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HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 

TÁRSULÁS ELNÖKÉNEK 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa  
2020. június 24. napján tartandó ülésére 

Tárgy: Beszámoló a veszélyhelyzet alatt meghozott döntésekről 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló (a 

továbbiakban: Kát.) 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése megállapítja, hogy a 

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat-és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolta. Ennek keretében nem foglalhatott állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

Az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben jártak el. 

Tekintettel arra, hogy az egyes társulásokat nagy számú önkormányzatok képviselő-testületei 

hozták létre, így analógiát alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a 

társulási tanács elnöke hozhatta meg.  

A veszélyhelyzet ideje alatt meghozott döntésekről a veszélyhelyzet megszűnése után az első 

társulási tanács ülésén az elnök beszámol. 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen 

elfogadni. 

Határozati javaslat: 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a veszélyhelyzet ideje alatt 
született elnöki határozatot a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  
 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert  

Értesül: tagönkormányzatok 

Csendes Ildikó Pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető 

  

 

Kiskunhalas, 2020. június 10.     

Fülöp Róbert s.k. 

       elnök 
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A szolgáltatás célja 

A hajléktalan ellátás feladatait az „1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról”, valamint az „1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól és a működésük feltételeiről” szabályozza. 

Hajléktalan, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás célra szolgáló helyiségben tölti, illetve 

töltené. 

Az átmeneti hajléktalan szálló célja az önellátásra képes hajléktalan személyeknek lakhatási 

szolgáltatás és az önálló életvitel fenntartása érdekében esetvitel (szociális munka) biztosítása. 

„A hajléktalan személyek ellátását végző intézmény segítséget nyújt a hajléktalan személy 

életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások igénybevételét, elérését.” 1/2000. (I.7.)SZCSM 

rendelet 102. § (2) 

 

Az ellátottak köre 

Átmeneti ellátásba olyan hajléktalan személyek jelentkezhetnek, akiknek lakhatása nem 

megoldott, közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tartózkodtak vagy 

tartózkodnának. Egészségi, fizikális, mentális állapotuk jellemzően megromlott. 

Kapcsolatrendszerük minimalizálódott. A kötöttségekhez jellemzően nehezen 

alkalmazkodnak. 

Kiskunhalas és térségének területén kb. 40 fő hajléktalan személy él.  

 

Megvalósítani kívánt program, létrejövő kapacitások, 

Az átmeneti szállón három szobában összesen 30 fő elhelyezésére van lehetőség. Ezekben 

ágyak, illetve a ruházat és személyes tárgyak tárolására szolgáló zárható szekrények vannak. 

Két vizesblokkban tusoló, valamint két WC található. A betegek szükség szerinti elkülönítése 

biztosított. Az ételmelegítésre és étkezésre szolgáló helyiségben lehetséges az étel hűtőben 

való tárolása is. 



A szálló biztosítja a pihenést, tisztálkodást és az ahhoz szükséges textíliát, ágyneműt, 

személyes ruházat tisztításához szükséges feltételeket, illetve a személyes használati tárgyak 

biztonságos megőrzését.  

30 fő férfi elhelyezésére van lehetőségünk, krízis időszakban ezt létszámon felül növelnünk 

szükséges. Májustól októberig csökken az ellátottak száma, azonban ekkor is folyamatos 

kapcsolatban vagyunk a „kint lévőkkel”, igény esetén bejönnek tisztálkodni, segítséget kérnek 

ruházat pótlásában, ügyintézésben. Gyakran megfigyelhető, hogy családon belüli konfliktus, 

illetve családtagok elvesztése az oka hajléktalanná válásuknak. Vannak, akik nehezen élik 

meg a közösségi együttlétet, ezért tavasszal távoznak és ősszel jelennek meg ismét az 

ellátásban. Többen a mezőgazdaságban végeznek munkát úgy, hogy a munkavégzésük helyén 

az idénymunka idejére szállást is kapnak. Velük a nyári időszakban is folyamatos a 

kapcsolattartás. Előfordul, hogy azért válnak hajléktalanná, mert egészségi állapotuk miatt 

már nem tudják végrehajtani a szállásért cserébe végzett munkát. Gyakori, hogy a 

hajléktalanok a kórházi kezelést követően kerülnek a szállóra, a lábadozás idejére. Az 

alkoholizmusnak, a szenvedélybetegségeknek, a pszichiátriai betegségeknek jelentős szerepük 

van ezen a területen. 

 

A feladatellátás szakmai tartalma, feltételei, biztosított szolgáltatási elemek, 

tevékenységek 

Napi 24 órában 6 munkatárs dolgozik. 4 szociális munkatárs, 2 segítő. Feladataik pontos 

meghatározását a munkaköri leírás rögzíti. 

Szociális munka keretében tanácsadás, esetkezelés, gondozás, készségfejlesztés, felügyelet, 

háztartási és háztartást pótló segítségnyújtás biztosítása, illetve szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés segítése. 

A szakmai ellátás során fő feladatok segítő beszélgetések folytatása, rendszeres jövedelemhez 

jutás segítése, egyéni gondozási terv készítése, intézményen belüli közösségi élet szervezése, 

életvezetési tanácsok, családi és társas kapcsolatok felkutatásának és ápolásának ösztönzése, 

hivatalos ügyek intézése, információk nyújtása, munkaügyi központtal együttműködés és 

munkahelyek felkutatása, gondozási napló vezetése. A lakók egészségi állapotának 

figyelemmel kísérése, orvosi ellátás kezdeményezése, szakorvosi hozzáférés megszervezése.  



A szálló működését Házirend szabályozza. 

A jövedelemmel rendelkezőknek az első 30 napot követően személyi térítési díjat kell 

fizetniük, melynek összege 300 Ft/nap. A jövedelemmel nem rendelkezők részére az ellátás 

ingyenes. 

Havonta lakógyűlésen megbeszélésre kerülnek az elmúlt hónap eseményei, illetve az 

ellátottak is elmondhatják észrevételeiket. 

 

Az ellátottak részére nyújtott szolgáltatáselemek:  

- Tanácsadás: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, 

kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteink megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási 

folyamat. A megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget 

igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöző, vagy nemkívánatos 

cselekvés, magatartás elkerülésére irányul.  

- Esetkezelés: az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának 

megoldására, illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen 

alapuló, tervszerű segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybe 

vevő, vevők saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és 

juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe.  

- Gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés 

mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, 

továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatás fejlesztése, amely elősegíti 

a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a társadalmi státuszban való 

megtartását, visszailleszkedését.  

- Felügyelet: a szolgáltatásnyújtás helyszínén az ellátott lelki és fizikai biztonságát szolgáló, 

személyes vagy technikai eszközzel, eszközökkel biztosított segítői közreműködés. A segítő 

folyamatos jelenléte a szolgáltatásnyújtás helyszínén, annak érdekében, hogy a segítségre 

szoruló ellátottak részéről bármilyen szükséghelyzetben elérhető legyen. 

- Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi 

életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, 



valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök 

biztosítása, ha ezt saját háztartásának hiányában nem tudja megoldani.  

- Készségfejlesztés: az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformák, 

egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák 

kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására.  

 

Az intézmény biztosítja az ellátottak részére:  

• az ágyneműt,  

• a tisztálkodáshoz szükséges textíliát,  

• lehetőséget a személyes tisztálkodásra, ruházat tisztítására, ruhapótlásra,  

• a szabadidő hasznos eltöltése érdekében sajtótermékeket, könyveket, kártya- és 

társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket (rádió, televízió, videó-magnó),  

• szükség szerint megszervezi az egészségügyi alapellátáshoz, szakellátáshoz való 

hozzájutást, (háziorvosi ellátás, tüdőszűrési vizsgálat elvégzés, szakrendelőkbe való bejutás, 

orvos szakértői bizottság elé való eljutás), valamint egészségügyi felvilágosító előadásokról 

gondoskodik,  

• mentális gondozás keretében készség és képességfejlesztő kiscsoportos, és közösségi 

programokba bekapcsolódási lehetőséget,  

• a hivatalos ügyek intézésének segítését (személyes iratok pótlása, telefonos ügyintézések, 

levelezések),  

• segítségnyújtást a képző- és átképző intézményekbe történő bejutáshoz, ami által lehetőség 

adódik valamilyen szakma elsajátítására,  

• a Munkaügyi Kirendeltség és más munkáltatók megkeresésével megvalósítja a munkavégzés 

lehetőségének szervezését,  

• előadások és személyes beszélgetések útján tanácsadást az életvitelre vonatkozóan, és segíti 

az életvezetési ismeretek fejlődését,  

• a speciális önszerveződő csoportok támogatását, szervezésüket és működésüket segítve. 

 

Az ellátás igénybevételének módja 

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

kérelmére történik. A szállóvezető dönt a felvételről. 



Az intézményi jogviszony keletkezését meghatározza, hogy a hajléktalanok általában 

személyesen jelennek meg és kérnek elhelyezést vagy gyakran - a nap bármely időszakában- 

előzetes megbeszélés nélkül irányítják a rászorulót a szállóra. Az igénybevétel feltétele az 

egészségi állapotra vonatkozó-, illetve tüdőszűrő igazolás. Kérelem, felvétel esetén 

nyilvántartások, tájékoztatók kerülnek kitöltésre, majd megállapodás kötése, házirend, térítési 

díjjal és annak elmaradásával kapcsolatos tudnivalók és a jogok ismertetése történik. 

 

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 

Az intézményről a helyi média rendszeresen tudósít, illetve megtalálható szociális 

intézményeket tartalmazó kiadványban is. Azok az ellátások, személyek, akik munkájuk során 

kapcsolatba kerülhetnek hajléktalanokkal –rendőrök, tanyagondnok, mezőőrök, egészségügyi 

dolgozók, hivatalok munkatársai, családsegítő, stb.- rendelkeznek ismeretekkel az 

intézményről. Az együttműködés személyesen, illetve telefonon keresztül valósul meg.  

 

Más intézményekkel történő együttműködés módja 

Az intézmény kapcsolata a településen a szociális, egészségügyi és önkormányzati és 

közigazgatási intézményekkel folyamatos.  

Olyan intézménnyel vagyunk kapcsolatban, ahol megvalósulhat az arra rászoruló 

hajléktalanok további elhelyezése (pl. idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona). 

Rendszeres a kapcsolat civil szervezetekkel, a mozgáskorlátozottak egyesületével. 

Kapcsolatot tartunk a helyi Önkormányzat Intézményeivel, a Kormányhivatal Járási 

Hivatalával, egészségügyi intézményekkel, házi és szakorvosokkal. 

 

A feladatok megosztottak, az egyes ellátási formák egymással párhuzamosan, egymás 

munkáját segítve működnek, annak érdekében hogy az ellátottak a számukra legmegfelelőbb 

szolgáltatást kapják. 

 

Az intézménybe történő felvételkor az intézmény tájékoztatja a jogosultat 

- az ellátás tartalmáról és feltételeiről, 

- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, 

- az intézmény Házirendjéről, 



- a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás 

következményeiről. 

 

Az ellátottak jogai 

Az ellátást igénybe vevőnek joga van alkotmányos jogainak tiszteletben tartására, különös 

tekintettel az élethez, a lakhatáshoz, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, az egyenlő 

bánásmódhoz jogra. 

Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme. 

Az ellátottnak joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók fogadására a 

Házirendben foglaltak szerint. 

A hajléktalan személy intézményi ellátása nem tehető függővé korábbi életvitelével, 

előéletével kapcsolatos információtól. Postacím biztosítva van az ellátottak részére, illetve 

személyes adataiknak védelme megvalósul. 

Az intézményben az ellátott jogi képviselő neve, elérhetősége a faliújságon található 

kifüggesztve, aki az ellátást igénybe vevő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. 

 

 

Kiskunhalas, 2020.04.27. 

        

        Juhász György 
        intézményvezető 
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A működésre vonatkozó általános adatok 
 
Intézmény  

neve: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
székhelye: 6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 
adószáma: 15761581-2-03 
nyilvántartási száma: 761585 

Fenntartó  
neve: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
adószáma: 15542315-1-03 

 
Ellátottak számára nyitva álló helyiség: Kunfehértó, Szabadság tér 7. 
 Kisszállás, Fő u. 33. 
 Tompa, Szabadság tér 1. 
 Harkakötöny, Bem u. 2. 
 

I. A szolgáltatás célja, a megvalósítani kívánt program bemutatása 
 
1. A program bemutatása a szolgáltatás elemek, tevékenységek leírása. 

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló 
életvitelének fenntartását, szükségleteinek megfelelően, lakásán, lakókörnyezetében 
biztosítja. 
A házi gondozó a feladat ellátás során személyes gondozás, vagy szociális segítés 
keretében segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, 
szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi 
állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával és felhasználásával, 
fejlesztésével biztosított legyen. 
Az ellátott gondozási tevékenységek szociális segítés keretében háztartási 
segítségnyújtás: 

- a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: takarítás 
( a lakás életvitel szerűen használt helyiségeiben), mosás, vasalás, 

- a háztartási tevékenységben való közreműködés körében: bevásárlás ( a 
személyes szükséglet mértékében ), gyógyszer kiváltása, segítségnyújtás 
ételkészítésben és az étkezés előkészítésében, mosogatás, ruhajavítás, közkútról 
vízhordás, tüzelő behordása kályhához, télen hóeltakarítás, és síkosságmentesítés 
a lakás bejárata előtt, kísérés, segítségnyújtás vészhelyzet kialakulásának 
megelőzésében és a kialakult vészhelyzet elhárításában, szükség esetén 
bentlakásos szociális intézménybe való beköltözés segítése. 

Az ellátott gondozási tevékenységek személyi gondozás keretében gondozás és 
háztartási segítségnyújtás: 

- az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 
információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás, családdal, ismerősökkel 
való kapcsolattartás segítése, az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős 
tevékenységekben való közreműködés, ügyintézés az ellátott érdekeinek 
védelmében, 



3 

- gondozási és ápolási feladatok körében: mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás, 
ágyneműcsere, inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése, haj, 
arcszőrzet ápolás, száj, fog és protézis ápolása, körömápolás, bőrápolás, 
folyadékpótlás, étkeztetés, mozgatás ágyban, decubitus megelőzés, felületi 
sebkezelés, sztómazsák cseréje, gyógyszerek adagolása, gyógyszerek 
monitorozása, vérnyomás és vércukor mérése, hely- és helyzetváltoztatás 
segítése lakáson  belül és kívül, kényelmi és gyógyászati segédeszközök 
beszerzésében való közreműködés, valamint ezek használatának betanítása, a 
háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése. 
 

 
 

2. Az intézmény szakmai tevékenysége: 
A házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe 
vevő fizikai, mentális és szociális szükséglete saját környezetében életkorának, 
élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően a meglévő képességek 
fenntartásával, felhasználásával biztosított legyen.  
Gondoskodás mindazon személyekről, akiknek egészségi állapota vagy egyéb 
körülményei miatt érvényes gondozási szükséglete van, személyes gondozás vagy 
szociális segítés igénybevételét illetően. 
 
A biztosított szolgáltatások formai köre:  

- szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás:  
Cél: a rászorulók alapvető szükségleteinek kielégítése, fizikai állapotuk 
megtartásának elősegítése, az idős emberek saját otthonukban, megnyugtató 
módon csak akkor maradhatnak ha biztosítjuk számukra a megfelelő 
életfeltételeket.  

- személyes gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás:  
Cél: az egészség megtartásához illetve visszaállításához szükséges életfeltételek 
biztosítása, az egyéni bánásmód eszközeivel. Olyan lelki egyensúly 
megteremtése, amellyel az idős ember képessé válik a megváltozott 
életkörülményekhez való alkalmazásra, valamit a meghatározott egyéni érdekek 
érvényesítésére.  
 

3. Az ellátandó célcsoport jellemzői 
A lakosság korosztály megoszlására jellemző, hogy magas és egyre növekvő tendenciát 
mutat az idős inaktív korosztály aránya, ugyanakkor csökkenő tendenciát mutat az aktív 
korú valósan munkajövedelemmel bíró lakosság aránya.  
Ennek oka a növekvő élettartam a születésszám csökkenése, a megszűnő munkahelyek, 
magas az egyszemélyes háztartások aránya. Megszűnőben van a generációk közötti 
együttélés ami különösen a különböző családtagoknak az időskorúak gondozásában 
való részvételét egyre ritkábban teszi lehetővé. 
A házi segítségnyújtást jellemzően az idős, 70 év feletti korosztály veszi igénybe. E 
korosztály jövedelmi viszonyai és szociális jellemzői igen eltérő képet mutatnak.  
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II. A kapacitások jellemzői: 
1. A szolgáltatás szervezése 

Intézményünkben a házi segítségnyújtás integrált szolgáltatás keretein belül működik, 
melynek értelmében a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 
Központ 8 településének: Balotaszállás, Harkakötöny, Kiskunhalas, Kisszállás, 
Kunfehértó, Pirtó, Tompa, Zsana szakmai együttműködése, irányítása valósul meg. 
Ennek keretében a szolgálat 193 főt láthat el.  
A szolgáltatás integrált rendszere lehetővé teszi a munkaerő kapacitás felhasználása, 
valamit szakmai irányítás hatékonyságának növelését valamint a házigondozó szolgálat 
dolgozóinak hatékony munkája idős otthoni és kórházi férőhelyeket válthat ki a 
rendszeres gondozói, ápolói tevékenység által.  
 

2. A szolgáltatás formája, gyakorisága, időtartama 
A szolgáltatás formáját tekintve lehet személyes gondozás vagy szociális segítés az 
érvényes gondozási szükséglet alapján. A szolgáltatás gyakorisága, időtartama minden 
esetben a gondozott szükségleteinek és igényeinek figyelembe vételével személyre 
szabottan történik.  
 
 

3. A szolgáltatás biztosításához szükséges személyi feltételek: 
Az 1/2000. (I.07.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint. 

 
III. Más intézményekkel történő együttműködés módja:  

- Semmelweis Kórház Kiskunhalas 
A kórházi tartózkodást követően gyakran szükséges a kórházból távozó betegek 
utólagos ápolása, gondozása. Ennek szükségességéről a kórház szociális 
munkása tájékoztatja a házigondozó szolgálatot, amelynek vezetője felveszi a 
kapcsolatot a rászoruló személlyel. 

- Háziorvosi szolgálat 
A háziorvos észleli a betege megromlott fizikai, egészségi vagy mentális 
állapotát, melynek során úgy ítéli meg, hogy a rászoruló beteg helyzetét 
könnyebbé tehetné a házigondozó szolgálat együttműködése által. Ezt követően 
jelzi a szolgálatnak az észrevételeit, akinek vezetője felkeresi a beteget. 

- Mezőőri szolgálat 
Többségében a külterületen egyedül élő idős emberekről adnak tájékoztatást, 
akiknek a házigondozó szolgálat segítségére lehet szüksége.  

- Az intézményen belüli egységek  
A legszorosabb kapcsolat az idősek otthonával és az időskorúak 
gondozóházával van. Idősotthoni férőhely hiányában a házigondozó szolgálat 
gondozza az idős embert mindaddig amíg az idősek otthonába történő bekerülés 
lehetővé válik.  
A családsegítő szolgálat is gyakran él a jelzés lehetőségével amennyiben az 
általuk ismert kliens szükségletei meghaladják a családsegítő szolgálat 
munkatársai kompetenciáját. 
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IV. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja: 
 
- Intézményünk elérhetőségeiről, szolgáltatásairól tájékoztatást nyújt az egészségügyi 

intézmények (kórház, szakrendelők, háziorvosi rendelők) számára.  
- A helyi média (TV, újság, rádió) időnként beszámol az igénybevétel módjáról, elérhetőségekről 

(telefon, e-mail), intézményünkben folyó szakmai munkáról 
- Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokról szóló tájékoztatást a fenntartó és az intézmény 

honlapján megjelenteti. 
 
 

V. Az ellátás igénybevételének módja 
Az ellátás önkéntesen, saját vagy törvényes képviselő kezdeményezésére vehető igénybe. Az 
ellátás szóban, formai kötöttségek nélküli írásbeli alakban kérelmezhető. Lehetőség van arra, hogy 
az intézmény saját használatra összeállított nyomtatványt az írásbeli kérelem esetében az 
igénylőnek kitöltésre javasoljon. 
- A kérelmet a beérkezés után nyilvántartásba kell venni. 
- A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően – 1993. évi III. tv. 63 § (7) bekezdés 

figyelembe vételével– vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A gondozási szükséglet 
vizsgálatát az intézményvezető vagy az általa megbízott személy ( házi segítségnyújtás 
vezetője illetve a háziorvos) végzi el. 
Házi segítségnyújtást az értékelő lapon meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő 
időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát 
meghaladja a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi 
ellátás igénybevételének lehetőségéről.  

- A kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a kérelmező jövedelmi viszonyait igazoló 
dokumentumokat. 

- Mindezek figyelembevételével az intézményvezető gondoskodik a következőkről: 
- intézmény jogviszony létesítéséről kétoldalú megállapodás megkötésével 
- értesítés megküldéséről a kérelmező részére, mely tartalmazza az ellátás 

megnevezését, kezdő időpontját, a fizetendő térítési díj összegét, módját, helyét, 
időpontját, jogorvoslat lehetőségeit 

- Az ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat az Intézmény vezetőjéhez vagy az 
érdekképviseleti fórumhoz, ha az Intézmény a „Megállapodás”-ban vállalt kötelezettségeket 
nem teljesíti. Amennyiben az ellátást igénybe vevő személy a vezető intézkedését vitatja, a 
fenntartóhoz fordulhat. 

 
Térítési díj szabályozása 
 
A házi segítségnyújtásért személyi térítési díjat kell fizetni, amelynek összege nem haladhatja 
meg az igénybe vevő jövedelmének: 
- csak házi segítség nyújtás esetén a 25%-át  
- amennyiben a házi segítségnyújtás mellett étkeztetésben is részesül, a 30 %- át . 
Az intézmény térítési díj mértékéről a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről 
szóló többszörösen módosított 1993.évi III. törvény (továbbiakban Szt) 1.§-ban a 92.§-ban és a 
29/1993.(II.7.) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdés és a 3.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 
alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló Kiskunhalas 
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Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete, valamint 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (III.29.) számú rendelete  
rendelkezik.  
 
 
VI. A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja 
 
Az igénybe vevővel a szolgáltató állandó kapcsolatot tartanak. Ennek módja: 

 személyes kapcsolattartás, amely vagy a: 
o Szolgáltató Központ irodahelyiségében, illetve  
o az ellátott lakásán történik, 

 telefonon történő megbeszélés, 
 írásban: minden a Szolgáltató Központ és az igénybe vevő közti megállapodásról, 

értesítésről, térítési díj felülvizsgálatáról, esetleges térítési díj fizetésének elmulasztásáról 
írásos dokumentáció készül, amelynek 1 példánya az igénybe vevő részére is megküldésre 
kerül.  

 
 
VII. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos 
szabályok 
 
Az ellátottak általános jogai 
 

» Az ellátottnak joga van szociális helyzete, egészségi állapota, speciális helyzete és 
egyéni szükségletei alapján az alapszolgáltatás igénybevételére. 

» Az ellátásban részesülők számára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben meghatározott általános vagy speciális jogokat is biztosítani 
kell. 

» A szociális szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell 
tartani. 

» Jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvényi felhatalmazás alapján készült 
kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.  

» Joga van az ellátottnak az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
legfontosabb adatok megismeréséhez. 

» A szolgálat munkatársai munkájuk során tiszteletben tartják az alkotmányos és emberi 
jogokat. Különös figyelemmel az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-
lelki egészséghez való jogra.  

» Az ellátottnak joga van ellátottjogi képviselő segítségét igénybe venni. 
» Az ellátottak személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak 
alapján a törvényeknek és előírásoknak megfelelően kezeljük és tároljuk. Személyes 
adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzatában meghatározott célokra, a 
tisztesség és törvényes adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kezeljük. 
Az adatkezelő biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, 
hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.  
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Az ellátottak speciális jogai: 
 
A fogyatékkal élő személyek jogainak érvényesülése érdekében figyelemmel kell lenni különösen: 

» Az akadálymentes környezet biztosítására. 
» Az információkhoz, az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés 

biztosítására. 
» Képességek, készségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás vagy –javítás 

lehetőségeinek megteremtésére. 
» Az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos döntéseinek 

tiszteletben tartására. 
» Társadalmi integrációjukhoz való jogra, más személyekkel történő kapcsolat 

létesítésére, kapcsolattartásra, valamint intézmények, szolgáltatások igénybe vételére, 
elérésére. 

 
 
 
Az ellátottak jogainak védelmével kapcsolatos szabályok: 
 

A házi segítségnyújtásban részesülők panasszal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, aki köteles 
az előterjesztett panaszt 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt a panasz kivizsgálásának 
eredményéről írásban értesíteni. Amennyiben az intézményvezető a határidőben nem intézkedik 
vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel a határidő lejárta után, illetve az intézkedés 
kézhezvételét követő 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 
 
Az ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat ellátott jogi képviselőhöz,  
 

Az ellátottjogi képviselő  

 neve:  Bánkiné Bosnyák Frida 

 telefonszáma: 20/489-9604 

 e-mail: frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu 

 
a Kiskunhalasi Városi Bírósághoz. 
Ha valamennyi lehetőség kimerült, akkor az érintett az Állampolgári Jogok Országgyűlési 
Biztosához is fordulhat. 
 
A szociális szolgáltatást végzők jogai: 
 

 A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében 
biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben 
tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a 
munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra.  

 A szociális szolgáltatást végzőnek joga, hogy a szakmailag elfogadott pszicho-szociális 
intervenciós módszerek közül – a hatályos jogszabályi keretek között – szabadon válassza 
meg az adott esetben alkalmazandó beavatkozási formát. 
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 Joga van megtagadni az ellátást, ha: 
» az  igénylő problémája a szolgáltatást végzőnek nem tartozik a kompetenciájába, vagy 

az általa kért szolgáltatás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik, 
» az ellátotthoz fűződő személyes kapcsolata miatt, 
» saját egészségügyi állapota vagy egyéb gátló körülmény következtében az ellátásra 

fizikailag alkalmatlan, 
» az ellátott együttműködési kötelezettségét súlyosan megsérti, 
» saját életét és testi valamint lelki épségét a gondozott ellátása veszélyezteti. 

          A szolgálat munkatársa a gondozott ellátását csak akkor tagadhatja meg, ha: 
- ez az ellátott egészségi, pszichés állapotát károsan nem befolyásolja, és 

      -   a gondozott ellátásáról más szakember bevonásával, esetátadás keretében gondoskodik. 
Jogosult és köteles szakmai ismereteinek – a szakma mindenkori fejlődésével összhangban 
történő – folyamatos fejlesztésére. 

 
 
 
VIII. Integráció formája, ellátási típusok együttműködésének rendje 
 
A szervezeti integráció a szociális szolgáltatások egymásra épülésével valósul meg. Ennek 
értelmében valamint a szakmai munka koordinálásával megvalósítható az ellátások közötti 
rugalmas átjárhatóság, ezzel teljes körűen megvalósítható, hogy az ellátásban részesülő mindig az 
aktuális állapotának megfelelő segítséget kapja.  
 
Csatolt mellékletek: 
 
1. sz. melléklet: az Szt. 94/D. §-a szerinti megállapodás tervezete, 
2. sz. melléklet: a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ – Házi      
                          segítségnyújtás   ellátási területéhez tartozó települések 
 
 
Kiskunhalas, 2020. április 30. 
 
 
 
 
                                                                                                                      
 

   Rébék Andrea 
vezető gondozónő 
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HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 

6400 Kiskunhalas , Nyúl u. 5-7. Tel.: 77/ 422-022 

_______________________________________________________ 

Megállapodás 
 

Házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás igénybe 
vételéhez 

 
 

Mely létrejött a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Házi 
segítségnyújtás vezetője, másrészről 
 
a ) mint az ellátást igénybe vevő : 
 
Név : ......................................................................................................... 
Anyja neve : ............................................................................................. 
Leánykori név : ........................................................................................ 
Születési hely,idő : ................................................................................... 
TAJ szám : ............................................................................................... 
Lakóhely : ................................................................................................ 
 
b ) az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője : 
 
Név : ......................................................................................................... 
Anyja neve : ............................................................................................. 
Leánykori név : ........................................................................................ 
Születési hely,idő : ................................................................................... 
TAJ száma : .............................................................................................. 
Lakóhely : ................................................................................................ 
között az alábbi feltételekkel : 
 
1; Az igénybevétel kezdő időpontja : .......................................................... 
 
2; Az igénybevétel időtartama : .................................................................. 
 
3; Az igénybevétel záró időpontja : ............................................................ 
 
4; A házi segítségnyújtás keretén belül az alább szolgáltatásokat nyújtja az intézmény a 
gondozott szükségletének megfelelően :  
A házi gondozó az ellátás során segítséget nyújt ahhoz , hogy az ellátást igénybe vevő 
fizikai , mentális , szociális szükséglete saját környezetében , életkorának , 
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élethelyzetének és egészségi állapotának megfeleljen . Az orvos előírása szerint alapvető 
gondozási , ápolási feladatokat biztosít . 
Közreműködik az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében , a higiénia megtartásában 
. Segítséget nyújt a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutásban , ügyintézésben. 
A fent leírtak figyelembe vételével  
- személyes gondozás keretében a gondozott kérésére az intézmény személyre szabottan 
az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 
 
5; Térítési díj: 
A házi segítségnyújtásért személyi térítési díjat kell fizetni, amelynek összege nem 
haladhatja meg az igénybe vevő jövedelmének: 
- csak házi segítség nyújtás esetén a 25%-át                                                           
- amennyiben a házi segítségnyújtás mellett étkeztetésben is részesül, a 30 %- át . 
Az intézmény térítési díj mértékéről a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
igénybevételéről szóló többszörösen módosított 1993.évi III. törvény (továbbiakban Szt) 
1.§-ban a 92.§-ban és a 29/1993.(II.7.) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdés és a 3.§ (1) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások igénybevételéről szóló Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 16/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete, valamint Kiskunhalas Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (III.29.)  számú rendelete  rendelkezik.  
A fentiek alapján a házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díj 2019.04.01 – 
től  360.- Ft/óra. 
Az igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a térítési díjáról írásban értesül. Az intézmény 
fenntartója évente egyszer megváltoztathatja az intézményi térítési díjat.  
Az intézményi térítési díj változásával a személyi térítési díj is módosul, melyről az 
igénybe vevő írásban értesül. 
A térítési díjat utólag, tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell intézményünk részére 
megfizetni. 
Amennyiben a személyi térítési díjjal kapcsolatban észrevétele van, az értesítés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül panasszal fordulhat az intézmény fenntartójához. 
 
6; A megállapodás módosítása : 
- a felek közös megegyezése esetén 
- jogszabályi feltételek változása esetén 
 
7; A jogviszony megszűnésének módja : 
- az igénybe vevő halálával 
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével 
- intézményi elhelyezés esetén 
- ha a jogosult a szolgáltatást már nem kívánja igénybe venni . 
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- ha Önnek hat hónapon át térítési díj tartozása áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó 
napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja 
- a szolgáltatást igénybe vevő veszélyezteti a szolgálat munkatársának 
egészségét és testi vagy lelki épségét , amennyiben az megfelelően dokumentálva van . 
- ha a jogosult az ellátást 90 napon át nem veszi igénybe és annak okáról nem tájékoztatja 
a szolgáltatást nyújtót. 
 
8; Az ellátást igénybe vevő, valamint jogait képviselő panasszal élhet : 
Az étkeztetésben részesülők panaszokkal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, aki 
köteles az előterjesztett panaszt 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt a panasz 
kivizsgálásának eredményeiről írásban értesíteni. Amennyiben az intézményvezető a 
határidőben nem intézkedik vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel a határidő 
lejárta után, illetve az intézkedés kézhezvételét követő 8 napon belül a fenntartóhoz 
fordulhat. 
Az ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat az ellátottjogi képviselőhöz, a Kiskunhalasi 
Városi Bírósághoz. 
Ha valamennyi lehetőség kimerült, akkor az érintett az Állampolgári Jogok Országgyűlési 
Biztosához is fordulhat. 
 
Az ellátottjogi képviselő: 
Bánkiné Bosnyák Frida 
Ellátottjogi Képviselő elérhetősége: 
Tel.:06/20/489-9604 
IJSZ zöldszám : 06/80/620-055 
e-mail: frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu 
Levelezési cím: 7100 Szekszárd Béri Balogh Ádám utca 5-7. 
 
 
 
A felek a megállapodást tudomásul vették. 
 
 
 
 
Dátum : .................................................. 
 
 
 
 
 
 
....................................................        ...................................................... 
 HSZG vezető     Igénybe vevő 
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HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 

6400 Kiskunhalas , Nyúl u. 5-7. Tel.: 77/ 422-022 

_______________________________________________________ 

Megállapodás 
 

Házi segítségnyújtás keretében nyújtott szociális segítés igénybe 
vételéhez 

 
 

Mely létrejött a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Házi 
segítségnyújtás vezetője, másrészről 
 
a ) mint az ellátást igénybe vevő : 
 
Név : ......................................................................................................... 
Anyja neve : ............................................................................................. 
Leánykori név : ........................................................................................ 
Születési hely,idő : ................................................................................... 
TAJ szám : ............................................................................................... 
Lakóhely : ................................................................................................ 
 
b ) az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője : 
 
Név: ......................................................................................................... 
Anyja neve: ............................................................................................. 
Leánykori név: ........................................................................................ 
Születési hely,idő : ................................................................................... 
TAJ száma : .............................................................................................. 
Lakóhely : ................................................................................................ 
között az alábbi feltételekkel : 
 
1; Az igénybevétel kezdő időpontja : .......................................................... 
 
2; Az igénybevétel időtartama : .................................................................. 
 
3; Az igénybevétel záró időpontja : ............................................................ 
 
4; A házi segítségnyújtás keretén belül az alább szolgáltatásokat nyújtja az intézmény a 
gondozott szükségletének megfelelően:  
A házi gondozó az ellátás során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő 
fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében , életkorának , élethelyzetének 
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és egészségi állapotának megfeleljen . Az orvos előírása szerint alapvető gondozási , 
ápolási feladatokat biztosít . 
Közreműködik az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, a higiénia megtartásában. 
Segítséget nyújt a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutásban, ügyintézésben. 
A fent leírtak figyelembe vételével  
- szociális segítés keretében a gondozott kérésére az intézmény személyre szabottan az 
alábbi szolgáltatásokat biztosítja: 
…...................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................... 
 
 
5; Térítési díj : 
A házi segítségnyújtásért személyi térítési díjat kell fizetni, amelynek összege nem 
haladhatja meg az igénybe vevő jövedelmének: 
- csak házi segítség nyújtás esetén a 25%-át                                                           
- amennyiben a házi segítségnyújtás mellett étkeztetésben is részesül, a 30 %- át . 
Az intézmény térítési díj mértékéről a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
igénybevételéről szóló többszörösen módosított 1993.évi III. törvény (továbbiakban Szt) 
1.§-ban a 92.§-ban és a 29/1993.(II.7.) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdés és a 3.§ (1) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások igénybevételéről szóló Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 16/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete, valamint Kiskunhalas Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének  11/2019. (III.29.) számú rendelete  rendelkezik.  
A fentiek alapján a házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díj 2019.04.01 – 
től  360.- Ft/óra. 
Az igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a térítési díjáról írásban értesül. Az intézmény 
fenntartója évente egyszer megváltoztathatja az intézményi térítési díjat.  
Az intézményi térítési díj változásával a személyi térítési díj is módosul, melyről az 
igénybe vevő írásban értesül. 
A térítési díjat utólag, tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell intézményünk részére 
megfizetni. 
Amennyiben a személyi térítési díjjal kapcsolatban észrevétele van, az értesítés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül panasszal fordulhat az intézmény fenntartójához. 
 
6; A megállapodás módosítása: 
- a felek közös megegyezése esetén 
- jogszabályi feltételek változása esetén 
 
7; A jogviszony megszűnésének módja: 
- az igénybe vevő halálával 
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével 
- intézményi elhelyezés esetén 
- ha a jogosult a szolgáltatást már nem kívánja igénybe venni. 
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- ha Önnek hat hónapon át térítési díj tartozása áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó 
napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja 
- a szolgáltatást igénybe vevő veszélyezteti a szolgálat munkatársának 
egészségét és testi vagy lelki épségét , amennyiben az megfelelően dokumentálva van . 
- ha a jogosult az ellátást 90 napon át nem veszi igénybe és annak okáról nem tájékoztatja 
a szolgáltatást nyújtót. 
 
8; Az ellátást igénybe vevő, valamint jogait képviselő panasszal élhet: 
Az étkeztetésben részesülők panaszokkal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, aki 
köteles az előterjesztett panaszt 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt a panasz 
kivizsgálásának eredményeiről írásban értesíteni. Amennyiben az intézményvezető a 
határidőben nem intézkedik vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel a határidő 
lejárta után, illetve az intézkedés kézhezvételét követő 8 napon belül a fenntartóhoz 
fordulhat. 
Az ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat az ellátottjogi képviselőhöz, a Kiskunhalasi 
Városi Bírósághoz. 
Ha valamennyi lehetőség kimerült, akkor az érintett az Állampolgári Jogok Országgyűlési 
Biztosához is fordulhat. 
 
Az ellátottjogi képviselő: 
Bánkiné Bosnyák Frida 
Ellátottjogi Képviselő elérhetősége: 
Tel.:06/20/489-9604 
IJSZ zöldszám : 06/80/620-055 
e-mail: frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu 
Levelezési cím: 7100 Szekszárd Béri Balogh Ádám utca 5-7. 
 
 
 
A felek a megállapodást tudomásul vették. 
 
 
 
 
Dátum:.................................................. 
 
 
 
 
 
 
....................................................        ...................................................... 
 HSZG vezető     Igénybe vevő 
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2. számú melléklet 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ  az 
alábbi települések közigazgatási területén élő lakosság számára biztosítja 

szociális alapszolgáltatás keretében a házi segítségnyújtást 
 
 
 
 
 
 Település neve 
 

1. Harkakötöny 
2. Kiskunhalas 
3. Kisszállás 
4. Kunfehértó 
5. Tompa 
6. Zsana 
7. Pirtó 
8. Balotaszállás 

 



 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
 Szociális Szolgáltató Központ 

 
 

Szakmai program 
 

Időskorúak nappali ellátása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Érvényes: 2020. 
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Intézmény  
neve: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
székhelye: 6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 
adószáma: 15761581-2-03 
nyilvántartási száma: 761585 

Fenntartó  
neve: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
adószáma: 15542315-1-03 

 
 
 
 
Az időskorúak nappali ellátásának szakmai programját az 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény Szt. 
132. §-a. (2) bekezdésének b.) és c.) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvény 97. §-ának b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján készült. 
 
  
Ellátási terület 
 
A nappali ellátás a szakmai szabályok figyelembevételével szociális és mentálhigiénés 
szolgáltatást nyújt Kiskunhalas, Pirtó, Balotaszállás, Kunfehértó, Tompa települések 
közigazgatási területén lakók és tartózkodási hellyel rendelkezők részére. 
 
 
1.) A szolgáltatás célja és feladata 
 
A nappali ellátás szolgáltatásának célja hasznos és tartalmas időtöltés biztosítása, az aktivitás 
megtartása, képességek és kézségek szinten tartása, társas kapcsolatok ápolásának elősegítése 
az egyéni és társadalmi hasznosság érzésének megtartása érdekében. Az intézményben folyó 
gondozási tevékenységünk célja: 

 a hiányzó családi gondoskodás pótlása  
 a szolgáltatást igénybevevő életkörülményeinek, szociális helyzetének javítása 
 egészségi állapotának folyamatos ellenőrzése,  
 egészségi és higiénés viszonyainak lehetőséghez mérten javítása 
 kulturált körülmények közé juttatása 
 harmonikus életvitelének megteremtése 
 izoláció feloldása, elkerülése 
 a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése, megszűntetése 

 
Feladata: Saját otthonukban élő, részben önellátó idősek, akik szociális kapcsolatrendszerük, 
társas életük, higiéniai szükségleteik kielégítésében szervezett segítséget igényelnek.  
 
A fent említett célokat a gondozás elemeinek együttes alkalmazásával érhetjük el. A gondozás 
során arra kell törekednünk, hogy a nappali ellátás tagjai kiegyensúlyozottak, derűsek és 
elégedettek legyenek. Jó légkört kell teremtenünk, melynek egyik tényezője a dolgozók közötti 
teljes megértés és összhang, a melegséget, meghittséget keltő berendezés, az ésszerű rend, 
szervezettség, a dolgozók magatartása, munkastílusa, ápoltsága. 
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Dolgozóink viselkedését, munkastílusát jellemzi a derű a vidámság az egymás és ellátottak 
közötti emberséges megértő kapcsolat.  
 

 

A nappali ellátást nyújtó intézmény szolgáltatás elemei: 
a) tanácsadás, 
b) készségfejlesztés, 
c) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, 
d) idősek nappali ellátása kivételével étkeztetés (Kiskunhalas biztosítja az étkeztetést is) , 
e) esetkezelés, 
f) felügyelet, 
g) gondozás és 
h) közösségi fejlesztés 

szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít. 
 
Szabadidős programok keretében az intézmény az ellátást igénybe vevők részére 
sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket 
biztosít, rendezvényeket szervez, helyt ad közösségi szerveződéseknek. 
 
 
2. Az ellátandó célcsoport 
 
A lakosság korosztály megoszlására jellemző, hogy magas és egyre növekvő tendenciát mutat 
az idős inaktív korosztály aránya, ugyanakkor csökkenő tendenciát mutat az aktív korú valósan 
munkajövedelemmel bíró lakosság aránya.  
Ennek oka a növekvő élettartam a születésszám csökkenése, magas az egyszemélyes 
háztartások aránya. Megszűnőben van a generációk közötti együttélés, ami különösen a 
különböző családtagoknak az időskorúak gondozásában való részvételét egyre ritkábban teszi 
lehetővé. 
 
Az ellátottak szükségletei: 
Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő ellátottak szükségletei demográfiai, szociális 
jellemzőiből adódóan sokrétűek, összetettek s egymástól nagymértékben különbözőek: 
 

- megfelelő társadalmi támogatórendszerek (például: család, rokonok, barátok, 
szomszédok, szervezett csoportok) 

- lehetőség egészségügyi gondozásra 
- lehetőség napi gondozó szolgálatra 
- társas kapcsolatokhoz, az erőforrások hasznosításához, állampolgári jogok 

gyakorlásához szükséges mozgékonyság 
- megfelelő rendőrség és tűzvédelem, megfelelő biztonság 
- megfelelő élelmezés 
- lehetőség jogi segítségre 

 
Ellátandó célcsoport megnevezése: 
Az intézmény működésének célcsoportjai a nehéz élethelyzetben levő egyének, különösen az  

- idősek 
- speciális szükséglettel élő csoportok, akik részére szükséges: 
- a társadalmi befogadás, elfogadás, beilleszkedés elősegítése 
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- megélhetési problémák enyhítése 
- önellátás, független élet elérhetőségének fokozása. 

 
 
3.) Szakmai program várható következményei, eredményességének ellátórendszerben 

betöltött szerepének és hatásának értékelése 
 

 a megfogalmazott alapelvek és értékek érvényesülése,  
 a működés átláthatósága,  
 a szolgáltatások színvonalának emelése,  
 a szakmai munka javulása,  
 a ráfordítások és a források harmonizálása 
 a hatékonyság növelése 

 
Biztosított az intézmény idősellátási szolgáltatásainak szoros együttműködése, így lehetővé 
válik a törvényi előírások és település lakosainak igényeihez igazodó minél teljesebb körű 
ellátás biztosítása. A nappali ellátásnak fontos szerepe van az idősotthoni férőhelyek 
kiváltásában. Csökkenti az idős ember izolációját, oldja a magányt, megelőzi a szellemi 
hanyatlást, segít az egészségügyi és fizikai állapot megtartásában, társas kapcsolatokat épít, 
feltárja az esetleges mentális problémákat. 
 
Feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái 
 
Tárgyi feltételek 

Az intézmény a települések központjában tömegközlekedéssel, kerékpárral, gépkocsival jól 
megközelíthető, frekventált helyen található. A telephelyek többségében az épület világos 
és tágas szobáiban alkalom nyílik a szabadidő hasznos eltöltésére, külön pihenőszobában, 
mint férfiak, mint nők számára a pihenésre, a tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására. 
Az épület rendelkezik tálalókonyhával, valamint a tágas ebédlő lehetőséget nyújt az étel 
helyben fogyasztására és a kulturális programok lebonyolítására. Az épületen kívül és belül 
az akadálymentesítés megoldott. 

 
Feladatellátás szakmai tartalma 
Az időskorúak nappali ellátásának vezetőjének a feladata kialakítani az intézmény arculatát, 
megszervezni annak a település felé történő bemutatását, a rendelkezésre álló lehető legtöbb 
csatornán keresztül. A feladatellátás során a vezető és gondozónők feladata, hogy a településen 
megfelelő tájékoztatást nyújtsanak a szolgáltatás keretén belül nyújtott ellátásokról, 
lehetőségekről, programokról, valamint arról, hogy az ellátásokat, kinek, milyen feltételekkel 
lehet igénybe venni.  
 
A nappali ellátás keretein belül igény szerint, térítési díj ellenében lehetőség van napi egyszeri 
meleg étkezésre. Az étkezés rendjét a Házirend szabályozza. A nappali ellátás nyitvatartási 
ideje szintén a házirendben szabályozott. A nyilvántartási idejét, a helyi igényeknek 
megfelelően kell meghatározni, de az napi 6 órától kevesebb nem lehet. 
 

Az Időskorúak nappali ellátásának nyitvatartási ideje (Kiskunhalas): 
Hétfőtől-szombatig: 7, 30-15.30 óráig,  
Vasárnap szünnap  
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Az Időskorúak nappali ellátásának nyitvatartási ideje (Tompa): 

Hétfőtől-péntekig: 8-16óráig,  
Szombat: szünnap 
Vasárnap: szünnap  
 

 
Az Időskorúak nappali ellátásának nyitvatartási ideje (Kunfehértó): 

Hétfőtől-péntekig: 8-16óráig,  
Szombat: szünnap 
Vasárnap: szünnap  

 
 
Szolgáltatások köre: Nappali ellátás 
 

a) Tanácsadás  
- egyéni segítő beszélgetések,  
- ellátás rendszeres igénybevételére motiválás 
- hozzátartozói kapcsolattartás 
- tanácsadás általános információnyújtás 
- tájékoztatás, amely legfeljebb néhány alkalmat ölel fel 
- Leggyakrabban szóban valósul meg, de lehet papír alapú 

 
b) készségfejlesztés, 

- az igénybevevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformák,  
- egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és 

altarnatívák kidolgozása (képességek szinten tartása, szociális képességek 
szinten tartása) 

 
c) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, 

- az igénybevevő mindennapi életvitelében, személyes környezet rendben tartása, 
ügyeinek intézése, szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és 
eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja 
megoldani. (közüzemi ügyintézés, bevásárlás, személyi higiénia, mosás, vasalás 
stb.) 

 
d) idősek nappali ellátása kivételével étkeztetés (Kiskunhalas biztosítja az étkeztetést 

igény szerint)  
- gondoskodás a meleg ételről, alkalmilag vagy rendszeresen.  

 
e) esetkezelés, 

- az igénybevevő szükségleteinek kielégítése,  
- problémák megoldása 
- céljai elésére irányuló tervszerű kapcsolat 
- különlegesen hangsúlyos ez a szolgáltatási elem az időskorúak nappali ellátása 

esetén. 
 

f) felügyelet, 
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- Az igénybevevő lakó vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatás nyújtás 
helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló személyes vagy technikai 
eszközökkel biztosított kontroll.  

-  
g) gondozás  

- igénybevevő bevonásával történő, tervezésen alapuló célzott segítség mindazon 
tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg ha erre képes 
lenne.  

- Továbbá testi lelki támogatás, amely elősegíti a jobb életminőség elérését, 
családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését (kéz- 
körömápolás, fürdetés segítése, folyadékpótlás, vérnyomásmérés, 
gyógyszerelés, pihenés biztosítása, öltözködés segítése) 
 

h) közösségi fejlesztés 
- egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő, bátorító, ösztönző, 

informáló kapcsolatszervező tevékenység, Célcsoportokra vonatkozó speciális 
igényeket tár föl. Lehet intézményen belüli és intézményen kívüli. 
(rendezvények, könyvtár, mozi, múzeum látogatás, névnap, születésnap, 
ünnepnapokra való megemlékezés, történelmi megemlékezés, idősek hónapja, 
szabadidős programok szervezése) 

 
4. A feladatellátás során a szükségesdokumentációk a következők: 

- Az ellátást szóban vagy írásban kell kérelmezni 
- 9/1999. (XI.. 24.) SzCsM. rendelet 1. számú melléklete I. része szerinti orvosi 

igazolás 
- 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 1. számú melléklete II. része szerinti 

jövedelemnyilatkozatot 
- 1/2000 (I. 7.) SzCsM. rendelet 10. számú melléklete (nappali ellátásban részesülők 

látogatási és eseménynaplója) 
- megállapodás 
- értesítés térítési díj változásról 

 
5. Az ellátás igénybevételének módja: 
 
A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítés leírása  
 
A kérelmező megismerése (jogosultság és rászorultság megállapítása). 
A szolgáltatás ellátásait igénybevevő helyzetének megismerése (életkor, szociális és 
egészségügyi állapot), tájékoztatás nyújtás az intézmény szolgáltatásairól, az intézmény életére 
való felkészítés, házirend ismertetése. 
Személyre szabott ellátás előkészítése. 
Új ellátott és a már szolgáltatást igénybevevők, dolgozók felkészítése a zavartalan 
beilleszkedéshez. 
 
 
Az ellátás önkéntesen, saját vagy törvényes képviselő kezdeményezésére vehető igénybe: 

- 2011. január 1-jével megszűnt a kérelem írásbeliségéhez való kötöttsége, az ellátás 
szóban, formai kötöttségek nélkül írásban is kérelmezhető.  
Lehetőség van arra, hogy az intézmény saját használatra összeállított nyomtatványt 
az írásbeli kérelem esetében az igénylőnek kitöltésre javasoljon. 
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- A háziorvos igazolást állít ki a kérelmező egészségi állapotára vonatkozólag, 
amelyet csatolni kell a kérelemhez. 

- A kérelem benyújtását követően csatolni kell a jövedelmi viszonyokat igazoló 
dokumentumokat. 

- Ezt követően a nappali ellátás vezetője a kérelmet nyilvántartásban veszi. 
- A fenti dokumentációk alapján az ellátásvezető írásban értesíti a kérelmezőt a 

fizetendő térítési díjról.  
- Az intézményvezető megállapodást köt a leendő ellátottal, melyben rögzítik az 

intézményi ellátás igénybevételének módját, feltételeit, az intézmény által nyújtott 
szolgáltatásokat, a térítési díjra vonatkozó szabályokat, az ellátotti jogokat, a 
szolgáltatást végző jogait, valamint az intézményi jogviszony megszűnésének 
szabályait. 

- A megállapodás megkötését követően biztosított az intézményi ellátás. 
 
 
6.) Együttműködés, kapcsolattartás, tájékoztatás: 
 
Szakmai kapcsolatainkat az intézmény szolgáltatási minőségének, az ellátási, gondozási 
tevékenység hatékonyságának javítása érdekében alakítjuk. 
 
Társ települések Időskorúak nappali ellátás intézményei 
Kapcsolat formái: társintézményi kapcsolat, közös rendezvények, látogatások, kirándulások, 
közös kulturális programok szervezése. 
 
Általános iskola, óvoda 
Kapcsolat formái: személyes részvétel, műsorok készítése az intézmény rendezvényein 
 
Magyar Vöröskereszt, egyéb karitatív szervezetek 
Kapcsolat formái: Adományok az ellátottak részére 
 
Önkéntes segítők 
Kapcsolat formái: kiegészítő gondozási tevékenység 
 
Háziorvosok, szakorvosok 
Kapcsolat formái: rendszeres látogatás, egészségmegőrző előadások szervezése 
 
A szakmai kapcsolatok területén célkitűzésünk a meglévő kapcsolatok ápolása, fejlesztése, új 
szervezetekkel kapcsolat felvétel. 
 
A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja: 
 
- Lakosság szélesebb körű tájékoztatási módja a médián keresztül történik, helyi újság, tv, 

rádió 
- Szolgáltatásainkról, elérhetőségünkről tájékoztatjuk az egészségügyi intézményeket 

(kórház, szakrendelők, háziorvosi rendelők) 
- Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások közül, házigondozás, támogató 

szolgálat, időskorúak gondozóházával rendszeres kapcsolatot tartunk fenn pl.: szállítás, 
átmeneti elhelyezés céljából 
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- Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokról szóló tájékoztatást a fenntartó és az intézmény 
honlapján megjelenteti. 

-  
 
A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja: 
 
Az intézmény és a szolgáltatást igénybe vevők közötti jól működő kapcsolattartást fontosnak 
tartjuk több szempontból is: 

- a szolgáltatást igénybe vevők részére csak folyamatos, élő kapcsolat kialakításával 
és működtetésével nyújtható a szükségletnek, életkornak, élethelyzetnek egészségi 
állapotnak megfelelő szolgáltatás, ellátás 

- a szolgáltatást igénybe vevővel kialakított kétoldalú kapcsolat alapja az információ 
közvetítés (tájékozódás és tájékoztatás, szükség esetén szolgáltatás módosítása). 

 
 
7.) Az ellátottak jogai 
 
Az ellátottnak a szolgáltatás biztosítása során joga van az egyenlő bánásmódhoz. 
 
Az ellátást igénybe vevőnek joga van az Intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
legfontosabb adatok megismeréséhez, melyet az Intézmény gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatóban, hirdetőbálán találhat meg, illetve szóban kaphat felvilágosítást. 
 
Az ellátást igénybe vevőnek nyújtott szolgáltatásban figyelemmel kell lenni az alkotmányos 
jogok (különösen az élethez, emberi méltósághoz, testi épségéhez, testi-lelki egészségéhez) 
maradéktalan és teljes körű biztosítására. 
 
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme 
A személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak alapján a törvényeknek 
és előírásoknak megfelelően kezeljük és tároljuk. Személyes adatokat csak a mindenkor 
hatályos adatvédelmi szabályzatában meghatározott célokra, a tisztesség és törvényes 
adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kezeljük. Az adatkezelő biztosítja az 
adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az 
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Érvényben lévő Adatvédelmi 
Szabályzatunkat megtalálja Intézményünk valamennyi telephelyén, vagy a 
https://www.szszk.hu oldalon." 
 
Az igénybevevők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok: 
A nappali ellátásban részesülők panaszokkal a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ vezetőjéhez fordulhatnak, aki köteles az előterjesztett panaszt 15 napon 
belül kivizsgálni és a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményeiről írásban értesíteni. 
Amennyiben az intézményvezető a határidőben nem intézkedik vagy a panasztevő nem ért 
egyet az intézkedéssel a határidő lejárta után, illetve az intézkedés kézhezvételét követő 8 napon 
belül a fenntartóhoz fordulhat. 
Az ellátást igénybevevő panasszal fordulhat az ellátott jogi képviselőhöz, a Kiskunhalasi Városi 
Bírósághoz.  

Az ellátottjogi képviselő  

 neve:  Bánkiné Bosnyák Frida 
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 telefonszáma: 20/489-9604 

 e-mail: frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu 

Ha valamennyi lehetőség kimerült, akkor az érintett az Állampolgári Jogok Országgyűlési 
Biztosához is fordulhat. 
 
A szociális szolgáltatást végzők jogai: 
A munkaviszonyban álló személyeknek biztosítani kell, hogy: 
 

a.) a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést megkapják, 
b.) tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyi jogaikat, 
c.) munkájukat elismerjék, 
d.) megfelelő munkavégzéshez a biztonságos körülményt biztosítsák. 

 
A szociális szolgáltatást végzők panasszal fordulhatnak: 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ igazgatójához 
Intézmény fenntartójához  
Munkaügyi Bírósághoz 
 
8.) Telephelyek: 
 

Kiskunhalas, Szilády Á. u. 10. 
Tompa, Szabadság tér 1. 
Kunfehértó, Szabadság tér 7. 

 
 
Férőhelyek száma (Kiskunhalas): 30 fő 
Férőhelyek száma (Tompa): 40 fő 
Férőhelyek száma (Kunfehértó): 40 fő 
 

 
 

Kiskunhalas, 2020. április 29. 
 
 
 Juhász Ildikó Juhász György 
 nappali ellátás vezető intézményvezető 
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Időskorúak nappali ellátásának keretén belül biztosított étkeztetés 
6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 10. szám alatti telephelyen 

 
 
Ellátási területe: 

Kiskunhalas, Balotaszállás, Pirtó közigazgatási területén lakók és tartózkodási hellyel 
rendelkezők. 
 
 
I.) A szolgáltatás célja, feladata: 

 

Azon időskorúak számára akik a nappali ellátás szolgáltatásain túlmenően igénylik a napi 
egyszeri meleg étkezést, az étel helyben fogyasztását biztosítjuk. 
 
 
II.) A program bemutatása: 

 

Olyan gondozási forma amely napi egyszeri melegétkezést biztosít a időskorúak számára. 
 
 
III.) Szakmai program várható következményei, eredményességének ellátórendszerben 

betöltött szerepének és hatásának értékelése 

 
 a megfogalmazott alapelvek és értékek érvényesülése,  
 a működés átláthatósága,  
 a szolgáltatások színvonalának emelése,  
 a szakmai munka javulása,  
 a ráfordítások és a források harmonizálása 
 a hatékonyság növelése 

 
Biztosított az intézmény idősellátásában a szoros együttműködés így lehetővé válik a törvényi 
előírások és település lakosainak igényeihez igazodó minél teljesebb körű ellátás biztosítása. 
Az ellátórendszeren keresztül lehetővé válik részben a időskorúak fizikai életfeltételeinek 
javítása az étkezés elfogyasztásának lehetőségével. 
 
 
 
IV.) Más intézményekkel való együttműködés: 

 

Az időskorúak nappali ellátása szoros kapcsolatot tart fent az intézményünk által működtetett 
főzőkonyhával. 

- napi ételrendelés 
- az ebéd kiszállítása kapcsán. 

 
 
V. Az ellátandó célcsoport jellemzői 
 
A lakosság korosztály megoszlására jellemző, hogy magas és egyre növekvő tendenciát mutat 
az idős inaktív korosztály aránya, ugyanakkor csökkenő tendenciát mutat az aktív korú valósan 
munkajövedelemmel bíró lakosság aránya.  
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Ennek oka a növekvő élettartam a születésszám csökkenése, magas az egyszemélyes 
háztartások aránya. Megszűnőben van a generációk közötti együttélés ami különösek a 
különböző családtagoknak az időskorúak gondozásában való részvételét egyre ritkábban teszi 
lehetővé. 
 
Az ellátottak szükségletei: 
Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő ellátottak szükségletei demográfiai, szociális 
jellemzőiből adódóan sokrétűek, összetettek s egymástól nagy mértékben különbözőek: 
 

- megfelelő társadalmi támogatórendszerek (például: család, rokonok, barátok, 
szomszédok, szervezett csoportok) 

- lehetőség egészségügyi gondozásra 
- lehetőség napi gondozó szolgálatra 
- társas kapcsolatokhoz, az erőforrások hasznosításához, állampolgári jogok 

gyakorlásához szükséges mozgékonyság 
- megfelelő rendőrség és tűzvédelem, megfelelő biztonság 
- megfelelő élelmezés 
- lehetőség jogi segítségre 

 
Az ellátottak köre: 
Az intézmény működésének célcsoportjai a nehéz élethelyzetben levő egyének, különösen az  

- idősek 
- speciális szükséglettel élő csoportok, akik részére szükséges: 
- a társadalmi befogadás, elfogadás, beilleszkedés elősegítése 
- megélhetési problémák enyhítése 
- önellátás, független élet elérhetőségének fokozása. 

Az időskorúak nappali ellátása ellátja mindazokat az időseket akik a fent megjelölt ellátási 
területen élnek életkörülményeik, életvitelük, valamint fizikai, mentális, és szellemi 
képességeik ezt az ellátásai formát indokolják. A szolgáltatást igénybe veheti az a 18 életévét 
betöltött személy is, aki egészségi állapota miatt csak részben képes önálló életvitelre, és a 
szolgáltatás biztosításával életminősége jelentősen javítható.  
 
 
VI.) A feladatellátás szakmai tartalma, a biztosított szolgáltatás formája: 

 

- az étel megfőzése az intézményünk által fenntartott főzőkonyhán történik, beleértve 
az egészségi állapotnak megfelelő diétás étkeztetés lehetőségét is. 

- az étel kiszállítását a főzőhelyről az intézmény gépkocsija biztosítja a megfelelő 
higiénés előírások betartásával. 

- az étel kiadagolása a tálalókonyhán történik 
- az étel elfogyasztására az ebédlőben, hétfőtől-szombatig 12 és 13 óra között van 

lehetőség  
 
Tárgyi feltételek: 
A munkavégzéshez rendelkezésre áll HACCP tanúsítvánnyal rendelkező tálalókonyha, 
étkészlet, evőeszközkészlet, alapvető tisztálkodási lehetőség.  
 
Az étkezéshez kapcsolódó alapvető dokumentációk a következők:  

- Az ellátást szóban vagy írásban kell kérelmezni 
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- 9/1999. (XI.. 24.) SzCsM. rendelet 1. számú melléklete I. része szerinti orvosi 
igazolás 

- 9/1999. (XI.. 24.) SzCsM. rendelet 1. számú melléklete II. része szerinti 
jövedelemnyilatkozatot 

- 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 4. számú melléklete (Étkeztetésre vonatkozó 
igénybevételi napló) 

- vonatkozó igénybevételi napló 
- megállapodás 
- értesítés térítési díj változásról 

 
 
VII.) Az ellátás igénybevételének módja: 

 

 Szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészületek:  
 

 Tájékoztatni kell az igénybevevőt : 
- az igénybevétel jogosultságának feltételeiről 
- az étkezés térítési díjáról 
- mely főzőhelyről biztosítjuk az étkezést 
- az étel elfogyasztásának módjáról és időpontjáról 
- térítési díj megfizetésének módjáról, helyéről, időpontjáról.  

 
 
 

Az ellátás önkéntesen, saját vagy törvényes képviselő kezdeményezésére vehető igénybe: 
- 2011. január 1-jével megszűnt a kérelem írásbeliségéhez való kötöttsége, az ellátás 

szóban, formai kötöttségek nélküli írásbeli alakban kérelmezhető.  
Lehetőség van arra, hogy az intézmény saját használatra összeállított nyomtatványt 
az írásbeli kérelem esetében az igénylőnek kitöltésre javasoljon. 

- A háziorvos igazolást állít ki a kérelmező egészségi állapotára vonatkozólag, 
amelyet csatolni kell a kérelemhez. 

- A kérelem benyújtását követően csatolni kell a jövedelmi viszonyokat igazoló 
dokumentumokat. 

- Ezt követően a nappali ellátás vezetője a kérelmet nyilvántartásban veszi. 
- A fenti dokumentációk alapján a nappali ellátás vezető írásban értesíti a kérelmezőt 

a fizetendő térítési díjról.  
- Az intézményvezető megállapodást köt a leendő ellátottal, melyben rögzítik az 

intézményi ellátás igénybevételének módját, feltételeit, az intézmény által nyújtott 
szolgáltatásokat, a térítési díjra vonatkozó szabályokat, az ellátotti jogokat, a 
szolgáltatást végző jogait, valamint az intézményi jogviszony megszűnésének 
szabályait. 

- A megállapodás megkötését követően biztosított az intézményi ellátás. 
 
 
VIII.) A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja: 

 

Az intézmény és a szolgáltatást igénybe vevők közötti jól működő kapcsolattartást  fontosnak  
 tartjuk több szempontból is: 
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- a szolgáltatást igénybe vevők részére csak folyamatos, élő kapcsolat kialakításával 
és működtetésével nyújtható a szükségletnek, életkornak, élethelyzetnek egészségi 
állapotnak megfelelő szolgáltatás, ellátás 

- a szolgáltatást igénybe vevővel kialakított kétoldalú kapcsolat alapja az 
információ közvetítés (tájékozódás és tájékoztatás, szükség esetén szolgáltatás 
módosítása). 

 
Az intézmény nyitvatartási ideje: 

Hétfőtől-szombatig: 7, 30-15.30 óráig, 
Vasárnap szünnap  

 
Étkezés biztosítása: 

Hétfőtől-szombatig: 12 és 13 óra között 
 
 

 

IX.) Az ellátottak jogai: 

 

Az ellátottnak a szolgáltatás biztosítása során joga van az egyenlő bánásmódhoz. 
 
Az ellátást igénybe vevőnek joga van az Intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
legfontosabb adatok megismeréséhez, melyet az Intézmény gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatóban, hirdetőbálán találhat meg, illetve szóban kaphat felvilágosítást. 
 
Az ellátást igénybe vevőnek nyújtott szolgáltatásban figyelemmel kell lenni az alkotmányos 
jogok (különösen az élethez, emberi méltósághoz, testi épségéhez, testi-lelki egészségéhez) 
maradéktalan és teljes körű biztosítására. 
 
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme  

A személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak alapján a törvényeknek 
és előírásoknak megfelelően kezeljük és tároljuk. Személyes adatokat csak a mindenkor 
hatályos adatvédelmi szabályzatában meghatározott célokra, a tisztesség és törvényes 
adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kezeljük. Az adatkezelő biztosítja az 
adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az 
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Érvényben lévő Adatvédelmi 
Szabályzatunkat megtalálja Intézményünk valamennyi telephelyén, vagy a 
https://www.szszk.hu oldalon." 
 
Az ellátottak jogainak védelmével kapcsolatos szabályok: 
Az étkeztetésben részesülők panasszal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, aki köteles az 
előterjesztett panaszt 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt a panasz kivizsgálásának 
eredményéről írásban értesíteni. Amennyiben az intézményvezető a határidőben nem 
intézkedik vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel a határidő lejárta után, illetve az 
intézkedés kézhezvételét követő 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 
 
Az ellátást igénybevevő panasszal fordulhat ellátott jogi képviselőhöz,  

Az ellátottjogi képviselő  

 neve:  Bánkiné Bosnyák Frida 

 telefonszáma: 20/489-9604 
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 e-mail: frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu 

a Kiskunhalasi Városi Bírósághoz. 
 
Ha valamennyi lehetőség kimerült, akkor az érintett az Állampolgári Jogok Országgyűlési 
Biztosához is fordulhat. 
 
A szociális szolgáltatást végzők jogai: 

- A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek 
esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést 
megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, 
munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési 
körülményeket biztosítson számukra.  

- A szociális szolgáltatást végzőnek joga, hogy a szakmailag elfogadott pszicho-
szociális intervenciós módszerek közül – a hatályos jogszabályi keretek között – 
szabadon válassza meg az adott esetben alkalmazandó beavatkozási formát. 

 
 
- Joga van megtagadni az ellátást, ha: 

 az igénylő problémája a szolgáltatást végzőnek nem tartozik a 
kompetenciájába, vagy az általa kért szolgáltatás jogszabályba vagy szakmai 
szabályba ütközik, 

 saját egészségi állapota vagy egyéb gátló körülmény következtében az 
ellátásra fizikailag alkalmatlan, 

 saját életét és testi vagy lelki épségét a gondozott ellátása veszélyezteti. 
A szolgálat munkatársa a gondozott ellátását csak akkor tagadhatja meg, ha: 

- ez az ellátott egészségi, pszichés állapotát károsan nem befolyásolja, és 
- a gondozott ellátásáról más szakember bevonásával, esetátadás keretében 

gondoskodik. 
 
 
Kiskunhalas, 2020. április 29. 
 
 
  
 Juhász Ildikó Juhász György 
 nappali ellátás vezető intézményvezető
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1. számú melléklet 
 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
(telephely címe) 

 

Kérelem 

1. A kérelmező adatai:  

 Név ..............................................................................................................................   

 Születési neve ..............................................................................................................   

 Anyja neve ...................................................................................................................   

 Születési helye, időpontja ............................................................................................   

 Lakóhelye ....................................................................................................................   

 Tartózkodási helye ......................................................................................................   

 Állampolgársága ..........................................................................................................   

     Szig. szám:…………………………………………………………………………..  

     Társadalombiztosítási Azonosító Jele .........................................................................   

 Tartására köteles személy ............................................................................................   

 a) neve ...................................................................................................................   

 b) lakóhelye ...........................................................................................................   

       c)telefonszáma .......................................................................................................   

 Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének)  

a) neve ....................................................................................................................   

 b) lakóhelye ...........................................................................................................   

 c) telefonszáma ......................................................................................................   

  

 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri 
 

 2.1.Nappali ellátás 
       Idősek nappali ellátása:……………………………………………………………….  
       milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:…………………………………… 
        
       Étkeztetés: …………………………………………………………………………… 
       diéta:………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 
Dátum:……………………………………………. 
 
 
 
                                                                       Az ellátást igénybe vevő (törv.kép.) aláírása     

 



 



 16 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ 
Időskorúak nappali ellátása 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
Nappali ellátást nyújtó intézményi ellátás igénybevételéhez 

 
Mely létrejött a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
Időskorúak nappali ellátásának vezetője,  
Másrészről: 
a.) Mint az ellátást igénybevevő: 

 Név: ……………………………………………….  
 Leánykori név: ……………………………………. 
 Anyja neve: ………………………………………..  
 Születési hely, idő: ………………………………… 

b.) az ellátást igénybevevő: legközelebbi hozzátartozója vagy törvényes képviselője: 
 Név: …………………………………………………………….……… 
 Születési hely, idő: ………………………………………………………………….. 
 Telefonszáma: ……………………..… 
 Anyja neve: ……………………………………. 
 szám alatti lakos között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
1./  Az igénybevétel kezdő időpontja: ………………………………………………….. 
2./  Igénybevétel időtartama: …………………………………………………………… 
3./  Az igénybevétel záró időpontja: …………………………………………………… 
 
4./ A nappali ellátást biztosító intézmény: 

a) az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak 
megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, 

b) a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet 
biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, 

c) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság 
által egyaránt elérhető módon működjön. 

 

 
Nappali ellátás biztosítására az intézmény alkalmas,  

a) a közösségi együttlétre, 
b) a pihenésre, 
c) a személyi tisztálkodásra, 
d) a személyes ruházat tisztítására, 
e) rendelkezik az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló 

helyiségekkel. 
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A nyilvántartási idejét, a helyi igényeknek megfelelően kell meghatározni, de az napi 6 
órától kevesebb nem lehet. 
 
A nappali ellátás 

a) tanácsadás, 
b) készségfejlesztés, 
c) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, 
d) idősek nappali ellátása kivételével étkeztetés, 
e) esetkezelés, 
f) felügyelet, 
g) gondozás és 
h) közösségi fejlesztés 
szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít. 

 
5./  Az ellátott által fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető konkrét összegben 

állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátást igénybevételét megelőzően írásban 
tájékoztatja.  

 Nappali ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi 
jövedelmének 15 % - át Szt. 117 § (1) a, pontja szerint.  

 Az egy ellátottra jutó önköltség tartózkodás esetén jelen Megállapodás megkötése 
időpontjában                              2.773,- Ft/fő/nap. 
Az intézményi térítési díj tartozkódás esetén jelen megállapodás megkötése 
időpontjában                                2.773,-Ft/fő/nap 
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 
Az intézmény térítési díj mértékéről a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
igénybevételéről szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban 
Szt.) 1. §-ban a 92. §-ban és a 29/1993. (II.7.) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdés és a 3. 
§. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások igénybevételéről  szóló Kiskunhalas Város Önkormányzat 
Képviselőtestületének 16/2011.(VI.01.)önkormányzati rendelete valamint Kiskunhalas 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(III.29.)számú rendelete 
alapján az intézményi térítési díj 2019. április 01-től kezdődően:  

 
Fizetendő mérsékelt intézményi térítési díj 2019. április 01– től 0,- Ft 

 Fizetendő személyi térítési díj:                                                     0,- Ft. 
 

 Az igénybe vevő tudomásul veszi, hogy személyi térítési díjáról írásban értesül.  
 Az intézmény fenntartója évente legfeljebb kétszer megváltoztathatja az intézményi 
térítési díjat. Az intézményi térítési díj változásával a személyi térítési díj is módosul, 
melyről az igénybe vevő írásban értesül. Ha az ellátott ,a törvényes képviselője vagy a 
térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja,illetve annak 
csökkentését vagy elengedését kéri,nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat,ezt 
követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető. 

 
 6/ Megállapodás módosítására sor kerülhet jogszabályi feltételek változása esetén,   
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            valamint a felek közös megegyezése alapján . 
  
 7/ Az intézményi jogviszony megszüntetésének szabályait a szociális törvény     
           szabályozza. E szerint: - meghatározott esetekben – mindkét fél a megállapodást  
           felmondhatja. 
      Az intézményvezető a megállapodást megszüntetheti, ha a jogosult:  

- másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,  
- a házirendet súlyosan megsérti, (házirendben szabályozott) 
- az igénybe vevő halálával  
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével 
- ha a jogosult a szolgáltatást már nem kívánja igénybe venni 
- szolgáltatást igénybe vevő veszélyezteti az Idősek Klubja tagjainak, 

munkatársának egészségét és testi épségét, amennyiben az megfelelően 
dokumentálva van. 

  
 
 8./  Az ellátást igénybevevő, valamint jogait képviselő panasszal élhet: 

a szolgáltatás vezetőjénél,aki köteles az előterjesztett panaszt 15 napon belül kivizsgálni 
és a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményéről írásban értesíteni .Amennyiben 
a szolgáltatás vezetője határidőn belül nem intézkedik ,vagy a panasztevő nem ért egyet 
az intézkedéssel a határidő lejárta után, illetve az intézkedés kézhezvételét követő 8 
napon belül a fenntartóhoz fordulhat.  
Intézményfenntartó: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, Kiskunhalas, Hősök t.1.  

 
Az ellátott jogi képviselőhöz  

 neve:  Bánkiné Bosnyák Frida 
 telefonszáma: 06/20/489-9604 
 E-mail  frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu 

 
Ha valamennyi lehetőség kimerült,akkor az érintett az Állampolgári Jogok 
Országgyűlési Biztosához is fordulhat. 

 
 

  A felek a megállapodásban foglaltak tudomásul vették. 
 
 
 
 
 
 Kelt,  
 

 
…………………………….    …………………………………… 
             Juhász Ildikó 
Igénybevevő                                         Időskorúak nappali ellátásának vezető 
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Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 
Tel: 77/422-022, e-mail: szocotthon@t-online.hu 

 
Idősek Klubja 

6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 10. 77/422-220 

 
Megállapodás 

Étkeztetés biztosítása időskorúak nappali ellátása esetén 
  
  

mely létrejött a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
Időskorúak nappali ellátásának vezetője, másrészről  
 
a ) mint az ellátást igénybevevő: 
 

Név: ......................................................................................................... 
Anyja neve: ............................................................................................. 
Leánykori név: ........................................................................................ 
Születési hely,idő : ................................................................................... 

 
b ) az ellátást igénybevevő:legközelebbi hozzátartozója vagy  törvényes képviselője : 
 

Név : ......................................................................................................... 
Anyja neve : ............................................................................................. 
Leánykori név : ........................................................................................ 
Születési hely,idő : ................................................................................... 

között az alábbi feltételekkel : 
 
1; Az igénybevétel kezdő időpontja:.......................................................... 
 
2; Az igénybevétel időtartama:.................................................................. 
 
3; Az igénybevétel záró időpontja: ............................................................ 
 
4; Az Időskorúak nappali ellátása étkeztetés keretén belül az alább szolgáltatásokat nyújtja az 
intézmény:  

Napi egyszeri meleg étel biztosítása  : 
– az intézmény által működtetett főzőkonyháról minden nap 12 – 13 óra között helyben  

fogyasztással 
 

 
 
5; Térítési díj: 
 

Az étkezésért személyi térítési díjat kell fizetni, amelynek összege nem haladhatja meg az 
igénybevevő jövedelmének 30 %-át. 
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Az intézmény térítési díj mértékéről a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
igénybevételéről szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 
1. §-ban a 92. §-ban és a 29/1993. (II.7.) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdés és a 3. §. (1) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások igénybevételéről szóló Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
16/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete valamint Kiskunhalas Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 11/2019.(III.29.) számú rendelete alapján az intézményi térítési 
díj 2019. április 01-től kezdődően. 
Az egy ellátottra jutó önköltség étkezéssel jelen Megállapodás megkötése időpontjában,-

1.096,-Ft/fő/adag. 
A intézményi térítési díj étkezéssel jelen Megállapodás megkötése időpontjában 

1.096,-Ft/fő/adag 
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 
Az Ön személyi térítési díja jelen Megállapodás megkötése időpontjában : 
Az Ön jövedelme:                          ,FT/hó 
A szt.117§(1)bekezdés b) pontja szerint az Ön személyi térítési díja: 

Ft/fő/nap 
Az igénybevevő tudomásul veszi, hogy a térítési díjáról írásban értesül. Az intézmény 
fenntartója évente egyszer megváltoztathatja az intézményi térítési díjat. 
Az intézményi térítési díj változásával a személyi térítési díj is módosul, melyről az igénybe 
vevő írásban értesül.  
A személyi térítési díjat az ellátás igénybe vételét követő hónap 10. napjáig kell befizetni 
személyesen az szolgáltatás biztosításának helyszínén vagy az intézmény 11732064-
15761581 számú számlájára átutalással is lehet teljesíteni. 
Amennyiben a személyi térítési díjjal kapcsolatban észrevétele van, az értesítés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül panasszal fordulhat az intézmény fenntartójához. 

 
6; A megállapodás módosítása: 
 

- a felek közös megegyezése esetén 
- jogszabályi feltételek változása esetén 

 
7; A jogviszony megszűnésének módja:  
 

- az igénybe vevő halálával  
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével 
- intézményi elhelyezés esetén 
- ha a jogosult a szolgáltatást már nem kívánja igénybe venni 
- a szolgáltatást igénybe veszélyezteti a támogató szolgálat munkatársának egészségét és 

testi épségét,amennyiben az megfelelően dokumentálva van 
- a házirendet súlyosan megsérti (házirendben szabályozott) 
- hat hónapon át folyamatosan térítési díj –tartozás áll fenn,és az a hatodik hónap utolsó 

napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja és vagyoni,jövedelmi 
viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 

 
8; Az ellátást igénybevevő, valamint jogait képviselő panasszal élhet:  
 

Az étkeztetésben részesülők panaszokkal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, aki 
köteles az előterjesztett panaszt 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt a panasz 
kivizsgálásának eredményeiről írásban értesíteni. Amennyiben az intézményvezető a 
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határidőben nem intézkedik vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel a határidő 
lejárta után, illetve az intézkedés kézhezvételét követő 8 napon   belül a fenntartóhoz 
fordulhat. 
Az ellátást igénybevevő panasszal fordulhat,  ellátott jogi képviselőhöz, a Kiskunhalasi 
Városi Bírósághoz. 

 
Az ellátott jogi képviselő  
 Neve:  Bánkiné Bosnyák Frida 
 Telefonszáma: 06/20/489-9604 
 E-mail  frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu 

 
Ha valamennyi lehetőség kimerült, akkor az érintett az Állampolgári Jogok Országgyűlési 
Biztosához is fordulhat. 

  
 
A felek a megállapodást tudomásul vették. 
  
  
Kelt: 
  
              ....................................................                             ...................................................... 
                        Juhász Ildikó 
 Időskorúak nappali ellátásának vezetője                                         Igénybevevő 
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Étkeztetés 
 
Ellátási területe: 

Kiskunhalas város közigazgatási területén lakó és tartózkodási hellyel rendelkező 
állampolgárok. 
 
 
 A szolgáltatás célja, feladata, az ellátottak köre:  

Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről 
történő gondoskodás, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére 
tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, ideértve azokat is, akik koruk, vagy 
egészségi állapotuk miatt nem képesek az étkezésről más módon gondoskodni. 
 
Az ellátandó célcsoport jellemzői: 

 

A lakosság korosztály megoszlására jellemző, hogy magas és egyre növekvő tendenciát mutat 
az idős inaktív korosztály aránya, ugyanakkor csökkenő tendenciát mutat az aktív korú valósan 
munkajövedelemmel bíró lakosság aránya.  
Ennek oka a növekvő élettartam a születésszám csökkenése, a megszűnő munkahelyek, magas 
az egyszemélyes háztartások aránya. Megszűnőben van a generációk közötti együttélés ami 
különösek a különböző családtagoknak az időskorúak gondozásában való részvételét egyre 
ritkábban teszi lehetővé. 
 
Az étkeztetést jellemzően a  60 év feletti korosztály veszi igénybe. E korosztály jövedelmi 
viszonyai és szociális jellemzői igen eltérő képet mutatnak.  
Szükségletük elsősorban a napi egyszeri meleg étkezés biztosítására irányul.   
 
A program bemutatása, a szolgáltatás elemek, tevékenységek leírása: 

Olyan gondozási forma, amely napi 1x meleg étkezést biztosít a rászorulók részére. 
Amennyiben az étkeztetésben részesülő egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára 
diétás étkezést biztosítunk. 
 
Tevékenység:  

 A Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7 sz. alatti főzőkonyhán az étel megfőzése, 
ételhordókba történő kiadagolása 

 Az étel lakásra kiszállítása a rászorulók részére 
 
 
A szakmai program megvalósítása, várható követelményeinek, eredményességének, az ellátó 

rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése: 

Az étkeztetés biztosítása: a főzőkonyhán megfőzött ételt a házi gondozó szolgálat által juttatjuk 
el a rászorulókhoz. Az ellátórendszeren keresztül lehetővé válik részben a gondozottak fizikai 
életfeltételeinek javítása az étkezés kiszélesítése által. 
 
 
Az étkeztetés biztosítása kétféle módon történik a rászorultak szükségleteinek megfelelően: 

- Az étel elvitelének lehetővé tételével 
- Lakásra szállítással. 
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Más intézményekkel történő együttműködés: 

 Házi orvosok 
 Családsegítő Szolgálat 
 Polgármesteri Hivatal Kiskunhalas 
 Intézményen belüli egységek 
 Hozzátartozók 
 

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja: 

- Intézményünk elérhetőségeiről, szolgáltatásairól tájékoztatást nyújt az egészségügyi 
intézmények (kórház, szakrendelők, háziorvosi rendelők) számára.  

- A helyi média (TV, újság, rádió) időnként beszámol az igénybevétel módjáról, 
elérhetőségekről (telefon, e-mail), intézményünkben folyó szakmai munkáról 

- Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokról szóló tájékoztatást a fenntartó és az intézmény 
honlapján megjelenteti. 

 
A feladat ellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, 

rendszeressége: 

A feladat ellátását az intézmény napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) biztosításával végzi, a Házi 
Gondozó Szolgálat segítségével. 

Intézményünk 11 00 és 13 00 között biztosítja az étel kerékpárral, vagy gépkocsival történő 
házhoz szállítását, a tálalókonyhán az étel kiadagolását éthordókba. 

Az étkeztetés a hét mindennapján igénybe vehető, a házhoz szállítás rászorultságának 
figyelembe vételével. 
 
 

Az ellátás igénybevételének módja: 

Az ellátás önkéntesen, saját vagy törvényes képviselő kezdeményezésére vehető igénybe. 2011. 
január 1-jével megszűnt a kérelem írásbeliségéhez való kötöttsége, az ellátás szóban, formai 
kötöttségek nélküli írásbeli alakban kérelmezhető. Lehetőség van arra, hogy az intézmény saját 
használatra összeállított nyomtatványt az írásbeli kérelem esetében az igénylőnek kitöltésre 
javasoljon. 
A kérelem benyújtását követően csatolni kell a kérelmező jövedelmi viszonyaira vonatkozó 
dokumentumokat. 
Az ellátás igénybevételéről szóló értesítést követően az intézményvezetővel kötött 
megállapodásban foglaltak szerint biztosított az étkeztetés.  
Az ellátást igénybe vevő amennyiben az étkeztetést bármely okból átmenetileg, tartósan vagy 
végleg nem kívánja igénybe venni azt legkésőbb a szüneteltetést megelőző nap 9 óráig jeleznie 
kell a házigondozás vezetőjének. 
Az étkeztetés újbóli igénybevételére is ez vonatkozik. 
 
Térítési díj: 

 
Az intézmény térítési díj mértékéről a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
igénybevételéről szóló többszörösen módosított 1993.évi III. törvény (továbbiakban Szt) 1.§-
ban a 92.§-ban és a 29/1993.(II.7.) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdés és a 3.§ (1) bekezdésben 
kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
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igénybevételéről szóló Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete, valamint Kiskunhalas Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 11/2019. (III.29.)  számú rendelete  rendelkezik.  
 
A személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg a étkeztetésbe részesülő személy 
jövedelme alapján, amely nem haladhatja meg annak 30 % -át. 
A térítési díj összegéről és a fizetés módjáról az intézményvezető írásban tájékoztatja az 
ellátásban részesülőt az ellátás igénybe vételét megelőzően.  
 
Az igénybe vevő családi körülményeiben, jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett változást 15 
napon belül az intézmény vezetőjének bejelenteni köteles. 
 
 
A szolgáltató, és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja: 

Az intézmény nyitva tartási idejében hétfőtől – csütörtökig 730- 1600 -ig személyesen és 
telefonon is rendelkezésére állunk az ügyfeleknek, de a kapcsolattartás történhet a Házi 
Gondozó Szolgálat munkatársán, vagy családtagon keresztül is. 
 

 

Az ellátottak jogai: 

Az ellátottnak a szolgáltatás biztosítása során joga van az egyenlő bánásmódhoz. 
 
Az ellátást igénybe vevőnek joga van az Intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
legfontosabb adatok megismeréséhez, melyet az Intézmény gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatóban, hirdetőbálán találhat meg, illetve szóban kaphat felvilágosítást. 
 
Az ellátást igénybe vevőnek nyújtott szolgáltatásban figyelemmel kell lenni az alkotmányos 
jogok (különösen az élethez, emberi méltósághoz, testi épségéhez, testi-lelki egészségéhez) 
maradéktalan és teljes körű biztosítására. 
 
Az ellátottak személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak alapján a 
törvényeknek és előírásoknak megfelelően kezeljük és tároljuk. Személyes adatokat csak a 
mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzatában meghatározott célokra, a tisztesség és 
törvényes adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kezeljük. Az adatkezelő 
biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet 
csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.  
 
 
Az ellátottak jogainak védelmével kapcsolatos szabályok: 

Az étkeztetésben részesülők panasszal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, aki köteles az 
előterjesztett panaszt 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt a panasz kivizsgálásának 
eredményéről írásban értesíteni. Amennyiben az intézményvezető a határidőben nem 
intézkedik vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel a határidő lejárta után, illetve az 
intézkedés kézhezvételét követő 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 
 
Az ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat ellátott jogi képviselőhöz,  
 

Az ellátottjogi képviselő  

 neve:  Bánkiné Bosnyák Frida 
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 telefonszáma: 20/489-9604 

 e-mail: frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu 

 
a Kiskunhalasi Városi Bírósághoz. 
Ha valamennyi lehetőség kimerült, akkor az érintett az Állampolgári Jogok Országgyűlési 
Biztosához is fordulhat. 
 
A szociális szolgáltatást végzők jogai: 

- A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek 
esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést 
megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, 
munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési 
körülményeket biztosítson számukra.  

- A szociális szolgáltatást végzőnek joga, hogy a szakmailag elfogadott pszicho-
szociális intervenciós módszerek közül – a hatályos jogszabályi keretek között – 
szabadon válassza meg az adott esetben alkalmazandó beavatkozási formát. 

 
 
- Joga van megtagadni az ellátást, ha: 

 az igénylő problémája a szolgáltatást végzőnek nem tartozik a 
kompetenciájába, vagy az általa kért szolgáltatás jogszabályba vagy szakmai 
szabályba ütközik, 

 saját egészségügyi állapota vagy egyéb gátló körülmény következtében az 
ellátásra fizikailag alkalmatlan, 

 az ellátott együttműködési kötelezettségét súlyosan megsérti, 
 saját életét és testi valamint lelki épségét a gondozott ellátása veszélyezteti. 

          A szolgálat munkatársa a gondozott ellátását csak akkor tagadhatja meg, ha: 
- ez az ellátott egészségi, pszichés állapotát károsan nem befolyásolja, és 
- a gondozott ellátásáról más szakember bevonásával, esetátadás keretében 

gondoskodik. 
Jogosult és köteles szakmai ismereteinek – a szakma mindenkori fejlődésével 
összhangban történő – folyamatos fejlesztésére. 

 
 
 
 
 
Kiskunhalas, 2020. április 30. 
 
 
 
 

Rébék Andrea 
vezető gondozónő 
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HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 

6400 Kiskunhalas , Nyúl u. 5-7. Tel.: 77/ 422-022 
_______________________________________________________ 

 
Megállapodás 

 

Étkeztetés igénybevételéhez 
 

Mely létrejött a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
Házi segítségnyújtás vezetője , másrészről 
 
a ) mint az ellátást igénybe vevő : 
 
Név : ......................................................................................................... 
Anyja neve : ............................................................................................. 
Leánykori név : ........................................................................................ 
Születési hely,idő : ................................................................................... 
TAJ szám : ............................................................................................... 
Lakóhely : ................................................................................................ 
 
b ) az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője : 
 
Név : ......................................................................................................... 
Anyja neve : ............................................................................................. 
Leánykori név : ........................................................................................ 
Születési hely,idő : ................................................................................... 
TAJ száma : .............................................................................................. 
Lakóhely : ................................................................................................ 
között az alábbi feltételekkel : 
 
1; Az igénybevétel kezdő időpontja : .......................................................... 
 
2; Az igénybevétel időtartama : .................................................................. 
 
3; Az igénybevétel záró időpontja : ............................................................ 
 
4; Az étkeztetés keretén belül az alább szolgáltatásokat nyújtja az intézmény :  
Napi egyszeri meleg étel biztosítása : 

o az intézmény által működtetett főzőkonyháról minden nap 11 – 13 óra 
között 

 elvitellel 
 lakásra szállítással : 

…................................................................... által . 
Az étel lakásra szállítása esetén az étkeztetésben részesülő köteles gondoskodni 
1 pár csere ételesről , valamint annak tisztaságáról. Ha a csere ételes a fent 
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megjelölt időpontokban nem áll rendelkezésre , az ételt kiszállító / gondozónő , 
tiszteletdíjas , gépkocsivezető / az étel újbóli kiszállítását nem köteles megismételni ! 
 
5; Térítési díj: 
 
Az étkeztetésért személyi térítési díjat kell fizetni, amelynek összege nem haladhatja 
meg az igénybe vevő jövedelmének 30%-át. 
Az intézmény térítési díj mértékéről a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
igénybevételéről szóló többszörösen módosított 1993.évi III. törvény (továbbiakban 
Szt) 1.§-ban a 92.§-ban és a 29/1993.(II.7.) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdés és a 3.§ 
(1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások igénybevételéről szóló Kiskunhalas Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 16/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete, valamint 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének  11/2019. (III.29.) számú 
rendelete  rendelkezik.  
 
A fentiek alapján az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj 2019.04.01-jétő 
650.- Ft / adag. 
Az étel kiszállításának díja  120.- Ft/ adag. 
 
Az igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a térítési díjáról írásban értesül. Az intézmény 
fenntartója évente egyszer megváltoztathatja az intézményi térítési díjat.  
Az intézményi térítési díj változásával a személyi térítési díj is módosul, melyről az 
igénybe vevő írásban értesül. 
 
A térítési díjat utólag, tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell intézményünk 
részére megfizetni. 
Amennyiben a személyi térítési díjjal kapcsolatban észrevétele van, az értesítés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül panasszal fordulhat az intézmény 
fenntartójához. 
 
 
6; A megállapodás módosítása: 
- a felek közös megegyezése esetén 
- jogszabályi feltételek változása esetén 
 
 
7; A jogviszony megszűnésének módja: 
 
- az igénybe vevő halálával 
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével 
- intézményi elhelyezés esetén 
- ha a jogosult a szolgáltatást már nem kívánja igénybe venni 
- ha Önnek hat hónapon át térítési díj tartozása áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó 
napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja 
- a szolgáltatást igénybe vevő veszélyezteti a szolgálat munkatársának 
egészségét és testi, vagy lelki épségét, amennyiben az megfelelően dokumentálva van. 
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- ha a jogosult az ellátást 90 napon át nem veszi igénybe és annak okáról nem 
tájékoztatja a szolgáltatást nyújtót. 
 
 
8; Az ellátást igénybe vevő, valamint jogait képviselő panasszal élhet: 
 
Az étkeztetésben részesülők panaszokkal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, aki 
köteles az előterjesztett panaszt 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt a panasz 
kivizsgálásának eredményeiről írásban értesíteni. Amennyiben az intézményvezető a 
határidőben nem intézkedik vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel a 
határidő lejárta után, illetve az intézkedés kézhezvételét követő 8 napon belül a 
fenntartóhoz fordulhat. 
Az ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat az ellátottjogi képviselőhöz, a 
Kiskunhalasi Városi Bírósághoz. 
Ha valamennyi lehetőség kimerült, akkor az érintett az Állampolgári Jogok 
Országgyűlési Biztosához is fordulhat. 
 
Az ellátottjogi képviselő: 
Bánkiné Bosnyák Frida 
Ellátottjogi Képviselő elérhetősége: 
Tel.:06/20/489-9604 
IJSZ zöldszám : 06/80/620-055 
e-mail: frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu 
Levelezési cím: 7100 Szekszárd Béri Balogh Ádám utca 5-7. 
 
   
 
A felek a megállapodást tudomásul vették . 
 
 
 
 
Dátum : ................................................................. 
 
 
 
 
 
....................................................  ...................................................... 
 HSZG vezető  Igénybe vevő 
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S Z A K M A I   P R O G R A M 
 
 

Az Idősek Otthona az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A. § (1) bekezdése alapján – a 
következők szerint határozza meg a szakmai programját. 
 
Intézmény székhelye: 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ  
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 

 
 
Telephelyek: 

Település Cím 
Engedélyezett 

férőhely 
Kiskunhalas Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 90 fő 
Tompa Tompa, Szabadság tér 4. 35 fő 
Kisszállás Kisszállás, Iskola u. 20-22. 30 fő 
Harkakötöny Harkakötöny, Bem u.2. 10 fő 
Harkakötöny Harkakötöny, Ady u. 8. 10 fő 

 
 

I.  
Általános szabályok 

 
 
1. A szakmai program célja, feladata, a megvalósítani kívánt program bemutatása, 

kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 
 
A szakmai program célja, hogy meghatározza a vonatkozó jogszabályok, az egyedi 
sajátosságok alapján az Intézmény szakmai tevékenységét.  
 
2. A szakmai program hatálya 
 
A szakmai program a jóváhagyás napján lép hatályba. 
A szakmai programot a szakmai program egyes elemeinek megváltozása, módosulása esetén 
szintén módosítani kell. 
 
A szakmai program személyi hatálya kiterjed az ellátottakra, valamint az Intézmény szakmai 
működtetésében, szolgáltatásai nyújtásában közreműködő személyekre. 
 
A szakmai program területi hatálya a Társulás valamennyi intézményegységére vonatkozik. 
 
3. A szakmai program nyilvánossága 
 
A szakmai programot nyilvánosságra kell hozni. 
A nyilvánosságra hozatal a következőképpen történik: 

- kifüggesztésre kerül az Intézmény hirdetőtábláján. 
 
A szakmai program módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni kell. 
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II.  
A szolgáltatás célja, feladata 

 
 
1. A szolgáltatás célja 
 
A szolgáltatás célja, hogy az Intézmény a szociális törvény alapján az Időskorúak Otthona 
ellátására jogosult személyeknek ellátást biztosítson, az ellátás során tiszteletben tartsa az 
ellátottak alkotmányos jogait, különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a 
testi és lelki egészséghez való jogot.  
 
2. A szolgáltatás feladata 
 
A szolgáltatás feladata, hogy az Intézmény alapdokumentumában (alapító okiratában) 
meghatározott Idősek Otthona ellátást biztosítsa az ellátottak részére. 
Az Intézmény feladata, hogy a szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az 
megfeleljen 

- az intézményi működést szakmailag is érintő szabályozásoknak, így: 
- jelen szakmai programnak,  
- az alapító okiratnak,  
- a szervezeti és működési szabályzatnak, valamint 
- a házirendnek; 

- a jogszabályban meghatározott szakmai szempontoknak, az ott meghatározott 
feladatellátási követelményeknek. 

 
Az Intézmény az ellátási területén elvégzi 

- az ápolási, gondozási feladatokat a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek részére, ha 
egészségi állapotuk rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint 

- gondozza azokat a 18. életévüket betöltött személyeket, akik betegségük miatt nem 
tudnak önmagukról gondoskodni. 

 
Az Idősek Otthonának feladatai: 

- a lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett, 
- ápolási, gondozási feladatok ellátása, 
- napi ötszöri étkezés biztosítása, 
- ruházattal és textíliával való ellátás, 
- a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása, 
- mentálhigiénés ellátás biztosítása, 
- a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás, 
- a lakók ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása, 
- szükség esetén szervezi a foglalkoztatást és ellátja a rehabilitációs és habilitációs 

feladatokat. 
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III. 
Az ellátottak köre 

 
 
Az Intézmény ellátottjai a szociális törvényben meghatározottak szerint: 

- azok a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, akiknek egészségi állapota rendszeres 
gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint 

- azok a 18. életévüket betöltött személyek, akik betegségük miatt nem tudnak 
önmagukról gondoskodni. 

 
 

Ellátási terület 
 
Kiskunhalas, Kisszállás, Tompa, Harkakötöny, Kunfehértó, Balotaszállás, Pirtó, Kelebia, 
Zsana közigazgatási területe 
 
 
 

IV. 
A feladatellátás szakmai tartalma, módja,  

a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 
 
 
1. Lakhatás 24 órás felügyelet mellett 
 
A feladatellátás tartalma:  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 67. §-ában 
meghatározott intézményi elhelyezés, amely az Intézményben életvitelszerű tartózkodást 
biztosít, folyamatos felügyelet mellett. 
 
A feladatellátás formái:  

- egyágyas elhelyezés, 
- 2-3-4 ágyas elhelyezés, 

 
A feladatellátás módja:  
A folyamatos felügyeletet a nővérek és az orvos biztosítják. 
Orvosi ellátás heti 2x4 órában. 
 
 
 
 
2. Az ápolási, gondozási feladatok 
 
A feladatellátás tartalma, formái: 
A feladatellátás keretében biztosítani kell az ellátott szükségleteihez, állapotához igazodó 
ápolási, gondozási feladatok, tevékenységek ellátását. 
 
Az ápolási, gondozási feladatok között el kell látni a következő tevékenységeket: 

- gyógyszer átadás, beadás,  
- orvos utasítására injekció beadás, 
- sebellátás, felfekvések kezelése, 



 5

- fürdetés, mosdatás, 
- inkontinencia betét cseréje, 
- öltöztetés, 
- az ellátottak mozgatása, emelése, 
- decubitus megelőzés, 
- az ellátottak tornáztatása, mobilizálása - különösen a fekvő betegeknél, 
- kéz- és lábápolás, 
- a szennyes ruha és ágynemű gyűjtése, 
- tiszta ruha kiadása. 

 
A feladatellátás módja: 
A feladatellátás az ápolók munkaköri leírása, a vezetők utasítása, valamint az ellátottak 
szükséglete és igénye szerint történik. 
A feladatokat azok jellegének megfelelően naponta többször, naponta, illetve több naponta, 
igény, illetve az ápoló megítélése szerint kell ellátni, az emberi méltóság tiszteletben tartása 
mellett. 
 
3. Étkeztetés 
 
A feladatellátás tartalma, rendszeressége:  
Az Intézmény az étkeztetést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges 
táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja, a étkeztetésre vonatkozó szabályok 
figyelembevételével. Az ellátottak étkeztetése keretében legalább napi ötszöri étkezést – ebből 
legalább egy alkalommal meleg ételt – kell biztosítani. Ha az ellátást igénybe vevő egészségi 
állapota indokolja, részére – orvosi vagy dietetikusi javaslatra – speciális étkezési lehetőséget 
kell biztosítani (pl.: diéta, gyakoribb étkezés). 
 
A feladatellátás formái:  

- normál étrend. 
- Speciális étrend 

- szénhidrátszegény 
- tejmentes 
- zsírszegény 
- sószegény 
- epés 
- pépes 
- folyékony pépes 

 
A feladatellátás módja:  
A feladatellátás az alábbiak szerint történik: 

a) az Intézmény étkezőjében történő felszolgálással, illetve 
b) szükség esetén az ellátott szobájába történő szállítással. 

 
Az étkezések időpontja: 

a) reggeli: 08.00 – 09.00 
b) ebéd:  12.00 – 13.00 
c) vacsora:  16.30 – 17.30 

 
Az ellátottak köre: 

- az Intézményben ellátottak, 
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- az Intézmény dolgozói, 
 
 
 
 
4. Ruházattal és textíliával való ellátás 
 
A feladatellátás tartalma: Az intézményi ellátottaknak megfelelő minőségű, az évszakhoz, az 
időjáráshoz igazodó, ápolt, tiszta öltözettel kell rendelkezniük.  
Ha az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve megfelelő ruházattal, akkor az Intézmény 
biztosítja számára a következő ruházatot: 

- legalább három váltás fehérnemű és hálóruha, 
- az évszaknak megfelelő, legalább két váltás felsőruházat és utcai cipő, szükség szerint 

más lábbeli. 
 
Az intézményi ellátottaknak megfelelő minőségű és mennyiségű textíliával kell rendelkezniük. 
Az Intézményben közvetlenül az ellátottakkal foglalkozó személyek kötelesek közreműködni 
a textíliával kapcsolatos ellátási feladatok végrehajtásában, a megfelelően tiszta, kulturált, 
higiénikus környezet megtartásában. 
 
Ha az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve megfelelő saját textíliával, akkor az Intézmény 
biztosítja számára a következő textíliákat: 

- legalább 3 váltás ágynemű, 
- a tisztálkodást segítő három váltás textília. 

 
Az ellátottak köre: 

- az Intézményben ellátott személyek. 
 
5. Egészségügyi szolgáltatás 
 
A feladatellátás tartalma, rendszeressége:  
Az Intézmény biztosítja az ellátást igénybe vevők egészségügyi ellátását. Az egészségügyi 
ellátás keretében az Intézmény köteles gondoskodni az igénybe vevő: 
 - egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításról, 
 - rendszeres orvosi felügyeletéről, 
 - szükség szerinti ápolásáról, 
 - szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról, 
 - kórházi kezeléshez való hozzájutásáról, 
 - gyógyszerellátásáról (hatályos szabályozás szerint), 
 - gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról (hatályos szabályozás szerint). 
Az Intézmény rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítja az ellátást igénybe vevő 
egészségi állapotának folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az orvos 
által elrendelt vizsgálat(ok) elvégzését - ha az Intézmény keretei között megoldható - 
gyógykezelését. 
 
 
A feladatellátás formái:  

- folyamatos ellenőrzés, szűrés, 
- speciális gyógykezelés: 

- stomakezelés 
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- szondatáplálás 
 
Az ellátottak köre: 

- az Intézményben ellátott személyek. 
 
Az otthonban élők közötti társas kapcsolatok sajátosan alakulnak. 
Az ellátottak körében igen gyakori az izoláció (elkülönülés), mely az idős ember alkalmazkodó 
képességének és aktivitásának csökkenése miatt alakul ki. Ezért a szakemberek segítséget 
nyújtanak ahhoz, hogy az ellátottak között baráti kapcsolatok jöjjenek létre, és ne forduljanak 
elő értelmetlen viták, beilleszkedési zavarok. 
Segíthet a gondok megoldásában, ha az ellátottak a lakóhelyükhöz közel fekvő otthonba 
kerülnek. Megkönnyíti a beilleszkedést a régi ismerősökkel való találkozás. A beköltöző 
személy fogadását körültekintően készítjük elő. 
Figyelembe vesszük az idős ember csökkent alkalmazkodási képességét, szorongását és a 
környezetváltozás terheit.  
 
Az új ellátásban részesülő személy barátságos fogadtatást vár az otthon dolgozóitól és 
lakótársaitól. 
A mentálhigiénés munkatárs az új ellátottat bevezeti az otthon életébe, a szobatársaknak 
bemutatja. Az előgondozás során a szakemberek képet kapnak az ellátott előéletéről, fizikai 
egészségi és pszichés állapotáról. 
A foglalkoztatás különböző formába való bekapcsolódáskor jól működő csoportok 
alakulhatnak ki.  
 
Kapcsolat a családdal 

 
Az otthonon belüli családias légkör kialakítását segíti elő, ha az ellátottak megtartják, illetve 
felelevenítik kapcsolataikat a régi környezetükkel, gyermekeikkel, rokonaikkal, barátaikkal. 

Az ápolók, gondozók figyelemmel kísérik, hogy a rájuk bízott emberek kapnak-e levelet vagy 
érkeznek-e hozzájuk látogatók. Ha ez ritkul, vagy elmarad, a szakemberek elősegítik a családi 
kapcsolatok visszaállítását, ápolását, fenntartását. 
Amennyiben az ellátottak egészségi állapota lehetővé teszi, segítséget nyújtanak ahhoz, hogy 
távollétüket a családjuk körében töltsék. Törekszenek arra, hogy a távollét időpontja a nagyobb 
családi ünnepek idejére is essen. 
 
Kapcsolat a társadalommal 

 
Az otthon ellátottai jelentősen elszigetelődnek a társadalomtól. A mentálhigiénés csoport tagjai 
tudatosan szerveznek olyan programokat, melyeken iskolák, óvodák és különböző civil 
szervezetek tartanak előadásokat, adnak elő műsorokat. 
 
 
6. Az ellátandó célcsoport jellemzői 
 
A szolgáltatást igénybe vevők az időskorú lakosság köréből kerülnek ki. Az egyre növekvő 
élettartammal megváltozott az idős emberek helyzete a társadalomban. Társas kapcsolataik 
változnak, beszűkül a világuk, elszigetelődnek, elmagányosodnak. Egyre növekszik az egyedül 
élő idősek száma.  
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Az idősekre heterogenitás jellemző: lakóhely, családi viszonyok, életutak, anyagi-gazdasági 
helyzetük, egészségi állapotuk, önellátás, aktivitás, igények, kapcsolatok, tanultság, képzetség, 
képesség és kreativitás vonatkozásában.  
A kiterjedt családi támogatórendszer egyre kevesebb személyre korlátozódik a megnövekedett 
földrajzi mobilitás miatt. Egyre kevesebb azon háztartások száma, ahol több generáció él 
együtt. Ezzel együtt a szülőkről való gondoskodásban a gyerekek folyamatos szükségleteknek 
megfelelő jelenléte nem biztosított.  
Az idős emberek alkalmazkodó képessége a kor előrehaladtával csökken, ezért a legkisebb 
változáshoz is nehezen alkalmazkodnak. 
Időskorúak legnagyobb problémáját a krónikus megbetegedések képezik, melyek 
nagymértékben befolyásolják önállóságukat, öngondoskodásukat. Egyszerre több és jól 
körülhatárolt betegség is észlelhető náluk.  
Évek óta megfigyelhető az időskori szellemi leépülésben (demencia) szenvedők számának 
növekedése.  
 
7. Mentálhigiénés ellátás biztosítása 
 
A feladatellátás tartalma, rendszeressége:  
Az Intézmény feladatkörében gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátásáról. 
Ennek keretében biztosítja 

- a személyre szabott bánásmódot, 
- a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos 

megbeszélést, 
- a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, 
- a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást, 
- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, 
- a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását, 
- a hitélet gyakorlásának feltételeit, és 
- segíti, támogatja az Intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását 

és működését. 
 
A feladatellátás formái:  
Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni 
adottságainak figyelembevételével szükséges szervezni 

- az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, torna, fekvőbetegek levegőztetése, 
ágytorna stb.), 

- a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, 
rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.), 

- a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, kirándulások, 
kiállítások stb.). 

 
 
Szolgáltató és igénybevevő közötti kapcsolattartás módja: 
 
Az ellátottakkal a szolgálat munkatársai állandó rendszeres kapcsolatot tartanak fent. Ennek 
módja lehet személyes jellegű, mely otthonában, esetleg gyógyintézetben történő felkeresést 
jelent, lehet telefonon történő beszélgetés, valamint írásban történő kapcsolattartás. 
 
Az igénybevevők nyilvántartása – a szoc.igazgatásról és szoc.ellátásról szóló 1993. évi III. 
törvény 20 § alapján történik. 
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Az ellátást nyújtó és igénybevevő között a szolgáltatás dokumentálása a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól, működési feltételeiről az 
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet  egyéni gondozási terv alapján történik.  
 

 
V. 

Az ellátás igénybevételének módja 
 
 
Az Intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes 
képviselője kérésére, indítványára történik szóban vagy írásban. 
 
Amennyiben az ellátást igénylő cselekvésképtelen, a kérelmet, indítványt a törvényes 
képviselője terjeszti elő. Cselekvőképességét részlegesen korlátozott személy a kérelmét, 
indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. 
 
 

 Az Idősek Otthonában 2011. január 1-jével kérelmet szóban vagy írásban terjesztheti 
elő az ellátást igénylő. Lehetőség van arra, hogy az intézmény saját használatra 
összeállított nyomtatványt az írásbeli kérelem esetében az igénylőnek kitöltésre 
javasoljon. 

 
 Idősek Otthonába a felvételt írásban kérelmezi. A kérelmet az Intézmény vezetőjéhez 

kell benyújtani. 
 

 9/1999. (XI.. 24.) SzCsM. rendelet 1. számú melléklete I. része szerinti orvosi igazolás 
 

 9/1999. (XI.. 24.) SzCsM. rendelet 1. számú melléklete II. része szerinti 
jövedelemnyilatkozatot 
 

 9/1999. (XI.. 24.) SzCsM. rendelet 1. számú melléklete III. része szerinti 
vagyonnyilatkozatot. 

 
 A kérelem nyilvántartásba vétele után az intézmény vezetője értesítést küld az 

előgondozás időpontjáról, idősotthoni ellátás esetében egyúttal elvégzi a gondozási 
szükséglet vizsgálatot. 
A 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 5. § (1) bekezdés a)-e) pontja alapján az 
előgondozás célja:  
a)  az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása 

céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az 
intézmény szolgáltatása, 

b)  a szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő 
részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében, 

c) annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, 
valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra, 

d)  a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó 
intézményben, 

e)  az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az 
intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása. 



 10

 
 Az előgondozást végző személy tájékoztatást ad az intézménnyel kötendő megállapodás 

tartalmáról, valamint a térítési díj várható mértékéről, és egyben elvégzi a gondozási 
szükséglet vizsgálatot.  
 

 
 Abban az esetben ha a gondozási szükséglet meghaladja a napi 4 órát vagy a 

jogszabályban meghatározott egyéb körülmények állnak fent az intézményvezető által 
kiállított igazolás alapján idősotthoni ellátásra jogosult a kérelmező. 
 
Amennyiben az idősotthoni ellátást igénylő gondozási szükséglete napi 4 órát nem 
haladja meg idősotthoni ellátásra nem jogosult, más szociális ellátási forma 
igénybevételére teszünk javaslatot. 

 
 Az előgondozás elvégzését követően írásban értesítjük a férőhely elfoglalásának kezdő 

időpontjáról. 
Amennyiben a férőhelyét nem foglalja el a megadott időponton belül és ennek okáról 
az intézmény vezetőjét nem értesíti, az intézmény vezetője a Szt. 95. § (3) és (5) 
bekezdésének megfelelően megkeresi a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti 
jegyzőt.  
A jegyző a (3) bekezdés szerinti megkeresésre tájékoztatást ad: 

a) a jogosult tartózkodási helyéről; 
b) a beköltözés elmaradásának indokairól; 
c) az intézményi ellátás igénybevételének várható időpontjáról. 

(5) Ha a jegyző tájékoztatása szerint a jogosult az intézményi ellátást neki fel nem 
róható okból nem tudta megkezdeni, az intézményvezető az akadályoztatásra okot 
adó körülmény megszűnését követő 30 napon belül lehetőség szerint gondoskodik 
az érintett elhelyezéséről. Egyéb esetben kezdeményezi a beutalás megszüntetését. 

 
 
Az Intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, 
illetőleg törvényes képviselőjével megállapodást köt.  
 
A megállapodás tartalmazza: 

a) az intézményi ellátás időtartamát, 
b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, 
c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, 

- A személyi térítési díj megállapítása az intézményvezető által végzett jövedelemvizsgálat 
alapján történik a Szt. 119/C §. (1) bekezdés c) pontja szerint. 

- A mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetése vagy egy 
részének megfizetése esetén a 117/B. § és a 29/1993 (II.17) korm. rendelet rendelkezései az 
irányadók. 

 
A megállapodás tartalmazza még, az ellátás 

a) kezdetének időpontját, 
b) megszüntetésének módját. 

 
Valamint, 

a) az ellátás igénybevételének kezdő időpontját, határozott időtartamú elhelyezés esetén 
záró időpontját, 
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b) a megállapodás módosításának szabályait, 
c) az intézményi jogviszony megszűnésének módjait, 
d) a panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálási módját. 

 
Az intézmény vezetője az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezéséről gondoskodik, ha annak 
helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja.  
 
Soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az ellátást kérő: 

- önmaga ellátására nem képes, és nincs olyan hozzátartozója, akik ellátásáról 
gondoskodnak, továbbá ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás 
biztosításával sem oldható meg, 

- soron kívüli elhelyezése a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint indokolt, 
- szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, 

amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé, 
- kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul 

megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti. 
 
A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. 
 
Több soron kívüli elhelyezési igény esetén az Intézmény vezetője haladéktalanul intézkedik az 
előgondozás lefolytatásáról.  
 
Soron kívüli elhelyezést az intézményben rendelkezésre álló férőhelyeken felül is lehet 
biztosítani, figyelemmel az Szt. 92/K. § (5) bekezdésben megállapított korlátra. 
Nem teljesíthető soron kívüli igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a férőhely 
elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott. 
 
Az ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat az Intézmény vezetőjéhez vagy az 
érdekképviseleti fórumhoz, ha az Intézmény a „Megállapodás”-ban vállalt kötelezettségeket 
nem teljesíti. Amennyiben az ellátást igénybe vevő személy a vezető intézkedését vitatja, a 
fenntartóhoz fordulhat. 
 
 
A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja: 
 
- Intézményünk elérhetőségeiről, szolgáltatásairól tájékoztatást nyújt az egészségügyi 

intézmények (kórház, szakrendelők, háziorvosi rendelők) számára.  
- A helyi média (TV, újság, rádió) időnként beszámol az igénybevétel módjáról, 

elérhetőségekről (telefon, e-mail), intézményünkben folyó szakmai munkáról, 
intézményben történt fejlesztésekről.  

- Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokról szóló tájékoztatást a fenntartó és az intézmény 
honlapján megjelenteti. 
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VI. 
Az ápolási, gondozási feladatok jellege, tartalma 

Kívánt program konkrét bemutatása, nyújtott szolgáltatáselemek, 
tevékenységek leírása 

 
 
Az Idősek Otthonában folyó gondozási tevékenység olyan fizikai, mentális és életvezetési 
segítséget takar, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának 
megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan 
meglevő testi-szellemi funkcióinak szinten tartására, helyreállítására kerül sor. 
 
Ápolási tevékenység az Idősek Otthonában biztosított gondozási feladatok ellátása során 
közvetlenül felmerülő és az Idősek Otthona keretei között biztosítható, egészségi állapot 
helyreállítását célzó tevékenység. 
 
Az ellátásban részesülő személyre vonatkozóan el kell készíteni az egyéni gondozási tervet. 
 
A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának 
megfelelő gondozási, ápolási feladatokat és azok megvalósításának módszereit. A gondozási 
terv az ellátás igénybevételét követő egy hónapon belül kerül elkészítésre. 
 
A gondozási terv elkészítéséről az Intézmény vezetője, részlegvezetője gondoskodik. 
 
A gondozási tervet, annak módosítását az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve törvényes 
képviselőjével közösen kell elkészíteni. A gondozási terv eredményességének feltétele az 
ellátást igénybe vevő aktív közreműködése. 
 
A gondozási terv kidolgozását munkacsoport végzi, amelyben az ellátásban részesülő 
személlyel közvetlenül foglalkozó szakember, valamint az Intézményvezető által kijelölt 
szakemberek vesznek részt. (pl.: részlegvezető, orvos, foglalkoztatás vezető, mentálhigiénés 
szakember, gondozó-ápoló) 
 
Az egyéni gondozási terv tartalmazza 

a) az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, 
b) az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, 

azok időbeni ütemezését, 
c) az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. 

 
Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan 
figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. 
Az egyéni gondozási tervet kidolgozó munkacsoport jelentős állapotváltozás esetén, annak 
bekövetkeztekor, átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével 
módosítja az egyéni gondozási tervet. 
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Az ellátottak jogai 
 
Az ellátottnak a szolgáltatás biztosítása során joga van az egyenlő bánásmódhoz. 
 
Az ellátást igénybe vevőnek joga van az Intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
legfontosabb adatok megismeréséhez, melyet az Intézmény gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatóban, hirdetőbálán találhat meg, illetve szóban kaphat felvilágosítást. 
 
Az ellátást igénybe vevőnek nyújtott szolgáltatásban figyelemmel kell lenni az alkotmányos 
jogok (különösen az élethez, emberi méltósághoz, testi épségéhez, testi-lelki egészségéhez) 
maradéktalan és teljes körű biztosítására. 
 
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme. 
A személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak alapján a törvényeknek 
és előírásoknak megfelelően kezeljük és tároljuk. Személyes adatokat csak a mindenkor 
hatályos adatvédelmi szabályzatában meghatározott célokra, a tisztesség és törvényes 
adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kezeljük. Az adatkezelő biztosítja az 
adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az 
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Érvényben lévő Adatvédelmi 
Szabályzatunkat megtalálja Intézményünk valamennyi telephelyén, vagy a 
https://www.szszk.hu oldalon." 
 
Az igénybevevők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok: 
Az ellátásban részesülők panaszukkal a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ vezetőjéhez fordulhatnak, aki köteles az előterjesztett panaszt 15 napon 
belül kivizsgálni és a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményeiről írásban értesíteni. 
Amennyiben az intézményvezető a határidőben nem intézkedik vagy a panasztevő nem ért 
egyet az intézkedéssel a határidő lejárta után, illetve az intézkedés kézhezvételét követő 8 napon 
belül a fenntartóhoz fordulhat. 
Az ellátást igénybevevő panasszal fordulhat az ellátott jogi képviselőhöz, a Kiskunhalasi Városi 
Bírósághoz.  

Az ellátottjogi képviselő  

 neve:  Bánkiné Bosnyák Frida 

 telefonszáma: 20/489-9604 

 e-mail: frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu 

Ha valamennyi lehetőség kimerült, akkor az érintett az Állampolgári Jogok Országgyűlési 
Biztosához is fordulhat. 
 
 
A személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme: 
 
A jogviszonyban álló személyek számára biztosítani kell, hogy: 

- tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat 
- munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra 
- munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülésben részesüljenek, elismerjék munkájukat 
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- a munkáltató támogassa szakmai fejlődésüket, továbbképzésüket. 

 

 
Az intézmény kapcsolat rendszere 
 
Az Idősek Szociális Otthonának kapcsolatrendszere sokoldalú. 
A beszállítói kapcsolatok a működés, fenntartás, fejlesztés területén meghatározóak. 
 
Az egészségügyi és szociális ágazat szakmai ismereteinek állandó fejlesztése megköveteli a 
szakmai felügyeleti szervekkel, Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a 
tevékenységeket támogató társszervekkel való kapcsolat ápolását. 
 
Az Idősek otthona nyitott szolgáltatásai minőségét fejlesztő új módszerek, tudományos 
eredmények, korszerű eszközök befogadására, alkalmazására. 
 
A kapcsolatrendszer a következő: 
Felügyeleti szervek: 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
Emberi Erőforrás Minisztérium 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 
Bács-Kiskun Megyei Egészségbiztosítási Pénztár 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
 
Szakmai kapcsolatok: 
 
Semmelweis Kórház Kiskunhalas 
Házi orvosok, szakorvosok 
Gyógyszertárak 
Temetkezési Vállalatok 
Egyházak 
Társintézmények (óvodák, iskolák, művelődési ház) 
Intézményen belüli egységek  
Vendéglátóipar 
Kereskedelmi egységek 
Vidéki szociális otthonok, Klubok, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központi ellátást 
biztosító munkatársak 
Támogató ellátásban dolgozó munkatársak 
Emberi Erőforrás Minisztérium 
 
 
Kiskunhalas, 2020. április 29. 
 

Borbás Zoltánné 
Idősek Otthona  

intézményvezető 
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Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 

Tel: 77/422-022 e-mail: szocotthon@t-online.hu 

Idősek Otthona 
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 

Iktatószám:  ………………………….. 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
 

1. A megállapodást kötő felek 
 
Jelen megállapodás létrejött egyfelől 
 
1.1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: intézmény) 
 
Az intézmény neve: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
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Idősek Otthona  
Az intézmény címe: 6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.  
Képviselőjének neve: Borbás Zoltánné intézményvezető 
 
Az intézmény a Dél alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 
Bács-Kiskun Megyei kirendeltsége által kiadott működési engedéllyel rendelkezik. Az 
intézmény tevékenysége megfelel a költségvetési törvényben, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben valamint a végrehajtási rendeletekben 
foglaltaknak. 
 
 
másfelől 
 
1.2. az ellátást igénybe vevő 
 
neve:     ………………………. 
születési neve:   ………………………. 
születési helye:   ………………….…… időpontja:  ……………... 
anyja neve:    ………………………. 
 
2. A megállapodás tárgya 

2.1. Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére székhelyén Kiskunhalas,  
Nyúl u. 5-7. szám alatt a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátási formában teljes 
körű ellátást biztosít az Idősek Otthonában. 

 
2.2. Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére átlagos minőségű elhelyezési 

körülményeket biztosít, amelynek megfelelően az ellátást igénybe vevőt az 2.1./ 
pontban megjelölt ingatlanban lévő lakószobában helyezi el. Az ellátást igénybe vevő 
a lakószoba nem kizárólagos használatára jogosult, így az intézmény jogosult másik 
személyt is e lakószobában elhelyezni.  

2.3. Az intézmény jogosult az igénybevevőt áthelyezni másik épületbe. Egészségi 
állapotának megfelelően másik gondozási egységbe, különös tekintettel szellemi 
állapotában bekövetkezett változás esetén.  

2.4. Az intézmény az ellátást  

…….. év …….. hó ………. napjától kezdődően határozatlan időtartamra biztosítja. 

2.5. Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény szerinti 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 kijelenti és jelen Megállapodás aláírásával elismeri, 
hogy az intézménybe való felvételkor – az intézményi életre való megfelelő 
felkészítés érdekében – az intézmény tájékoztatta őt: 

– az intézményben biztosított ellátás, szolgáltatások tartalmáról és 
feltételeiről, 
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– az intézmény által vezetett, az ellátást igénybe vevőt érintő 
nyilvántartásokról, jelentési kötelezettségről 415/2015. (XII.23.) 
korm.rend. 

– az ellátást igénybe vevő és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, 
különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről, 

– panaszjoguk gyakorlásának módjáról az érdekképviseleti fórum 
működéséről 

– a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, a mulasztás 
következményeiről, 

– az ellátást igénybe vevő jogait és érdekeit képviselő társadalmi 
szervezetekről, így különösen az intézményben működő ellátottjogi 
képviselő személyéről és elérhetőségéről. 

 
Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy a fenti tájékoztatóban foglaltakat 
tudomásul veszi és egyidejűleg kötelezettséget vállal azok tiszteletben tartására, 
melyet jelen Megállapodás aláírásával megerősít.  

3.1.2. Az ellátást igénybe vevő 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 
 tudomása szerint nem szenved közösségre veszélyes fertőző vagy 

pszichiátriai betegségben, 
 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 
megszüntetését befolyásolhatja, vagy arra más módon kihatással lehet. 

3.1.4. Az intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni az ellátást igénybe 
vevőt, és az általa megjelölt hozzátartozóját 
a) az ellátást igénybe vevő állapotáról, annak lényeges változásáról, 
b) az egészségügyi intézménybe való beutalásáról, 
c) az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes 

szüneteltetéséről, 
d) az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről, 
e) a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében 

kezdeményezett intézkedéséről. 

3.1.5. - Az ellátást nyújtó pontos tájékoztatást ad az ellátott részére az intézmény 
által térítésmentesen biztosított alapgyógyszerek – és rendszeres 
gyógyszerkészlet köréről. 

- Az ellátott tudomásul veszi, hogy az ezen kívül egyéni 
gyógyszerszükségletének finanszírozásáról maga gondoskodik, a 
jogszabályban meghatározott esetek kivételével (1/2000. (I.7.) SzCsM rend. 
52 §. (6) és (8) bekezdése szerint.  

- A testközeli segédeszközök költségeit az ellátott viseli kivéve az 1/2000. 
(I.7.) SzCsM rend. 52 § (6) és (9) bekezdésben foglaltak szerint. 

3.1.6. Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az intézményi dolgozók 
foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének megtartásáról, és az ellátást 
igénybe vevő személyiségi jogainak tiszteletben tartásáról. 
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3.2. A szabad mozgás és a kapcsolattartás joga 

3.2.1. Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézményen belüli és az 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. 

 Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak 
fenntartására, rokonok, látogatók fogadására. Az intézmény vezetője a 
házirendben szabályozott módon rendelkezhet a látogatás rendjéről.  

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 
vagy 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 15 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 8 napon belül az 
intézmény fenntartójához fordulhat jogorvoslattal.  
 
Az intézményben az ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége a faliújságon 
kifüggesztésre került, aki az ellátást igénybe vevő részére nyújt segítséget jogai 
gyakorlásában. Az ellátott jogi képviselő feladatai – különösen – az alábbiak: 

a) megkeresésére, illetve saját kezdeményezésére tájékoztatást nyújthat az ellátást 
igénybe vevőt érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény 
kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőt érintő jogokról, 

b) segíti az ellátást igénybe vevőt az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák 
megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátást 
igénybe vevő között kialakult konfliktus megoldásában, 

c) segít az ellátást igénybe vevőnek panasza megfogalmazásában, 
kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és 
fenntartójánál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, 
beadványok megfogalmazásában, 

d) a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével 
eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, 
fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során – írásbeli 
meghatalmazás alapján – képviselheti az ellátást igénybe vevőt.  

Az ellátottjogi képviselő  
 neve:  Bánkiné Bosnyák Frida 
 telefonszáma: 06-20/489-96-04 
 e-mail: frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu 

 
 Érdekképviseleti fórum 
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Az intézményben érdekképviseleti fórum került megalakításra, amely az ellátást 
igénybe vevők jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv.  
Az érdekképviseleti fórum működésének szabályait a Házirend, eljárásának, 
választásának részletes szabályait az érdekképviseleti fórum szabályzata 
tartalmazza, amelynek egy példánya a faliújságon kifüggesztésre került. 

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 24 órás szolgálatot; 
 a lakhatást, valamint a folyamatos fűtés –és melegvíz-szolgáltatást, világítást; 

szennyvízelvezetés 
 a napi legalább háromszori étkeztetést, melyből legalább egy alkalommal 

meleg ételt; 
 orvosi javaslatra, az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetőséget (pl. 

diéta, gyakoribb étkezés), amennyiben azt az ellátást igénybe vevő egészségi 
állapota indokolja. 

 szükség esetén a ruházattal, illetve textíliával való ellátást, amennyiben az 
ellátást igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem 
rendelkezik. A személyes használatra kiadott ruházat és textília az intézmény 
tulajdonát képezi; 

 a ruházat, illetve textília tisztítását és javítását a házirendben meghatározott 
módon; 

 az incontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket; 
 az egészségügyi ellátást, melynek keretében gondoskodik az ellátást igénybe 

vevő egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról, rendszeres orvosi 
felügyeletéről, szükség szerinti ápolásáról, valamint a szakorvosi ellátásához 
és a kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról; 

 térítésmentesen az intézmény szakmai vezetője és orvosa által havonta 
összeállított eseti gyógyszerszükséglet gyógyszereit. Az alap 
gyógyszerkészletről az ellátott tájékoztatást kap és egy példánya a faliújságra 
kerül kifüggesztésre. Az intézmény az alap gyógyszerkészlet, valamint a 
rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek 
körében a felírható legolcsóbb, illetve a társadalombiztosítás által támogatott 
gyógyszert és gyógyászati segédeszközt biztosítja, kivéve, ha az adott 
gyógyszercsoporton belül nincs az adott betegség kezeléséhez megfelelő; 

 az ellátást igénybe vevő költéségén az alap gyógyszerkészlet körébe tartozó 
gyógyszereken túlmenően felmerülő rendszeres és eseti egyéni 
gyógyszerszükséglet beszerzését. (A rendszeres és eseti gyógyszerszükséglet 
költségének viselésére az intézmény csak az 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 52. 
§ (6) és (8) bekezdéseiben szabályozott esetekben köteles.); 

 a gyógyászati segédeszköz ellátás körében a testtávoli eszköznek az 
intézmény költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátást igénybe vevő 
költségén történő beszerzését. (A testközeli segédeszköz költségeinek 
viselésére az intézmény csak az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 52. § (6) 
bekezdésében szabályozott esetben köteles.) 

 az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátását, melynek keretében 
biztosítja – többek között –  
 a személyre szabott bánásmódot, 
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 a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, 
csoportos megbeszélést,  

 a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, 
 a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást, 
 a családi és társadalmi kapcsolatok kulturált és zavartalan fenntartásának 

személyi és tárgyi feltételeit, így különösen erre a célra az intézményben 
megfelelő helyiség biztosításával, 

 a hitélet gyakorlásának feltételeit. 
A teljes körű ellátás részletes kifejtését a házirend, illetve a mindenkor vonatkozó 
jogszabályok tartalmazzák. 

 
 
 

5. Az ellátásért fizetendő térítési díj  

5.1. A személyi térítési díj 

5.1.1. Az ellátást igénybe vevő, az intézmény által nyújtott ellátásokért az igénybevétel 
napjától havonként, a tárgyhónapot követő 10. napjáig térítési díjat köteles 
fizetni az intézmény elszámolási számlájára.  

5.1.2. Ha a személyi térítési díjat nem fizeti meg az arra kötelezett, illetve ha a 
költőpénzt az intézmény biztosítja, a követelést a kötelezett 
ingatlanvagyonán, pénzvagyonán, idősotthoni ellátás esetében a Szt. által 
szabályozottak szerint kell a személyi térítési díjat megállapítani. 

5.1.3. Az intézményi térítési díjat az intézmény fenntartója az egy ellátottra jutó 
önköltség napi összegének alapul vételével, de nem szükségszerűen azzal 
azonos mértékben, konkrét összegben, a 2008. évi III. törvény 2. §. megfelelő 
módon kerekítve állapítja meg, melynek módosítására évente egy alkalommal 
jogosult.  

Az egy ellátottra jutó önköltség összege jelen Megállapodás megkötése 
időpontjában:   252.753,- Ft/fő/hó. 

Az intézményi térítési díj jelen Megállapodás megkötése időpontjában 

  2.700,- Ft/nap, 

 

5.1.4 A személyi térítési díj: 
 nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét; 
 Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja 

meg ellátott Sztv. 119/C. § (1) bekezdése c.) szerinti 
jövedelemigazolásban meghatározott jövedelmének 80 %-át. 

 A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb, mint a tárgyév január 1-
jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének  

- 20%-a alapesetben.  
- 30 %-a amennyiben az intézményvezetői  jövedelem vizsgálat 

pénzvagyon és/vagy ingatlanvagyon beszámításával történt.  
 konkrét összegben, a 2008. évi III. törvény 2. §. megfelelő módon 

kerekítve kell megállapítani; 
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 havi összegét a napi személyi térítési díj és a gondozási napok száma 
alapján kell meghatározni.  

Az Ön személyi térítési díja jelen Megállapodás megkötése időpontjában: 
Az Ön jövedelme: ,- Ft/hó (Intézményvezetői jövedelemvizsgálat alapján) 

A Szt. 117 § (2) bekezdés b) pontja szerint az Ön személyi térítési díja: 
,- Ft/nap 

5.1.5. A személyi térítési díj összege a megállapítás 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. Az ellátást igénybe vevő a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a 
megállapított személyi térítési díj 20 %-át köteles megfizetni. 

5.2.3. Az ellátást igénybe vevő a két hónapot meghaladó távolléte idejére 
a) 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. 

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 az intézmény vezetője által megállapított összegét vitatja, illetve 
annak csökkentését vagy elengedését kéri, az annak felülvizsgálatáról és 
megváltoztatásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 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 felhívja az 
elmarad térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telik el, az 
intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot 
nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője 
negyedévenként tájékoztatja az intézmény fenntartóját a térítési díjhátralék 
behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.  A kistérség 
50/2010.HTKT.számú határozata alapján jár el a fenntartó.   

5.4.2. A személyi térítési díj és a befolyt térítési díj különbözetét az intézmény vezetője 
nyilvántartja és az ellátást igénybe vevő halála esetén hagyatéki teherként az 
eljáró közjegyzőnek bejelenti. 

 
6. A megállapodás módosítása 
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6.1. A felek a szerződést csak közös megegyezéssel módosíthatják, ide nem értve a 
jogszabályváltozás, illetve önkormányzati rendelet módosulás következtében a 
jelen szerződés bármely pontját érintő rendelkezés változást (pl. díjazás) mely 
szerint a jogszabály, önkormányzati rendelet változás következtében a jelen 
szerződés bármely pontja helyébe a felek akaratától függetlenül a jogszabály és 
önkormányzati rendelet változással érintett rendelkezés lép.  

 
 

6.2. 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.  

6.3. A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás vagy bizonytalan 
kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján, egyezségre törekedve kívánják rendezni. 

 
7. Az intézményi jogviszony megszűnése 

7.1. Az intézményi jogviszony megszűnik: 
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével; 
b) az ellátást igénybe vevő halálával; 
c) határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, 

kivéve, ha a törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama 
meghosszabbítható 

7.1.1 Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti  
- az ellátást igénybevevő a jogviszony megszüntetésére vonatkozó 

bejelentése alapján megállapított időpontban, 
- ha az elhelyezés feltételei nem állnak fenn vagy a jogosultat másik 

intézménybe kell elhelyezni. 
- ha az ellátást igénybevevő a házirendet súlyosan megsérti. (eseteit a 

házirend tartalmazza, 
- hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-tartozás áll fenn, és az a hatodik 

hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja és 
vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik annak megfizetését. 

 
Ha az intézményi elhelyezés intézményvezetői intézkedés hatására szűnik meg, a 
megszüntetésről és az ellene tehető panaszról írásban értesíti az ellátottat. Ha az ellátott az 
intézmény vezetőjének intézkedését vitatja 8 napon belül az intézmény fenntartójához 
fordulhat. 

7.2. Az intézményvezetője a Megállapodást akkor mondhatja fel, ha az ellátást igénybe 
vevő a házirendet súlyosan megsérti (eseteit a házirend szabályozza), mely esetben 
a felmondási időt a felek 30 napban határozzák meg.  

7.3. Az ellátást igénybe vevő bármikor, indokolás nélkül felmondhatja a 
Megállapodást, mely esetben a felmondási időt a Felek – figyelemmel a fenntartói 
érdekekre is – 30 napban határozzák meg.  

7.4. Amennyiben jelen Megállapodás felmondásának jogszerűségét az ellátást igénybe 
vevő, 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. 
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7.5. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti az 
ellátást igénybe vevőt 

a) a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak 
elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről; 

b) az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről; 
c) az intézménynek az ellátást igénybe vevővel szembeni egyéb követeléséről, 

kárigényéről, azok javasolt rendezési módjáról. 
 

7.6. Az intézményi jogviszony megszűnésekor a Felek elszámolnak egymással, mely 
kiterjed: 

a) az esedékes térítési díjra, ezek esetleges hátralékaira, valamint túlfizetéseire; 
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. 
 

8. Befejező rendelkezések 

8.1. A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a 
valóságnak megfelel.  

8.2. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, 
továbbá a szociális ellátásokra vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak.  

8.3. Jelen Megállapodás 9 számozott oldalból áll.  

8.4. Jelen Megállapodás 2 db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban 
készült. 

8.5. Jelen Megállapodás a Felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.  

 
 
Kiskunhalas, dátum  
 
 
 
   

 
Az ellátást igénybe vevő 

 Borbás Zoltánné 
Az ellátást nyújtó intézmény vezetője 

Előttünk, mint tanúk előtt:  
 
 
Tanú neve: …………………………………………….. 
Lakcíme: ………………………………………………. 
Személyi igazolvány száma: ………………………….. 
 
 

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

………………………………… 
aláírása 
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S Z A K M A  I   P R O G R A M 
 
 

Az átmeneti elhelyezést nyújtó Időskorúak Gondozóháza – az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 
5/A. § (1) bekezdése alapján – a következők szerint határozza meg a szakmai programját. 
 
 
Intézmény székhelye: 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ  
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 

 
 
Telephely: 

Település Cím 
Engedélyezett 

férőhely 
Kiskunhalas Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 20 fő 

 
 
 
 

I.  
Általános szabályok 

 
 
1. A szakmai program célja 
 

- A szakmai program célja, hogy meghatározza a vonatkozó jogszabályok, az egyedi 
sajátosságok alapján az Intézmény szakmai tevékenységét  

 
2. A szakmai program hatálya 
 
A szakmai program a jóváhagyás napján lép hatályba. 
A szakmai programot a szakmai program egyes elemeinek megváltozása, módosulása esetén 
szintén módosítani kell. 
 
A szakmai program személyi hatálya kiterjed az ellátottakra, valamint az Intézmény szakmai 
működtetésében, szolgáltatásai nyújtásában közreműködő személyekre. 
 
A szakmai program területi hatálya az Időskorúak Gondozóházára terjed ki. 
 
3. A szakmai program nyilvánossága 
 
A szakmai programot nyilvánosságra kell hozni. 
A nyilvánosságra hozatal a következőképpen történik: 

- kifüggesztésre kerül az Intézmény hirdetőtábláján. 
 
A szakmai program módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni kell. 
 
 



 

 

II.  
A szolgáltatás célja, feladata 

 
 
1. A szolgáltatás célja 
 
A szolgáltatás célja, hogy az Intézmény a szociális törvény alapján az Időskorúak Gondozóháza 
ellátására jogosult személyeknek ellátást biztosítson, az ellátás során tiszteletben tartsa az 
ellátottak alkotmányos jogait, különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a 
testi és lelki egészséghez való jogot. 
 
2. A szolgáltatás feladata, különösen a program bemutatása, nyújtott 

szolgáltatáselemek, tevékenységek 
 
Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra 
teljeskörű ellátást biztosít. (Szt. 80.§ (1)) 
Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa 
szakvéleményének figyelembe vételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. 
(Szt.80.§ (2)) 
A szolgáltatás feladata, hogy az Intézmény alapdokumentumában (alapító okiratában) 
meghatározott átmeneti elhelyezést nyújtó Időskorúak Gondozóháza ellátást biztosítsa az 
ellátottak részére. 
Az Intézmény feladata, hogy a szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az 
megfeleljen 

- az intézményi működést szakmailag is érintő szabályozásoknak, így: 
- jelen szakmai programnak,  
- az alapító okiratnak,  
- a szervezeti és működési szabályzatnak, valamint 
- a házirendnek; 

- a jogszabályban meghatározott szakmai szempontoknak, az ott meghatározott 
feladatellátási követelményeknek. 

 
Az Intézmény az ellátási területén elvégzi 

- az ápolási, gondozási feladatokat a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek részére, ha  
egészségi állapotuk rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint 

- gondozza azokat a 18. életévüket betöltött személyeket, akik betegségük miatt nem 
tudnak önmagukról gondoskodni. 

 
Az átmeneti ellátást nyújtó Időskorúak Gondozóházának feladatai: 

- a lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett, 
- ápolási, gondozási feladatok ellátása, 
- napi ötszöri étkezés biztosítása, 
- ruházattal és textíliával való ellátás, 
- a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása, 
- mentálhigiénés ellátás biztosítása, 
- a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás, 
- a lakók ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása, 
- szükség esetén szervezi a foglalkoztatást és ellátja a rehabilitációs és habilitációs 

feladatokat. 
 



 

 
III. 

Az ellátottak köre 
 
 
Az Intézmény ellátottjai a szociális törvényben meghatározottak szerint: 

- azok a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, akiknek egészségi állapota rendszeres 
gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint 

- azok a 18. életévüket betöltött személyek, akik betegségük miatt nem tudnak 
önmagukról gondoskodni. 

 
Ellátási terület 

 
Kiskunhalas, Kisszállás, Tompa, Harkakötöny, Kunfehértó, Balotaszállás, Pirtó, Kelebia, 
Zsana közigazgatási területe 

 
 
 

IV. 
A feladatellátás szakmai tartalma, módja,  

a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 
 
 
1. Lakhatás 24 órás felügyelet mellett 
 
A feladatellátás tartalma:  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 67. §-ában 
meghatározott intézményi elhelyezés, amely az Intézményben életvitelszerű tartózkodást 
biztosít, folyamatos felügyelet mellett. 
 
A feladatellátás formái:  

- 2-4 ágyas elhelyezés, 
 
 
A feladatellátás módja:  
A folyamatos felügyeletet a nővérek és az orvos biztosítják. 
Orvosi ellátás azonos az Idősek Otthonában meghatározott óraszámmal 
 
2. Az ápolási, gondozási feladatok 
 
A feladatellátás tartalma, formái, elemei: 
A feladatellátás keretében biztosítani kell az ellátott szükségleteihez, állapotához igazodó 
ápolási, gondozási feladatok, tevékenységek ellátását. 
 
Az ápolási, gondozási feladatok között el kell látni a következő tevékenységeket: 

- gyógyszer átadás, beadás,  
- orvos utasítására injekció beadás, 
- sebellátás, felfekvések kezelése, 
- fürdetés, mosdatás, 
- inkontinencia betét cseréje, 



 

- öltöztetés, 
- az ellátottak mozgatása, emelése, 
- decubitus megelőzés, 
- az ellátottak tornáztatása, mobilizálása - különösen a fekvő betegeknél, 
- kéz- és lábápolás, 
- a szennyes ruha és ágynemű gyűjtése, 
- tiszta ruha kiadása. 

 
A feladatellátás módja: 
A feladatellátás az ápolók munkaköri leírása, a vezetők utasítása, valamint az ellátottak 
szükséglete és igénye szerint történik. 
A feladatokat azok jellegének megfelelően naponta többször, naponta, illetve több naponta, 
igény, illetve az ápoló megítélése szerint kell ellátni, az emberi méltóság tiszteletben tartása 
mellett. 
 
3. Étkeztetés 
 
A feladatellátás tartalma, rendszeressége:  
Az Intézmény az étkeztetést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges 
táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja, a étkeztetésre vonatkozó szabályok 
figyelembevételével. Az ellátottak étkeztetése keretében legalább napi ötszöri étkezést – ebből 
legalább egy alkalommal meleg ételt – kell biztosítani. Ha az ellátást igénybe vevő egészségi 
állapota indokolja, részére – orvosi vagy dietetikusi javaslatra – speciális étkezési lehetőséget 
kell biztosítani (pl.: diéta, gyakoribb étkezés). 
 
A feladatellátás formái:  

- normál étrend. 
- speciális étrend 

- szénhidrátszegény 
- tejmentes 
- zsírszegény 
- sószegény 
- epés 
- pépes 
- folyékony pépes 

 
 
 
A feladatellátás módja:  
A feladatellátás az alábbiak szerint történik: 

a) az Intézmény étkezőjében történő felszolgálással, illetve 
b) szükség esetén az ellátott szobájába történő szállítással. 

 
Az étkezések időpontja: 

a) reggeli: 08.00 – 09.00 
b) ebéd:  12.00 – 13.00 
c) vacsora:  16.30 – 17.30 

 
Az ellátottak köre: 

- az Intézményben ellátottak, 



 

- az Intézmény dolgozói, 
 
4. Ruházattal és textíliával való ellátás 
 
A feladatellátás tartalma: Az intézményi ellátottaknak megfelelő minőségű, az évszakhoz, az 
időjáráshoz igazodó, ápolt, tiszta öltözettel kell rendelkezniük.  
Ha az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve megfelelő ruházattal, akkor az Intézmény 
biztosítja számára a következő ruházatot: 

- legalább három váltás fehérnemű és hálóruha, 
- az évszaknak megfelelő, legalább két váltás felsőruházat és utcai cipő, szükség szerint 

más lábbeli. 
 
Az intézményi ellátottaknak megfelelő minőségű és mennyiségű textíliával kell rendelkezniük. 
Az Intézményben közvetlenül az ellátottakkal foglalkozó személyek kötelesek közreműködni 
a textíliával kapcsolatos ellátási feladatok végrehajtásában, a megfelelően tiszta, kulturált, 
higiénikus környezet megtartásában. 
 
Ha az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve megfelelő saját textíliával, akkor az Intézmény 
biztosítja számára a következő textíliákat: 

- legalább 3 váltás ágynemű, 
- a tisztálkodást segítő három váltás textília. 

 
Az ellátottak köre: 

- az Intézményben ellátott személyek. 
 
5. Egészségügyi szolgáltatás 
 
A feladatellátás tartalma, rendszeressége:  
Az Intézmény biztosítja az ellátást igénybe vevők egészségügyi ellátását. Az egészségügyi 
ellátás keretében az Intézmény köteles gondoskodni az igénybe vevő: 
 - egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításról, 
 - rendszeres orvosi felügyeletéről, 
 - szükség szerinti ápolásáról, 
 - szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról, 
 - kórházi kezeléshez való hozzájutásáról, 
 - gyógyszerellátásáról (hatályos szabályozás szerint), 
 - gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról (hatályos szabályozás szerint). 
Az Intézmény rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítja az ellátást igénybe vevő 
egészségi állapotának folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az orvos 
által elrendelt vizsgálat(ok) elvégzését - ha az Intézmény keretei között megoldható - 
gyógykezelését. 
 
A feladatellátás formái:  

- folyamatos ellenőrzés, szűrés, 
- speciális gyógykezelés: 

- stomakezelés 
- szondatáplálás 

 
Az ellátottak köre: 

- az Intézményben ellátott személyek. 



 

 
A Gondozóházban élők közötti társas kapcsolatok sajátosan alakulnak. 
Az ellátottak körében igen gyakori az izoláció (elkülönülés), mely az idős ember alkalmazkodó 
képességének és aktivitásának csökkenése miatt alakul ki. Ezért a szakemberek segítséget 
nyújtanak ahhoz, hogy az ellátottak között baráti kapcsolatok jöjjenek létre, és ne forduljanak 
elő értelmetlen viták, beilleszkedési zavarok. 
Segíthet a gondok megoldásában, ha az ellátottak a lakóhelyükhöz közel fekvő otthonba 
kerülnek. Megkönnyíti a beilleszkedést a régi ismerősökkel való találkozás. A beköltöző 
személy fogadását körültekintően készítjük elő. 
Figyelembe vesszük az idős ember csökkent alkalmazkodási képességét, szorongását és a 
környezetváltozás terheit.  
 
Az új ellátásban részesülő személy barátságos fogadtatást vár az otthon dolgozóitól és 
lakótársaitól. 
A mentálhigiénés munkatárs az új ellátottat bevezeti az otthon életébe, a szobatársaknak 
bemutatja. Az előgondozás során a szakemberek képet kapnak az ellátott előéletéről fizikai 
egészségi és pszichés állapotáról. 
A foglalkoztatás különböző formába való bekapcsolódáskor jól működő csoportok 
alakulhatnak ki.  
 
Kapcsolat a családdal 

 
A Gondozóházon belüli családias légkör kialakítását segíti elő, ha az ellátottak megtartják, 
illetve felelevenítik kapcsolataikat a régi környezetükkel, gyermekeikkel, rokonaikkal, 
barátaikkal. 

Az ápolók, gondozók figyelemmel kísérik, hogy a rájuk bízott emberek kapnak-e levelet vagy 
érkeznek-e hozzájuk látogatók. Ha ez ritkul, vagy elmarad, a szakemberek elősegítik a családi 
kapcsolatok visszaállítását, ápolását, fenntartását. 
Amennyiben az ellátottak egészségi állapota lehetővé teszi, segítséget nyújtanak ahhoz, hogy 
távollétüket a családjuk körében töltsék. Törekszenek arra, hogy a távollét időpontja a nagyobb 
családi ünnepek idejére is essen. 
 
Kapcsolat a társadalommal 

 
A Gondozóház ellátottai jelentősen elszigetelődnek a társadalomtól. A mentálhigiénés csoport 
tagjai tudatosan szerveznek olyan programokat, melyeken iskolák, óvodák és különböző civil 
szervezetek tartanak előadásokat, adnak elő műsort.  
 
6. Az ellátandó célcsoport jellemzői 
 
A szolgáltatást igénybe vevők az időskorú lakosság köréből kerülnek ki. Az egyre növekvő 
élettartammal megváltozott az idős emberek helyzete a társadalomban. Társas kapcsolataik 
változnak, beszűkül a világuk, elszigetelődnek, elmagányosodnak. Egyre növekszik az egyedül 
élő idősek száma.  
Az idősekre heterogenitás jellemző: lakóhely, családi viszonyok, életutak, anyagi-gazdasági 
helyzetük, egészségi állapotuk, önellátás, aktivitás, igények, kapcsolatok, tanultság, képzetség, 
képesség és kreativitás vonatkozásában.  
A kiterjedt családi támogatórendszer egyre kevesebb személyre korlátozódik a megnövekedett 
földrajzi mobilitás miatt. Egyre kevesebb azon háztartások száma, ahol több generáció él 



 

együtt. Ezzel együtt a szülőkről való gondoskodásban a gyerekek folyamatos szükségleteknek 
megfelelő jelenléte nem biztosított.  
Az idős emberek alkalmazkodó képessége a kor előrehaladtával csökken, ezért a legkisebb 
változáshoz is nehezen alkalmazkodnak. 
Időskorúak legnagyobb problémáját a krónikus megbetegedések képezik, melyek 
nagymértékben befolyásolják önállóságukat, öngondoskodásukat. Egyszerre több és jól 
körülhatárolt betegség is észlelhető náluk.  
Évek óta megfigyelhető az időskori szellemi leépülésben (demencia) szenvedők számának 
növekedése.  
 
7. Mentálhigiénés ellátás biztosítása 
 
A feladatellátás tartalma, rendszeressége:  
Az Intézmény feladatkörében gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátásáról. 
Ennek keretében biztosítja 

- a személyre szabott bánásmódot, 
- a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos 

megbeszélést, 
- a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, 
- a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást, 
- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, 
- a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását, 
- a hitélet gyakorlásának feltételeit, és 
- segíti, támogatja az Intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását 

és működését. 
 
 
A feladatellátás formái:  
Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni 
adottságainak figyelembevételével szükséges szervezni 

- az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, torna, fekvőbetegek levegőztetése, 
ágytorna stb.), 

- a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, 
rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.), 

- a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, kirándulások, 
kiállítások stb.). 

 
Az ellátottak köre: 

- az Intézményben ellátott személyek. 
 
 
Szolgáltató és igénybevevő közötti kapcsolattartás módja: 
 
Az ellátottakkal a szolgálat munkatársai állandó rendszeres kapcsolatot tartanak fent. Ennek 
módja lehet személyes jellegű, mely otthonában, esetleg gyógyintézetben történő felkeresést 
jelent, lehet telefonon történő beszélgetés, valamint írásban történő kapcsolattartás. 
 
Az igénybevevők nyilvántartása – a szoc.igazgatásról és szoc.ellátásról szóló 1993. évi III. 
törvény 20 § alapján történik. 



 

Az ellátást nyújtó és igénybevevő között a szolgáltatás dokumentálása a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól, működési feltételeiről az 
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet  egyéni gondozási terv alapján történik.  
 
 
 

 
 

V. 
Az ellátás igénybevételének módja 

 
 
Az Intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes 
képviselője kérésére, indítványára történik szóban vagy írásban. 
 
Amennyiben az ellátást igénylő cselekvésképtelen, a kérelmet, indítványt a törvényes 
képviselője terjeszti elő. Cselekvőképességét részlegesen korlátozott személy a kérelmét, 
indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. 
 

 2011. január 1-jével megszűnt a kérelem írásbeliségéhez való kötöttsége, az ellátás 
szóban, formai kötöttségek nélkül írásban is kérelmezhető.  
Lehetőség van arra, hogy az intézmény saját használatra összeállított nyomtatványt az 
írásbeli kérelem esetében az igénylőnek kitöltésre javasoljon. 

 
 Időskorúak Gondozóházába a felvételt írásban kérelmezi. A kérelmet az Intézmény 

vezetőjéhez kell benyújtani. 
 

 9/1999. (XI.. 24.) SzCsM. rendelet 1. számú melléklete I. része szerinti orvosi igazolás 
 

 9/1999. (XI.. 24.) SzCsM. rendelet 1. számú melléklete II. része szerinti 
jövedelemnyilatkozatot 

 
 A kérelem nyilvántartásba vétele után az intézmény vezetője értesítést küld az 

előgondozás időpontjáról.  
A 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 5. § (1) bekezdés a)-e) pontja alapján az 
előgondozás célja:  
a)  az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása 

céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az 
intézmény szolgáltatása, 

b)  a szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő 
részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében, 

c) annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, 
valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra, 

d)  a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó 
intézményben, 

e)  az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az 
intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása. 

 
 



 

 
 Az előgondozást végző személy tájékoztatást ad az intézménnyel kötendő megállapodás 

tartalmáról, valamint a térítési díj várható mértékéről is.  
 

 Ezt követően írásban értesítjük a férőhely elfoglalásának időpontjáról. 
Amennyiben a férőhelyét nem foglalja el a megadott időponton belül és ennek okáról 
az intézmény vezetőjét nem értesíti, az intézmény vezetője a Sztv. 95. § (3) és (5) 
bekezdésének megfelelően megkeresi a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti 
jegyzőt.  
A jegyző a (3) bekezdés szerinti megkeresésre tájékoztatást ad: 

a) a jogosult tartózkodási helyéről; 
b) a beköltözés elmaradásának indokairól; 
c) az intézményi ellátás igénybevételének várható időpontjáról. 

(5) Ha a jegyző tájékoztatása szerint a jogosult az intézményi ellátást neki fel nem 
róható okból nem tudta megkezdeni, az intézményvezető az akadályoztatásra 
okot adó körülmény megszűnését követő 30 napon belül lehetőség szerint 
gondoskodik az érintett elhelyezéséről. Egyéb esetben kezdeményezi a beutalás 
megszüntetését. 

 
 
Az intézményi jogviszony keletkezését az Intézmény vezetőjének intézkedése alapozza meg. 
Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az Intézmény vezetőjének 
döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 
Fenntartóhoz fordulhat. 
 

 Az Intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást 
igénylővel, illetőleg törvényes képviselőjével megállapodást köt.  

 
A megállapodás tartalmazza: 

a) az intézményi ellátás időtartamát, 
b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, 
c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, 

 
A megállapodás tartalmazza még, az ellátás 

a) kezdetének időpontját, 
b) megszüntetésének módját. 

 
Valamint, 

a) az ellátás igénybevételének kezdő időpontját, záró időpontját, 
b) a megállapodás módosításának szabályait, 
c) az intézményi jogviszony megszűnésének módjait, 
d) a panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálási módját. 

 
Az intézmény vezetője az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezéséről gondoskodik, ha annak 
helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja.  
Soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az ellátást kérő: 

- önmaga ellátására nem képes, és nincs olyan hozzátartozója, akik ellátásáról 
gondoskodnak, továbbá ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás 
biztosításával sem oldható meg, 

- soron kívüli elhelyezése a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint indokolt, 



 

- szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, 
amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé, 

- kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul 
megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti. 

 
A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. 
 
Több soron kívüli elhelyezési igény esetén az Intézmény vezetője haladéktalanul intézkedik az 
előgondozás lefolytatásáról.  
 
Soron kívüli elhelyezést csak az Intézményben rendelkezésre álló üres férőhelyekre lehet 
biztosítani. Nem teljesíthető ilyen igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a férőhely 
elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott. 
 
Az ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat az Intézmény vezetőjéhez vagy az 
érdekképviseleti fórumhoz, ha az Intézmény a „Megállapodás”-ban vállalt kötelezettségeket 
nem teljesíti. Amennyiben az ellátást igénybe vevő személy a vezető intézkedését vitatja, a 
fenntartóhoz fordulhat. 

 
A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja: 
 
- Intézményünk elérhetőségeiről, szolgáltatásairól tájékoztatást nyújt az egészségügyi 

intézmények (kórház, szakrendelők, háziorvosi rendelők) számára.  
- A helyi média (TV, újság, rádió) időnként beszámol az igénybevétel módjáról, 

elérhetőségekről (telefon, e-mail), intézményünkben folyó szakmai munkáról, 
intézményben történt fejlesztésekről.  

- Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokról szóló tájékoztatást a fenntartó és az intézmény 
honlapján megjelenteti. 

 
 
 

VI. 
Az ápolási, gondozási feladatok jellege, tartalma 

 
 
Az átmeneti elhelyezést nyújtó Időskorúak Gondozóházában folyó gondozási tevékenység 
olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget takar, amelynek során az igénybe vevő 
szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése 
keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak 
helyreállítására kerül sor. 
 
Ápolási tevékenység az átmeneti elhelyezést nyújtó Időskorúak Gondozóházában biztosított 
gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és az átmeneti elhelyezést nyújtó 
Időkorúak Gondozóházának keretei között biztosítható, egészségi állapot helyreállítását célzó 
tevékenység. 
 



 

Az ellátásban részesülő személyre vonatkozóan el kell készíteni az egyéni gondozási tervet, 
amennyiben az ellátást legalább hat hónap időtartamra veszi igénybe. 
A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának 
megfelelő gondozási, ápolási feladatokat és azok megvalósításának módszereit. A gondozási 
terv az ellátás igénybevételét követő egy hónapon belül kerül elkészítésre. 
 
A gondozási terv elkészítéséről az Intézmény vezetője gondoskodik. 
 
A gondozási tervet, annak módosítását az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve törvényes 
képviselőjével közösen kell elkészíteni. A gondozási terv eredményességének feltétele az 
ellátást igénybe vevő aktív közreműködése. 
 
A gondozási terv kidolgozását munkacsoport végzi, amelyben az ellátásban részesülő 
személlyel közvetlenül foglalkozó szakember, valamint az Intézményvezető által kijelölt 
szakemberek vesznek részt. (pl.:orvos, foglalkoztatás vezető, mentálhigiénés szakember, 
gondozó-ápoló) 
 
Az egyéni gondozási terv tartalmazza 

a) az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, 
b) az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, 

azok időbeni ütemezését, 
c) az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. 

 
Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan 
figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. 
Az egyéni gondozási tervet kidolgozó munkacsoport jelentős állapotváltozás esetén, annak 
bekövetkeztekor, átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével 
módosítja az egyéni gondozási tervet. 
 
Az ellátottak jogai 
 
Az ellátottnak a szolgáltatás biztosítása során joga van az egyenlő bánásmódhoz. 
 
Az ellátást igénybe vevőnek joga van az Intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
legfontosabb adatok megismeréséhez, melyet az Intézmény gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatóban, hirdetőbálán találhat meg, illetve szóban kaphat felvilágosítást. 
 
Az ellátást igénybe vevőnek nyújtott szolgáltatásban figyelemmel kell lenni az alkotmányos 
jogok (különösen az élethez, emberi méltósághoz, testi épségéhez, testi-lelki egészségéhez) 
maradéktalan és teljes körű biztosítására. 
 
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme. 
A személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak alapján a törvényeknek 
és előírásoknak megfelelően kezeljük és tároljuk. Személyes adatokat csak a mindenkor 
hatályos adatvédelmi szabályzatában meghatározott célokra, a tisztesség és törvényes 
adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kezeljük. Az adatkezelő biztosítja az 
adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az 
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Érvényben lévő Adatvédelmi 
Szabályzatunkat megtalálja Intézményünk valamennyi telephelyén, vagy a 
https://www.szszk.hu oldalon." 



 

 
Az igénybevevők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok: 
Az ellátásban részesülők panaszokkal a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ vezetőjéhez fordulhatnak, aki köteles az előterjesztett panaszt 15 napon 
belül kivizsgálni és a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményeiről írásban értesíteni. 
Amennyiben az intézményvezető a határidőben nem intézkedik vagy a panasztevő nem ért 
egyet az intézkedéssel a határidő lejárta után, illetve az intézkedés kézhezvételét követő 8 napon 
belül a fenntartóhoz fordulhat. 
Az ellátást igénybevevő panasszal fordulhat az ellátott jogi képviselőhöz, a Kiskunhalasi Városi 
Bírósághoz.  

Az ellátottjogi képviselő  

 neve:  Bánkiné Bosnyák Frida 

 telefonszáma: 20/489-9604 

 e-mail: frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu 

Ha valamennyi lehetőség kimerült, akkor az érintett az Állampolgári Jogok Országgyűlési 
Biztosához is fordulhat. 
 
A személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme: 
 
A jogviszonyban álló személyek számára biztosítani kell, hogy: 

- tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat 
- munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra 
- munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülésben részesüljenek, elismerjék munkájukat 
- a munkáltató támogassa szakmai fejlődésüket, továbbképzésüket. 

 
 
Az intézmény kapcsolat rendszere 
 
Az Időskorúak Gondozóházának kapcsolatrendszere sokoldalú. 
A beszállítói kapcsolatok a működés, fenntartás, fejlesztés területén meghatározóak. 
 
Az egészségügyi és szociális ágazat szakmai ismereteinek állandó fejlesztése megköveteli a 
szakmai felügyeleti szervekkel, Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a 
tevékenységeket támogató társszervekkel való kapcsolat ápolását. 
 
Az Időskorúak Gondozóháza nyitott szolgáltatásai minőségét fejlesztő új módszerek, 
tudományos eredmények, korszerű eszközök befogadására, alkalmazására. 
 
A kapcsolatrendszer a következő: 
Felügyeleti szervek: 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, 
Emberi Erőforrás Minisztérium 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 
Bács-Kiskun Megyei Egészségbiztosítási Pénztár 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 



 

 
Szakmai kapcsolatok: 
 
Semmelweis Kórház Kiskunhalas 
Háziorvosok, szakorvosok 
Gyógyszertárak 
Temetkezési Vállalatok 
Egyházak 
Társintézmények (óvodák, iskolák, művelődési ház) 
Intézményen belüli egységek  
Vendéglátóipar 
Kereskedelmi egységek 
Vidéki szociális otthonok, Klubok, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központi ellátást 
biztosító munkatársak 
Támogató ellátásban dolgozó munkatársak 
Emberi Erőforrás Minisztérium 
 
Kiskunhalas, 2020. április 29. 
 
 

 …………………………………… 
 Borbás Zoltánné 

Időskorúak Gondozóháza  
intézményvezető 

 
 
 

  



 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 

Tel: 77/422-022 e-mail: szocotthon@t-online.hu 

Időskorúak Gondozóháza 
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 

Iktatószám:  ……………….. 
 

 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 

1. A megállapodást kötő felek 
 
Jelen megállapodás létrejött egyfelől 
 
1.1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: intézmény) 
 
Az intézmény neve: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

Időskorúak Gondozóháza  
Az intézmény címe: 6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.  
Képviselőjének neve: Borbás Zoltánné intézményvezető 
 
Az intézmény a Dél alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 
Bács-Kiskun Megyei kirendeltsége által kiadott működési engedéllyel rendelkezik. Az 
intézmény tevékenysége megfelel a költségvetési törvényben, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben valamint a végrehajtási rendeletekben 
foglaltaknak. 
 
másfelől  
 
1.2. az ellátást igénybe vevő 
 
neve:     ………………….. 
születési neve:               …………………. 
születési helye:    …………………..  időpontja: ………………. 
anyja neve:    …………………. 
 
 
  

2. A megállapodás tárgya 
2.1. Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére székhelyén Kiskunhalas,Nyúl u.5-7. 

szám alatt a személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátási formában teljes 
körű ellátást biztosít az Időskorúak Gondozóházában.  

2.2. Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére átlagos minőségű elhelyezési 
körülményeket biztosít, amelynek megfelelően az ellátást igénybe vevőt az 2.1./ 
pontban megjelölt ingatlanban lévő lakószobában helyezi el. Az ellátást igénybe vevő 



 

a lakószoba nem kizárólagos használatára jogosult, így az intézmény jogosult másik 
személyt is e lakószobában elhelyezni.  

2.3. Az intézmény az ellátást  

       év      hó     napjától kezdődően  

       év      hó     napjáig terjedő határozott időtartamra biztosítja. 

2.4. Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény szerinti 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 kijelenti és jelen Megállapodás aláírásával elismeri, 
hogy az intézménybe való felvételkor – az intézményi életre való megfelelő 
felkészítés érdekében – az intézmény tájékoztatta őt: 

– az intézményben biztosított ellátás, szolgáltatások tartalmáról és 
feltételeiről, 

– az intézmény által vezetett, az ellátást igénybe vevőt érintő 
nyilvántartásokról, jelentési kötelezettségről 415/2015. (XII.23.) korm. 
rend. 

– az ellátást igénybe vevő és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, 
különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről, 

– panaszjoguk gyakorlásának módjáról  
– a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, a mulasztás 

következményeiről, 
– az ellátást igénybe vevő jogait és érdekeit képviselő társadalmi 

szervezetekről, így különösen az intézményben működő ellátottjogi 
képviselő személyéről és elérhetőségéről. 

Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy a fenti tájékoztatóban foglaltakat 
tudomásul veszi és egyidejűleg kötelezettséget vállal azok tiszteletben tartására, 
melyet jelen Megállapodás aláírásával megerősít.  

3.1.2. Az ellátást igénybe vevő 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 
 tudomása szerint nem szenved közösségre veszélyes fertőző vagy 

pszichiátriai betegségben, 
 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 
megszüntetését befolyásolhatja, vagy arra más módon kihatással lehet. 

 

3.1.4. Az intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni az ellátást igénybe 
vevőt, és az általa megjelölt hozzátartozóját 

a) az ellátást igénybe vevő állapotáról, annak lényeges változásáról, 
b) az egészségügyi intézménybe való beutalásáról, 



 

c) az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes 
szüneteltetéséről, 

d) az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről, 
e) a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében 

kezdeményezett intézkedéséről. 
3.1.5. - Az ellátást nyújtó pontos tájékoztatást ad az ellátott részére az intézmény 

által térítésmentesen biztosított alapgyógyszerek és rendszeres 
gyógyszerkészlet köréről. 

- Az ellátott tudomásul veszi, hogy az ezen kívül egyéni 
gyógyszerszükségletének finanszírozásáról maga gondoskodik, a 
jogszabályban meghatározott esetek kivételével (1/2000. (I.7.) SzCsM rend. 
52 §. (6) és (8) bekezdése szerint.  

- A testközeli segédeszközök költségeit az ellátott viseli kivéve az 1/2000. 
(I.7.) SzCsM rend. 52 § (6) és (9) bekezdésben foglaltak szerint. 

3.1.6. 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 az 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. 

 Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak 
fenntartására, rokonok, látogatók fogadására. Az intézmény vezetője a 
házirendben szabályozott módon rendelkezhet a látogatás rendjéről. 

 

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 
vagy 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 15 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 8 napon belül az 
intézmény fenntartójához fordulhat jogorvoslattal.  

Az intézményben az ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége a faliújságon 
kifüggesztésre került, aki az ellátást igénybe vevő részére nyújt segítséget jogai 
gyakorlásában. Az ellátott jogi képviselő feladatai – különösen – az alábbiak: 



 

a) megkeresésére, illetve saját kezdeményezésére tájékoztatást nyújthat az ellátást 
igénybe vevőt érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény 
kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőt érintő jogokról, 

b) segíti az ellátást igénybe vevőt az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák 
megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátást 
igénybe vevő között kialakult konfliktus megoldásában, 

c) segít az ellátást igénybe vevőnek panasza megfogalmazásában, 
kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és 
fenntartójánál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, 
beadványok megfogalmazásában, 

d) a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével 
eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, 
fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során – írásbeli 
meghatalmazás alapján – képviselheti az ellátást igénybe vevőt.  

Az ellátottjogi képviselő  
 neve:  Bánkiné Bosnyák Frida 
 telefonszáma: 06-20/489-96-04 
 e-mail: frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu 

 
Érdekképviseleti fórum 

Az intézményben érdekképviseleti fórum került megalakításra, amely az ellátást 
igénybe vevők jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv. 
Az érdekképviseleti fórum működésének szabályait a Házirend, eljárásának, 
választásának részletes szabályait az érdekképviseleti fórum szabályzata 
tartalmazza, amelynek egy példánya a faliújságon kifüggesztésre került. 
 

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 24 órás szolgálatot; 
 a lakhatást, valamint a folyamatos fűtés– és melegvíz-szolgáltatást, világítást; 

szennyvízelvezetés 
 a napi legalább háromszori étkeztetést, melyből legalább egy alkalommal 

meleg ételt; 
 orvosi javaslatra, az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetőséget (pl. 

diéta, gyakoribb étkezés), amennyiben azt az ellátást igénybe vevő egészségi 
állapota indokolja. 

 szükség esetén a ruházattal, illetve textíliával való ellátást, amennyiben az 
ellátást igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem 
rendelkezik. A személyes használatra kiadott ruházat és textília az intézmény 
tulajdonát képezi; 

 a ruházat, illetve textília tisztítását és javítását a házirendben meghatározott 
módon; 

 az incontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket; 
 az egészségügyi ellátást, melynek keretében gondoskodik az ellátást igénybe 

vevő egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról, rendszeres orvosi 
felügyeletéről, szükség szerinti ápolásáról, valamint a szakorvosi ellátásához 
és a kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról; 



 

 térítésmentesen az intézmény szakmai vezetője és orvosa által havonta 
összeállított eseti gyógyszerszükséglet gyógyszereit. Az alap 
gyógyszerkészletről az ellátott tájékoztatást kap és egy példánya a faliújságra 
kerül kifüggesztésre. Az intézmény az alap gyógyszerkészlet, valamint a 
rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek 
körében a felírható legolcsóbb, illetve a társadalombiztosítás által támogatott 
gyógyszert és gyógyászati segédeszközt biztosítja, kivéve, ha az adott 
gyógyszercsoporton belül nincs az adott betegség kezeléséhez megfelelő; 

 az ellátást igénybe vevő költéségén az alap gyógyszerkészlet körébe tartozó 
gyógyszereken túlmenően felmerülő rendszeres és eseti egyéni 
gyógyszerszükséglet beszerzését. (A rendszeres és eseti gyógyszerszükséglet 
költségének viselésére az intézmény csak az 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 52. 
§ (6) és (8) bekezdéseiben szabályozott esetekben köteles.); 

 a gyógyászati segédeszköz ellátás körében a testtávoli eszköznek az 
intézmény költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátást igénybe vevő 
költségén történő beszerzését. (A testközeli segédeszköz költségeinek 
viselésére az intézmény csak az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 52. § (6) 
bekezdésében szabályozott esetben köteles.) 

 az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátását, melynek keretében 
biztosítja – többek között –  
 a személyre szabott bánásmódot, 
 a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, 

csoportos megbeszélést,  
 a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, 
 a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást, 
 a családi és társadalmi kapcsolatok kulturált és zavartalan fenntartásának 

személyi és tárgyi feltételeit, így különösen erre a célra az intézményben 
megfelelő helyiség biztosításával, 

 a hitélet gyakorlásának feltételeit. 
A teljes körű ellátás részletes kifejtését a házirend, illetve a mindenkor vonatkozó 
jogszabályok tartalmazzák. 



 

5. Az ellátásért fizetendő térítési díj 
5.1. A személyi térítési díj 
5.1.1. Az ellátást igénybe vevő, az intézmény által nyújtott ellátásért az igénybevétel 

napjától havonként, a tárgyhónapot követő 10. napjáig térítési díjat köteles 
fizetni az intézmény elszámolási számlájára.  
 

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, a 2008. évi III. törvény 2.§-ának megfelelő 
módon kerekítve állapítja meg, melynek módosítására évente egy alkalommal 
jogosult.  
Az egy ellátottra jutó önköltség összege jelen Megállapodás megkötése 
időpontjában:   266.062,- Ft/hó/fő. 

Az intézményi térítési díj jelen Megállapodás megkötése időpontjában 

2.700,- Ft /nap, 

5.1.3. A személyi térítési díj: 
 nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét; 
 nem haladhatja meg ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 

60 %-át az Szt. 117. § (1) bekezdés c) pontja szerint.  
 összegét úgy kell megállapítani, hogy az ellátást igénybe vevő részére 

legalább a tárgyév január 1.-én érvényes öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 20 %-a, mint költőpénz, visszamaradjon; 

 konkrét összegben, a 2008. évi III. törvény 2.§-ának megfelelő módon 
kerekítve kell megállapítani. 

 havi összegét a napi személyi térítési díj és a gondozási napok száma 
alapján kell meghatározni. (Ha azonban az ellátást igénybe vevő az 
intézményi ellátást egész hónapban igénybe veszi, a havi térítési díjat az 
adott hónap naptári napjainak számától függetlenül 30 napra kell 
megállapítani). 

Az Ön személyi térítési díja jelen Megállapodás megkötése időpontjában: 

Az Ön jövedelme: ,- Ft/hó 

A Szt. 117. § (1) bekezdés c) pontja szerint az Ön személyi térítési díja: 

napi:    ,- Ft 



 

5.1.4. A személyi térítési díj összege a megállapítás 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. Az ellátást igénybe vevő a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a 

megállapított személyi térítési díj 20 %-át köteles megfizetni. 
5.2.3. Az ellátást igénybe vevő a két hónapot meghaladó távolléte idejére 

a) 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. 

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 az intézmény vezetője által megállapított összegét vitatja, illetve 
annak csökkentését vagy elengedését kéri, az annak felülvizsgálatáról és 
megváltoztatásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 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 díjhátralékról az intézmény vezetője 
negyedévenként tájékoztatja az intézmény fenntartóját a térítési díjhátralék 
behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.  A kistérség 
50/2010.HTKT.számú határozata alapján jár el a fenntartó.   

5.4.2. A megállapított személyi térítési díj és a befolyt személyi térítési díj 
különbözetét az intézmény vezetője nyilvántartja és az ellátást igénybe vevő 
halála esetén hagyatéki teherként az eljáró közjegyzőnek bejelenti. 

6. A megállapodás módosítása 
6.1. A felek a szerződést csak közös megegyezéssel módosíthatják, ide nem értve a 

jogszabályváltozás, illetve önkormányzati rendelet módosulás következtében a 
jelen szerződés bármely pontját érintő rendelkezés változást ( pl. díjazás ) mely 
szerint a jogszabály, önkormányzati rendelet változás következtében a jelen 
szerződés bármely pontja helyébe a felek akaratától függetlenül a jogszabály és 
önkormányzati rendelet változással érintett rendelkezés lép.  

6.2. Az intézmény vezetője – tekintettel arra, hogy jelen Megállapodás megkötésével 
az intézmény határozott 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.  

6.3. A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás vagy bizonytalan 
kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján, egyezségre törekedve kívánják rendezni. 

7. Az intézményi jogviszony megszűnése 

7.1. Az intézményi jogviszony megszűnik: 
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével; 
b) az ellátást igénybe vevő halálával; 
c) a Megállapodásban rögzített időpont lejártával, kivéve az 1993 évi III. tv. 

80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az elhelyezés időtartama 
meghosszabbítható. 

7.1.1 Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti  
- az ellátást igénybevevő a jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentése 

alapján megállapított időpontban, 
- ha az elhelyezés feltételei nem állnak fenn vagy a jogosultat másik intézménybe 

kell elhelyezni. 
- ha az ellátást igénybevevő a házirendet súlyosan megsérti. (eseteit a házirend 

tartalmazza), 
- hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap 

utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja és vagyoni, 
jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 
 

Ha az intézményi elhelyezés intézményvezetői intézkedés hatására szűnik meg, a 
megszüntetésről és az ellene tehető panaszról írásban értesíti az ellátottat. Ha az ellátott az 
intézmény vezetőjének intézkedését vitatja 8 napon belül az intézmény fenntartójához 
fordulhat. 

7.2. Az intézményvezetője a Megállapodást akkor mondhatja fel, ha az ellátást igénybe 
vevő a házirendet súlyosan megsérti (eseteit a házirend szabályozza), mely esetben 
a felmondási időt a felek 30 napban határozzák meg.  

7.3. Az ellátást igénybe vevő bármikor, indokolás nélkül felmondhatja a 
Megállapodást, mely esetben a felmondási időt a Felek – figyelemmel a fenntartói 
érdekekre is – 30 napban határozzák meg.  

7.4. Amennyiben jelen Megállapodás felmondásának jogszerűségét az ellátást igénybe 
vevő 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. 

7.5. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti az 
ellátást igénybe vevőt 

a) a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, 
vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről; 

b) az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről; 
c) az intézménynek az ellátást igénybe vevővel szembeni egyéb követeléséről, 

kárigényéről, azok javasolt rendezési módjáról. 
7.6. Az intézményi jogviszony megszűnésekor a Felek elszámolnak egymással, mely 

kiterjed: 
a) az esedékes térítési díjra, ezek esetleges hátralékaira, valamint túlfizetéseire; 
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. 
 

8. Befejező rendelkezések 

8.1. A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a 
valóságnak megfelel.  

8.2. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, 
továbbá a szociális ellátásokra vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak.  

8.3. Jelen Megállapodás 9 számozott oldalból áll.  

8.4. Jelen Megállapodás 2 db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban 
készült. 

8.5. Jelen Megállapodás a Felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.  

Kiskunhalas, dátum 

 

 

   
Az ellátást igénybe vevő  Az ellátást nyújtó intézmény vezetője 

Előttünk, mint tanúk előtt:  
 
Tanú neve: …………………………………………….. 

Lakcíme: ………………………………………………. 

Személyi igazolvány száma: ………………………….. 

………………………………… 

aláírása 

Tanú neve: …………………………………………….. 

Lakcíme: ………………………………………………. 

Személyi igazolvány száma: ………………………….. 

………………………………… 

aláírása 
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I.  A szolgáltatás célja, feladatai 

 
 
Célja:  
Kiskunhalas város  Bogárzó puszta, Inoka Kistelek puszta, Rekettye puszta – továbbiakban I. 
sz. körzet, 1. számú mellékletében feltüntetett  -  külterületében ( 369 fő ) élő idős, továbbá 
szociálisan rászorult emberek életkörülményeinek javítása, az alapvető szükségletükből adódó 
szolgáltatások biztosítása. 
 

A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos tanyák 
esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz 
való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a külterületek szolgáltatási 
funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése.  

A tanyagondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és kiegészítő 
feladatokat), valamint az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett 
szolgáltatásokat végez.  

A szolgáltatás igénybevételére jogosult a külterületen életvitelszerűen tartózkodó lakosság, 
amely szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete 
alapján alkalmilag vagy tartósan fennálló problémáját önerőből megoldani nem tudja. Cél, hogy 
a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére jogosultak minél nagyobb hányada 
részesülhessen a szolgáltatásban. A tanyagondnoki szolgálat egyik legfontosabb célcsoportja 
az időskorúak, a számukra nyújtott szolgáltatások elsőbbséget élveznek. Cél, hogy megkapják 
azon segítő szolgáltatásokat, amelyek révén minél hosszabb ideig otthonukban, megszokott 
lakókörnyezetükben élhessenek, és – egészségi állapotuk függvényében – legyen lehetőségük 
a helyi köz- és kulturális életben, programokban is aktívan részt venni. Másik fő célcsoport a 
több kisgyermeket nevelő, általában nehéz szociális helyzetben lévő családok.  

A tanyagondnoki tevékenység településen belüli és településen kívüli feladatellátást egyaránt 
feltételez. A tanyagondnoki feladatok közül néhány esetben nélkülözhető a gépjármű 
használata, de a szolgáltatás elemeinek túlnyomó többsége a gépjármű igénybevételével látható 
el. 
 
Ellátási terület:  6400 Kiskunhalas külterület I.sz. körzet. 
 
Tanyagondnoki feladatot ellátó jármű a külterület megközelítésére valamint személy szállításra 
is alkalmas 5 személyes 4 kerék meghajtású jármű.    
                                                          
Feladata:  
A település külterületén élőknek a  szociális alapellátások egy részének a biztosítása, úgymint 
az orvoshoz szállítás, gyógyszer felíratása, kiváltása, helyettesítés alkalmával ebédszállítás, 
hivatalos ügyek intézése is. 
Ezen felül feladatuk még ivóvíz kiszállítás, gyermekek iskolába, óvodába szállítása, kerti 
munkák, karbantartás, védőnő kiszállítása, orvoshoz szállítás, házi gondozó házhozszállítása  



fizikoterápiára való szállítása. A külterületi lakosok – szükségszerű - egyedi igényeinek 
kielégítése is feladataik közé tartozik. 
 
 
Helyi igények, sajátosságok: 
 
A külterületen élő lakosság körében újszülöttekhez szükséges a védőnőnek havi 
rendszerességgel látogatni. Az ott élő iskolásoknak segítséget jelent a beszállítás lehetősége. 
Jelzés szerint ahol a szülő nem tudja gyermekét gépkocsival iskolába szállítani.  
A külterületen élő lakosság jelentős része jelentős hátránnyal rendelkezik a városban igénybe 
vehető szolgáltatások tekintetében. Az idős, beteg emberek részére megoldást jelent a ház körüli 
feladatok ellátása, a bevásárlás biztosítása. Legnagyobb feladatot azonban az orvoshoz és a 
gyógykezelésekhez, valamint a közigazgatás szolgáltatásaihoz való hozzájutás biztosítása 
jelenti.  

 
A szolgálat településen betöltött szerepe, kapcsolódása más szociális szolgáltatásokhoz: 

 

A tanyagondnoki szolgálat munkája speciális, hiszen igen nehéz helyzetben lévő embereknek 
nyújt segítséget. A szolgálat kapcsolata a településen a szociális, egészségügyi és 
önkormányzati és közigazgatási intézményekkel folyamatos.  

 
 
 
Külső kapcsolattartás:  
 
Rendszeres kapcsolatot tart civil szervezetekkel, a mozgáskorlátozottak egyesületével. 
Informálódik minden olyan programról és szerveződésről, ami érinti a fogyatékkal élő 
embereket. Kapcsolatot tart a helyi Önkormányzat Intézményeivel, a Kormányhivatal Járási 
Hivatalával, egészségügyi intézményekkel, házi és szakorvosokkal, Védőnői Szolgálattal. 
 
 
Intézményen belüli kapcsolattartás: 
 
A szolgálat folyamatos, napi kapcsolatot tart  a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központjával az alábbi szakterületek tekintetében: 
 
- a nappali ellátás vezetőjével, így az idősek és fogyatékkal élők klubjainak rendezvényeibe  
  a támogató szolgálat ellátottjai is bevonhatók. 
- a Családsegítő Szolgálat munkatársaival 
- a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival 
- a Védőnői Szolgálattal 
- a kistérségen belül működő bentlakásos intézmények vezetőivel 
- a szociális étkeztetésért felelős munkatárssal  
- a házi segítségnyújtás munkatársával 
 



A feladatok megosztottak, az egyes ellátási formák egymással párhuzamosan, egymás munkáját 
segítve működnek, annak érdekében hogy az ellátottak a számukra legmegfelelőbb szolgáltatást 
kapják. 

 
 

II.  Az ellátottak köre: 
 

 
Az ellátottak köre kiterjed Kiskunhalas város külterületén, az I.  sz. körzetben (Ellátási terület 
szerint) élő lakosokra, /1. sz. melléklet/ beleértve a külterületi jelzőrendszerben és szociális 
étkezést igénybe vevő lakosokat is.  
    
 
A tanyagondnoki szolgálat ellátja  a működési területén élő: 
 

- időskorú személyeket, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és    
  róluk nem gondoskodnak, 
- pszichiátriai betegeket, fogyatékos személyeket, valamint szenvedélybetegeket, akik  
  állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget  
  igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, 
- egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeket, akik ezt az ellátási formát igénylik, 
- családokat, akik tanyákon lévő életmód miatt elszigetelődnek 
 

A szolgálat ellátottjainak szociális jellemzői: 
 

Általános Szociális jellemzők Ellátottak %-ában 

Időskorú 11% 
Pszichiátriai beteg 5% 

Fogyatékos személy 7% 
Szenvedélybeteg 12% 
Egészségi állapota miatt rászoruló személy 9% 

Szociális helyzete miatt rászoruló 45% 

 
 
A szolgálat ellátottjainak demográfiai jellemzői a következők: 
 

Életkor Ellátottak %-ában 

18 év alatti 23% 
18 év feletti 66% 

65 év felett 11% 
Összesen 100 % 

 
 
 
 



A szolgálat ellátottjainak ellátási szükségletei: 
 

Szükséglet 
Ellátottak 
%-ában 

Közreműködés az élelmezéshez való hozzájutásban       45% 
Személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartása         5% 
Közreműködés a házkörüli munkálatok elvégzésében       15% 

Személyszállítás       20% 
Hivatalos ügyek intézése       10% 

Hivatalos személyek kiszállítása ( védőnő, családgondozó,stb)        5% 

 

 
 

III.  A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, 

rendszeressége 

 
 

A feladat ellátás szakmai tartalma:  

 
A szakmai program elkészítésénél a mindenkor hatályos 1/2000 SZCSM rendelet 5/A. §, és az 
1993.évi III. tv. 60. §-ban megfogalmazott előírásait vesszük figyelembe.  
 
 
A tanyagondnok feladata: 

Alapfeladatok 
 

Közreműködés az étkeztetésben 

A tanyagondnok kiemelt – a vonatkozó rendeletben közvetlen alapfeladatként definiált – 
feladata az igénybevevők részére a napi egyszeri meleg étel éthordóban történő házhoz 
szállítása.  

Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában.  

A házi segítségnyújtás keretében a tanyagondnok azon feladatokat látja el, amelyek kívül esnek 
a képesített gondozók által végezhető feladatok (etetés, gyógyszerezés, személyi higiénia 
biztosítása, egészségügyi ellátások, stb.) körén.  

A tanyagondnok segítséget nyújthat a rászorultak fizikai erejét és/vagy mozgásképességét 

meghaladó feladatok megoldásában:  

A ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok (villanykörte, gázpalack, zár stb. cseréje), 
kisebb, speciális szakértelmet nem igénylő javítások, nehezebb tárgyak mozgatása, 
hóeltakarítás, fűnyírás az ellátottaknál, illetve a közösségi tereken. 

Bevásárlás  



A napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, vegyi áruk, fogyasztási cikkek 
stb. beszerzése. A tanyagondnok a bevásárlási kérelmeket írásban rögzíti, a vásárlás 
igénylőjétől előleget vesz át, a pontos összeget dátummal aláírással nyugtán rögzíti. A kért 
árucikkeket lehetőleg az útja során érintett boltban vásárolja meg. A vásárlásról köteles nyugtát 
kérni, és a vásárolt árucikkekre az igénybevevőtől kapott készpénzzel a bizonylat átadásával – 
a beszerzett áru átadásával egyidejűleg! – elszámolni. 

 
Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában 

A szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz 
szükséges információk eljuttatása a település lakói számára. A tanyagondnok feladata: a 
helyben elérhető szolgáltatások igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információforrások 
és információk felkutatása, és a lakosság ezek alapján történő tájékoztatása. 

 

Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben   

A tanyagondnok fontos feladata A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló1993. 
évi III. törvényben meghatározott szociális alapszolgáltatások, valamint a gyermekjóléti 
szolgálat igénybevételéhez nyújtott segítség, az ezen intézményekkel, szakembereikkel való 
folyamatos kapcsolattartás, igény esetén a szakemberek szállítása. 

A jelzőrendszer elemeként figyelemmel kíséri a lakosság, és különösen a veszélyeztetett 
családok életkörülményeit. Észlelnie kell a veszélyhelyzeteket, a különböző 
szenvedélybetegségeket (alkohol, drog stb.) a magányosan élőket. Különös figyelemmel kell 
lennie a gyermekek helyzetére, az esetleges gyermekbántalmazásra, a családon belüli 
erőszakra. Amennyiben ilyen esetek tudomására jutnak, azonnal köteles tájékoztatni az 
Önkormányzat és a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportjának 
vezetését, hogy a szükséges intézkedésekre (megelőzés, kríziskezelés) sor kerülhessen. Részt 
vesz a veszélyhelyzetek elhárítását célzó intézkedésekben. Ilyenek: otthonba szállítás, 
gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal való együttműködés, a krízishelyzetben lévő 
családok szakemberekkel történő látogatása. Együttműködik a katasztrófavédelem 
munkatársaival és a rendőrséggel.  

A magatehetetlen személyek esetében gondoskodik a hozzátartozók értesítéséről, a kórházba 
vagy otthonba került egyedülálló külterületi lakosokat látogatja. 
A szállítási szolgáltatás a rászorult lakosok, hozzátartozóik jelzése vagy a tanyagondnok 
bejelentése alapján vehető igénybe.  

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése 

A feladat három fő területet érint: a betegek háziorvoshoz és egyéb egészségügyi intézménybe 
szállítását valamint a gyógyszerek kiváltását, illetve a gyógyászati segédeszközök beszerzését.     

A tanyagondnoki szolgálat alapfeladata, hogy a külterületen élő betegek minél gyorsabban 
jussanak el a megfelelő orvoshoz, jussanak gyógyszereikhez. 

 

Szállítás: 

A szállítási feladatot igény szerint kell ellátni, indokolt esetben, a saját körzeten belül. A 
településen kívüli betegszállítás csak rendkívüli esetben végezhető, ha más lehetőség nem áll 



rendelkezésre, és az alapfeladat ellátását nem veszélyezheti. Ilyen jellegű szállítás csak  az 
intézményvezetővel, vagy az ellátásvezetővel történt egyeztetés alapján lehetséges. Fertőző 
betegeket csak rendkívüli esetben, különösen körültekintően lehet szállítani. A tanyagondnok a 
betegszállítás tekintetében kompetenciáját nem lépheti át, a sürgősségi betegszállítást nem 
helyettesítheti. Kizárólag járóbeteg-szállítást végezhet, kivéve, ha a mentő kihívására – vagy 
megérkezésére nincs lehetőség. 

A betegszállítás biztonságos megoldása érdekében a tanyagondnoknak rendelkeznie kell az 
alapvető elsősegély-nyújtási ismeretekkel. Aktívan részt vesz a betegségmegelőző 
tevékenységek, akciók szervezésében, tájékozódik és tájékoztatja a lakosságot a 
szűrővizsgálatok lehetőségéről, helyszínéről, időpontjáról. 

A betegszállítás mellett az egészségügyi dolgozók szállításában történő közreműködés is lehet 
feladat, amennyiben az a településen másképp nem megoldható (pl. védőnő szállítása).  

Felmerülhet az igénye az esti vagy hétvégi orvosi ügyeletre történő szállításnak, ezt akkor kell 
megoldani, ha az ügyeletes orvos várhatóan nem tud időben a helyszínre érkezni. 

 

Gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása 

A tömegközlekedés hiányosságai miatt és a gyermekek biztonságos közlekedése érdekében a 
tanyagondnoki gépjármű szükség esetén részt vesz a gyermekek szállításában. A 
gyermekszállítási feladatok egyik része a tankötelezettség megoldásában történő 
segítségnyújtás, másik része pedig az egyéb, az aprófalvakban, tanyákon élő gyermekek 
esélyegyenlőségét biztosító szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése. Például: logopédiai és 
egyéb fejlesztő foglalkozások, úszásoktatás, zenetanulás, néptánc, sportolási lehetőségek, 
színház, bábszínház, mozi, stb. Ide tartozik a gyermekek iskolai rendezvényekre, versenyekre, 
ünnepségekre való szállítása is. Az iskolabusz járatok rendszeressége miatt, a gyakorlatban ezt 
a szolgáltatáselemet a kollégiumba való be, illetve hazaszállítás, valamint az egyéb szállítások 
jellemzik. 

Kiegészítő feladatok 

A közösségi fejlesztés, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése  

A tanyagondnoki szolgálat egyik fő célja a településen élők életminőségének javítása. A feladat 
elvégzésében nagy szerepe van a tanyagondnoknak, aki ismeri a körzet lakóit és szükségleteit, 
élvezi bizalmukat, és könnyen aktivizálható kapcsolatrendszerrel kell rendelkeznie. E feltételek 
megléte esetén lehet a helyi közélet motorja, illetve a közéleti események szervezője. 
Feladatainak egy része a gépjárművel történő szállítása.  Például: helyi egyesületek, dalárda, 
nyugdíjasok, sportolók, illetve a rendezvényekre más települések közösségei. A feladatok más 
része a rendezvények szervezésével, népszerűsítésével kapcsolatos. Beszerzések, helyszín 
biztosítása, berendezése. 

A tanyagondnok tevékenysége a településen kívüli közösségi, kulturális események 
szervezésére is kiterjedhet, azoknak rendszeres szervezője lehet: színházlátogatás, nyugdíjasok 
kirándulása, gyógyfürdőbe, egyházi eseményekre történő szállítás.   

Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása 

Segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást 
igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek tanyagondnok 



által történő elintézésével. Ide tartozik a különféle ügyek elintézéséről való tájékozódás és 
tájékoztatás is, például dokumentumok beszerzése, kitöltésében való segítés, megfelelő helyre 
történő eljuttatás. 

A tanyagondnok munkája során köteles a lakosságot érintő gondokat az önkormányzat felé 
tolmácsolni, valamint az önkormányzat intézkedéseit a lakossággal megismertetni, és a 
visszajelzéseket továbbítani. Feladatellátása során rendszeres kapcsolatban van a lakossággal, 
problémáikat, kéréseiket meghallgatja.  

Az önkormányzati munkát segíti, a hirdetmények hirdetőtáblára történő kihelyezésével. 

Megkeresés és egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés 

Olyan feladatok tartoznak ide, amelyek közvetlenül egyik korábban felsorolt feladathoz sem 
tartoznak:  

- Nagybevásárlás: az igénybevevők bevásárlóközpontokba való eljuttatásával vagy – 
megbízásuk alapján – a tanyagondnok által történő nagyobb tételben történő egyidejű 
beszerzések, melyek egyik célja az ellátottak korlátozott anyagi lehetőségeinek 
kímélése, a nagybani bevásárlással elérhető megtakarítással. 

- A saját fogyasztás céljára háziállatot tartó lakosok számára táp, állatgyógyszerek és az 
állattartáshoz szükséges egyéb eszközök, gépek beszerzése és házhoz szállítása. 

- Tartós fogyasztási cikkek, háztartási és mezőgazdasági kisgépek szervizbe szállítása. 
- Kisebb tételben tüzelő szállítása, a lehetőségek szerint. 

Megkeresés és a tanyagondnoki szolgálat által nyújtott közvetett szolgáltatások 

A tanyagondnok – amennyiben ez nem a személyes segítségnyújtás rovására történik, 
közreműködhet azon feladatok megoldásában is, amelyeknek ugyancsak célja szintén a körzet 
lakosságának minél jobb ellátása, tájékoztatása, de amely feladatokat nem személyesen és 
közvetlenül az egyes rászorulók, igénybevevők számára végzi. Ilyen feladatok lehetnek: az 
önkormányzati, információk közvetítése a lakosság részére, írásos anyagok, szórólapok 
terjesztése – a helyi hirdetőtáblákon való elhelyezés, illetve a szórólapok házhoz juttatása, 
tájékoztatás, valamint az egyéb önkormányzati fenntartású és finanszírozású médiákon (helyi 
tv, rádió, újság) történő tájékoztatásban való közreműködés. 

 

A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások 

A tanyagondnoki szolgálat a tanyagondnoki gépjárművel a személyes szociális segítségnyújtást 
végezve egyúttal részét képezi annak a közlekedési rendszernek, amelynek révén a helyi 
lakosság általános szükségleteinek kielégítését az emberek szállításával segíti. 
Településenként, a földrajzi és tömegközlekedési adottságoktól függően változó mértékben a 
tanyagondnoki szolgálat közreműködik a körzetben élők tömegközlekedéshez való 
hozzájutásában. A tömegközlekedés elégtelensége (ritka járatok, vasútállomások és a 
volánbuszok megállóinak távolsága) okot adhat a tanyagondnoki tevékenységi kör közlekedési 
szolgáltatásokkal történő bővítésére. A tanyagondnoki szolgálat menetrendszerű járatot 
nem üzemeltet. A tömegközlekedéshez való csatlakozás biztosítása az alapfeladatokat nem 
akadályozhatja. A közlekedési szolgáltatásokhoz való kapcsolódás az egyedi eseteket 
preferálja. (Késői, korai járatokhoz, iskolások közlekedéséhez való igazodás.) 
 



A tanyagondnok a munkája során együttműködik a családgondozókkal, háziorvosi szolgálattal, 
a körzeti védőnővel, valamint egyéb egészségügyi ellátást vagy személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézménnyel. 
A tanyagondnoki szolgáltatás módját, formáját és gyakoriságát a tanyagondnok, a Kiskunhalasi 
Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportvezetője, az ellátást igénybe vevő 
egészségi állapota, szociális helyzete, valamint a háziorvos javaslatának figyelembevételével 
az egyéni szükségleteknek megfelelően határozza meg alkalomszerűen vagy rendszeres 
jelleggel a szükségleteknek megfelelően. A kérelmező igényéről konzultál a szakemberekkel 
és azt követően dönt a szolgáltatás rendszerességéről vagy eseti jellegéről.    
A tanyagondnok a munkájáról forgalmi naplót vezet, amelyben a gondozásban részvevő neve, 
a szolgáltatás nyújtásának módja, ideje, és gyakorisága szerepel. 
A külterületen élők, idősek, nagycsaládosok, a mozgásukban korlátozottak, vagy egyéb módon 
hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének a megteremtéséhez elengedhetetlen hogy 
időben jussanak olyan szolgáltatásokhoz, amelyekhez lakhelyük, koruk, egészségi állapotuk 
miatt nehezebben juthatnak hozzá. A tanyagondnoki szolgálat ebben a törekvésben tud segíteni. 
 
 

 

IV. Az ellátás igénybevételének módja 

 
 

A tanyagondnoki szolgálatot önkéntes alapon és teljesen ingyen lehet igénybe venni. Az igény 
kielégítés a felkérés sorrendjében, vagy rászorultsági alapon történik. 
Természetesen a sürgős orvosi helyzetek elsőbbséget élveznek. 
 
A szolgálat igénybevételének lehetőségéről az érintetteket a helyben szokásos módon az 
elektronikus és írott médiákon keresztül, továbbá szóban és írásban is, valamint a Halasi 
Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központján keresztül tájékoztatjuk vagy a 
kérelem benyújtását követően, lakásán felkeresve személyesen a tanyagondnok által. A 
háziorvos és a védőnő, családgondozó, valamint a jelzőrendszer tagjai is napi munkájuk során 
felhívja a figyelmet a szolgálat igénybevételének lehetőségére. 

 

V. Az igénybevevő és szolgáltató közötti kapcsolattartás módja 

 
Az ellátást igénybe vevővel, hozzátartozójával vagy törvényes képviselőjével a tanyagondnok  
rendszeres kapcsolatot tart. 
Ennek módja:  
- Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjában, 6400 Kiskunhalas, 
Nyúl u. 5-7. 
- a kliens lakásán   
- telefonon. 
 



A kapcsolattartás nem csak a bejelentésekre korlátozódik, hanem az ellátásba vont személyeket 
heti- havi rendszerességgel felkeressük, és igény szerint biztosítjuk az egyéb ellátási formához 
való hozzájutást is. 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ feladatának ellátása 
érdekében folyamatosan  - szükség esetén napi- heti rendszerességgel - kapcsolatot tart:  
- háziorvosokkal 
- polgárőrség helyi szervezetével 
- helyi rendőrkapitánysággal 
- mozgáskorlátozottak helyi szervezetével 
- helyi idősek klubjával 
- a településen működő más önkormányzati intézményekkel 
Évente legalább két alkalommal megbeszélésen értékeli a szolgáltatásból eredő tapasztalatokat.   
 
A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja: 
 
- Intézményünk elérhetőségeiről, szolgáltatásairól tájékoztatást nyújt az egészségügyi 

intézmények (kórház, szakrendelők, háziorvosi rendelők) számára.  
- A helyi média (TV, újság, rádió) időnként beszámol az igénybevétel módjáról, 

elérhetőségekről (telefon, e-mail), intézményünkben folyó szakmai munkáról 

- Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokról szóló tájékoztatást a fenntartó és az intézmény 
honlapján megjelenteti. 

 
 
 
 
 

VI.  Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével 
kapcsolatos szabályok 

 
Az ellátottak általános jogai:  
 
Az ellátottak jogainak védelmét az Alaptörvény, és a Szociális igazgatásról, és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az 1997. évi törvény az egészségügyről, valamint a 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyben biztosított jogok figyelembe vételével és 
betartásával végezzük. 
 
A szociális szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen 
okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy 
más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, 
születési vagy egyéb helyzete miatt.  
Az ellátást igénybe vevőnek joga van a Tanyagondnoki Szolgálat működésével, 
gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez.  



Ennek teljesítése érdekében az Intézmény évente tájékoztatót készít a szolgálat működéséről, 
költségvetéséről, melyet a helyben szokásos módon jól látható helyen kifüggeszt, illetve igény  
esetén ad tájékoztatást az ellátást igénybe vevő részére.  
 
 A személyes gondoskodást nyújtó Szolgálat az általa biztosított szolgáltatást olyan módon 
végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető jogok maradéktalan és 
teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel 

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

 
Az ellátottak személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak alapján a 
törvényeknek és előírásoknak megfelelően kezeljük és tároljuk. Személyes adatokat csak a 
mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzatában meghatározott célokra, a tisztesség és 
törvényes adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kezeljük. Az adatkezelő 
biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet 
csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.  
 
Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő 
adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. 
Panasz esetén az Önkormányzat tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a 
panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az Önkormányzat határidőben nem 
intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől 
számított nyolc napon belül Kiskunhalas Város Képviselő-testületéhez fordulhat jogorvoslattal. 

 
Az ellátást igénybe vevő panaszával megkeresheti továbbá az alábbi intézményeket: 
 

1. Bács-Kiskun Megyei – Dél-Alföld régió Kiskunhalas Járási  
       Ellátottjogi Képviselő 
       Bánkiné Bosnyák Frida        06/20/4899-604 
2. Bács-Kiskun Megyei – Dél-Alföld régió Kiskunhalas Járási  
      Gyermekjogi képviselő 
      dr Babenyecz Mónika  06/20/4899-623 

 
A szociális szolgáltatást végzők jogai: 

 
A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében 
biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben 
tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a 
munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. 

 
 
 

VII.  Tanyagondnoki Szolgálatra  vonatkozó szakmai információk 
 



A működés személyi és tárgyi feltételei: 
Adminisztrációs tevékenységét a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 

Központjában, -6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.- végzi, amelyben saját használatú számítógép, 

telefon, közös nyomtató segíti a munkavégzést. 

A tanyagondok aktívan részt vesz továbbképzéseken, melyek a tanyagondnoki munka 
hatékonyabb ellátásában segítik.  
Ezeket a tanfolyamokat a Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete szervezi, melynek a 
tanyagondnok is tagja. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ munkáját segítő gépkocsi 
látja el a Tanyagondnoki feladatot a külterületi munkavégzésük során. A gépkocsi általános 
paraméterekkel rendelkező külterületi terepre is alkalmas, az idősek számára is használható. A 
vezetővel együtt 5 személy szállítására, valamint az étel kiszállításra alkalmas. 
 
Helyettesítés rendje:  
Szükség esetén a helyettesítést a II. – III. számú Tanyagondnoki szolgáltatás munkatársa látja 
el. 

 
VIII. Egyéb rendelkezések: 

 
A szociális szolgáltatást végzők a vele kapcsolatban álló személyes gondoskodásra szoruló 
személlyel tartási, életjáradéki szerződést nem köthet az ellátás időtartama alatt, illetve annak 
megszűnésétől számított egy évig. 

Pénzt, ajándékot nem fogadhatnak el. 

A lakossággal szemben, tisztelettudó, segítőkész magatartást tanúsítanak. 

A szociális szolgáltatást végzők e szakmai programban foglaltak szerint teljesítik feladataikat! 

Kiskunhalas, 2020. április 30. 
 
  Juhász György 
          intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1.sz. melléklet 
 



 
 

Körzetleíró lista 
Kiskunhalas 

I.számú tanyagondnoki körzet 
 
 

Közterület neve    Intervallum   állandó lakosság 
          összes lakos (fő) 
 
 
Bogárzó puszta    teljes     44 
Inoka-Kistelek puszta    teljes     153 
Rekettye puszta    teljes     172 
 
Összesen:          369 
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II. számú 
TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT 

 
 
 
 

SZAKMAI PROGRAMJA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020. 
 



 
 
 
 

I.  A szolgáltatás célja, feladatai 
 
 
Célja:  
 
Kiskunhalas város  – továbbiakban II. sz. körzet, 1. számú mellékletében feltüntetett  -  
külterületében ( 398 fő ) élő idős, továbbá szociálisan rászorult emberek életkörülményeinek 
javítása, az alapvető szükségletükből adódó szolgáltatások biztosítása. 
 

A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos tanyák 
esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz 
való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a külterületek szolgáltatási 
funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése.  

A tanyagondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és kiegészítő 
feladatokat), valamint az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett 
szolgáltatásokat végez.  

A szolgáltatás igénybevételére jogosult a külterületen életvitelszerűen tartózkodó lakosság, 
amely szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete 
alapján alkalmilag vagy tartósan fennálló problémáját önerőből megoldani nem tudja. Cél, hogy 
a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére jogosultak minél nagyobb hányada 
részesülhessen a szolgáltatásban. A tanyagondnoki szolgálat egyik legfontosabb célcsoportja 
az időskorúak, a számukra nyújtott szolgáltatások elsőbbséget élveznek. Cél, hogy megkapják 
azon segítő szolgáltatásokat, amelyek révén minél hosszabb ideig otthonukban, megszokott 
lakókörnyezetükben élhessenek, és – egészségi állapotuk függvényében – legyen lehetőségük 
a helyi köz- és kulturális életben, programokban is aktívan részt venni. Másik fő célcsoport a 
több kisgyermeket nevelő, általában nehéz szociális helyzetben lévő családok.  

A tanyagondnoki tevékenység településen belüli és településen kívüli feladatellátást egyaránt 
feltételez. A tanyagondnoki feladatok közül néhány esetben nélkülözhető a gépjármű 
használata, de a szolgáltatás elemeinek túlnyomó többsége a gépjármű igénybevételével látható 
el. 
 
Ellátási terület:  6400 Kiskunhalas külterület II.sz. körzet. 
 
Tanyagondnoki feladatot ellátó jármű a külterület megközelítésére valamint személy 
szállításra is alkalmas 5 személyes 4 kerék meghajtású jármű.    
                                                          
Feladata:  
 
A település külterületén élőknek a  szociális alapellátások egy részének a biztosítása, úgymint 
az orvoshoz szállítás, gyógyszer felíratása, kiváltása, helyettesítés alkalmával ebédszállítás, 
hivatalos ügyek intézése is. 
Ezen felül feladatuk még ivóvíz kiszállítás, gyermekek iskolába, óvodába szállítása, kerti 
munkák, karbantartás, védőnő kiszállítása, orvoshoz szállítás, házi gondozó házhozszállítása  
fizikoterápiára való szállítása.  



A külterületi lakosok – szükségszerű - egyedi igényeinek kielégítése is feladataik közé tartozik. 
 
 
Helyi igények, sajátosságok: 
 
A külterületen élő lakosság körében  újszülöttekhez szükséges a védőnőnek havi 
rendszerességgel látogatni. Az ott élő iskolásoknak segítséget jelent a beszállítás lehetősége. 
Jelzés szerint ahol a szülő nem tudja gyermekét gépkocsival iskolába szállítani.  
A külterületen élő lakosság jelentős része jelentős hátránnyal rendelkezik a városban igénybe 
vehető szolgáltatások tekintetében. Az idős, beteg emberek részére megoldást jelent a ház körüli 
feladatok ellátása, a bevásárlás biztosítása. Legnagyobb feladatot azonban az orvoshoz és a 
gyógykezelésekhez, valamint a közigazgatás szolgáltatásaihoz való hozzájutás biztosítása 
jelenti.  

 
A szolgálat településen betöltött szerepe, kapcsolódása más szociális szolgáltatásokhoz: 

 

A tanyagondnoki szolgálat munkája speciális, hiszen igen nehéz helyzetben lévő embereknek 
nyújt segítséget. A szolgálat kapcsolata a településen a szociális, egészségügyi és 
önkormányzati és közigazgatási intézményekkel folyamatos.  

 
 
 
Külső kapcsolattartás:  
 
Rendszeres kapcsolatot tart civil szervezetekkel, a mozgáskorlátozottak egyesületével. 
Informálódik minden olyan programról és szerveződésről, ami érinti a fogyatékkal élő 
embereket. Kapcsolatot tart a helyi Önkormányzat Intézményeivel, a Kormányhivatal Járási 
Hivatalával, egészségügyi intézményekkel, házi és szakorvosokkal, Védőnői Szolgálattal. 
 
 
Intézményen belüli kapcsolattartás: 
 
A szolgálat folyamatos, napi kapcsolatot tart  a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központjával az alábbi szakterületek tekintetében: 
 
- a nappali ellátás vezetőjével, így az idősek és fogyatékkal élők klubjainak rendezvényeibe  
  a támogató szolgálat ellátottjai is bevonhatók. 
- a Családsegítő Szolgálat munkatársaival 
- a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival 
- a Védőnői Szolgálattal 
- a kistérségen belül működő bentlakásos intézmények vezetőivel 
- a szociális étkeztetésért felelős munkatárssal  
- a házi segítségnyújtás munkatársával 
 

A feladatok megosztottak, az egyes ellátási formák egymással párhuzamosan, egymás munkáját 
segítve működnek, annak érdekében hogy az ellátottak a számukra legmegfelelőbb szolgáltatást 
kapják. 

 
II.  Az ellátottak köre: 

 
 



Az ellátottak köre kiterjed Kiskunhalas város külterületén, az II.  sz. körzetben (Ellátási 
terület szerint) élő lakosokra, /1. sz. melléklet/ beleértve a külterületi jelzőrendszerben és 
szociális étkezést igénybe vevő lakosokat is.  
    
 
A tanyagondnoki szolgálat ellátja  a működési területén élő: 
 

- időskorú személyeket, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és    
  róluk nem gondoskodnak, 
- pszichiátriai betegeket, fogyatékos személyeket, valamint szenvedélybetegeket, akik  
  állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget  
  igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, 
- egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeket, akik ezt az ellátási formát igénylik, 
- családokat, akik tanyákon lévő életmód miatt elszigetelődnek 
 

A szolgálat ellátottjainak  szociális jellemzői: 
 

Általános Szociális jellemzők Ellátottak %-ában 
Időskorú 11% 
Pszichiátriai beteg 5% 
Fogyatékos személy 7% 
Szenvedélybeteg 12% 
Egészségi állapota miatt rászoruló személy 9% 
Szociális helyzete miatt rászoruló 45% 

 
 
A szolgálat ellátottjainak demográfiai jellemzői a következők: 
 

Életkor Ellátottak %-ában 
18 év alatti 23% 
18 év feletti 66% 
65 év felett 11% 
Összesen 100 % 

 
 
 
 
A szolgálat ellátottjainak ellátási szükségletei: 
 

Szükséglet 
Ellátottak 
%-ában 

Közreműködés az élelmezéshez való hozzájutásban       45% 
Személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartása         5% 
Közreműködés a házkörüli munkálatok elvégzésében       15% 
Személyszállítás       20% 
Hivatalos ügyek intézése       10% 
Hivatalos személyek kiszállítása ( védőnő, családgondozó,stb)        5% 

 



III.  A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, 
köre, rendszeressége 

 
 

A feladat ellátás szakmai tartalma:  
 
A szakmai program elkészítésénél a mindenkor hatályos 1/2000 SZCSM rendelet 5/A. §, és az 
1993.évi III. tv. 60. §-ban megfogalmazott előírásait vesszük figyelembe.  
 
 
A tanyagondnok feladata: 

Alapfeladatok 
 
Közreműködés az étkeztetésben 

A tanyagondnok kiemelt – a vonatkozó rendeletben közvetlen alapfeladatként definiált – 
feladata az igénybevevők részére a napi egyszeri meleg étel éthordóban történő házhoz 
szállítása.  

Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában.  

A házi segítségnyújtás keretében a tanyagondnok azon feladatokat látja el, amelyek kívül esnek 
a képesített gondozók által végezhető feladatok (etetés, gyógyszerezés, személyi higiénia 
biztosítása, egészségügyi ellátások, stb.) körén.  

A tanyagondnok segítséget nyújthat a rászorultak fizikai erejét és/vagy mozgásképességét 

meghaladó feladatok megoldásában:  

A ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok (villanykörte, gázpalack, zár stb. cseréje), 
kisebb, speciális szakértelmet nem igénylő javítások, nehezebb tárgyak mozgatása, 
hóeltakarítás, fűnyírás az ellátottaknál, illetve a közösségi tereken. 

 

 

Bevásárlás  

A napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, vegyi áruk, fogyasztási cikkek 
stb. beszerzése. A tanyagondnok a bevásárlási kérelmeket írásban rögzíti, a vásárlás 
igénylőjétől előleget vesz át, a pontos összeget dátummal aláírással nyugtán rögzíti. A kért 
árucikkeket lehetőleg az útja során érintett boltban vásárolja meg. A vásárlásról köteles nyugtát 
kérni, és a vásárolt árucikkekre az igénybevevőtől kapott készpénzzel a bizonylat átadásával – 
a beszerzett áru átadásával egyidejűleg! – elszámolni. 

 
Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában 

A szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz 
szükséges információk eljuttatása a település lakói számára. A tanyagondnok feladata: a 
helyben elérhető szolgáltatások igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információforrások 
és információk felkutatása, és a lakosság ezek alapján történő tájékoztatása. 

 



Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben   

A tanyagondnok fontos feladata A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló1993. 
évi III. törvényben meghatározott szociális alapszolgáltatások, valamint a gyermekjóléti 
szolgálat igénybevételéhez nyújtott segítség, az ezen intézményekkel, szakembereikkel való 
folyamatos kapcsolattartás, igény esetén a szakemberek szállítása. 

A jelzőrendszer elemeként figyelemmel kíséri a lakosság, és különösen a veszélyeztetett 
családok életkörülményeit. Észlelnie kell a veszélyhelyzeteket, a különböző 
szenvedélybetegségeket (alkohol, drog stb.) a magányosan élőket. Különös figyelemmel kell 
lennie a gyermekek helyzetére, az esetleges gyermekbántalmazásra, a családon belüli 
erőszakra. Amennyiben ilyen esetek tudomására jutnak, azonnal köteles tájékoztatni az 
Önkormányzat és a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportjának 
vezetését, hogy a szükséges intézkedésekre (megelőzés, kríziskezelés) sor kerülhessen. Részt 
vesz a veszélyhelyzetek elhárítását célzó intézkedésekben. Ilyenek: otthonba szállítás, 
gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal való együttműködés, a krízishelyzetben lévő 
családok szakemberekkel történő látogatása. Együttműködik a katasztrófavédelem 
munkatársaival és a rendőrséggel.  

A magatehetetlen személyek esetében gondoskodik a hozzátartozók értesítéséről, a kórházba 
vagy otthonba került egyedülálló külterületi lakosokat látogatja. 
A szállítási szolgáltatás a rászorult lakosok, hozzátartozóik jelzése vagy a tanyagondnok 
bejelentése alapján vehető igénybe.  

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése 

A feladat három fő területet érint: a betegek háziorvoshoz és egyéb egészségügyi intézménybe 
szállítását valamint a gyógyszerek kiváltását, illetve a gyógyászati segédeszközök beszerzését.     

A tanyagondnoki szolgálat alapfeladata, hogy a külterületen élő betegek minél gyorsabban 
jussanak el a megfelelő orvoshoz, jussanak gyógyszereikhez. 

 

Szállítás: 

A szállítási feladatot igény szerint kell ellátni, indokolt esetben, a saját körzeten belül. A 
településen kívüli betegszállítás csak rendkívüli esetben végezhető, ha más lehetőség nem áll 
rendelkezésre, és az alapfeladat ellátását nem veszélyezheti. Ilyen jellegű szállítás csak  az 
intézményvezetővel, vagy az ellátásvezetővel történt egyeztetés alapján lehetséges. Fertőző 
betegeket csak rendkívüli esetben, különösen körültekintően lehet szállítani. A tanyagondnok a 
betegszállítás tekintetében kompetenciáját nem lépheti át, a sürgősségi betegszállítást nem 
helyettesítheti. Kizárólag járóbeteg-szállítást végezhet, kivéve, ha a mentő kihívására – vagy 
megérkezésére nincs lehetőség. 

A betegszállítás biztonságos megoldása érdekében a tanyagondnoknak rendelkeznie kell az 
alapvető elsősegély-nyújtási ismeretekkel. Aktívan részt vesz a betegségmegelőző 
tevékenységek, akciók szervezésében, tájékozódik és tájékoztatja a lakosságot a 
szűrővizsgálatok lehetőségéről, helyszínéről, időpontjáról. 

A betegszállítás mellett az egészségügyi dolgozók szállításában történő közreműködés is lehet 
feladat, amennyiben az a településen másképp nem megoldható (pl. védőnő szállítása).  



Felmerülhet az igénye az esti vagy hétvégi orvosi ügyeletre történő szállításnak, ezt akkor kell 
megoldani, ha az ügyeletes orvos várhatóan nem tud időben a helyszínre érkezni. 

 

Gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása 

A tömegközlekedés hiányosságai miatt és a gyermekek biztonságos közlekedése érdekében a 
tanyagondnoki gépjármű szükség esetén részt vesz a gyermekek szállításában. A 
gyermekszállítási feladatok egyik része a tankötelezettség megoldásában történő 
segítségnyújtás, másik része pedig az egyéb, az aprófalvakban, tanyákon élő gyermekek 
esélyegyenlőségét biztosító szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése. Például: logopédiai és 
egyéb fejlesztő foglalkozások, úszásoktatás, zenetanulás, néptánc, sportolási lehetőségek, 
színház, bábszínház, mozi, stb. Ide tartozik a gyermekek iskolai rendezvényekre, versenyekre, 
ünnepségekre való szállítása is. Az iskolabusz járatok rendszeressége miatt, a gyakorlatban ezt 
a szolgáltatáselemet a kollégiumba való be, illetve hazaszállítás, valamint az egyéb szállítások 
jellemzik. 

Kiegészítő feladatok 

A közösségi fejlesztés, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése  

A tanyagondnoki szolgálat egyik fő célja a településen élők életminőségének javítása. A feladat 
elvégzésében nagy szerepe van a tanyagondnoknak, aki ismeri a körzet lakóit és szükségleteit, 
élvezi bizalmukat, és könnyen aktivizálható kapcsolatrendszerrel kell rendelkeznie. E feltételek 
megléte esetén lehet a helyi közélet motorja, illetve a közéleti események szervezője. 
Feladatainak egy része a gépjárművel történő szállítása.  Például: helyi egyesületek, dalárda, 
nyugdíjasok, sportolók, illetve a rendezvényekre más települések közösségei. A feladatok más 
része a rendezvények szervezésével, népszerűsítésével kapcsolatos. Beszerzések, helyszín 
biztosítása, berendezése. 

A tanyagondnok tevékenysége a településen kívüli közösségi, kulturális események 
szervezésére is kiterjedhet, azoknak rendszeres szervezője lehet: színházlátogatás, nyugdíjasok 
kirándulása, gyógyfürdőbe, egyházi eseményekre történő szállítás.   

 

Megkeresés és egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása 

Segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást 
igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek tanyagondnok 
által történő elintézésével. Ide tartozik a különféle ügyek elintézéséről való tájékozódás és 
tájékoztatás is, például dokumentumok beszerzése, kitöltésében való segítés, megfelelő helyre 
történő eljuttatás. 

A tanyagondnok munkája során köteles a lakosságot érintő gondokat az önkormányzat felé 
tolmácsolni, valamint az önkormányzat intézkedéseit a lakossággal megismertetni, és a 
visszajelzéseket továbbítani. Feladatellátása során rendszeres kapcsolatban van a lakossággal, 
problémáikat, kéréseiket meghallgatja.  

Az önkormányzati munkát segíti, a hirdetmények hirdetőtáblára történő kihelyezésével. 

 

 



Megkeresés és egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés 

Olyan feladatok tartoznak ide, amelyek közvetlenül egyik korábban felsorolt feladathoz sem 
tartoznak:  

- Nagybevásárlás: az igénybevevők bevásárlóközpontokba való eljuttatásával vagy – 
megbízásuk alapján – a tanyagondnok által történő nagyobb tételben történő egyidejű 
beszerzések, melyek egyik célja az ellátottak korlátozott anyagi lehetőségeinek 
kímélése, a nagybani bevásárlással elérhető megtakarítással. 

- A saját fogyasztás céljára háziállatot tartó lakosok számára táp, állatgyógyszerek és az 
állattartáshoz szükséges egyéb eszközök, gépek beszerzése és házhoz szállítása. 

- Tartós fogyasztási cikkek, háztartási és mezőgazdasági kisgépek szervizbe szállítása. 
- Kisebb tételben tüzelő szállítása, a lehetőségek szerint. 

 A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott közvetett szolgáltatások 

A tanyagondnok – amennyiben ez nem a személyes segítségnyújtás rovására történik, 
közreműködhet azon feladatok megoldásában is, amelyeknek ugyancsak célja szintén a körzet 
lakosságának minél jobb ellátása, tájékoztatása, de amely feladatokat nem személyesen és 
közvetlenül az egyes rászorulók, igénybevevők számára végzi. Ilyen feladatok lehetnek: az 
önkormányzati, információk közvetítése a lakosság részére, írásos anyagok, szórólapok 
terjesztése – a helyi hirdetőtáblákon való elhelyezés, illetve a szórólapok házhoz juttatása, 
tájékoztatás, valamint az egyéb önkormányzati fenntartású és finanszírozású médiákon (helyi 
tv, rádió, újság) történő tájékoztatásban való közreműködés. 

A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások 

A tanyagondnoki szolgálat a tanyagondnoki gépjárművel a személyes szociális segítségnyújtást 
végezve egyúttal részét képezi annak a közlekedési rendszernek, amelynek révén a helyi 
lakosság általános szükségleteinek kielégítését az emberek szállításával segíti. 
Településenként, a földrajzi és tömegközlekedési adottságoktól függően változó mértékben a 
tanyagondnoki szolgálat közreműködik a körzetben élők tömegközlekedéshez való 
hozzájutásában. A tömegközlekedés elégtelensége (ritka járatok, vasútállomások és a 
volánbuszok megállóinak távolsága) okot adhat a tanyagondnoki tevékenységi kör közlekedési 
szolgáltatásokkal történő bővítésére. A tanyagondnoki szolgálat menetrendszerű járatot 
nem üzemeltet. A tömegközlekedéshez való csatlakozás biztosítása az alapfeladatokat nem 
akadályozhatja. A közlekedési szolgáltatásokhoz való kapcsolódás az egyedi eseteket 
preferálja. (Késői, korai járatokhoz, iskolások közlekedéséhez való igazodás.) 
 
A tanyagondnok a munkája során együttműködik a családgondozókkal, háziorvosi szolgálattal, 
a körzeti védőnővel, valamint egyéb egészségügyi ellátást vagy személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézménnyel. 
A tanyagondnoki szolgáltatás módját, formáját és gyakoriságát a tanyagondnok, a Kiskunhalasi 
Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportvezetője, az ellátást igénybe vevő 
egészségi állapota, szociális helyzete, valamint a háziorvos javaslatának figyelembevételével 
az egyéni szükségleteknek megfelelően határozza meg alkalomszerűen vagy rendszeres 
jelleggel a szükségleteknek megfelelően. A kérelmező igényéről konzultál a szakemberekkel 
és azt követően dönt a szolgáltatás rendszerességéről vagy eseti jellegéről.    
A tanyagondnok a munkájáról forgalmi naplót vezet, amelyben a gondozásban részvevő neve, 
a szolgáltatás nyújtásának módja, ideje, és gyakorisága szerepel. 
A külterületen élők, idősek, nagycsaládosok, a mozgásukban korlátozottak, vagy egyéb módon 
hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének a megteremtéséhez elengedhetetlen hogy 



időben jussanak olyan szolgáltatásokhoz, amelyekhez lakhelyük, koruk, egészségi állapotuk 
miatt nehezebben juthatnak hozzá. A tanyagondnoki szolgálat ebben a törekvésben tud segíteni. 
 
 

IV. Az ellátás igénybevételének módja 

 
 

A tanyagondnoki szolgálatot önkéntes alapon és teljesen ingyen lehet igénybe venni. Az igény 
kielégítés a felkérés sorrendjében, vagy rászorultsági alapon történik. 
Természetesen a sürgős orvosi helyzetek elsőbbséget élveznek. 
 
A szolgálat igénybevételének lehetőségéről az érintetteket a helyben szokásos módon az 
elektronikus és írott médiákon keresztül, továbbá szóban és írásban is, valamint a Halasi 
Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központján keresztül tájékoztatjuk vagy a 
kérelem benyújtását követően, lakásán felkeresve személyesen a tanyagondnok által. A 
háziorvos és a védőnő, családgondozó, valamint a jelzőrendszer tagjai is napi munkájuk során 
felhívja a figyelmet a szolgálat igénybevételének lehetőségére. 
 
 

V. Az igénybevevő és szolgáltató közötti kapcsolattartás módja 
 
 
Az ellátást igénybe vevővel, hozzátartozójával vagy törvényes képviselőjével a tanyagondnok  
rendszeres kapcsolatot tart. 
Ennek módja:  
- személyes kapcsolattartás, amely a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 
Központjában, 6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 
 - a kliens lakásán   
- telefonon. 
 
A kapcsolattartás nem csak a bejelentésekre korlátozódik, hanem az ellátásba vont személyeket 
heti- havi rendszerességgel felkeressük, és igény szerint biztosítjuk az egyéb ellátási formához 
való hozzájutást is. 
 
 
 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ feladatának ellátása 
érdekében folyamatosan  - szükség esetén napi- heti rendszerességgel - kapcsolatot tart:  
- háziorvosokkal 
- polgárőrség helyi szervezetével 
- helyi rendőrkapitánysággal 
- mozgáskorlátozottak helyi szervezetével 
- helyi idősek klubjával 
- a településen működő más önkormányzati intézményekkel 
Évente legalább két alkalommal megbeszélésen értékeli a szolgáltatásból eredő tapasztalatokat.   
 
 
 
 
 



 
A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja: 
 
- Intézményünk elérhetőségeiről, szolgáltatásairól tájékoztatást nyújt az egészségügyi intézmények 

(kórház, szakrendelők, háziorvosi rendelők) számára. 
- A helyi média (TV, újság, rádió) időnként beszámol az igénybevétel módjáról, elérhetőségekről 

(telefon, e-mail), intézményünkben folyó szakmai munkáról 

- Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokról szóló tájékoztatást a fenntartó és az intézmény 
honlapján megjelenteti. 

 
 

VI.  Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével 
kapcsolatos szabályok 

 
Az ellátottak általános jogai:  
 
Az ellátottak jogainak védelmét az Alaptörvény, és a Szociális igazgatásról, és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az 1997. évi törvény az egészségügyről, valamint a 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyben biztosított jogok figyelembe vételével és 
betartásával végezzük. 
 
A szociális szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen 
okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy 
más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, 
születési vagy egyéb helyzete miatt.  
Az ellátást igénybe vevőnek joga van a Tanyagondnoki Szolgálat működésével, 
gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez.  
Ennek teljesítése érdekében az Intézmény évente tájékoztatót készít a szolgálat működéséről, 
költségvetéséről, melyet a helyben szokásos módon jól látható helyen kifüggeszt, illetve igény  
esetén ad tájékoztatást az ellátást igénybe vevő részére.  
 
 A személyes gondoskodást nyújtó Szolgálat az általa biztosított szolgáltatást olyan módon 
végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető jogok maradéktalan és 
teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel 

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

Az ellátottak személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak alapján a 
törvényeknek és előírásoknak megfelelően kezeljük és tároljuk. Személyes adatokat csak a 
mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzatában meghatározott célokra, a tisztesség és 
törvényes adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kezeljük. Az adatkezelő 
biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet 
csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.  
 
 
Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő 
adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. 



Panasz esetén az Önkormányzat tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a 
panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az Önkormányzat határidőben nem 
intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől 
számított nyolc napon belül Kiskunhalas Város Képviselő-testületéhez fordulhat jogorvoslattal. 

 
 
 
 
 
Az ellátást igénybe vevő panaszával megkeresheti továbbá az alábbi intézményeket: 
 

1. Bács-Kiskun Megyei – Dél-Alföld régió Kiskunhalas Járási  
       Ellátottjogi Képviselő 
       Bánkiné Bosnyák Frida        06/20/4899-604 
2. Bács-Kiskun Megyei – Dél-Alföld régió Kiskunhalas Járási  
      Gyermekjogi képviselő 
      dr. Babenyecz Mónika  06/20/4899-623 

 
 
A szociális szolgáltatást végzők jogai: 

 
A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében 
biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben 
tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a 
munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. 

 
 

VII.  Tanyagondnoki Szolgálatra  vonatkozó szakmai információk 
 
 
A működés személyi és tárgyi feltételei: 
Adminisztrációs tevékenységét a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 

Központjában, -6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. végzi, amelyben saját használatú számítógép, 

telefon, közös nyomtató segíti a munkavégzést. Központja: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A tanyagondok aktívan részt vesz továbbképzéseken, melyek a tanyagondnoki munka 
hatékonyabb ellátásában segítik.  
Ezeket a tanfolyamokat a Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete szervezi, melynek a 
tanyagondnok is tagja. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ munkáját segítő gépkocsi 
látja el a Tanyagondnoki feladatot a külterületi munkavégzésük során. A gépkocsi általános 
paraméterekkel rendelkező külterületi terepre is alkalmas, az idősek számára is használható. A 
vezetővel együtt 5 személy szállítására, valamint az étel kiszállításra alkalmas. 
 
Helyettesítés rendje:  
 
Szükség esetén a helyettesítést az I. – III. Tanyagondnoki Szolgáltatás munkatársa látja el a 
tanyagondnoki feladatokat. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. Egyéb rendelkezések: 
 
A szociális szolgáltatást végzők a vele kapcsolatban álló személyes gondoskodásra szoruló 
személlyel tartási, életjáradéki szerződést nem köthet az ellátás időtartama alatt, illetve annak 
megszűnésétől számított egy évig. 

Pénzt, ajándékot nem fogadhatnak el. 

A lakossággal szemben, tisztelettudó, segítőkész magatartást tanúsítanak. 

A szociális szolgáltatást végzők e szakmai programban foglaltak szerint teljesítik feladataikat! 

 
Kiskunhalas, 2020. április 30. 
 
  Juhász György 
          intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
  



1.sz. melléklet 
 
 
 

Körzetleíró lista 
Kiskunhalas 

II. számú tanyagondnoki körzet 
 
 

Közterület neve    Intervallum   állandó lakosság 
          összes lakos (fő) 
 
 
Felsőöregszőlők    041290-041441    
                                                            041538 
                                                                       041548-041707 
Összesen:          398 
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III. számú 
TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT 

 
 
 
 

SZAKMAI PROGRAMJA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020. 
 



I.  A szolgáltatás célja, feladatai 
 
 
Célja:  
 
Kiskunhalas város  Alsóöregszőlők  41007, 40971,  40722, 41131, 40939, 40530/2, 40745, 
40787, 40820 helyrajzi számú utak által körülhatárolt területen ( 387 fő ) élő idős, továbbá 
szociálisan rászorult emberek életkörülményeinek javítása, az alapvető szükségletükből adódó 
szolgáltatások biztosítása. 
 

A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos tanyák 
esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz 
való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a külterületek szolgáltatási 
funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése.  

A tanyagondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és kiegészítő 
feladatokat), valamint az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett 
szolgáltatásokat végez.  

A szolgáltatás igénybevételére jogosult a külterületen életvitelszerűen tartózkodó lakosság, 
amely szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete 
alapján alkalmilag vagy tartósan fennálló problémáját önerőből megoldani nem tudja. Cél, hogy 
a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére jogosultak minél nagyobb hányada 
részesülhessen a szolgáltatásban. A tanyagondnoki szolgálat egyik legfontosabb célcsoportja 
az időskorúak, a számukra nyújtott szolgáltatások elsőbbséget élveznek. Cél, hogy megkapják 
azon segítő szolgáltatásokat, amelyek révén minél hosszabb ideig otthonukban, megszokott 
lakókörnyezetükben élhessenek, és – egészségi állapotuk függvényében – legyen lehetőségük 
a helyi köz- és kulturális életben, programokban is aktívan részt venni. Másik fő célcsoport a 
több kisgyermeket nevelő, általában nehéz szociális helyzetben lévő családok.  

A tanyagondnoki tevékenység településen belüli és településen kívüli feladatellátást egyaránt 
feltételez. A tanyagondnoki feladatok közül néhány esetben nélkülözhető a gépjármű 
használata, de a szolgáltatás elemeinek túlnyomó többsége a gépjármű igénybevételével látható 
el. 
 
Ellátási terület:  6400 Kiskunhalas külterület III.sz. körzet. 
 
Tanyagondnoki feladatot ellátó jármű a külterület megközelítésére valamint személy 
szállításra is alkalmas 5 személyes 4 kerék meghajtású jármű.    
                                                          
Feladata:  
 
A település külterületén élőknek a  szociális alapellátások egy részének a biztosítása, úgymint 
az orvoshoz szállítás, gyógyszer felíratása, kiváltása, helyettesítés alkalmával ebédszállítás, 
hivatalos ügyek intézése is. 
Ezen felül feladatuk még ivóvíz kiszállítás, gyermekek iskolába, óvodába szállítása, kerti 
munkák, karbantartás, védőnő kiszállítása, orvoshoz szállítás, házi gondozó házhozszállítása  
fizikoterápiára való szállítása.  
A külterületi lakosok – szükségszerű - egyedi igényeinek kielégítése is feladataik közé tartozik. 
 
 



Helyi igények, sajátosságok: 
 
A külterületen élő lakosság körében újszülöttekhez szükséges a védőnőnek havi 
rendszerességgel látogatni. Az ott élő iskolásoknak segítséget jelent a beszállítás lehetősége. 
Jelzés szerint ahol a szülő nem tudja gyermekét gépkocsival iskolába szállítani.  
A külterületen élő lakosság jelentős része jelentős hátránnyal rendelkezik a városban igénybe 
vehető szolgáltatások tekintetében. Az idős, beteg emberek részére megoldást jelent a ház körüli 
feladatok ellátása, a bevásárlás biztosítása. Legnagyobb feladatot azonban az orvoshoz és a 
gyógykezelésekhez, valamint a közigazgatás szolgáltatásaihoz való hozzájutás biztosítása 
jelenti.  

 
A szolgálat településen betöltött szerepe, kapcsolódása más szociális szolgáltatásokhoz: 

 

A tanyagondnoki szolgálat munkája speciális, hiszen igen nehéz helyzetben lévő embereknek 
nyújt segítséget. A szolgálat kapcsolata a településen a szociális, egészségügyi és 
önkormányzati és közigazgatási intézményekkel folyamatos.  

 
 
 
Külső kapcsolattartás:  
 
Rendszeres kapcsolatot tart civil szervezetekkel, a mozgáskorlátozottak egyesületével. 
Informálódik minden olyan programról és szerveződésről, ami érinti a fogyatékkal élő 
embereket. Kapcsolatot tart a helyi Önkormányzat Intézményeivel, a Kormányhivatal Járási 
Hivatalával, egészségügyi intézményekkel, házi és szakorvosokkal, Védőnői Szolgálattal. 
 
 
Intézményen belüli kapcsolattartás: 
 
A szolgálat folyamatos, napi kapcsolatot tart  a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központjával az alábbi szakterületek tekintetében: 
 
- a nappali ellátás vezetőjével, így az idősek és fogyatékkal élők klubjainak rendezvényeibe  
  a támogató szolgálat ellátottjai is bevonhatók. 
- a Családsegítő Szolgálat munkatársaival 
- a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival 
- a Védőnői Szolgálattal 
- a kistérségen belül működő bentlakásos intézmények vezetőivel 
- a szociális étkeztetésért felelős munkatárssal  
- a házi segítségnyújtás munkatársával 
 

A feladatok megosztottak, az egyes ellátási formák egymással párhuzamosan, egymás munkáját 
segítve működnek, annak érdekében hogy az ellátottak a számukra legmegfelelőbb szolgáltatást 
kapják. 
 

 
 
 
 
 
 

 



II.  Az ellátottak köre: 
 

 
Az ellátottak köre kiterjed Kiskunhalas város külterületén, az I.  sz. körzetben (Ellátási terület 
szerint) élő lakosokra, /1. sz. melléklet/ beleértve a külterületi jelzőrendszerben és szociális 
étkezést igénybe vevő lakosokat is.  
    
 
A tanyagondnoki szolgálat ellátja  a működési területén élő: 
 

- időskorú személyeket, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és    
  róluk nem gondoskodnak, 
- pszichiátriai betegeket, fogyatékos személyeket, valamint szenvedélybetegeket, akik  
  állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget  
  igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, 
- egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeket, akik ezt az ellátási formát igénylik, 
- családokat, akik tanyákon lévő életmód miatt elszigetelődnek 
 

A szolgálat ellátottjainak szociális jellemzői: 
 

Általános Szociális jellemzők Ellátottak %-ában 
Időskorú 10% 
Pszichiátriai beteg 5% 
Fogyatékos személy 5% 
Szenvedélybeteg 11% 
Egészségi állapota miatt rászoruló személy 12% 
Szociális helyzete miatt rászoruló 57% 

 
 
A szolgálat ellátottjainak demográfiai jellemzői a következők: 
 

Életkor Ellátottak %-ában 
18 év alatti 27% 
18 – 65 éves 63% 
65 év felett 10% 
Összesen 100 % 

 
 
 
 
A szolgálat ellátottjainak ellátási szükségletei: 
 

Szükséglet 
Ellátottak 
%-ában 

Közreműködés az élelmezéshez való hozzájutásban       45% 
Személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartása         5% 
Közreműködés a házkörüli munkálatok elvégzésében       15% 
Személyszállítás       20% 
Hivatalos ügyek intézése       10% 
Hivatalos személyek kiszállítása ( védőnő, családgondozó,stb)        5% 



 
 
 

III.  A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, 
köre, rendszeressége 

 
 

A feladat ellátás szakmai tartalma:  
 
A szakmai program elkészítésénél a mindenkor hatályos 1/2000 SZCSM rendelet 5/A. §, és az 
1993.évi III. tv. 60. §-ban megfogalmazott előírásait vesszük figyelembe.  
 
 
A tanyagondnok feladata: 

Alapfeladatok 
 
Közreműködés az étkeztetésben 

A tanyagondnok kiemelt – a vonatkozó rendeletben közvetlen alapfeladatként definiált – 
feladata az igénybevevők részére a napi egyszeri meleg étel éthordóban történő házhoz 
szállítása.  

Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában.  

A házi segítségnyújtás keretében a tanyagondnok azon feladatokat látja el, amelyek kívül esnek 
a képesített gondozók által végezhető feladatok (etetés, gyógyszerezés, személyi higiénia 
biztosítása, egészségügyi ellátások, stb.) körén.  

A tanyagondnok segítséget nyújthat a rászorultak fizikai erejét és/vagy mozgásképességét 

meghaladó feladatok megoldásában:  

A ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok (villanykörte, gázpalack, zár stb. cseréje), 
kisebb, speciális szakértelmet nem igénylő javítások, nehezebb tárgyak mozgatása, 
hóeltakarítás, fűnyírás az ellátottaknál, illetve a közösségi tereken. 

Bevásárlás  

A napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, vegyi áruk, fogyasztási cikkek 
stb. beszerzése. A tanyagondnok a bevásárlási kérelmeket írásban rögzíti, a vásárlás 
igénylőjétől előleget vesz át, a pontos összeget dátummal aláírással nyugtán rögzíti. A kért 
árucikkeket lehetőleg az útja során érintett boltban vásárolja meg. A vásárlásról köteles nyugtát 
kérni, és a vásárolt árucikkekre az igénybevevőtől kapott készpénzzel a bizonylat átadásával – 
a beszerzett áru átadásával egyidejűleg! – elszámolni. 

 
Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában 

A szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz 
szükséges információk eljuttatása a település lakói számára. A tanyagondnok feladata: a 
helyben elérhető szolgáltatások igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információforrások 
és információk felkutatása, és a lakosság ezek alapján történő tájékoztatása. 



 

 

Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben   

A tanyagondnok fontos feladata A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló1993. 
évi III. törvényben meghatározott szociális alapszolgáltatások, valamint a gyermekjóléti 
szolgálat igénybevételéhez nyújtott segítség, az ezen intézményekkel, szakembereikkel való 
folyamatos kapcsolattartás, igény esetén a szakemberek szállítása. 

A jelzőrendszer elemeként figyelemmel kíséri a lakosság, és különösen a veszélyeztetett 
családok életkörülményeit. Észlelnie kell a veszélyhelyzeteket, a különböző 
szenvedélybetegségeket (alkohol, drog stb.) a magányosan élőket. Különös figyelemmel kell 
lennie a gyermekek helyzetére, az esetleges gyermekbántalmazásra, a családon belüli 
erőszakra. Amennyiben ilyen esetek tudomására jutnak, azonnal köteles tájékoztatni az 
Önkormányzat és a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportjának 
vezetését, hogy a szükséges intézkedésekre (megelőzés, kríziskezelés) sor kerülhessen. Részt 
vesz a veszélyhelyzetek elhárítását célzó intézkedésekben. Ilyenek: otthonba szállítás, 
gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal való együttműködés, a krízishelyzetben lévő 
családok szakemberekkel történő látogatása. Együttműködik a katasztrófavédelem 
munkatársaival és a rendőrséggel.  

A magatehetetlen személyek esetében gondoskodik a hozzátartozók értesítéséről, a kórházba 
vagy otthonba került egyedülálló külterületi lakosokat látogatja. 
A szállítási szolgáltatás a rászorult lakosok, hozzátartozóik jelzése vagy a tanyagondnok 
bejelentése alapján vehető igénybe.  

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése 

A feladat három fő területet érint: a betegek háziorvoshoz és egyéb egészségügyi intézménybe 
szállítását valamint a gyógyszerek kiváltását, illetve a gyógyászati segédeszközök beszerzését.     

A tanyagondnoki szolgálat alapfeladata, hogy a külterületen élő betegek minél gyorsabban 
jussanak el a megfelelő orvoshoz, jussanak gyógyszereikhez. 

 

Szállítás: 

A szállítási feladatot igény szerint kell ellátni, indokolt esetben, a saját körzeten belül. A 
településen kívüli betegszállítás csak rendkívüli esetben végezhető, ha más lehetőség nem áll 
rendelkezésre, és az alapfeladat ellátását nem veszélyezheti. Ilyen jellegű szállítás csak  az 
intézményvezetővel, vagy az ellátásvezetővel történt egyeztetés alapján lehetséges. Fertőző 
betegeket csak rendkívüli esetben, különösen körültekintően lehet szállítani. A tanyagondnok a 
betegszállítás tekintetében kompetenciáját nem lépheti át, a sürgősségi betegszállítást nem 
helyettesítheti. Kizárólag járóbeteg-szállítást végezhet, kivéve, ha a mentő kihívására – vagy 
megérkezésére nincs lehetőség. 

A betegszállítás biztonságos megoldása érdekében a tanyagondnoknak rendelkeznie kell az 
alapvető elsősegély-nyújtási ismeretekkel. Aktívan részt vesz a betegségmegelőző 
tevékenységek, akciók szervezésében, tájékozódik és tájékoztatja a lakosságot a 
szűrővizsgálatok lehetőségéről, helyszínéről, időpontjáról. 

A betegszállítás mellett az egészségügyi dolgozók szállításában történő közreműködés is lehet 
feladat, amennyiben az a településen másképp nem megoldható (pl. védőnő szállítása).  



Felmerülhet az igénye az esti vagy hétvégi orvosi ügyeletre történő szállításnak, ezt akkor kell 
megoldani, ha az ügyeletes orvos várhatóan nem tud időben a helyszínre érkezni. 

 

Gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása 

A tömegközlekedés hiányosságai miatt és a gyermekek biztonságos közlekedése érdekében a 
tanyagondnoki gépjármű szükség esetén részt vesz a gyermekek szállításában. A 
gyermekszállítási feladatok egyik része a tankötelezettség megoldásában történő 
segítségnyújtás, másik része pedig az egyéb, az aprófalvakban, tanyákon élő gyermekek 
esélyegyenlőségét biztosító szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése. Például: logopédiai és 
egyéb fejlesztő foglalkozások, úszásoktatás, zenetanulás, néptánc, sportolási lehetőségek, 
színház, bábszínház, mozi, stb. Ide tartozik a gyermekek iskolai rendezvényekre, versenyekre, 
ünnepségekre való szállítása is. Az iskolabusz járatok rendszeressége miatt, a gyakorlatban ezt 
a szolgáltatáselemet a kollégiumba való be, illetve hazaszállítás, valamint az egyéb szállítások 
jellemzik. 

Kiegészítő feladatok 

A közösségi fejlesztés, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése  

A tanyagondnoki szolgálat egyik fő célja a településen élők életminőségének javítása. A feladat 
elvégzésében nagy szerepe van a tanyagondnoknak, aki ismeri a körzet lakóit és szükségleteit, 
élvezi bizalmukat, és könnyen aktivizálható kapcsolatrendszerrel kell rendelkeznie. E feltételek 
megléte esetén lehet a helyi közélet motorja, illetve a közéleti események szervezője. 
Feladatainak egy része a gépjárművel történő szállítása.  Például: helyi egyesületek, dalárda, 
nyugdíjasok, sportolók, illetve a rendezvényekre más települések közösségei. A feladatok más 
része a rendezvények szervezésével, népszerűsítésével kapcsolatos. Beszerzések, helyszín 
biztosítása, berendezése. 

A tanyagondnok tevékenysége a településen kívüli közösségi, kulturális események 
szervezésére is kiterjedhet, azoknak rendszeres szervezője lehet: színházlátogatás, nyugdíjasok 
kirándulása, gyógyfürdőbe, egyházi eseményekre történő szállítás.   

Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása 

Segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást 
igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek tanyagondnok 
által történő elintézésével. Ide tartozik a különféle ügyek elintézéséről való tájékozódás és 
tájékoztatás is, például dokumentumok beszerzése, kitöltésében való segítés, megfelelő helyre 
történő eljuttatás. 

A tanyagondnok munkája során köteles a lakosságot érintő gondokat az önkormányzat felé 
tolmácsolni, valamint az önkormányzat intézkedéseit a lakossággal megismertetni, és a 
visszajelzéseket továbbítani. Feladatellátása során rendszeres kapcsolatban van a lakossággal, 
problémáikat, kéréseiket meghallgatja.  

Az önkormányzati munkát segíti, a hirdetmények hirdetőtáblára történő kihelyezésével. 

Megkeresés és egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés 

Olyan feladatok tartoznak ide, amelyek közvetlenül egyik korábban felsorolt feladathoz sem 
tartoznak:  



- Nagybevásárlás: az igénybevevők bevásárlóközpontokba való eljuttatásával vagy – 
megbízásuk alapján – a tanyagondnok által történő nagyobb tételben történő egyidejű 
beszerzések, melyek egyik célja az ellátottak korlátozott anyagi lehetőségeinek 
kímélése, a nagybani bevásárlással elérhető megtakarítással. 

- A saját fogyasztás céljára háziállatot tartó lakosok számára táp, állatgyógyszerek és az 
állattartáshoz szükséges egyéb eszközök, gépek beszerzése és házhoz szállítása. 

- Tartós fogyasztási cikkek, háztartási és mezőgazdasági kisgépek szervizbe szállítása. 
- Kisebb tételben tüzelő szállítása, a lehetőségek szerint. 

 Megkeresés és a tanyagondnoki szolgálat által nyújtott közvetett szolgáltatások 

A tanyagondnok – amennyiben ez nem a személyes segítségnyújtás rovására történik, 
közreműködhet azon feladatok megoldásában is, amelyeknek ugyancsak célja szintén a körzet 
lakosságának minél jobb ellátása, tájékoztatása, de amely feladatokat nem személyesen és 
közvetlenül az egyes rászorulók, igénybevevők számára végzi. Ilyen feladatok lehetnek: az 
önkormányzati, információk közvetítése a lakosság részére, írásos anyagok, szórólapok 
terjesztése – a helyi hirdetőtáblákon való elhelyezés, illetve a szórólapok házhoz juttatása, 
tájékoztatás, valamint az egyéb önkormányzati fenntartású és finanszírozású médiákon (helyi 
tv, rádió, újság) történő tájékoztatásban való közreműködés. 

A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások 

A tanyagondnoki szolgálat a tanyagondnoki gépjárművel a személyes szociális segítségnyújtást 
végezve egyúttal részét képezi annak a közlekedési rendszernek, amelynek révén a helyi 
lakosság általános szükségleteinek kielégítését az emberek szállításával segíti. 
Településenként, a földrajzi és tömegközlekedési adottságoktól függően változó mértékben a 
tanyagondnoki szolgálat közreműködik a körzetben élők tömegközlekedéshez való 
hozzájutásában. A tömegközlekedés elégtelensége (ritka járatok, vasútállomások és a 
volánbuszok megállóinak távolsága) okot adhat a tanyagondnoki tevékenységi kör közlekedési 
szolgáltatásokkal történő bővítésére. A tanyagondnoki szolgálat menetrendszerű járatot 
nem üzemeltet. A tömegközlekedéshez való csatlakozás biztosítása az alapfeladatokat nem 
akadályozhatja. A közlekedési szolgáltatásokhoz való kapcsolódás az egyedi eseteket 
preferálja. (Késői, korai járatokhoz, iskolások közlekedéséhez való igazodás.) 
 
A tanyagondnok a munkája során együttműködik a családgondozókkal, háziorvosi szolgálattal, 
a körzeti védőnővel, valamint egyéb egészségügyi ellátást vagy személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézménnyel. 
A tanyagondnoki szolgáltatás módját, formáját és gyakoriságát a tanyagondnok, a Kiskunhalasi 
Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportvezetője, az ellátást igénybe vevő 
egészségi állapota, szociális helyzete, valamint a háziorvos javaslatának figyelembevételével 
az egyéni szükségleteknek megfelelően határozza meg alkalomszerűen vagy rendszeres 
jelleggel a szükségleteknek megfelelően. A kérelmező igényéről konzultál a szakemberekkel 
és azt követően dönt a szolgáltatás rendszerességéről vagy eseti jellegéről.    
A tanyagondnok a munkájáról forgalmi naplót vezet, amelyben a gondozásban részvevő neve, 
a szolgáltatás nyújtásának módja, ideje, és gyakorisága szerepel. 
A külterületen élők, idősek, nagycsaládosok, a mozgásukban korlátozottak, vagy egyéb módon 
hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének a megteremtéséhez elengedhetetlen hogy 



időben jussanak olyan szolgáltatásokhoz, amelyekhez lakhelyük, koruk, egészségi állapotuk 
miatt nehezebben juthatnak hozzá. A tanyagondnoki szolgálat ebben a törekvésben tud segíteni. 
 
 

 

IV. Az ellátás igénybevételének módja 

 
 

A tanyagondnoki szolgálatot önkéntes alapon és teljesen ingyen lehet igénybe venni. Az igény 
kielégítés a felkérés sorrendjében, vagy rászorultsági alapon történik. 
Természetesen a sürgős orvosi helyzetek elsőbbséget élveznek. 
 
A szolgálat igénybevételének lehetőségéről az érintetteket a helyben szokásos módon az 
elektronikus és írott médiákon keresztül, továbbá szóban és írásban is, valamint a Halasi 
Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központján keresztül tájékoztatjuk vagy a 
kérelem benyújtását követően, lakásán felkeresve személyesen a tanyagondnok által. A 
háziorvos és a védőnő, családgondozó, valamint a jelzőrendszer tagjai is napi munkájuk során 
felhívja a figyelmet a szolgálat igénybevételének lehetőségére. 

 

V. Az igénybevevő és szolgáltató közötti kapcsolattartás módja 

 
Az ellátást igénybe vevővel, hozzátartozójával vagy törvényes képviselőjével a tanyagondnok  
rendszeres kapcsolatot tart. 
Ennek módja:  
- Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjában, 6400 Kiskunhalas, 
Nyúl u. 5-7. 
- a kliens lakásán   
- telefonon. 
 
A kapcsolattartás nem csak a bejelentésekre korlátozódik, hanem az ellátásba vont személyeket 
heti- havi rendszerességgel felkeressük, és igény szerint biztosítjuk az egyéb ellátási formához 
való hozzájutást is. 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ feladatának ellátása 
érdekében folyamatosan  - szükség esetén napi- heti rendszerességgel - kapcsolatot tart:  
- háziorvosokkal 
- polgárőrség helyi szervezetével 
- helyi rendőrkapitánysággal 
- mozgáskorlátozottak helyi szervezetével 
- helyi idősek klubjával 
- a településen működő más önkormányzati intézményekkel 
Évente legalább két alkalommal megbeszélésen értékeli a szolgáltatásból eredő tapasztalatokat.   
 



 
A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja: 
 
- Intézményünk elérhetőségeiről, szolgáltatásairól tájékoztatást nyújt az egészségügyi 

intézmények (kórház, szakrendelők, háziorvosi rendelők) számára.  
- A helyi média (TV, újság, rádió) időnként beszámol az igénybevétel módjáról, 

elérhetőségekről (telefon, e-mail), intézményünkben folyó szakmai munkáról 
- Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokról szóló tájékoztatást a fenntartó és az intézmény 

honlapján megjelenteti. 
 
 
 
 
 
 

VI.  Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével 
kapcsolatos szabályok 

 
Az ellátottak általános jogai:  
 
Az ellátottak jogainak védelmét az Alaptörvény, és a Szociális igazgatásról, és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az 1997. évi törvény az egészségügyről, valamint a 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyben biztosított jogok figyelembe vételével és 
betartásával végezzük. 
 
A szociális szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen 
okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy 
más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, 
születési vagy egyéb helyzete miatt.  
Az ellátást igénybe vevőnek joga van a Tanyagondnoki Szolgálat működésével, 
gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez.  
Ennek teljesítése érdekében az Intézmény évente tájékoztatót készít a szolgálat működéséről, 
költségvetéséről, melyet a helyben szokásos módon jól látható helyen kifüggeszt, illetve igény  
esetén ad tájékoztatást az ellátást igénybe vevő részére.  
 
 A személyes gondoskodást nyújtó Szolgálat az általa biztosított szolgáltatást olyan módon 
végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető jogok maradéktalan és 
teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel 

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

 
Az ellátottak személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak alapján a 
törvényeknek és előírásoknak megfelelően kezeljük és tároljuk. Személyes adatokat csak a 
mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzatában meghatározott célokra, a tisztesség és 
törvényes adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kezeljük. Az adatkezelő 
biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet 
csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.  
 



Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő 
adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. 
Panasz esetén az Önkormányzat tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a 
panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az Önkormányzat határidőben nem 
intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől 
számított nyolc napon belül Kiskunhalas Város Képviselő-testületéhez fordulhat jogorvoslattal. 

 
Az ellátást igénybe vevő panaszával megkeresheti továbbá az alábbi intézményeket: 
 

1. Bács-Kiskun Megyei – Dél-Alföld régió Kiskunhalas Járási  
       Ellátottjogi Képviselő 
       Bánkiné Bosnyák Frida        06/20/4899-604 
2. Bács-Kiskun Megyei – Dél-Alföld régió Kiskunhalas Járási  
      Gyermekjogi képviselő 
      dr Babenyecz Mónika  06/20/4899-623 

 
A szociális szolgáltatást végzők jogai: 

 
A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében 
biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben 
tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a 
munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. 

 
 
 

VII.  Tanyagondnoki Szolgálatra  vonatkozó szakmai információk 
 
A működés személyi és tárgyi feltételei: 
Adminisztrációs tevékenységét a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 

Központjában, -6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.- végzi, amelyben saját használatú számítógép, 

telefon, közös nyomtató segíti a munkavégzést. 

A tanyagondok aktívan részt vesz továbbképzéseken, melyek a tanyagondnoki munka 
hatékonyabb ellátásában segítik.  
Ezeket a tanfolyamokat a Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete szervezi, melynek a 
tanyagondnok is tagja. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ munkáját segítő gépkocsi 
látja el a Tanyagondnoki feladatot a külterületi munkavégzésük során. A gépkocsi általános 
paraméterekkel rendelkező külterületi terepre is alkalmas, az idősek számára is használható. A 
vezetővel együtt 5 személy szállítására, valamint az étel kiszállításra alkalmas. 
 
Helyettesítés rendje:  
Szükség esetén a helyettesítést a I - II. számú Tanyagondnoki szolgáltatás munkatársa látja el. 

 
VIII. Egyéb rendelkezések: 

 
A szociális szolgáltatást végzők a vele kapcsolatban álló személyes gondoskodásra szoruló 
személlyel tartási, életjáradéki szerződést nem köthet az ellátás időtartama alatt, illetve annak 
megszűnésétől számított egy évig. 

Pénzt, ajándékot nem fogadhatnak el. 

A lakossággal szemben, tisztelettudó, segítőkész magatartást tanúsítanak. 

A szociális szolgáltatást végzők e szakmai programban foglaltak szerint teljesítik feladataikat! 



Kiskunhalas, 2020. április 30. 
 
  Juhász György 
          intézményvezető 
 
 
 
 

1.sz. melléklet 
 
 
 

Körzetleíró lista 
Kiskunhalas 

III.számú tanyagondnoki körzet 
 
 

Közterület neve:   Alsóöregszőlők 
Intervallum:   41007, 40971, 40722, 41131, 40939, 40530/2, 40745, 40787,                      
40820 utak által határolt terület  
Állandó lakosság  387 fő   
 
 
 


