kéri azt.

14.
Az ellátásban részesülő személyek egymás
közötti,
valamint
a
hozzátartozókkal
való
kapcsolattartásának
szabályai.
A
látogatók
fogadásának a rendje.





A lakók egymás közötti kapcsolatai vonatkozásában alapelv, hogy az ellátásban
részesülők alkotmányos jogainak tiszteletben tartása mellett, lényeges korlátozás
nélkül, szabadon tarthatják kapcsolataikat lakótársaikkal. A különneműek
kapcsolattartása is megengedett, de abban az esetben esik korlátozás alá, ha
viselkedésükkel zavarják a lakók erkölcsi érzését.
Egyéb esetekben „Az együttélés szabályai”című fejezetben leírtak az irányadók.
A hozzátartozókkal való személyes kapcsolattartás egyik módja a látogatók
fogadása, a másik az eltávozás.
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A látogatók fogadásának rendje

15.


A lakókat a hozzátartozóik és egyéb látogatóik látogatási időben látogathatják.



A látogatási idő, nyári időszakban: naponta 9-20 óra között, téli időszakban: 9 és
18 óra között. Kivételt képez az étkezések időpontja.
 A látogatók fogadása az alábbi helyeken történhet:
 a saját szobában,
 az udvaron, illetve a teraszon,
 valamint a kis társalgóban.
 A látogatók a látogatás megkezdésekor érkezésüket kötelesek bejelenteni a
műszakban lévő nővérnek. A dolgozók látogatási naplót vezetnek.
 Az intézményvezető a látogatás rendjét szándékosan, és súlyosan megsértő
személyekkel szemben intézkedést kezdeményez:
 felszólítja az érintettet a távozásra,
 meghatározott időtartamra eltiltja az intézménybe való belépéstől.
 Az intézmény látogatási rendjét szándékosan és súlyosan megsértő személy az,
aki ismételt tájékoztatás és figyelmeztetés ellenére sem tartja be a látogatási időt,
illetve aki viselkedésével (hangoskodásával, stb.) zavarja a többi látogatót, a lakók
nyugalmát, napirendjét.

16.
Az Intézménybe bevihető személyes
használati tárgyak
Az ellátottak az Intézménybe csak korlátozott mennyiségben hozhatnak magukkal személyes,
illetve használati tárgyakat.
a) Korlátozás alá nem eső személyes használati tárgyak:
 személyes ruházat és lábbeli / ennek mennyiségét a szekrény nagysága határozza
meg/,
 tisztálkodó szerek,
 személyes használatra szánt kisebb eszközök / pl.: evőeszközök, pohár, óra, rádió,
Tv, hajszárító, villanyborotva/
 a lakószobák díszítésére szánt kellékek, virágok, kisebb dísztárgyak.
b) Szükség szerint behozható:
 Kerekes szék, járókeret, szoba WC, és egyéb gyógyászati segédeszközök.
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c) Korlátozás alá eső tárgyak:
 nagyobb bútorok, szőnyegek,
 háztartási gépek,
 kerékpár, motorkerékpár, személygépkocsi,
 gazdasági eszközök / pl.: daráló, permetező, hordó/.
d) A személyes használatban lévő tárgyakért elsősorban a tulajdonosuk felel.
e) Az Intézmény felelősséget csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően átvett
tárgyakért, értékekért vállal.
f) A vagyonvédelmi szempontok érvényesülése érdekében javasolt, hogy az ellátottak csak
a személyes szükségletüknek megfelelő mértékben tartsanak maguknál pénzt,
értéktárgyat.
g) Elektromos berendezést, használati tárgyat (vízforraló, masszírozó gép, stb.) csak az
intézményvezető engedélyével tarthat magánál az ellátott.

17.
Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett
tárgyak átvételének és kiadásának szabályai
a) Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról az intézmény vezetője tételes
felsorolás alapján átvételi elismervényt készít, és annak egy példányát átadja az
ellátást igénybe vevőnek, illetve törvényes képviselőjének. Az értéktárgyak átadását és
átvételét két tanú jelenlétében kell elvégezni. Az értéktárgyak biztonságos
megőrzéséről az intézmény vezetője gondoskodik.
b) Az ellátást igénybe vevőtől átvett készpénzt az Intézményben, vagy pénzintézetben
kell megőrizni. A készpénzt betétkönyvben kell elhelyezni, amelyet az intézmény
vezetője páncélszekrényben őriz. A lakó kérheti, hogy személyes vásárlásaihoz
készpénzét is leadhatja, amit nem kell betétkönyvben elhelyezni, de ennek az összege
nem haladhatja meg a mindenkori nyugdíjminimum összegét.
c) Az Intézmény a lakók megőrzésre átadott pénzét, értékpapírjait és értéktárgyait
letétként kezeli.
d) A lakóktól átvett pénzt és egyéb értéket kívánságra bármikor - legkésőbb 2
munkanapon belül- kiadja a tulajdonosnak.
e) A be- és kifizetés tényét a lakónak alá kell írnia. Ha a lakó a nevét nem tudja leírni,
akkor a be- illetve kivét két intézményi dolgozó jelenlétében történhet, akik
aláírásukkal igazolják azt.
f) A lakó halála esetén az intézményvezető a lakó nevén nyilvántartott letétet a hagyatéki
eljárás szabályai szerint bejelenti a közjegyzőnek.
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18.
Ruházattal, textíliával, tisztálkodó
szerekkel való ellátás, valamint a ruházat és
textília tisztításának és javításának rendje
a) Az intézményi ellátottaknak megfelelő minőségű és mennyiségű, az évszakhoz, az
időjáráshoz igazodó, ápolt, tiszta öltözettel kell rendelkezniük. Az ellátott az
intézményben a saját ruházatát használja.
b) Ha az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve megfelelő ruházattal, akkor az
intézmény az alábbi ruházatot biztosítja számára:
 legalább három váltás fehérnemű és hálóruha,
 az évszaknak megfelelő, legalább két váltás felsőruházat és utcai cipő.
c) Ha az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve megfelelő saját textíliával, akkor az
intézmény a következő textíliát biztosítja számára.
 legalább három váltás ágynemű,
 a tisztálkodást segítő három váltás textília.
d) Az intézmény által juttatott ruházat és textília összetételéről az intézmény vezetője
dönt.
e) Az intézmény által biztosított ruházat, textília az intézmény tulajdonát képezi.
f) A tisztálkodó szereket az intézmény biztosítja az ellátottak számára. Amennyiben az
ellátottnak egyéni igényei vannak, úgy a saját tisztálkodó szereit használja, amelyet a
saját költségén szerez be. Folyamatosan biztosított az illemhelyen a Wc-papír, a
fertőtlenítő kézmosás, és a kéztörlés lehetősége.
g) Az intézmény gondoskodik az ellátott saját, illetve az intézmény által biztosított
ruházatának, textíliájának tisztításáról.
h) Az intézmény feladata, hogy a mosásra, tisztításra átvett ruhákon, textíliákon a
mosást, tisztítást követően a szükséges javítási feladatokat elvégezze.
i) Az ápoló személyzet feladata, hogy ellenőrizze és pótolja a ruházat jelölését, az
összecserélődés elkerülése miatt.
j) Lehetőség van arra, hogy az ellátott saját maga javítsa, varrja meg ruházatát,
amennyiben egészségi állapota megengedi azt.
k) Az intézmény a mosási, tisztítási, javítási feladatokat saját szervezésében az
intézményen belül végzi.
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19.

Egészségügyi ellátás
a) A lakók orvosi ellátásáról az intézmény orvosa gondoskodik, heti két alkalommal,
illetve szükség estén.
b) Szakorvosi vizsgálatra az intézmény orvosának a beutalójával mehet az ellátott.
Az állapotától függően, vagy az intézmény gépkocsijával, vagy betegszállító
járművel.
c) Intézményünk a lakók számára a szükséges gyógyszereket, és gyógyászati
segédeszközöket a mindenkori szakmai rendeletben meghatározottak szerint
biztosítja.
d) Az alapgyógyszereket az Otthon térítésmentesen biztosítja. Ezen túlmenően az
egyéni gyógyszerigények költségét az intézmény lakója viseli.
e) Lakóink eltávozása, távolléte esetén gyógyszert hét napra adunk, hosszabb
távollét esetén receptet adunk.

20.

Térítési díj
a) A Gondozási Központban lakóknak az ellátásért térítési díjat kell fizetni.
b) Az intézményi térítési díj megállapítása a fenntartó feladata. Minden év március
31-ig történik meg a térítési díj felülvizsgálata, amelyet április 1-től kell
alkalmazni.
c) Az intézmény lakói által fizetendő térítési díj összegéről (személyi térítési díj) a
fenntartó írásban (határozat) értesíti az ellátottat, illetve a törvényes képviselőjét.
d) A térítési díj befizetése utólag, minden hónap 10-ig történik.
e) A térítési díj megfizetésére kötelezett személyek:






az ellátást igénybe vevő,
az ellátottnak az a házastársa, élettársa, egyenes ágbeli rokona, akinek a
családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése
mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének a
két és félszeresét,
az ellátott tartását szerződésben vállaló személy,
bíróság által kötelezett személy.

f) Új ellátást igénylő esetén az intézményi ellátás nyújtásának megkezdése előtt az
intézményvezető jövedelem vizsgálatot folytat.
g) Megvizsgálja az ellátást igénylő:
 havi jövedelmét
 jelentős pénzvagyonát
 és jelentős ingatlanvagyonát.
h) Az ellátást igénylő, vagy a térítési díjat megfizető más személyírásban vállalhatja
a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.
Ebben az esetben nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot. Biztosítani kell
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ugyanakkor, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ezáltal ne kerüljön
előnyösebb helyzetbe.
i) A személyi térítési díjat a fenntartó határozattal állapítja meg.(Szt.117 § 2-7 bek)
A térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy az ellátott részére a költőpénz
visszamaradjon. A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgy év jan. 1-én
érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-ánál, illetve
ingatlanvagyon terhelése esetén a 30 %-ánál.
j) Amennyiben a megállapított személyi térítési díj összegét a terítési díj
megfizetésére kötelezett személy vitatja, illetve annak elengedését, csökkentését
kéri, a fenntartóhoz fordulhat az értesítés kézhezvételéhez számított 8 napon
belül.
k) A térítési díj befizetését az intézmény vezetője havonta ellenőrzi. Ha a kötelezett
a befizetést elmulasztotta, az intézmény vezetője a fizetésre kötelezettet írásban
felszólítja – 15 napos határidő megjelölésével – az elmaradt térítési díj
befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a fennálló díjhátralékot
nyilvántartásba kell venni. Erről az intézmény vezetője negyedévenként jelentést
küld a fenntartónak, aki intézkedik a díjhátralék behajtásáról.
l) Ha a személyi térítési díj befizetése elmarad, illetve a költőpénzt az intézmény
biztosítja, a követelést a térítési díj fizetésére kötelezett ingatlanvagyonára történő
jelzálogjog bejegyeztetésével kell biztosítani.
m) A lakó a két hónapot meg nem haladó távolléte esetén a személyi térítési díj 20
%-át fizeti. A távolléti napok éves szinten összesítésre kerülnek.
n) A két hónapot meghaladó távollét idejére az ellátásban részesülő:
A. az egészségügyi intézményben történő kezelés időtartamára a
megállapított személyi térítési díj 40 %-át fizeti,
B. az A. pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 60 %-át fizeti.
o) A hétvégi hazautazás is távollétnek minősül.
p) A fenntartói döntés alapján az intézmény bekerüléskor kérhet Belépési
hozzájárulást, mely az összes férőhely maximum: 50%-ig lehet kérni.
q) A Fenntartó egy összegben állapíthatja meg, és évente 1-szer változtatható.
r) Ezt az összeget a szociális intézmény fenntartására, működésére kell fordítani,
mely tartalékalapot képez.
s) Ha az ellátás megszűnik, 3 éven belül időarányosan vissza kell fizetni.
t)

21.
Az egyéni és közösségi vallásgyakorlatra
vonatkozó szabályok



Az intézményben lakók vallásukat szabadon gyakorolhatják, ennek érvényre jutását az
intézmény minden eszközzel elősegíti.
Az intézmény lehetőséget biztosít a különféle vallási felekezetek papjainak,
képviselőinek, lelkészeinek a lakókkal való eseti és rendszeres találkozásra, valamint a
folyamatos kapcsolattartásra.
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A lakók szobájukban, vagy az intézmény közösségi helyiségeiben szabadon fogadhatják
az egyházak képviselőit, az egyéni vallási-lelki szükségletekhez való zavartalan
hozzáférést személyzetünk biztosítja-



Közösségi vallásgyakorlatra nagyobb ünnepek előtt, illetve igény szerint van lehetőség.
 Az intézményben kötelező a lakók vallási hovatartozásának tiszteletben
tartása, vallásgyakorlásának elősegítése.

22.
Etikai kérdések, valamint az intézmény
dolgozóira vonatkozó speciális szabályok
a) Az intézmény dolgozója, valamint közeli hozzátartozója az ellátásban részesülő
személlyel nem köthet a lakó intézményi jogviszonyának fennállása alatt, illetve annak
megszűnését követő 1 évig:
 eltartási szerződést,
 életjáradéki és öröklési szerződést.
b) Az otthon alkalmazottja nem fogadhat el a lakóktól külön ellenszolgáltatást az általa
ellátott feladatokért, s kötelessége minden lakó részére biztosítani az állapotának
megfelelő ápolást, gondozást.
c) Az intézmény dolgozója köteles a lakókkal kapcsolatban tudomására jutott adatokat
titokban tartani, valamint a lakók személyiségi és egyéb jogait tiszteletben tartani.
d) Az otthon dolgozója nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az intézmény jogos
érdekeit sérti, jó hírnevét veszélyezteti. A munkavégzésük során kötelesek óvni, és
védelmezni az intézményi vagyont

23.
Az intézményi jogviszony megszűnésének
szabályai
a) Az intézményi jogviszony megszűnik:
 az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
 a jogosult halálával,
 határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával.
b)

Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője
kezdeményezheti.
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c) Az intézményvezető az intézményi jogviszony megszüntetését kezdeményezi:
 ha indokolt másik intézménybe történő elhelyezés,
 ha az ellátott a házirendet súlyosan megsérti,
 ha az intézményi elhelyezése már nem indokolt.
d) Mivel az intézményi jogviszony kezdetét beutaló határozat alapozza meg, a jogviszony
megszüntetéséhez is a beutaló szerv határozata szükséges.
e) Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az otthon vezetője értesíti, a lakót, illetve
törvényes képviselőjét:
 a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak
elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről,
 az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről,
 az intézménnyel, illetve a lakóval szembeni követelésről, kárigényről, azok
esetleges előterjesztési és rendezési módjáról.

24.
Alapfeladatot meghaladó programok,
szolgáltatások köre, azok térítési díja
a) Az intézmény alapfeladatait meghaladó programok, szolgáltatások köre nem
meghatározott. Ezek eseti szervezése, illetve szükség esetén rendszeres, vagy
végleges biztosítása során igyekszünk lakóink igényei szerint eljárni.
b) Az otthon alapfeladatához nem tartozó szolgáltatásokért, programokért az adott
szolgáltatás, vagy program önköltségének megfelelő összegű térítést kérhet az
igénybe vevőktől.

25.

Záró rendelkezések

A módosított Házirend a Képviselő-testület jóváhagyása után lép életbe.

Lakitelek, 2018………..

……………………………….
Gálné Csomós Mária
Intézményvezető
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1. Melléklet
2.
Napirend
630 ébresztő

A reggeli felkelés nem esik korlátozás alá. Javasolt időpont 630
óra.

630-800

Tisztálkodás, öltözés, ágyazás

8.00 – 8 30

Reggeli.
A reggelit az étkezőben, illetve indokolt esetben a szobában lehet
elfogyasztani.

830-1200

Szabadidő hasznos eltöltése (olvasás, tv nézés, programokon
részvétel)

900-2000

Látogatási rend nyári időszakban.

900-1800

Látogatási rend téli időszakban.

1000

Tízórai elfogyasztása

1200-1230

Ebéd
Az ebédet az étkezőben, illetve indokolt esetben a szobában lehet
elfogyasztani.

1230-1430

Csendes pihenő. A csendes pihenő nyugalmát biztosítani kell.

1430

Uzsonna elfogyasztása

1430-1700

Mentálhigiéniás
tevékenység.

1700 - 17 30

Vacsora. A vacsorát az étkezőben, illetve indokolt esetben a
szobában lehet elfogyasztani.

1730-1900

Szabadidős tevékenység, ágyazás

1900-2200

Fürdés, tisztálkodás, készülődés a lefekvéshez

2200-

Éjszakai pihenés, alvás.

foglalkozások,
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beszélgetések,

szabadidős
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1. BEVEZETŐ
Kedves Klubtagunk!
A Gondozási Központon belül működő Idősek Klubja működését, az együttélés szabályait
rögzítenünk kell, azért, hogy az intézmény céljának – az Önök által megélt nyugdíjas éveknek
nyugodt, tartalmas időt, biztonságot tudjunk biztosítani, hogy ápoljuk az emberi kapcsolatokat,
és hogy segítsük Önt abban, hogy minél tovább aktív tagja legyen a közösségünknek.
A házirend az intézményi élet békés, nyugodt, szabályozott jellegének biztosítására szolgál.
Az Idősek Klubja 1992 júliusa óta működik.
Engedélyezett férőhelyszám: 25 fő
Az ellátást 2 szakképzett dolgozó biztosítja.
Mentálhigiénés munkatárs a gondozási-,
foglalkoztatási tevékenységen túl a demens ellátottak szakszerű és betegségüknek megfelelő
ellátását, gondozását biztosítja, ápoló-, gondozó munkatársunkkal együtt biztosítják az ellátást
igénybe vevők részére mindazokat, amelyeket a 1993 évi III. tv. Valamint az 1/2000.SzCsM
rendelet idevonatkozóan előír.

Az intézmény fenntartója: Lakitelek Község Önkormányzata.
Az intézmény vezetője: Gálné Csomós Mária
A Házirend az alábbi rendeletek, törvények útmutatása alapján készült:
-

1993 évi III. törvény
1/2000. (I.7)SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működési feltételeiről
9/1999.(XI.24.)SzCsM rendelet a szociális ellátások igénybevételéről
29/1993.(II.17.) Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjairól.

2. A HÁZIREND CÉLJA, HATÁLYA
a) A házirend célja, hogy meghatározza az Idősek Klubja belső rendjét és tájékoztatást
adjon az alapvető szabályokról
b) A házirend az alábbiakat hivatott szabályozni:
- Az intézmény nyitvatartási idejét
- az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét
- az együttélés szabályait
- az idősek klubja alapfeladatait meghaladó programok,
szolgáltatások körét, azok térítési díját.
- az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait
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- tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettséget
- panasztétel jogát, és kivizsgálásának rendjét.
c) A házirend hatálya kiterjed az Idősek Klubjában ellátást igénybevevőkre, az intézmény
alkalmazottaira, az idősek klubjában tartózkodó vendégekre.

3. Az Idősek Klubja nyitvatartási ideje
a) Az Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó intézmény
b) Heti 5 napot működik hétfőtől – péntekig,
azonban igény esetén hétfőtől – vasárnapig - folyamatosan tart nyitva
c) Nyitva tartás 7 óra 30-perctől – 17 óra 30 percig
d) Az Idősek Klubjából való távolmaradást a tárgynapon legkésőbb 8 óráig be kell jelenteni
a gondozónőnek vagy intézményvezetőjének

4. Étkezés igénylése
a) Az étkezés biztosítása nem része a nappali ellátásnak
b) Az ellátott igényelhet reggelit (amely nem tartozik a szociális étkeztetésbe) és ebédet az
intézményben, a szociális étkeztetés keretében
 helyben étkezéssel (8.30 és 9.00 között reggeli, ebéd 12 óra 30 és 13 óra 00 perc
között az intézmény kisebédlőjében)
 elvitellel (11 óra 30 perc és 13 óra 30 perc között)
c) Étkeztetési igénye esetén külön megállapodást köt az igénylővel az intézmény
d) Tízórai és uzsonna elfogyasztására is a lehetőség nyitott
(cukorbetegség, diétás étkezés esetén lehetőséget biztosítunk a saját élelemnapi többszöri
elfogyasztására, segítséget nyújt az előírt diéta betartásához)
e) Lehetőség van a saját készítésű intézménybe behozott élelmiszer elfogyasztására az
intézmény erre kijelölt ebédlőjében (közös rész) valamint ezeknek az élelmiszereknek
tárolására az ellátottak részére kijelölt hűtőben.
A közétkezés keretein kívüli élelmiszert az ellátott saját felelősségére, a higiénés
szabályok betartása mellett fogyaszthat, valamint a fogyasztásra szánt élelmiszer tárolása
zárt dobozban, tárolóedényben név dátum felírásával történhet az ellátotti hűtőben

5. Az Idősek Klubja által nyújtott szolgáltatások köre
a) Az Idősek Klubja az ellátást igénybe vevők részére szociális-, egészségügyi és mentális
állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.
b) Az idősek Klubja a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint
helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, civil szervezeteknek, csoportoknak.
Az Idősek Klubja biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a
lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.
d) Az intézmény rendelkezik a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a
személyes ruházat tisztítására, étel elfogyasztására szolgáló helyiségekkel.
e) Ennek megfelelően:
c)
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az Idősek Klubja lehetőséget biztosít ellátottjai számára a ruházat mosására,
vasalására, szükség szerinti javítására.
Az Idősek Klubjában az ellátottak részére lehetőség van az ellátottak
tisztálkodására a fürdőszobában, melyhez szükség esetén a gondozónő, segítséget,
felügyeletet nyújt.
Az Idősek Klubja ellátottjai számára lehetőség van az orvosi ellátás
igénybevételére az Idősek Otthona orvosi szobájában, heti két alkalommal
intézmény orvosi vizitek alkalmával. Az idősek Klubja ellátottjai részére az
intézmény által nyújtott egészségügyi ellátás keretein belül esetenként
egészségügyi prevenciós előadásokat, tanácsadást és folyamatos mentális
gondozást végez.
Az Idősek Klubja ellátottjai részére szabadidős programokat, napi elfoglaltságot
foglalkozási lehetőséget biztosít az intézmény. A szervezett foglalkozáson a
részvétel önkéntes.
Az idősek Klubjában az intézmény sajtótermékeket, könyveket, kártya és
társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket (rádió, televízió, dvd – lejátszó,
magnó (cd/kazetta) biztosít az ellátottak részére
A gondozási tevékenység kereteiben a nappali ellátásban részesülő személy
egyéni gondozásban részesül, mely egyéni gondozási terv alapján folyik
Az Idősek Klubja ellátottjai hivatalos ügyeinek intézéséhez az intézmény a
szükséges és elvárható segítséget megadja.

6. Demens betegek nappali ellátásához kiegészítő szabályok
a) Demens ellátottak több figyelmet, gondoskodást igényelnek. Felügyeletük,
napközben ellátásuk fontos része az intézmény működésének.
b) Több demens ellátott esetén a következő kiegészítő szabályok alkalmazása válik
szükségessé.
c) A szükséges szakszemélyzet számának emelésével habilitációs, rehabilitációs
foglalkozásokkal az állapotuk lehetőség szerinti javítása, szinten tartása
d) Felügyeletük, biztonságuk több figyelmet igényel – így az intézmény által
biztosított szolgáltatásokban történő részesítésük (pl higiénés ellátás,
egészségügyi ellátás, foglalkoztatás, étkeztetés kiemelt feladat. – több szakembert
igényel, ehhez bevonjuk más szakfeladatok szakdolgozóit is szükség szerint.)
e) Demens ellátottjainknak ápolási-, gondozási terv alapján biztosítjuk az intézmény
által nyújtható legmagasabb szintű ellátást
f) Hozzátartozóikkal szorosabb kapcsolatot építünk ki, és függetlenül attól, hogy
nem „törvényes képviselők” – az ellátottakkal kapcsolatban döntéseket
hozhatnak, nevükben aláírhatnak, Őket az intézményben képviselhetik

7. Térítési díj megállapítása
Az idősek klubja tagjai az intézmény alapfeladatai körébe történő ellátásért térítési díjat nem
fizetnek. Lakitelek Önkormányzat Képviselőtestületének döntése alapján, méltányossági
jogkörében eljárva az intézményi térítési díj 0.- Ft.
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Az intézményi térítési díjak felülvizsgálata minden év ápr.01-ig megtörténik.
Az ellátási területen kívülről benyújtott és kielégített ellátási igény esetén – normatív
támogatás nélküli támogatás 1 napra jutó összegben: napi 435.-Ft összegben állapított meg
térítési díjat.

8. Az együttélés szabályai
a) Az idősek Klubja tagjainak egymás között, valamint a tagok és dolgozók közötti
viszony a személyiség tiszteletére épül, így elvárható a kölcsönös tapintat,
udvariasság, megértés és tolerancia.
b) Az intézmény ellátottjainak alkotmányos jogait az intézmény alkalmazottai és az
ellátottak egymás között is kötelesek tiszteletben tartani. Ez vonatkozik a
személyi tulajdonra is.
c) Az ellátást igénylők az intézmény közös helyiségeit szabadon használhatják.
d) Az Idősek Klubja tagja, a bentlakók által használt lakószobákba, csak a benne
élők engedélyével és tudtával léphetnek be.
e) Jelen h á z i r e n d betartása mindazok számára kötelező, akikre a házirend
hatálya kiterjed.
f) A társai nyugalmát súlyosan zavaró ellátott, illetve az intézmény alkalmazottaival
szemben agresszív, durva személy esetében a házirend súlyos megsértése áll fenn.
g) A dohányzás csak az arra kijelölt helyen – az intézménytől, annak bejáratától 5 m.
távolságra engedélyezett.
h) Az alkohol fogyasztás az intézmény területén TILOS!

9. Az idősek Klubja alapfeladatai meghaladó programok,
szolgáltatások köre, azok térítési díja.
a) Az Idősek Klubja alapfeladatait meghaladó programok, szolgáltatások köréhez
tartozik az intézménybe történő be-, és hazaszállítás, temetőbe, vásárláshoz, vagy
hivatalos ügyintézéshez szállítás költsége, térítésért vásárolt szabadidős
programok (színházlátogatás, kirándulás) költségei, valamint szolgáltatótól
megrendelt, de az intézményben végzett fodrász, manikűr, pedikűr vagy egyéb
hasonló szolgáltatás Ezek szervezése, illetve szükség esetén rendszeres biztosítása
során igyekszünk ellátottaink igényei szerint eljárni.
b) Az Idősek Klubja az alapfeladatához nem tartozó szolgáltatásokért, programokért
az adott szolgáltatás vagy program önköltségével megfelelő összegű térítést
kérhet az ellátást igénybe vevőktől.
c) Az étkeztetés szociális étkezés keretében (helyben fogyasztás, elszállítás,
kiszállítatás) történhet, amelyért az e körben meghatározott térítési díjat kell
fizetni.

Ezek díjai:




Az intézménybe történő be-, és hazaszállítás díja: 150.- ft / nap
Egyéb szállítás díja: 70.- ft/ km
Szolgáltatások díja egyénre szabottan a szolgáltatónak
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10.

Költségtérítéses szabadidős programok esetében az 1 főre eső önköltség
A személyes szükségletet meghaladó mosatás díja: 500.- ft/ 6 kg ruha

Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai
a) az intézményi jogviszony megszűnik:
 az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
 a lakó halálával
b) Az Idősek Klubja ellátottjának, illetve törvény képviselőjének kezdeményezése
alapján az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti a felek
megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a „Megállapodásban rögzítettek
alapján
c) Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a házirendet az
ellátott súlyosan megsérti.
d) Az intézményvezető az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen
tehető panaszról írásban értesíti az ellátottat.(hozzátartozóját)
e) Ha a megszüntetés ellen az ellátott 8 napon belül a fenntartóhoz fordul, abban az
esetben az ellátást változatlan feltételek mellett biztosítja az intézmény, amíg arról
végleges döntés nem születik.
f) Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti az
ellátottat, illetve hozzátartozóját:
 az esedékes illetve hátralékos térítési díj rendezésének kötelezettségéről
 intézménnyel, vagy másik ellátottal szembeni követelésről, kárigényről azok
esetleges előterjesztési és rendezési módjáról.

11.

Tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettség

a) Az idősek klubjába való felvételkor az intézmény vezetője vagy az általa megbízott
személy az ellátott és hozzátartozója számára tájékoztatást ad:
 az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről
 a vezetett nyilvántartásokról
 a panaszjog gyakorlásának módjáról, az intézményi jogviszony megszünésének
eseteiről
 az idősek klubja házirendjéről
 a fizetendő térítési díjról, a fizetési feltételekről továbbá a mulasztás
következményeiről
b) Az ellátott és hozzátartozója az Idősek Klubjába való felvételkor köteles
 Nyilatkozni az 1 pontban meghatározott tájékoztatásban foglaltak tudomásul
vételéről, tiszteletben tartásáról
 Adatokat szolgáltatni az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz
 Nyilatkozni arról, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeiben és az ellátott
továbbá közeli hozzátartozója azonosító adataiban beállott változásokat
haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével
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12.

Felmerülő panaszok kivizsgálásának módja

a) A nappali ellátást igénybevevők az együttéléssel az intézményi ellátással kapcsolatos
panaszokkal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak.
b) Az intézmény vezető lehetőség szerint a panaszt azonnal orvosolja, Amennyiben
azonnali intézkedés a panasszal kapcsolatban nem lehetséges, a panaszt ki kell
vizsgálni és a panasztevőt 15 napon belül írásban tájékoztatni kell a vizsgálat
eredményéről
c) Ha a panasztevő az intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása
határidőben nem történik meg, a panasztevő az intézmény fenntartójához fordulhat.
d) A házirend betartása az ellátást igénybevevők és az intézményi dolgozók számára is
kötelező.

13.

Záró rendelkezések

Ez a HÁZIREND a Lakiteleki Önkormányzat Képviselő – Testületének jóváhagyása után lép
életbe. Egyidejűleg a jóváhagyott Házirend hatályát veszti.

Lakitelek, 2018.

Gálné Csomós Mária
intézményvezető
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1. Melléklet:
Napirend
700-815

Megérkezés a nappali ellátó épületébe. Tájékoztatás, beszélgetés a napi
programról. Egészségügyi ellátás.

815-830

Készülődés a reggelihez, átsétálás az ebédlőbe.

830-900

Reggelizés, gyógyszer bevétele (szükség szerint segítségnyújtás)

900-915

Vissza sétálás a nappali épületébe.

900-1200

Higiéniás szükségletek kielégítése igén szerint. Mentális gondozás, egyéni
beszélgetések.

1000

Tízórai elfogyasztása

1000-1200

Napi programok lebonyolítása a mentálhigiéniás munkatárssal.

1200-1230

Készülődés az ebédhez. Átsétálás az ebédlőbe.

1230-1300

Ebéd, gyógyszer bevétele, (szükség szerint segítségnyújtás)

1300-1315

Vissza sétálás a nappali ellátó épületébe.

1315-1430

Csendes pihenő igény szerint.

1430-tól

Szabad foglalkozás, egyéni beszélgetések.

1430-1730

Igény szerinti haza szállítás vagy hozzátartozó segítségével illetve önállóan
otthonába távozás.
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MEGÁLLAPODÁS
Tartós, bentlakásos intézményi elhelyezéshez
1. A megállapodást kötő felek
Jelen megállapodás létrejött egyfelől
Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: intézmény)
Az intézmény neve:Gondozási Központ
Az intézmény címe: 6065 Lakitelek, Béke u. 20.
(Képviselőjének neve: …………………………. beosztása: intézményvezető
Az intézmény fenntartó neve: Lakitelek Nagyközség Önkormányzata
Az intézmény fenntartó címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
másfelől
1.1. Az ellátást igénybe vevő
Neve:……………………………………………………………………………………………
Születési neve:…………………………………………………………………………………...
Állampolgársága:………………………………………………………………………………..
Születési helye:………………………………időpontja: ………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………………….
Lakcíme:…………………………………………………………………………………………
Telefonszáma:…………………………………………………………………………………...
TAJ száma:………………………………………………………………………………………
Nyugdíjas törzsszáma:…………………………………………………………………………..
1.2. Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője
Neve:…………………………………………………………………………………………….
Születési neve:…………………………………………………………………………………..
Kirendelő szerv megnevezése:…………………………………………………………………..
Kirendelő határozat száma:……………………kelte:…………………………………………..
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...
Születési helye:………………………………..időpontja:……………………………………...
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………………….
Lakcíme:…………………………………………………………………………………………
Telefonszáma:…………………………………………………………………………………...
Egyéb elérhetősége:……………………………………………………………………………..
1.3. Az ellátást igénybe vevő legközelebbi hozzátartozója
Neve:…………………………………………………………………………………………….
Születési neve:…………………………………………………………………………………..
Anyja neve:…………………………………………………………………………………….
Születési helye:…………………………………időpontja:…………………………………….
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………………….
Lakcíme:…………………………………………………………………………………………
Telefonszáma:…………………………………………………………………………………...
Egyéb elérhetősége:……………………………………………………………………………..
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1.4. Az ellátást igénybe vevő tartására, gondozására köteles és képes személy(ek)
(amennyiben az 1.3. és az 1.4. pontban megnevezett személlyel nem azonos)
Neve:…………………………………………………………………………………………….
Rokonsági fok:…………………………………………………………………………………..
Születési neve:…………………………………………………………………………………...
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...
Születési helye:………………………………….időpontja:……………………………………
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………………….
Lakcíme:…………………………………………………………………………………………
Telefonszáma:…………………………………………………………………………………...
Egyéb elérhetősége:……………………………………………………………………………..
Között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:
2. A megállapodás tárgya
2.1. Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére személyes gondoskodás körébe tartozó,
szakosított ellátást – ápolást, gondozást – nyújt, tartós bentlakásos elhelyezés és ellátás
formájában.
2.2. Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére átlagos minőségű elhelyezési körülményeket
biztosít, amelynek megfelelően az ellátást igénybe vevőt az 1.1. pontban megjelölt ingatlanban
lévő, egyágyas, kétágyas, többágyas szobából (a megfelelő aláhúzandó), funkciójának
megfelelően alapbútorzattal ellátott szobában helyezi el.
2.3. Amennyiben az ellátást igénybe vevő házastársával közösen kerül elhelyezésre a szobában,
az intézmény jogosult a házastárs elhunyta esetén az ellátást igénybe vevőt másik szobában
áthelyezni, valamint jogosult másik személyt is e szobában elhelyezni.
2.4. Az intézmény az ellátást

a) ………….év ………….hó……napjától kezdődően
határozatlan időtartamra szólóan biztosítja.
b) ………….év ………….hó……napjától kezdődően
………….év
………….
hó…...napjáig
terjedő
(határozott) időre szólóan biztosítja.

2
2.5. Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
szerint teljes körű ellátást biztosít, melynek részletes kifejtését jelen Megállapodás 4. pontja
tartalmazza.
3. A felek jogai és kötelezettségei
3.1. A felek tájékoztatási kötelezettsége
3.1.1. Az ellátást igénybe vevő és a jelen Megállapodás 1.3. pontjában megjelölt törvényes
képviselője, a 1.4. pontjában megjelölt hozzátartozója kijelenti és jelen Megállapodás aláírásával
elismeri, hogy az intézménybe való felvételkor – az intézményi életre való megfelelő felkészítés
érdekében – az intézmény tájékoztatta őt
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 az intézményben biztosított ellátás, szolgáltatások tartalmáról és feltételeiről;
 az intézmény által vezetett, az ellátást igénybe vevőt érintő nyilvántartásokról, az
adatvédelemre vonatkozó szabályokról;
 az ellátást igénybe vevő és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás,
a távozás és a visszatérés rendjéről;
 panaszjoguk gyakorlásának módjáról, valamint az érdekképviseleti fórum
működéséről, melynek szervezeti és működési szabályzata egy példánya jelen
Megállapodás aláírásával egyidejűleg az ellátást igénybe vevő részére átadásra került;
 az intézmény belső rendjét és az együttélés szabályait tartalmazó házirendjéről, melynek
egy példánya jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg az ellátást igénybe vevő részére
átadásra került.
 a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, a mulasztás következményeiről;
 az ellátást igénybe vevő jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről, így
különösen az ellátottjogi képviselő személyéről és elérhetőségéről.
Az ellátást igénybe vevő és a jelen Megállapodás 1.3. pontjában megjelölt törvényes képviselője
1.4. pontjában megjelölt hozzátartozója kijelenti, hogy a fenti tájékoztatóban foglaltakat
tudomásul veszi és egyidejűleg kötelezettséget vállal azok betartására, melyet jelen
Megállapodás aláírásával megerősít.
3.1.2. Az ellátást igénybe vevő és a jelen Megállapodás 1.3. pontjában megjelölt törvényes
képviselő, az 1.4. pontjában megjelölt hozzátartozó kijelenti, hogy a szociális ellátásra való
jogosultság feltételeit érintő, személyazonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul
közli az intézmény vezetőjével.
3.1.3. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy
 haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét minden olyan körülményről, amely a
személyi térítési díj megállapításához szükséges;
 haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét minden olyan egyéb körülményről,
ami az intézményi jogviszony létesítését, fenntartását, illetve megszűnését
befolyásolhatja, vagy arra más módon kihatással lehet.
3.1.4. Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az ellátást igénybe vevő, és az általa
megjelölt hozzátartozó tájékoztatásához:
a)
b)
c)
d)

az ellátást igénybe vevő állapotáról, annak lényeges változásáról;
az egészségügyi intézménybe való beutalásáról;
az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről;
a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében
kezdeményezett intézkedésről.

Az ellátást igénybe vevő által megjelölt hozzátartozó (amennyiben nem azonos jelen
Megállapodás 1.4. pontjában megjelölt személlyel)
Neve:…………………………………………………………………………………………….
Címe:…………………………………………………………………………………………….
Telefonszáma:…………………………………………………………………………………...
Egyéb elérhetősége:……………………………………………………………………………..
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3.1.5. Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az intézményi dolgozók foglalkozásbeli
titoktartási kötelezettségének megtartásáról, és az ellátást igénybe vevő személyiségi jogainak
tiszteletben tartásáról.
3.2. A szabad mozgás és a kapcsolattartás joga
3.2.1. Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézményen belüli és intézményen kívüli szabad
mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára. Az ellátást igénybe vevő
kijelenti és jelen Megállapodás aláírásával igazolja, hogy az igénybevételi eljárás során részletes
és pontos tájékoztatást kapott az intézményen belüli mozgás, valamint az intézményből történő
eltávozás és visszatérés – az intézmény házirendjében meghatározott – szabályairól.
3.2.2. Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok,
látogatók fogadására. Az intézmény vezetője a házirendben szabályozott módon rendelkezhet a
látogatás rendjéről. A látogatók fogadása során figyelemmel kell lenni az intézményben élő más
személyek nyugalmára.
3.3. Az érdekképviselet és a panasztétel joga
3.3.1.Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója panasszal élhet a jelen Megállapodásban foglalt,
az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban, így különösen
a) az intézmény vezetőjének, dolgozóinak szakmai, titoktartási, valamint érték- és
vagyonvédelmi kötelezettségeinek megszegése,
b) az ellátást igénybe vevő személyiségi jogainak, kapcsolattartási jogának sérelme,
valamint
c) az ellátás körülményeit érintő kifogások esetén.
A panasz kivizsgálása az intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik, aki tizenöt napon belül
köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről.
Amennyiben az intézmény vezetője határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért
egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény
fenntartójához fordulhat jogorvoslattal.
Az ellátást igénybe vevő panaszával felkeresheti az ellátott jogi képviselőt.
Az ellátott jogi képviselő neve:
…………………………………………………………………………………………………...
Levelezési címe:…………………………………………………………………………………
Telefonszáma:…………………………………………………………………………………...
Az intézményben érdekképviseleti fórum került megalakításra, amely az ellátást igénybe vevők
jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv.
Az érdekképviseleti fórum működésének feltételeit, eljárásának és választásának részletes
szabályait a házirend tartalmazza.
3.4.Az ellátást igénybevevő nyilatkozata halál esetére
3.4.1. A jelen megállapodás mellékletét képező külön megállapodásban rögzítettek szerint.
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4. Az intézmény szolgáltatásai
4.1. Teljes körű ellátás
Az intézmény az Szt. 67. § (1) bekezdése szerinti teljes körű ellátást nyújt, amelynek értelmében
biztosítja:
 a napi huszonnégy órás felügyeletet,
 a lakhatást, valamint a folyamatos fűtés- és melegvíz-szolgáltatást, világítást,
 a napi legalább háromszori étkeztetést, melyből legalább egy alkalommal meleg ételt,
 szükség esetén a ruházattal, illetve textíliával való ellátást,





a ruházat, illetve textília tisztítását és javítását a házirendben meghatározott módon;
szükség szerint incontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket;
az egészségügyi ellátást;
térítésmentesen az intézmény orvosa által havonta összeállított alap gyógyszerkészlet
gyógyszereit;
 az ellátást igénybe vevő költségén az alap gyógyszerkészlet körébe tartozó
gyógyszereken túlmenően felmerülő rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet
beszerzését;
 a gyógyászati segédeszköz ellátás körében a test távoli eszköznek az intézmény
költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátást igénybe vevő költségén történő
beszerzését;
 az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátást.
A teljes körű ellátás részletes kifejtését a házirend tartalmazza.
4.2.Érték- és vagyonmegőrzés
4.2.1. Az ellátást igénybe vevő korlátozottan jogosult az intézményi élethez szükséges, azzal
összefüggő személyes tárgyainak az intézménybe történő bevitelére.
Az ellátást igénybe vevő személyes tárgyainak beviteli korlátja a házirendben részletesen
ismertetésre került.
4.2.2. Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az ellátást igénybe vevőnek az intézménybe
bevihető és oda bevitt érték- és vagyontárgyainak, személyes tárgyainak megfelelő és – szükség
esetén – biztonságos elhelyezéséről és megőrzéséről.
5. Az ellátásért fizetendő térítési díj
5.1. A személyi térítési díj
5.1.1. Az ellátást igénybe vevő (rendszeres havi jövedelméből, ingatlan vagyonából illetve
jelentős pénzvagyonából), az igénybe vevő tartására jogszabály, szerződés vagy bírósági
határozat alapján köteles és képes személy az intézmény által nyújtott ellátásokért az
igénybevétel napjától havonként, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig térítési díjat
köteles fizetni az intézmény részére.
5.1.2. Az intézményi térítési díjat az intézmény fenntartója az egy ellátottra jutó önköltség napi
összegének alapul vételével, de nem szükségszerűen azzal azonos mértékben, konkrét összegben,
5 forintra kerekítve állapította meg, melynek módosítására évente két alkalommal jogosult.
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Az egy ellátottra jutó önköltség összege jelen Megállapodás megkötése időpontjában
…………………Ft/hó/fő.
Az
intézményi
térítési
díj
jelen
Megállapodás
megkötése
időpontjában
…………………Ft/nap, valamint …………………….Ft/hó.
5.1.3. A személyi térítési díjat – az 1993. évi III. törvény 117 §,117/A, 117/B, 118§ 119§ 119/A
§ szabályai szerint állapíthatják meg. A személyi térítési díj összegéről az intézményvezető
értesíti az ellátást igénybe vevőt illetve törvényes képviselőjét.
A személyi térítési díj:
- nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét,
- nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 80%-át,
amennyiben azt az ellátást igénybe vevő kizárólag a rendszeres havi jövedelméből
fizeti meg,
- összegét úgy kell megállapítani, hogy az ellátást igénybe vevő részére legalább a
tárgyév január 1-én érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-a ,
ingatlanvagyonra történő terhelés esetén 30%, mint költőpénz, visszamaradjon,
- konkrét összegben, a kerekítés szabályait alkalmazva kell megállapítani,
- havi összegét a napi személyi térítési díj és a gondozási napok száma alapján kell
meghatározni.
- ha a személyi térítési díjat nem fizetik meg, illetve ha a költőpénzt az intézmény
biztosítja, a követelést a kötelezett ingatlanvagyonán fennálló jelzálogjog biztosítja
5.1.4. Kötelezettség vállalás térítési díj fizetéshez
Amennyiben az ellátást igénybe vevő illetve törvényes képviselője, hozzátartozója vállalja az
intézményi térítési díj megfizetését, úgy külön megállapodás készül „kötelezettség vállalás”
címmel.
5.1.5. A személyi térítési díj összege a megállapodás időpontjától függetlenül évente két
alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátást igénybe vevő
jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud
eleget tenni, vagy ha jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%át meghaladó mértékben nő.
A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének
időpontjáról az intézmény fenntartója rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj
megfizetésére az ellátást igénybe vevő nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.
5.2.Távollét esetén fizetendő személyi térítési díj
5.2.1. A távolléti napok naptári éves szinten összesítésre kerülnek.
5.2.2. Távollétnek minősül a rendszeres hétvégi távollét.
5.2.3. Az ellátást igénybe vevő a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított
személyi térítési díj 20%-át köteles megfizetni.
5.2.4. Az ellátást igénybe vevő a két hónapot meghaladó távolléte idejére
- 75 -

egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi
térítési díj 40%-át,
b) Az a) pont alá nem tartozó esetben a megállapított személyi térítési díj 60%-át köteles
megfizetni.
a)

5.3. Jogorvoslat a személyi térítési díj megállapításával kapcsolatban
5.3.1. Ha az ellátást igénybe vevő vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési
díjnak, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az annak felülvizsgálatáról és
megváltoztatásáról szóló értesítés kézhezvételtől számított nyolc napon belül az intézmény
fenntartójához fordulhat.
5.4. A díjfizetés elmulasztása esetén követendő eljárás
5.4.1. Abban a nem kívánt esetben, ha a személyi térítési díj megfizetésére kötelezett személy
fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézmény vezetője 15 napos határidő
megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felszólítja az elmaradt térítési díj
befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telik el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét,
lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott díjhátralékból az
intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja az intézmény fenntartóját a térítési díjhátralék
behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. A térítési díjhátralék behajtására a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi XL. törvény
illetve az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény szabályainak alkalmazásával kerülhet
sor.
5.4.2. A személyi térítési díj és a befolyt térítési díj különbözetét az intézmény vezetője
nyilvántartja és az ellátást igénybe vevő halála estén hagyatéki teherként az eljáró közjegyzőnek
bejelenti.
6. Eseti térítési díj
6.1. Az intézmény által nyújtott olyan szolgáltatásokért, amelyek nem tartoznak az alapfeladatok
körébe (pl.: fodrász, kozmetika, pedikűr); valamint az intézmény által szervezett szabadidős
programokért (Pl. kirándulás, színházlátogatás) eseti térítési díjat kell fizetni.
7. A megállapodás módosítása
7.1. Jelen Megállapodás módosítására csak az intézmény vezetője és az ellátást igénybe
vevő/törvényes képviselője közös megegyezése alapján kerülhet sor.
7.2. Arra az estre, ha a jelen Megállapodást érintő jogszabályok módosulnak és ez szükségessé
teszi, a Felek kijelentik, hogy a Megállapodást érintő jogszabályi változásoknak megfelelően
módosítják a megállapodást.
7.3. Az intézmény vezetője – tekintettel arra, hogy jelen Megállapodás megkötésével az
intézmény hosszú időre szóló kötelezettséget vállal – kijelenti, hogy előre nem látható,
rendkívüli helyzetekben is minden elvárhatót megtesz, hogy az intézmény jelen Megállapodásból
fakadó kötelezettségeit a lehető legjobban teljesítse.
7.4. A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás vagy bizonytalan kérdéseket
elsődlegesen tárgyalás útján egyezségre törekedve kívánják rendezni.
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8.Az ellátás igénybevételének feltételei
8.1. Kérelem benyújtás módja:
- a kérelmet az ellátást igénylő nyújthatja be, szóban, írásban, az intézmény vezetőjéhez,
vagy az intézmény fenntartójához.
8.2. Gondozási szükséglet vizsgálat
- a kérelem benyújtását követően az intézményvezető elvégzi a gondozási szükséglet
vizsgálatot,
- idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb
körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása estén nyújtható,
- a beutalásról a Lakiteleki Nagyközségi Önkormányzat Emberi Erőforrás Bizottsága dönt,
és határozatban értesíti a kérelmezőt.
9. Az intézményi jogviszony megszűnése
9.1. Az intézményi jogviszony megszűnik:
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével;
b) az ellátást igénybe vevő halálával;
c) jelen Megállapodás felmondásával, a felmondási idő elteltével;
d) határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam elteltével.
9.2. Jelen Megállapodás felmondására az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője
vagy az intézmény fenntartója jogosult.
9.3. Az intézmény vezetője a Megállapodást akkor mondhatja fel, ha az ellátást igénybe vevő a
házirendet súlyosan megsérti, mely esetben a felmondási idő 30 nap.
9.4. Az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője bármikor, indokolás nélkül, írásban
felmondhatja a Megállapodást, mely esetben a jogviszony megszűnésének időpontja a felek
közös megegyezésén múlik.
9.5. Amennyiben jelen Megállapodás felmondásának jogszerűségét az ellátást igénybe vevő,
törvényes képviselője, a térítési díjat megfizető személy, illetőleg az intézmény fenntartója
vitatja, kérheti a bíróságtól a Megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást
változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határozatot nem
hoz.
9.6. Az intézményi jogviszony megszűnésekor a Felek elszámolnak egymással, mely kiterjed:
a) az esedékes térítési díjra, egyéni gyógyszerköltségre, illetve személyi térítési díjra
valamint ezek esetleges hátralékaira,
b) az intézmény tárgyi eszközeiben – szándékosan – okozott károkra, valamint az
elszámolási kötelezettséggel átvett eszközökre, ezek esetleges hiányaira,
c) továbbá minden olyan dologra, mely az intézményi jogviszony megszűnéséhez
okszerűen kapcsolódik.
Nem képezi az elszámolás tárgyát a használatra átvett eszközök, berendezési tárgyak
rendeltetésszerű használatával együtt járó amortizációja, a lakrész újrafestésének, a
rendeltetésszerű használatából adódó szükséges javítása elvégzésének költsége, valamint az
intézményi jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó adminisztrációs költség.
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10. Befejező rendelkezések
10.1. A Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a valóságnak
megfelel.
10.2. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a
szociális ellátásokra vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
10.3. Jelen Megállapodás …………………., azaz ……………………. számozott oldalból áll.
10.4. Jelen Megállapodás ………..db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban
készült.
10.5. Jelen Megállapodás a Felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.
Kelt: ……………………….., 201… …………………………. hó …………….
…………………………
az ellátást igénybe vevő

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

……………………………
Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője
…………………………….
Az ellátást igénybe vevő jelen Megállapodás
1.4. pontjában megjelölt legközelebbi
Hozzátartozó

Tanú neve: ………………………………… Tanú neve: ……………………………………
Lakcíme: ……………………………….….. Lakcíme: …………………………………….
Személyi igazolvány száma: ………………. Személyi igazolvány száma: …………………

………………………………..
aláírás

……………………………………
aláírás
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Melléklet:

KÜLÖN MEGÁLLAPODÁS
HALÁL ESETÉRE

Alulírott
……………………………………név
……………………….szül.h.
………..év………………..hó ………….nap, mint az intézmény ellátottja, kijelentem, hogy
halálom esetére végintézkedésem
van
nincs
Halálom esetén …………………………………………………………temetési
…………………….községben/városban
…………………………….szertartás
temessenek el.

módban
szerint

Temetésem költségeit ………………….........név ………………………………… …..lakcím,
viseli, aki az ezzel kapcsolatos kötelezettség vállalását, tanúk jelenlétében aláírásával igazolja.
Kijelenti, hogy a temetés költségei a rendelkezésére állnak.

Lakitelek ………………..év ………….hó …….nap

…………………………………..
Kötelezettség vállaló

………………………………
E llátott aláírása

…………………………………
Intézményvezető

Tanú :
Lakcím

Tanú
Lakcím
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Lakiteleki Gondozási Központ
6065 Lakitelek, Béke u.20. tel.: 76/449-071
Megállapodás

Házi segítségnyújtás
mely létrejött a Lakitelek Önkormányzatának Gondozási Központja, mint ellátást nyújtó
intézmény /továbbiakban: ellátást nyújtó intézmény/ képviseletében az intézményvezető
másrészről az ellátást igénybe vevő:
Név:……………………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………
Születési hely, idő:…………………………………………….
Lakcím:………………………………………………………..
Telefonszám:………………………………………………….
Személyi igazolvány szám:…………………………………....
TAJ szám:……………………………………………………..
Nyugdíjas törzsszám:……………………………………….…
Állampolgársága:………………………………………………
között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
1. Általános szabályok
1.1. A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény fenntartója /Lakitelek Önkormányzata/
személyes gondoskodás keretébe tartozó Gondozási Központot működtet.
A szolgáltatást nyújtó intézmény a vonatkozó jogszabályok és jelen megállapodások
szabályozott módon
Házi segítségnyújtást
biztosít.
2.1. Az ellátást nyújtó intézmény a szociális ellátást
201.. ……………………… napjától kezdődően
határozott időtartamra:…………………………., illetőleg
határozatlan ideig terjedő időtartamra biztosítja.
2. Tájékoztatási kötelezettség
2.1. A felek tájékoztatási kötelezettsége
A szociális ellátás igénybe vételekor az intézmény tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt:
 az intézményben biztosított ellátás tartalmáról, feltételeiről,
 az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
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a panaszjog gyakorlásának módjáról,
az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről,
a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről,
az intézményi jogviszony keletkezéséhez szükséges iratok és más, jogszabályban
meghatározott feltételekről.

2.2. A jogosult vagy törvényes képviselője a szociális ellátás igénybe vételekor nyilatkozik,
hogy:
1. a tájékoztatásban foglaltakat tudomásul vette és azt tiszteletben tartja,
2. a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben beállott változásokról, a jövedelmi
viszonyaiban bekövetkezett változásokat és minden olyan egyéb körülményt, amely az
intézményi jogviszony létesítését, fenntartását illetve a megszüntetését befolyásolja az
intézmény vezetőjét 15 napon belül tájékoztatja és vállalja, hogy adatokat szolgáltat az
intézményben vezetett nyilvántartásokhoz.
3. Szolgáltatások
3.1. Az intézmény a következő szolgáltatást nyújtja:
Házi segítségnyújtás keretében a gondozónők személyi gondozás keretében és szociális segítés
keretében az alapvető gondozási, ápolási feladatokat elvégzik, / 1/2000.(I.7.)SzCsM rendelet
5.sz.melléklete sz. tevékenység és résztevékenység/
Szociális segítés keretében biztosítja
- 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 biztosítja
- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
- a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
- a szociális segítés keretében biztosítót feladatokat.
- közreműködnek az egyéni és csoportos szabadidős programok szervezésében, a környezettel
való kapcsolattartás biztosításában.
3.2. Az ellátás biztosításának ideje és módja:
Az ellátás igény szerint munkaidőben /H-P-ig/ biztosított. A feladatellátás módja függ a
feladatellátás tartalmától. Minden esetben figyelembe kell venni az orvos és az intézetvezető
utasításait, valamint a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét.
A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de
legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani.
A szolgáltatást igénybevevő személy gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás
szerinti óraszámnál kevesebb órát is igényelhet és akár – a hét egy vagy több napjára –
összevontan is igénybe veheti.
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Az intézetvezető által meghatározott gondozási szükséglet mértéke:
…………………………………...
A kérelmező által igényelt gondozási idő (óra/nap):
…………………………………………………….
3.3. A házi segítségnyújtás igénybevételekor:
 A gondozónők az igénybevevő kérésére házhoz mennek.
 A kérelmező által igényelt gondozási idő alatt a kért gondozási ápolási feladatokat
elvégzik.
3.4. A házi segítségnyújtás lemondását, szüneteltetését – amennyiben előre látható okból
következik be – köteles az ellátott előzetesen bejelenteni a Gondozási Központ
gondozónőjének.
4. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj
4.1. Az ellátást igénybevevő /kötelezett/ a szociális ellátásért a tárgyhót követő hónap 10. napjáig
személyi térítési díjat köteles fizetni.
4.2. Térítési díjának alapja a jövedelemigazolásban meghatározott jövedelem.
A megállapított személyi térítési díj összege: …………………………-Ft/óra
Fizetés módja, helye, időpontja:……………………………………………………………….
A térítési díj, az ellátott jövedelmének a 25%-nál több nem lehet, illetve ha étkezést is
biztosítunk, a személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg az ellátást kérő
rendszeres családi jövedelmének a 30 %-át.
4.3. Ha az ellátást igénybe vevő tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a
tartást és gondozást szerződésben vállaló kötelezett az intézményi térítési díjjal azonos
összegű személyi térítési díj megfizetésére, vagy az annak megfizetését külön
nyilatkozatban vállaló.
4.4. Az intézményi térítési díj összegét a képviselő testület évente 2 alkalommal vizsgálhatja
felül és változtathatja meg. A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi
térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik azzal a feltétellel, hogy az új
térítési díj megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.

4.5. Tájékoztatom: ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj megfizetését
elmulasztja, s – felszólítás ellenére is – hátraléka keletkezik, a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló többször módosított 29/1993. (II:17.)
Kormány rendelet 31. § /4/ bekezdése alapján a fenntartó az intézetvezető tájékoztatása
alapján intézkedik, a térítési díj hátraléknak a behajtásáról az államigazgatási eljárás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény rendelkezik.
Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, akkor fellebbezést nyújthat be
Lakitelek Polgármesteréhez, az értesítés átvételétől számított 8 napon belül.
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5. Az intézményi jogviszony megszűnése
5.1.Az ellátásra jogosult intézményi jogviszonya megszűnik:
a) Az ellátást nyújtó intézmény jogutód nélküli megszűnésével, mely esetben az intézmény
fenntartóját az ellátás további biztosításának kötelezettsége terheli.
b) A jogosult halálával.
c) A határozott idejű szociális ellátás időtartamának lejártával.
Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszűnteti:
a) a jogosultnak, illetve törvényes képviselőjének a jogviszony megszűntetésére vonatkozó
kérelmére,
b) intézménybe történő elhelyezéskor
c) ha a szociális ellátás jogosultsági feltételei már nem állnak fenn,
d) ha az ellátott személyi térítési díj fizetési kötelezettségének 2 hónapig nem tesz eleget.
5.2.Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézmény vezetője értesíti a jogosultat az
esedékes ill. hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről.

6. Jogorvoslat
A panasztétel lehetőségei, és kivizsgálásának módjai:
A házi segítségnyújtást igénybevevők az intézményi ellátással kapcsolatos panaszokkal az
intézmény vezetőjéhez és az ellátott jogi képviselőhöz fordulhatnak.
Ellátott jogi képviselő neve: …………………………..….…………………………………..
Ellátott jogi képviselő elérhetőségei: …………………………………………………………
Az intézmény vezetője lehetőség szerint a panaszt azonnal orvosolja. Amennyiben azonnali
intézkedés a panasszal kapcsolatban nem lehetséges, a panaszt ki kell vizsgálni és a
panasztevőt 15 napon belül írásban tájékoztatni kell a vizsgálat eredményéről.
Ha a panasztevő az intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása határidőban nem
történik meg, a panasztevő az intézmény fenntartójához fordulhat.
Amennyiben a megszüntetéssel az ellátott nem ért egyet, akkor 8 napon belül a fenntartó
Önkormányzat Jegyzőjéhez fordulhat. Ilyen esetben az intézményünk az ellátást változatlan
feltételek mellett mindaddig biztosítja, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és
végrehajtó határozatot nem hoz.
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7. Befejező rendelkezések
A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a valóságnak
megfelelnek.
7.2. Jelen Megállapodás 5 számozott oldalból áll.
7.3. Jelen Megállapodás 2 db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült.
7.1.

Lakitelek, 20 ………………………..

…………………………………….
ellátást igénybe vevő
vagy törvényes képviselője

…………………………………..
intézményvezető
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Lakiteleki Gondozási Központ
6065 Lakitelek, Béke u.20. Tel.: 76/449-071
Megállapodás

Nappali ellátás
mely létrejött a Lakitelek Önkormányzatának Gondozási Központja, mint ellátást nyújtó
intézmény /továbbiakban: ellátást nyújtó intézmény/ képviseletében az intézményvezető
másrészről az ellátást igénybe vevő:
Név:……………………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………
Születési hely, idő:…………………………………………….
Lakcím:………………………………………………………..
Telefonszám:………………………………………………….
Személyi igazolvány szám:…………………………………....
TAJ szám:……………………………………………………..
Nyugdíjas törzsszám:……………………………………….…
Állampolgársága:………………………………………………
között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
2. Általános szabályok
1.1. A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény fenntartója /Lakitelek Önkormányzata/ személyes
gondoskodás keretébe tartozó Gondozási Központot működtet.
A szolgáltatást nyújtó intézmény a vonatkozó jogszabályok és jelen megállapodások
szabályozott módon
Nappali ellátást
biztosít.
1.2. Az ellátást nyújtó intézmény a szociális ellátást
201.. ……………………… napjától kezdődően
határozott időtartamra:…………………………., illetőleg
határozatlan ideig terjedő időtartamra biztosítja.
2. Tájékoztatási kötelezettség
2. 1. A felek tájékoztatási kötelezettsége
A szociális ellátás igénybe vételekor az intézmény tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt:
 az intézményben biztosított ellátás tartalmáról, feltételeiről,
 az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
 a panaszjog gyakorlásának módjáról
 az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről,
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a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről,
az intézményi jogviszony keletkezéséhez szükséges iratok és más, jogszabályban
meghatározott feltételekről,
az Idősek Klubja Házirendjéről,
az ellátott jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.

2. 2. A jogosult vagy törvényes képviselője a szociális ellátás igénybe vételekor nyilatkozik,
hogy:
1. a tájékoztatásban foglaltakat tudomásul vette és azt tiszteletben tartja,
2. a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben beállott változásokról, a jövedelmi
viszonyaiban bekövetkezett változásokat és minden olyan egyéb körülményt, amely az
intézményi jogviszony létesítését, fenntartását illetve megszűntetését befolyásolja
3. az intézmény vezetőjét 15 napon belül tájékoztatja és vállalja, hogy adatokat szolgáltat az
intézményben vezetett nyilvántartásokhoz.
3. Szolgáltatások
3.1. Az intézmény a következő szolgáltatást nyújtja:
Az intézmény a nappali ellátás keretében az ellátást igénybe vevők részére szociális-,
egészségügyi és mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.
 A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a
közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.
 Az Idősek Klubja biztosítja, hogy a szolgáltatást nyitott formában, az ellátotti kör és a
lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.
 Az intézmény rendelkezik a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a
személyes ruházat tisztítására, étel elfogyasztására szolgáló helyiségekkel.
Az ellátottak számára lehetőség van:
 a ruházat mosására, vasalására, szükség szerinti javítására,
 tisztálkodásra a fürdőszobában, melyhez szükség esetén a gondozónő segítséget nyújt,
 az orvosi ellátás igénybevételére az Idősek Otthona orvosi szobájában, heti két
alkalommal, orvosi rendelés idején,
 az egészségügyi ellátás keretein belül esetenként egészségügyi felvilágosító előadásokon,
tanácsadásokon, folyamatos mentális gondozáson részt venni.
Az ellátottak részére szabadidős programokat, napi elfoglaltságot, foglalkozási lehetőséget
biztosít az intézmény. A szervezett foglalkozásokon a részvétel önkéntes.
Az intézmény sajtótermékeket, könyveket, kártya-és társas játékokat, tömegkommunikációs
eszközöket biztosít az ellátottak részére.
A gondozási tevékenység kereteiben, a nappali ellátásban részesülő személy egyéni
gondozásban részesül, mely egyéni gondozási terv alapján folyik.
Az ellátottak hivatalos ügyeik intézéséhez az intézmény a szükséges és elvárható segítséget
megadja.
3.2.Az ellátás biztosításának ideje és módja:
Az ellátás biztosítása folyamatos hétfőtől vasárnapig.
Naponta 7 óra 30 perctől 17 óra 30 percig tart nyitva.
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3.3.Az ellátást csak az arra jogosult személy veheti igénybe, ha a jogosult személy az ellátás
igénybevételére nem képes, pl. több napos távollét miatt, az ellátást le kell mondania.
3.4.Az Idősek Klubjából való távolmaradást a tárgynapon legkésőbb 9 óráig be kell jelenteni a
Gondozási Központ gondozónőjének, vagy az intézmény vezetőjének.
4. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj
4.1. Az ellátást igénybe vevő /kötelezett/ a szociális ellátásért, - amennyiben családi
jövedelemmel rendelkezik, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig személyi térítési díjat köteles
fizetni.
4.2. Térítési díjának alapja a jövedelemigazolásban meghatározott rendszeres havi
jövedelem, amely: ……………………………………..-Ft
Az így megállapított személyi térítési díj összege: ……………………………..-Ft/nap
Fizetés
módja,
helye,
időpontja:
………………………………………………………………….
A térítési díj, az ellátott saját jövedelmének a 15%-nál több nem lehet, abban az esetben ha
étkezést nem igényel. Étkezéssel az ellátott jövedelmének a 30%-nál nem lehet több a térítési díj.
Az Idősek Klubja az alapfeladatához nem tartozó szolgáltatásokért, programokért az adott
szolgáltatás vagy program önköltségének megfelelő összegű térítést kérhet az ellátást igénybe
vevőtől.
Az étkezés biztosítása nem része a nappali ellátásnak. Az ellátott igényelhet ebédet az
intézményben a szociális étkeztetés keretében, ekkor külön megállapodást köt vele az intézmény.
4.3. Ha az ellátást igénybe vevő tartási vagy örökösödési szerződést kötött, a térítési díj
fizetésére a tartási és gondozási szerződésben vállaló a kötelezett, a személyi térítési díj az
intézményi térítési díjjal azonos összegű (a teljes összeget meg kell fizetni).
4.4. Az intézményi térítési díj összegét a képviselő testület évente 2 alkalommal vizsgálhatja
felül és változtathatja meg.
A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének
időpontjáról a fenntartó rendelkezik azzal a feltétellel, hogy az új térítési díjmegfizetésére a
jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.
4.5. Tájékoztatom: ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj megfizetését elmulasztja, s
–felszólítás ellenére is- hátraléka keletkezik, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló többször módosított 29/1993. (II:17.) Kormányrendelet 31. § /4/ bekezdése
alapján a fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik, a térítési díj
hátralékának a behajtásáról az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL
törvény rendelkezik.
4. 6.Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, akkor fellebbezést nyújthat be Lakitelek
Polgármesterének, az értesítés átvételétől számított 8 napon belül.
5. Az intézményi jogviszony megszűnése
5.1. Az ellátásra jogosult intézményi jogviszonya megszűnik:
a) Az ellátást nyújtó intézmény jogutód nélküli megszűnésével, mely esetben az intézmény
fenntartóját az ellátás további biztosításának kötelezettsége terheli.
b) a jogosult halálával,
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c) a határozott idejű szociális ellátás időtartamának lejártával.
Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti:
a) a jogosultnak, illetve törvényes képviselőjének a jogviszony megszüntetésére vonatkozó
kérelmére,
b) más intézménybe történő elhelyezéskor,
c) ha a szociális ellátás jogosultsági feltételei már nem állnak fenn,
d) ha az ellátott személyi térítési díj fizetési kötelezettségének 2 hónapig nem tesz eleget.
e) ha az ellátott a házirendet súlyosan megsérti.
5.2.Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézmény vezetője értesíti a jogosultat az
esedékes ill. hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről.
6. Jogorvoslat
6.1. A panasztétel lehetőségei és kivizsgálásának módjai:
A nappali ellátást igénybevevők az együttéléssel, az intézményi ellátással kapcsolatos
panaszokkal az intézmény vezetőjéhez és az ellátott jogi képviselőhöz fordulhatnak.
Ellátott jogi képviselő neve: ……………………………………………………………………….
Ellátott jogi képviselő elérhetőségei:……………………………………………………………….
Az intézmény vezetője lehetőség szerint a panaszt azonnal orvosolja. Amennyiben azonnali
intézkedés a panasszal kapcsolatban nem lehetséges, a panaszt ki kell vizsgálni és a panasztevőt
15 napon belül írásban tájékoztatni kell a vizsgálat eredményéről.
Ha a panasztevő az intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása határidőban nem
történt meg, a panasztevő az intézmény fenntartójához fordulhat.
Amennyiben a megszüntetéssel az ellátott nem ért egyet, akkor 8 napon belül a fenntartó
Önkormányzat Jegyzőjéhez fordulhat. Ilyen estben az intézményünk az ellátást változatlan
feltételek mellett mindaddig biztosítja, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtó
határozatot nem hoz.
A házirend betartása az ellátást igénybevevők, és az intézményi dolgozók számára is kötelező.
7. Befejező rendelkezések
A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a valóságnak
megfelelnek.
7.2. Jelen Megállapodás 5 számozott oldalból áll.
7.3. Jelen Megállapodás 2 db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült.
7.1.

Lakitelek, 20 ………………………..

…………………………………….
ellátást igénybe vevő
vagy törvényes képviselője

…………………………………..
intézményvezető
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Lakiteleki Gondozási Központ
6065 Lakitelek, Béke u.20. Tel.: 76/449-071
Megállapodás

Nappali ellátás-Demens ellátottak részére
mely létrejött a Lakitelek Önkormányzatának Gondozási Központja, mint ellátást nyújtó
intézmény /továbbiakban: ellátást nyújtó intézmény/ képviseletében az intézményvezető
másrészről az ellátást igénybe vevő:
Név:……………………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………
Születési hely, idő:…………………………………………….
Lakcím:………………………………………………………..
Telefonszám:………………………………………………….
Személyi igazolvány szám:…………………………………....
TAJ szám:……………………………………………………..
Nyugdíjas törzsszám:……………………………………….…
Állampolgársága:………………………………………………
között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
1. Általános szabályok
1.1. A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény fenntartója /Lakitelek Önkormányzata/ személyes
gondoskodás keretébe tartozó Gondozási Központot működtet.
A szolgáltatást nyújtó intézmény a vonatkozó jogszabályok és jelen megállapodások
szabályozott módon
Nappali ellátást
biztosít.
1.2. Az ellátást nyújtó intézmény a szociális ellátást
201.. ……………………… napjától kezdődően
határozott időtartamra:…………………………., illetőleg
határozatlan ideig terjedő időtartamra biztosítja
2. Tájékoztatási kötelezettség
2. 1. A felek tájékoztatási kötelezettsége
A szociális ellátás igénybe vételekor az intézmény tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt:
 az intézményben biztosított ellátás tartalmáról, feltételeiről,
 az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
 a panaszjog gyakorlásának módjáról
 az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről,
 a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről,
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az intézményi jogviszony keletkezéséhez szükséges iratok és más, jogszabályban
meghatározott feltételekről,
az Idősek Klubja Házirendjéről,
az ellátott jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.

2. 2. A jogosult vagy törvényes képviselője a szociális ellátás igénybe vételekor
nyilatkozik, hogy:
a tájékoztatásban foglaltakat tudomásul vette és azt tiszteletben tartja,
a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben beállott változásokról, a jövedelmi
viszonyaiban bekövetkezett változásokat és minden olyan egyéb körülményt, amely az
intézményi jogviszony létesítését, fenntartását illetve megszűntetését befolyásolja
az intézmény vezetőjét 15 napon belül tájékoztatja és vállalja, hogy adatokat szolgáltat az
intézményben vezetett nyilvántartásokhoz.
3. Szolgáltatások
3.1Az intézmény a következő szolgáltatást nyújtja:
Az intézmény a nappali ellátás keretében az ellátást igénybe vevők részére szociális-,
egészségügyi és mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.
 A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a
közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.
 Az Idősek Klubja biztosítja, hogy a szolgáltatást nyitott formában, az ellátotti kör és a
lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.
 Az intézmény rendelkezik a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a
személyes ruházat tisztítására, étel elfogyasztására szolgáló helyiségekkel.
 Demens szükséglet biztosítása, mely magában foglalja az étkeztetés szolgáltatásának
nyújtását.

Az ellátottak számára lehetőség van:
 a ruházat mosására, vasalására, szükség szerinti javítására,
 tisztálkodásra a fürdőszobában, melyhez szükség esetén a gondozónő segítséget nyújt,
 az orvosi ellátás igénybevételére az Idősek Otthona orvosi szobájában, heti két
alkalommal, orvosi rendelés idején,
 az egészségügyi ellátás keretein belül esetenként egészségügyi felvilágosító előadásokon,
tanácsadásokon, folyamatos mentális gondozáson részt venni.
Az ellátottak részére szabadidős programokat, napi elfoglaltságot, foglalkozási lehetőséget
biztosít az intézmény. A szervezett foglalkozásokon a részvétel önkéntes.
Az intézmény sajtótermékeket, könyveket, kártya-és társas játékokat, tömegkommunikációs
eszközöket biztosít az ellátottak részére.
A gondozási tevékenység kereteiben, a nappali ellátásban részesülő személy egyéni
gondozásban részesül, mely egyéni gondozási terv alapján folyik.
Az ellátottak hivatalos ügyeik intézéséhez az intézmény a szükséges és elvárható segítséget
megadja.
3.2Az ellátás biztosításának ideje és módja:
Az ellátás biztosítása folyamatos hétfőtől vasárnapig.
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Naponta 7 óra 30 perctől 17 óra 30 percig tart nyitva.
5.2.Az ellátást csak az arra jogosult személy veheti igénybe, ha a jogosult személy az ellátás
igénybevételére nem képes, pl. több napos távollét miatt, az ellátást le kell mondania.
5.3.Az Idősek Klubjából való távolmaradást a tárgynapon legkésőbb 9 óráig be kell jelenteni a
Gondozási Központ gondozónőjének, vagy az intézmény vezetőjének.
4. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj
4.1. Az ellátást igénybe vevő /kötelezett/ a szociális ellátásért, - amennyiben családi
jövedelemmel rendelkezik, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig személyi térítési díjat köteles
fizetni.
4.2. Térítési díjának alapja a jövedelemigazolásban meghatározott rendszeres havi
jövedelem, amely: ……………………………………..-Ft
Az így megállapított személyi térítési díj összege: ……………………………..-Ft/nap
Fizetés
módja,
helye,
időpontja:
………………………………………………………………….
A térítési díj, az ellátott saját jövedelmének a 15%-nál több nem lehet, abban az esetben ha
étkezést nem igényel. Étkezéssel az ellátott jövedelmének a 30%-nál nem lehet több a térítési díj.
Az Idősek Klubja az alapfeladatához nem tartozó szolgáltatásokért, programokért az adott
szolgáltatás vagy program önköltségének megfelelő összegű térítést kérhet az ellátást igénybe
vevőtől.
Az étkezés biztosítása nem része a nappali ellátásnak. Az ellátott igényelhet ebédet az
intézményben a szociális étkeztetés keretében, ekkor külön megállapodást köt vele az intézmény.
4.3. Ha az ellátást igénybe vevő tartási vagy örökösödési szerződést kötött, a térítési díj
fizetésére a tartási és gondozási szerződésben vállaló a kötelezett, a személyi térítési díj az
intézményi térítési díjjal azonos összegű (a teljes összeget meg kell fizetni).
4.4. Az intézményi térítési díj összegét a képviselő testület évente 2 alkalommal vizsgálhatja
felül és változtathatja meg.
A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének
időpontjáról a fenntartó rendelkezik azzal a feltétellel, hogy az új térítési díjmegfizetésére a
jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.
4.5. Tájékoztatom: ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj megfizetését elmulasztja, s
–felszólítás ellenére is- hátraléka keletkezik, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló többször módosított 29/1993. (II:17.) Kormányrendelet 31. § /4/ bekezdése
alapján a fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik, a térítési díj
hátralékának a behajtásáról az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL
törvény rendelkezik.
4. 6.Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, akkor fellebbezést nyújthat be Lakitelek
Polgármesterének, az értesítés átvételétől számított 8 napon belül.
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5. Az intézményi jogviszony megszűnése
5.1. Az ellátásra jogosult intézményi jogviszonya megszűnik:
d) Az ellátást nyújtó intézmény jogutód nélküli megszűnésével, mely esetben az intézmény
fenntartóját az ellátás további biztosításának kötelezettsége terheli.
e) a jogosult halálával,
f) a határozott idejű szociális ellátás időtartamának lejártával.
Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti:
f) a jogosultnak, illetve törvényes képviselőjének a jogviszony megszüntetésére vonatkozó
kérelmére,
g) más intézménybe történő elhelyezéskor,
h) ha a szociális ellátás jogosultsági feltételei már nem állnak fenn,
i) ha az ellátott személyi térítési díj fizetési kötelezettségének 2 hónapig nem tesz eleget.
j) ha az ellátott a házirendet súlyosan megsérti.
5.2.Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézmény vezetője értesíti a jogosultat az
esedékes ill. hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről.

6. Jogorvoslat
6.1. A panasztétel lehetőségei és kivizsgálásának módjai:
A nappali ellátást igénybevevők az együttéléssel, az intézményi ellátással kapcsolatos
panaszokkal az intézmény vezetőjéhez és az ellátott jogi képviselőhöz fordulhatnak.
Ellátott jogi képviselő neve: ……………………………………………………………………….
Ellátott ogi képviselő elérhetőségei: ……………………………………………………………….
Az intézmény vezetője lehetőség szerint a panaszt azonnal orvosolja. Amennyiben azonnali
intézkedés a panasszal kapcsolatban nem lehetséges, a panaszt ki kell vizsgálni és a panasztevőt
15 napon belül írásban tájékoztatni kell a vizsgálat eredményéről.
Ha a panasztevő az intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása határidőban nem
történt meg, a panasztevő az intézmény fenntartójához fordulhat.
Amennyiben a megszüntetéssel az ellátott nem ért egyet, akkor 8 napon belül a fenntartó
Önkormányzat Jegyzőjéhez fordulhat. Ilyen estben az intézményünk az ellátást változatlan
feltételek mellett mindaddig biztosítja, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtó
határozatot nem hoz.
A házirend betartása az ellátást igénybevevők, és az intézményi dolgozók számára is kötelező.
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7. Befejező rendelkezések
A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a valóságnak
megfelelnek.
7.2. Jelen Megállapodás 5 számozott oldalból áll.
7.3. Jelen Megállapodás 2 db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült.
7.1.

Lakitelek, 20 ………………………..

…………………………………….
ellátást igénybe vevő
vagy törvényes képviselője

…………………………………..
intézményvezető
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Lakiteleki Gondozási Központ
6065 Lakitelek, Béke u.20. tel.: 76/449-071
Megállapodás
Szociális étkeztetés
mely létrejött a Lakitelek Önkormányzatának Gondozási Központja, mint ellátást nyújtó intézmény
/továbbiakban: ellátást nyújtó intézmény/ képviseletében az intézményvezető
másrészről az ellátást igénybe vevő:
Név:……………………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………
Születési hely, idő:…………………………………………….
Lakcím:………………………………………………………..
Telefonszám:………………………………………………….
Személyi igazolvány szám:…………………………………....
TAJ szám:……………………………………………………..
Nyugdíjas törzsszám:……………………………………….…
Állampolgársága:………………………………………………
között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

3. Általános szabályok
1. A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény fenntartója /Lakitelek Önkormányzata/ személyes
gondoskodás keretébe tartozó Gondozási Központot működtet.
A szolgáltatást nyújtó intézmény a vonatkozó jogszabályok és jelen megállapodások szabályozott módon

Szociális étkeztetést
biztosít:
- helyben fogyasztással
- elvitellel
- házhoz szállítással.
2. Az ellátást nyújtó intézmény a szociális ellátást
201 ……………………… napjától kezdődően
határozott időtartamra:…………………………., illetőleg
határozatlan ideig terjedő időtartamra biztosítja.

2. Tájékoztatási kötelezettség
2.1. A felek tájékoztatási kötelezettsége
A szociális ellátást igénybe vételekor az intézmény tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt:
 az intézményben biztosított ellátás tartalmáról, feltételeiről,
 az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
 a panaszjog gyakorlásának módjáról
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Ellátott jogi képviselő neve:
Ellátott jogi képviselő elérhetősége




az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről,
a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről,
az intézményi jogviszony keletkezéséhez szükséges iratok és más, jogszabályban meghatározott
feltételekről.

2.2. A jogosult vagy törvényes képviselője a szociális ellátás igénybe vételekor nyilatkozik,
hogy:
1. a tájékoztatásban foglaltakat tudomásul vette és azt tiszteletben tartja,
2. a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben beállott változásokról, a jövedelmi
viszonyaiban bekövetkezett változásokat és minden olyan egyéb körülményt, amely az
intézményi jogviszony létesítését, fenntartását illetve megszüntetését befolyásolja
3. az intézmény vezetőjét 15 napon belül tájékoztatja és vállalja, hogy adatokat szolgáltat az
intézményben vezetett nyilvántartásokhoz.

3. Szolgáltatások
3.1.

Az intézmény a következő szolgáltatást nyújtja:

napi egyszeri meleg ételt biztosít az étel elvitelének, vagy házhoz szállításának lehetővé tételével
3.2.Az ellátás biztosításának ideje és módja:
Az ellátás folyamatosan biztosított. Az étkezést a Laki-Konyha Kft. biztosítja, a Gondozási Központtal
történt szerződés alapján. Az étel elvitele történhet a Gondozási Központból, és a Laki-Konyha Kft.
konyhájáról is.
3.3. A lakásra szállítás formái:
 A gondozónők az igénybevevő kérésére az ételt házhoz szállítják.

3.4. Kiszállításkor az igénylőnek csereételhordót kell biztosítania a zavartalan kiszállítás érdekében.
3.5. Az ellátást csak az arra jogosult személy veheti igénybe, ha a jogosult személy az ellátás
igénybevételére nem képes, pl. több napos távollét miatt, az ellátást le kell mondania.
Az ebéd megrendelését ill. lemondását amennyiben előre látható okból következik be, az étkezés igénybe
vétele ill. lemondása előtt 3 nappal köteles az ellátott bejelenteni a Gondozási Központ
adminisztrátorának.
Amennyiben az ellátásra jogosult az étkezési igény lemondását neki felróható okból nem mondta le, s az
ellátást nem vette igénybe, az el nem fogyasztott ételért is térítési díjat kell fizetnie.

4. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj
4.1. Az ellátást igénybe vevő / kötelezett / a szociális ellátásért a tárgyhót követő hónap 10. napjáig
személyi térítési díjat köteles fizetni.
4.2. Térítési díjának alapja a jövedelemigazolásban meghatározott jövedelem.A személyi térítési díj
összege minden évben megállapításra kerül, mely a megállapodás melléklete. A térítési díj
jövedelmének a 30 %-nál több nem lehet, illetve ha házi segítségnyújtást is biztosítunk, a személyi
térítési díj együttes összege nem haladhatja meg az ellátást kérő rendszeres családi jövedelmének a
30 %-át.
- 95 -

4.3. Ha az ellátást igénybe vevő tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartási és
gondozási szerződében vállaló a kötelezett, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos
összegű (a teljes összeget meg kell fizetni)
4.4. Az intézményi térítési díj összegét a képviselő testület évente KÉT alkalommal vizsgálhatja felül és
változtathatja meg A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének
időpontjáról a fenntartó rendelkezik azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult nem
kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.
4.5. Tájékoztatom: ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj megfizetését elmulasztja, s felszólítás ellenére is- hátraléka keletkezik, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról szóló többször módosított 29 / 1993. (II: 17.) Kormány rendelet 31.§ /4/ bekezdése alapján a
fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik, a térítési díj hátraléknak a behajtásáról az
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. rendelkezik.
4.6. Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, akkor fellebbezést nyújthat be, Lakitelek
Polgármesteréhez, az értesítés átvételétől számított 8 napon belül.

5. Az intézményi jogviszony megszűnése
5.1. Az ellátásra jogosult intézményi jogviszony megszűnik:
a./. Az ellátást nyújtó intézmény jogutód nélküli megszűnésével, mely esetben az intézményfenntartóját
az ellátás további biztosításának kötelezettsége terheli.
b./ a jogosult halálával,
c./ a határozott idejű szociális ellátás időtartamának lejártával.
Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti:
a./ a jogosultnak, illetve törvényes képviselőjének a jogviszony megszüntetésére vonatkozó kérelmére,
b./ más intézménybe történő elhelyezéskor,
c./ ha a szociális ellátás jogosultsági feltételei már nem állnak fenn,
d./ ha az ellátott személyi térítési díj fizetési kötelezettségének 2 hónapig nem tesz eleget.
5.2. Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézmény vezetője értesíti a jogosultat az esedékes ill.
hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről.

6. Befejező rendelkezések
A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a valóságnak
megfelelnek.
6.2. Jelen Megállapodás 4 számozott oldalból áll.
6.3. Jelen Megállapodás 2 db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült.
6.1.

Lakitelek, 20 ………………………..

…………………………………….
ellátást igénybe vevő
vagy törvényes képviselője

…………………………………..
intézményvezető
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7. NAPIREND -

A tanyagondnoki tevékenységnapló ellátott általi aláírás
mellőzésének jóváhagyása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Ez a napirendi pont mutatja, hogy a feladat ellátása milyen
adminisztrációs kötelezettségek vannak, melyek a munkát nehezítik. Megbízható
tanyagondnokokkal dolgozunk, így ezt mellőzhetőnek tartjuk a Gondozási Központ vezetőjével.
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
102/2019. (VII.11.) határozata
A tanyagondnoki tevékenységnapló ellátott általi aláírás mellőzésének jóváhagyása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő- testülete
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Kiss

Anita

polgármester

előterjesztését

A Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a tanyagondnoki
tevékenységnapló ellátott általi aláírásának mellőzését.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

8. NAPIREND -

- Gondozási Központ
- Irattár

Közbeszerzési szabályzat kiterjesztése a Gondozási Központ
bővítésének közbeszerzési eljárás lefolytatására
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: A későbbiek során a közbeszerzési rendeletünket is módosítani
fogjuk, most azonban kiírásra fog kerülni a Gondozási Központ várva-várt fejlesztése, melyet
önerőből fog az Önkormányzat megvalósítani. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
103/2019. (VII.11.) határozata
Közbeszerzési szabályzat kiterjesztése a Gondozási Központ bővítésének közbeszerzési
eljárás lefolytatására
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozta:
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az önkormányzat hatályos
közbeszerzési szabályzata alkalmazásra kerüljön a Gondozási Központ bővítési
projektjének közbeszerzési eljárásának lefolytatásához.
2. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kiss Anita polgármestert és
Gálné Csomós Mária intézményvezetőt, hogy az eljárást lefolytassák és eredményes
eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződést megkössék.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

9. NAPIREND -

- Beruházási Csoport
- Gondozási Központ
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
pályázati kiírás alapján pályázat benyújtása és saját forrás
biztosítása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: A bizottsági ülésen erről a napirendi pontról nem beszeltünk, mert
akkor még nem jelent meg a pályázati kiírás. Néha van lehetőség arra, hogy nagyon rövid
határidővel nyújtsunk be pályázatot. Ilyet a korábbi években már adtunk be sikeresen. Most is
nagyon szorít bennünket az idő. Valószínű, hogy majd sor kerül egy rendkívüli képviselőtestületi ülésre, mivel augusztus 1. a beadási határidő. Minden lehetőséget megragadunk, hogy
szociális tűzifát tudjunk biztosítani a rászorulók részére. Van-e kérdés, hozzászólás?
Dékány Zoltánné képviselő: Ha jól értem, dönthetünk arról, hogy kemény, vagy puha fát
javaslunk beszerzésre. Én változatlanul az mellett döntök, hogy az akácfa jobb a nyárfánál,
habár a nyárfa hamarabb elég és gyorsabban ad magasabb hőfokot, de hosszan nem tartja
meg a meleget. A rászorulóknak az akác emiatt sokkal jobb lenne.
Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet úgy, hogy a „B” pont a következő legyen:
„Lakitelek Önkormányzata biztosítja a 360 m3 szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
támogatás saját forrása összegének, azaz bruttó 457 200.- Ft, azaz négyszázötvenhétezerkettőszáz forintnak a megfizetését, a költségvetésben szereplő dologi kiadások terhére.”
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A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
104/2019. (VII.11.) határozata
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján pályázat benyújtása és saját
forrás biztosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
A) Lakitelek Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a szociális célú tűzifa
vásárlásához nyújtott támogatásra.
B) Lakitelek Önkormányzata biztosítja a 360 m3 szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó támogatás saját forrása összegének, azaz bruttó 457 200.- Ft, azaz
négyszázötvenhétezer-kettőszáz forintnak a megfizetését, a költségvetésben
szereplő dologi kiadások terhére.
C) Lakitelek Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
D) A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert, hogy az ezzel
kapcsolatos eljárás során, az Önkormányzat nevében, helyette teljes jogkörrel
eljárjon, aláírjon.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

10. NAPIREND -

- Magyar Államkincstár
- Pénzügyi csoport
- Irattár

Pályázat benyújtása rendkívüli szociális támogatásra
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Ennek a pályázatnak is nagyon szűkös a benyújtási határideje.
Ezért volt szükség a napirendi pont felvételére. Előző években is pályáztunk, sikeresen.
Szükség is volt ezekre a pénzekre, hiszen sajnos sokan élnek olyan körülmények között a
Településen, hogy egy-egy élethelyzetben nincs más megoldásuk, minthogy az
Önkormányzathoz fordulnak segítségért. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtom a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2019. (VII.11.) határozata
Pályázat benyújtása rendkívüli szociális támogatásra
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet I. 10. pontja alapján támogatási
igényt nyújt be a helyi önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete ezennel nyilatkozik, hogy a 2018. évben a
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet III.
2. pont szerinti települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen
kapott támogatásból nem fordít felhalmozási célokra és tudomásul veszi, hogy ennek
megszegése esetén a támogatást vissza kell fizetnie.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert és Gondi Etelka jegyzőt az
igényléshez szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

11. NAPIREND -

- Pénzügyi csoport
- Irattár

Egyéb ügyek

Kiss Anita polgármester: A Képviselő-testület létszáma 7 főről 6 főre csökkent. A Képviselőtestület továbbra is határozatképes.
Van-e hozzászólás a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, a nyílt képviselő-testületi ülést
bezárom.

kmf.

Kiss Anita
polgármester

Gondi Etelka
jegyző
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