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Bevezetés 

 
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Csanyteleken működik, vezetője az intézmény 
szolgáltatásainak magas szintű ellátása érdekében az alábbi szakmai programot alkotja. 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az intézmény alapítója 49/2005. 
(V.27.) ÖKT határozatában rögzített alapító okirata szerint létre hozta a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központot, mint szociális intézményt.  
Az intézmény szociális alapszolgáltatásokat, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított 
ellátást, ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonát működtet a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló  I/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, valamint egyéb jogszabályok és a fenntartó 
döntései, illetve Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályos önkormányzati rendeletében 
szabályozott előírások szerint. 
 
Az intézmény integrált intézményi formában biztosítja a szociális alapszolgáltatásokat és 
szakosított ellátást.  
Az intézmény a különböző ellátási formák egymásra épülésével, egy szervezeti és szakmai 
egységben, a feladatok összekapcsolásával, a részterületek együttműködésével működik. Az egyes 
szervezeti egységek szorosan együttműködnek, egy intézményvezető irányításával. 
 
Az intézmény működésére, szervezeti egységeire és feladatköreire vonatkozó főbb adatok 

 
Az intézmény neve: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
Költségvetési törzsszáma: 358619  
 
Az intézmény székhelye: 
6647. Csanytelek Kossuth u. 39. sz.  
Tel.: 63/478-004. 
Tel. Intézményvezető: 20/976 2673 
(A továbbiakban intézmény) 
 
Az intézmény telephelye(i), kirendeltsége(i): - 

6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2.: 
    Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások:  

     Nappali ellátás- idősek klubja 
Étkeztetés 

     Házi segítségnyújtás 
     Családsegítés 

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások: 
                                                  Gyermekjóléti Szolgáltatás 
Az intézmény nyitva álló helyiségei: 

6645 Felgyő, Széchenyi út 2.: Étkeztetés 
     Házi segítségnyújtás 
     Családsegítés 
     Gyermekjóléti szolgáltatás 
6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.: Családsegítés 
     Gyermekjóléti szolgáltatás 
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Az intézmény fenntartójának neve és székhelye: 
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulása 
6647 Csanytelek Volentér János tér 2.  
(A továbbiakban fenntartó) 
 
Az intézmény tulajdonosa: 
Csanytelek Község Önkormányzata 
6647 Csanytelek Volentér János tér 2.  
 
Az intézmény szervezete: 
A szolgáltatás típusa: integrált intézmény.  
 

A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
megjelölése: 
061020  Lakóépület építése, 
086090  Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás, 
102021  Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása, 
102030  Idősek, demens betegek nappali ellátása, 
104042  Gyermekjóléti szolgáltatások, 
107051  Szociális étkeztetés, 
107052  Házi segítségnyújtás, 
107054  Családsegítés, 
041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás, 
041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. 

 
 

I. Az intézmény szolgáltatásainak célja, feladatai 
 
A szolgáltatások célja 
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatások célja, hogy a szociálisan 
rászoruló embernek szükségleteihez igazodó segítséget biztosítson, amelynek mértékét és módját 
mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi, szociális és pszichés állapota alapján határozza 
meg úgy, hogy az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre jusson. 
Valamint az intézmény célja, hogy a szociális vagy mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízis 
helyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzésében segítséget nyújtson.  
 
Feladata: Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény (6647 Csanytelek, Kossuth u. 39. ) ellátási 
területe Csongrád megye közigazgatási területén, alapszolgáltatások, illetve gyermekjóléti 
szolgáltatás esetében Csanytelek, Felgyő és Tömörkény község közigazgatási területén szociálisan 
rászorultak ellátásának biztosítása. 
 
Az intézmény állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenységei: 
Szociális alapszolgáltatások:  

- szociális étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- nappali ellátás 
- családsegítő szolgáltatás 
- gyermekjóléti szolgáltatás 

Szakosított ellátás körében: 
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- ápolás-gondozást nyújtó idősek otthona 
 

 
A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása 

 
A szakmai program megvalósítása során a várható következmények a társadalmi 
kapcsolatrendszerek erősítése térségi és helyi szinten egyaránt. A szakmai program 
megvalósításának az eredményessége a leszakadó rétegek társadalmi és gazdasági integrációs 
esélyeinek jelentős növelése, a társadalmi aktivitás, és mobilitás fokozása valamint a társadalmi 
kapcsolatrendszerek erősítése. 
 
A szakmai program megvalósulásával végleges működési engedély elérése a célunk, ami nagyobb 
biztonságot adna a szolgáltatásainkat igénybe vevők és a dolgozóink számára. A szakmai program 
megvalósulásával az intézményünkhöz forduló szociálisan rászoruló személyeknek megfelelő 
ellátást kívánunk nyújtani, mellyel megteremthetjük számukra a szociális biztonságot. A szakmai 
program megvalósításának következménye az ellátotti szükségletek kielégítése.   
Intézményünk személyes gondoskodást biztosít, szociális alapszolgáltatásokat, és szakosított 
ellátást szakképzett dolgozók közreműködésével. Az ellátó rendszerben nem csak a szociálisan 
rászorulók megfelelő ellátása, szükségleteik kielégítése jelentkezik, hanem Csanytelek Községben 
munkalehetőség teremtése is.  
 
Elvárásaink szerint a szakmai programban megfogalmazottak a lakosság körében minden igényt ki 
tudnak elégíteni az eddigi ellátás színvonalát tudják biztosítani. Legfontosabb szakmai 
célkitűzésünk: a meglevő képességekre épített ápolás, gondozás, rehabilitáció. Kiemelt cél: 
törekedni a maximális önellátó képesség elérésére.  Lehetőségeink szerint szolgáltatásaink 
színvonalát úgy kívánjuk emelni, hogy folyamatos szakmai továbbképzéseken és azok 
szervezésében veszünk részt. 
 
Az öregedés természetes folyamat. Az időskor elfogadása sok ember életében krízishelyzetet okoz. 
A magyar átlagcsalád szinte megoldhatatlan feladat elé kerül, amikor idős hozzátartozója ápolásra 
szorul, aki állandó odafigyelést igényel. A családokat akár anyagilag is megterhelheti az idős ember 
gondozása, a hozzátartozók sokszor nem tudják vállalni ezt a tevékenységet, mert az egyik kereső 
kiesése a család elemi létszükségleteinek kielégítését veszélyeztetheti. Az anyagiakon túlmenően az 
idősek gondozása egyéb problémákkal is együtt jár – fizikailag, szellemileg és pszichésen is igen 
megerőltető lehet.  
A családok által el nem látott idősgondozási feladatok az államra és a nem állami szereplőkre 
hárulnak. 
Az alapszolgáltatások megszervezésével segítséget nyújtunk a rászorulók részére saját otthonukban, 
és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális 
állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Azokról a rászorultakról, akik 
önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, az ápolást-gondozást nyújtó 
intézményben gondoskodunk.  

 
A létrejövő kapacitás 

 
 
Házi segítségnyújtás feladatmutató:    
Szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett létszám: 81 fő.  
 
 

A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 
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A házi segítségnyújtás során a szolgáltatását igénybe vevő személyek részére a saját 
lakókörnyezetükben biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.  
 
A házi segítségnyújtás működésére vonatkozó főbb adatok 

 
- Telephelye: 6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2. 
- Bejegyzés hatálya: határozatlan idejű 
- Házi segítségnyújtásban ellátható személyek száma: 81 fő 
- Házi segítségnyújtásban befogadott ellátotti létszám: 81 fő 
- Ágazati azonosítója: S0001834S0307535 
- Szociális gondozók létszáma: 9 fő  
- A szolgálat vezetője a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ vezetője 
- Ellátási területe: Csanytelek, Felgyő Községek közigazgatási területe. 

 
Más intézményekkel történő együttműködés módjai 

 
Az intézmény jó munkakapcsolatot tart a szociális és egészségügyi hálózat intézményeivel és a 
módszertani intézményekkel. (Időseket ellátó, családsegítő, gyermekjóléti módszertani 
intézmények). 
Évente több alkalommal rendezvényeinkre, közös programokra hívjuk a társintézményeket, ahol 
eszmecserét folytatunk a munkánk során felmerülő kérdésekről.  Társintézményeinkkel a 
kapcsolattartás rendszeresen megtörténik szóban és írásban. Az információáram kifogástalanul eléri 
az intézményt, és mindent megteszünk ennek folyamatosságára és folytonosságára. 
Helyi szinten munkakapcsolatunk kiterjed az intézmény valamennyi szolgáltatására /házi 
segítségnyújtás, családsegítés, klub, étkeztetés, gyermekjóléti szolgáltatás/. Intézményünk integrált 
szervezeti formában működik, ami lehetőséget biztosít a különböző szakterületen dolgozók nyílt 
kommunikációjához, ami nagyban elősegíti a rászorultakat a megfelelő ellátási formákhoz való 
hozzájutásban.   
Az egészségügyi intézményrendszer elemeivel napi kapcsolatot tartunk /háziorvosi szolgálatok, Dr. 
Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény, Szentes Kórház, Országos Mentőszolgálat, 
betegszállítás, otthonápolási szolgálat/. Intézményünk együtt működik a csongrádi munkaügyi 
központtal. 
Kapcsolatrendszerünk kiterjed a karitatív civil szervezetekre /ÉFOÉSZ, Máltai Szeretetszolgálat, 
Siketek és Nagyothallók Egyesülete, Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Nyugdíjas Egyesület, 
Nagycsaládosok Egyesülete, Polgárőr Egyesület stb./.  
A Csongrádi Rendőrkapitányság közreműködésével 2010. december 28. napjától bűnmegelőzési és 
életveszély elhárítása céljából 17 készülék került elhelyezésre.  
A kapcsolattartás módja a fent említett intézményekkel személyesen, levélben, telefonon, e - 
mailban történik.  
Ezen intézményrendszer részeként, az ellátottak érdekében közösen, a szükségleteiknek 
megfelelően nyújtjuk szolgáltatásainkat.  
Minden kapcsolatban lévő intézménnyel korrekt szakmai együttműködést tartunk fenn. 
Az intézmény dolgozói munkájuk hatékonysága érdekében együttműködnek és munkakapcsolatban 
állnak az alábbi szervekkel is: Közigazgatási szervek, Polgármesteri hivatalok, Oktatási 
intézmények, Beteg, - és Ellátottjogi képviselő. 
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II. Az ellátandó célcsoport jellemzői 

 
A társadalmi és demográfiai változások új szükségleteket támasztanak, melyre a szociális 
rendszereknek is szükséges reagálnia. Térségünkben is fogy és öregszik a népesség, és adatok 
sokasága bizonyítja, hogy a nyugdíjasok helyzete sem társadalmi, sem egészségi - mentális, sem 
anyagi szempontból nem megfelelő. A korösszetétel kedvezőtlen, sokan élnek egyedül, 
magányosan.  
Az ellátási területre jellemző az időskorúak magas aránya, az alacsony jövedelmű személyek, 
családok, az életvezetési problémákkal, szenvedélybetegségben szenvedők. 
A fiatalabb generációk egyre kevésbé válnak alkalmassá arra, hogy az idősebb nemzedékek 
támaszává váljanak. Mindez nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy egyre nagyobb szerep hárul a 
szociális ellátó rendszer különböző intézményeire, így az idős ellátásra is.  
Sok idős ember ki van téve a társadalmi kirekesztés kockázatának, az elszigetelődésnek, egészségi 
problémáknak. Jellemző az alacsony jövedelem, csökkent hozzáférés a környezethez, 
információkhoz.  
Ezen ellátási szükségletekből adódóan, a szociális alapszolgáltatásokon túlmenően, szükség van 
bentlakásos intézményre, ahol biztosított a folyamatos 24 órás felügyelet. 
Az szolgáltatásunkat igénybe vevő időskorúakra jellemző az elmagányosodás, az izoláció veszélye. 
Ők legtöbbször a mentális támogatást, és az ügyeik intézéséhez nyújtott segítségünket veszik 
igénybe.  
Az alacsony jövedelmű személyek jellemzően a kisnyugdíjasok és az aktív korú nem 
foglalkoztatottak köréből kerülnek ki. Részükre tájékoztatást nyújtunk az igénybe vehető szociális 
ellátási formákról, illetve lehetőség és igény szerint adományokkal (élelmiszerek, ruhanemű, 
bútorok, háztartási eszközök) támogatjuk őket. 
A családsegítő által ellátottak körében a szenvedélybetegség általában nem elsődleges, hanem az 
alacsony jövedelem, a munkanélküliség, a családi kapcsolati problémák vonzataként jelentkezik.  
 
Házi segítségnyújtás 
Házi segítségnyújtás során az ellátottak köre kiterjed azokra az elsősorban időskorú személyekre, 
akiknek a gondozási szükséglete megléte szükségessé teszi az ellátást, otthonukban önmaguk 
ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak.  
A települési önkormányzat feladata keretében a megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, 
házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni. 
A gondozási szükségletet az önellátási képesség hiánya alapozza meg, így vizsgálandó az egészségi 
állapot, az ápolásra való rászorulás és az önkiszolgálási képessége.  
A Szt. 68. § (2) bekezdése alapján nem csak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek esetében, 
hanem a 18. életévét betöltött, de betegsége, vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni 
nem képes személyek esetében is szükséges a gondozási szükséglet megléte.  
 

III. Az ellátás igénybevételének módja  
 
A szolgáltatást igénylő személy írásbeli kérelme beadását követően nyilvántartásba vesszük, és 
tájékoztatjuk az igénybe vevőt, a gondozási szükséglet vizsgálat elvégzésének időpontjáról.  
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IV. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások 
formái, köre, rendszeressége 

 
Intézményünkben a feladatok ellátását a komplex gondozás módszerével a lehetőségek szerint 
próbáljuk megvalósítani. Szolgáltatásainkkal törekszünk arra, hogy az eddig igénybe vett, már nem 
megfelelő szolgáltatást felválthassa egy másfajta szolgáltatási forma.  
 

Alapszolgáltatás: Házi segítségnyújtás 
 

A házi segítségnyújtás szakmai tartalma 
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell 
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, mellyel az igénybe vevő önálló életvitelének 
fenntartását a szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 
 
A házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk   

 az alapvető gondozási, ápolási feladatokat, 

 az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 
megtartásában való közreműködést, 

 a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 
segítségnyújtást. 
 

Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi 
segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. 
Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A 
szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, illetve az általa meghatalmazott személy 
végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. 
A házi segítségnyújtást a megállapított 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, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő 
tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a 
szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi 
segítségnyújtásra jogosult. 
 

Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell 

mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és 

szakvélemények másolatát.  
A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni. Az 
egyéni gondozási tervben meghatározzuk a szolgáltatásunk során elérni kívánt célokat, 
módszereket, ezek határidőit, mely idő alatt szeretnénk elérni a kijelölt irányokat, változásokat. A 
gondozási tervet a szolgáltatás igénybevétele után legkésőbb harminc napon belül el kell készíteni 
az intézményvezető által megbízott dolgozónak, az ellátást igénybe vevővel együtt. 
 
2012. évben bevezetésre került a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást 
Igénybevevőkről (KENYSZI - TAJ alapú nyilvántartás): 
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és 
országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az elektronikus 
igénybevevői nyilvántartást az intézménynek vezetnie kell.  
Az intézményben, házi segítségnyújtás szolgáltatás vonatkozásában 2 fő adatszolgáltató munkatárs 
rögzíti a rendszerbe naprakészen az ellátásokban részesülő ellátottak adatait.  
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Az adatszolgáltató munkatársak feladatait a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. 
rendelet határozza meg, mely szerint az adatszolgáltató munkatársnak jogosultsága van és 
kötelezettsége a napi adatrögzítést elvégezni.  
 
A házi szociális gondozó feladatai 
A házi szociális szolgáltatás során a házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, 
hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, 
életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek 
fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 
 
A házi segítségnyújtás gondozási tevékenységei és résztevékenységei 
1.  Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 

 információnyújtás, tanácsadás, mentális támogatás 

 családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése 

 az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés 

 ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében 

 segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 
elhárításában 

2.  A személyi higiénia megtartásában való közreműködés körében: 
 mosdatás, fürdetés, öltöztetés 
 ágyazás, ágyhúzás 
 inkontinens beteg ellátása 
 haj, arcszőrzet ápolás, száj, fog és protézis ápolás, körömápolás, bőrápolás 

3. A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 
 takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, 

konyhában és illemhelyiségben) 
 mosás, vasalás 

4. A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 
 bevásárlás (személyes szükséglet mértékében) 
 segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében, mosogatás 
 ruhajavítás 
 közkútról, fúrtkútról vízhordás 
 befűtés, tüzelő behordása kályhához 
 télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt 

5. A fizikai támogatás körében: 
 etetés, itatás, mozgatás ágyban, felfekvéskezelése 
 sebellátás 
 gyógyszer kiváltása, adagolása, szedésének ellenőrzése 
 vérnyomás és vércukor mérése 
 hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül 
 kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, használat 

betanítása, 
 karbantartásában való segítségnyújtás 

6. A háziorvos írásos rendelésén alapuló terápiakövetése 
7. Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése 
 
Az intézményvezető feladatai 
A házi szociális gondozás során az intézményvezető feladata különösen 

a) a gondozási szükséglet vizsgálat elvégzése 
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b) a lakosság körében felmerülő alapszolgáltatási igények folyamatos figyelemmel kísérése, 
c) az intézmény által biztosított szolgáltatások, gondozási feladatok ellátásának koordinációja, 

a szakmai munka összehangolása, szervezési, vezetési feladatok ellátása, 
d) a szociális munka gyakorlati hatékonyságának és hatásosságának elősegítése, 
e)  a szolgáltatásokra és a gondozási munkára vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok 

érvényre juttatása, 
f) kapcsolattartás más szociális, illetve egészségügyi intézményekkel, 
g) az adott szociális intézmény és szociálpolitikai eszközrendszer fejlesztésének elősegítése, 
h)  más típusú ellátás szükségessége esetén, annak kezdeményezése. 

 
Házi segítségnyújtás módja, formája 
A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát az intézményvezető a gondozási tervben 
foglaltak figyelembevételével határozza meg.  
Rendszeres házi segítségnyújtás csak fertőzésmentes lakókörnyezetben rendelhető el. Ha fertőző 
beteg gondozása szükséges, ki kell jelölni egy gondozót, aki a fertőző állapot időtartama alatt 
kizárólag a fertőző beteget gondozza, ilyen esetben a fertőzés elkerülése érdekében szükséges tárgyi 
feltételeket és felkészítést biztosítani kell. 
A házi segítségnyújtásban tiszteletdíjban részesíthető társadalmi gondozók is alkalmazhatók, 
számuk azonban nem haladhatja meg a szakképzett gondozók számát.  
Az intézmény a házi segítségnyújtást Csanytelek Község közigazgatási területén hat ellátotti 
körzetben, Felgyő Község közigazgatási területén 2 ellátotti körzetben végzi. Az ellátási körzetek a 
szolgáltatást igénybe vevők lakóhelye szerint vannak meghatározva. Az ellátási körzeteket, a 
szolgáltatást igénybe vevők lakóhelye szerint alakítottuk ki, úgy, hogy a gondozók számára a 
körzetben közel essenek az ellátást igénybe vevők, és lehetőség szerint azonos ellátotti létszám 
jusson a gondozókra. Új szolgáltatást igénybe vevő, vagy az ellátásból kieső személyek miatt, 
havonta változhat, melyik szolgáltatást igénybe vevőt melyik körzetben gondozzuk.  
 
A házi segítségnyújtás szolgáltatását igénybe vevők köre 
Házi segítségnyújtás keretében azokról a gondozási szükséglettel rendelkező személyekről 
gondoskodunk, akik Csanytelek és Felgyő Község teljes közigazgatási területén élnek, és róluk nem 
gondoskodnak. 
 
Házi segítségnyújtás rendszeressége 
a.) Munkaidő a hét 5 munkanapján reggel 8-tól 16-ig, ezen időszakon belül az ellátottakkal 

egyeztetett rendszerességgel és a megbeszélt időpontokban látogatják az ellátottakat. 
A házi segítségnyújtást igénylőnek a szolgáltatás gyakoriságára vonatkozó igényét az Szt. 63. § (7) 
bekezdésének keretei között kell figyelembe venni. Ha a szolgáltatást igénybe vevő nem igényli a 
gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti napi óraszámnak megfelelő időtartamú 
házi segítségnyújtást, a szolgáltatást az általa igényelt időtartamban kell nyújtani. A szolgáltatást 
igénybe vevő személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti, vagy az általa 
igényelt, annál alacsonyabb napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást hetente - a 
hét egy vagy több napjára - összevontan is igénybe veheti. 
 
Térítési díj: 
A fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról konkrét összegben -  a társulási megállapodás figyelembe vételével - 
intézményi térítési díjat határoz meg, „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. 
évi III. törvény, „ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról” szóló 
29/1993 (II.17.) Korm. rendelet, valamint a székhely település helyi rendelete, illetve a Társulási 
Tanácsa döntése/i/ alapján.  
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A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az 
adott hónapban a lakáson gondozásra fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani, úgy hogy 
annak összege ne haladja meg a szolgáltatást igénybe vevő egy főre eső rendszeres jövedelmének 
25%-át. A lakáson gondozásra fordított időt a külön jogszabály szerinti gondozási napló alapján 
kell megállapítani.  
A házi gondozó napi gondozási tevékenységéről gondozási naplót vezet, ellátottanként, a 
gondozási  tevékenységeken  belüli  résztevékenységek megnevezéseinek feltüntetésével. 
 

                                       A jogviszony megszűnése: 
1. A házi segítségnyújtást a szociális gondozó a szociális intézmény vezetőjének engedélyével 

megtagadhatja, ismételt esetben pedig a szolgáltatás megszüntetését kezdeményezheti, ha a 
segítségnyújtásra jogosult a szociális gondozót munkájában szándékosan akadályozza 
(lakásába nem engedi be, a szociális gondozó testi épségét, biztonságát veszélyezteti). 

2. A segítségnyújtás megtagadásáról a házi szociális gondozó jegyzőkönyvet köteles készíteni 
(a Ket. szabályai szerint), amit az intézményvezetőnek haladéktalanul köteles benyújtani, aki 
a szükséges intézkedés megtételére köteles. 

 
Adminisztrációja 
A házi segítségnyújtást igénybe vevő személyekről napi nyilvántartást kell vezetni a gondozási 
naplóban, amit alá kell íratni a szolgáltatást igénybe vevővel. A gondozási tervben meghatározottak 
szerint kell elvégezni és adminisztrálni a gondozást, folyamatosan a gondozási lapokon.  
Házi segítségnyújtás szolgáltatás esetében az intézményi jogviszony megszüntetésétől számított 
három hónapon belüli ismételt kérelmezése esetén az igény elbírálható a korábbi kérelem 
és mellékletei alapján. Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábbi 
kérelemben foglaltak tekintetében időközben nem következett be változás. 
Házi segítségnyújtás szolgáltatás igénylése során az a kérelem, illetve mellékletei, valamint szociális 
ellátások igényléshez szükséges szakvélemények (Ir. 21. §), a szociális rászorultságot igazoló 
dokumentumok  (Ir. 22. §) illetve a jövedelemvizsgálathoz benyújtott igazolások (22/A. §) 
másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek. Nem szükséges 
ismételten benyújtani ezen dokumentumokat, amennyiben az igénylő ugyanannál az integrált 
intézménynél igényel más ellátást, ahol ellátásban részesül, feltéve, hogy a dokumentumok három 
hónapnál nem régebbiek. 
 

V. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 
 

Szolgáltatásainkról és programjainkról tájékoztatjuk a lakosságot, és információt adunk helyben a 
Remény Szociális Alapszolgáltató Központban, Csanytelek Kossuth utca 39-ben, illetve telefonon: 
63/478-004  Intézményvezető: 20/9762-673, E-mail cím: remeny@csanytelek.hu 
A www.csanytelek.hu oldalon is van tájékoztató az önkormányzati társulás területén lévő szociális 
ellátásokról. Készült egy tájékoztató füzet is. A tájékoztató füzet készítésének célja, hogy a lakosság 
tájékoztatást kapjon, lakóhelye szerint, az igénybe vehető személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgáltatások köréről, intézményekről, az igénybevétel módjáról, valamint a szociális tevékenységet 
végzőkről.  
 

VI. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak 
védelmével kapcsolatos szabályok 

 
Az ellátottak jogai 

Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális 
intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy 
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állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az alapszolgáltatásban részesülők 
számára az igénybe vett ellátáshoz kapcsolódó, általános vagy speciális jogokat is biztosítani kell. 
A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmódban való részesítést meg kell 
tartanunk. Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak törvényben, illetve törvény 
felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett 
lehet vizsgálni. 
Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény vezetője évente 
tájékoztatót készít az intézmény gazdálkodásáról és azt az intézményben jól látható helyen 
kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad tájékoztatást az ellátást igénybe vevő részére. A 
tájékoztató tartalmazza 

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

Az intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az 
ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben 
tartására, különös figyelemmel 

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

való jogra. 
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével 
kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy 
az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Az intézményvezető 
köteles biztosítani továbbá, hogy az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, 
jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra 
illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybe vevő 
szociális rászorultságának tényére. 
Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva közvetlenül nem 
képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézményvezető segítséget nyújt ebben, illetve értesíti 
az ellátott törvényes képviselőjét, vagy az ellátottjogi képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához 
szükséges segítségnyújtás céljából. 
Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz 
kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy 
a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon 
belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal. 
 
Az ellátottjogi képviselő 
Az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást biztosító 
intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő részére nyújt segítséget jogai 
gyakorlásában. Működése során tekintettel van a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire. 
Az ellátottjogi képviselő feladatai 

a) megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő 
legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe 
vevőket érintő jogokról, 

b) segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, 
problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között 
kialakult konfliktus megoldásában, 
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c) segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, 
kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a fenntartónál, segítséget nyújt 
a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok megfogalmazásában, 

d) a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az 
intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során - írásbeli meghatalmazás 
alapján - képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét, 

e) az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális 
intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok érvényesüléséről 
és a figyelembevételéről a szakmai munka során, 

f) intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére, 
g) észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény 

vezetőjénél, 
h) amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, 

intézkedés megtételét kezdeményezheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok 
felé, 

i) a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja. 
Az ellátottjogi képviselő e célra létrehozott szervezet keretében működik. 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetője az ellátottakat tájékoztatja az 
ellátottjogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, az ellátottjogi képviselő 
elérhetőségéről. 
A szociális szolgáltató, intézmény vezetője, fenntartója, valamint az ellátottjogi képviselő által 
megkeresett hatóság a külön jogszabályban meghatározott határidőn belül megvizsgálja az 
ellátottjogi képviselő észrevételét, kezdeményezését, megkeresését, és az ezzel kapcsolatos érdemi 
állásfoglalásáról, intézkedéséről őt tájékoztatja. 
Az ellátottjogi képviselő jogosult 

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

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

egyeztetést kezdeményezni és folytatni. 
Az ellátottjogi képviselő köteles az ellátást igénybe vevőre vonatkozó és tudomására jutott orvosi 
titkot megtartani, és az ellátást igénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni. 
Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ által 
meghatározott ellátottjogi képviselő  
Ideiglenes levelezési cím:  
Országos Betegjogi Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Regionális Iroda 
6726 Szeged, Bal fasor 17-19. 
Bővebb információ az intézmény faliújságán. 
 

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.  
Közfeladatot ellátó személynek minősül az alábbi munkaköröket betöltő személy: 
a) a házi segítségnyújtást végző szociális gondozó, ideértve a vezető gondozó, 
b) a családgondozó, 
c) a támogató szolgálatot, a pszichiátriai betegek közösségi ellátását, a szenvedélybetegek ellátását 
végző szociális gondozó, 
d) a hajléktalan személyek ellátását végző szociális segítő és utcai szociális munkás, 
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e) az előgondozással megbízott személy, 
f) az intézményi ellátásban foglalkoztatott ápoló, intézményvezető ápoló, gondozó, szociális, 
mentálhigiénés munkatárs, 
g) a falu- és a tanyagondnok, 
h) a támogatott lakhatásban foglalkoztatott esetfelelős és kísérő támogatást biztosító munkatárs. 
 
A munkatársak kapcsolatában alapvető érték az együttműködés. Intézményen belül ennek formája 
a team munka.  
A munkatársak kapcsolatát a bizalom, a tisztelet és a szolidaritás határozza meg. A szolidaritás 
azonban nem vonatkozhat szakmai problémák elfedésére.  
Az együttműködés során a dolgozók egymás kompetenciahatárait tiszteletben tartják, ez azonban 
saját felelősségüket nem csökkentheti.  
Minden dolgozó tiszteletben tartja munkatársai és más szakemberek övétől eltérő véleményét és 
munkamódszerét, kritikájának felelős módon, az érintett bevonásával ad hangot.  
A dolgozók magánjellegű kapcsolatai nem befolyásolhatják abban, hogy szakmai tevékenységét 
legjobb tudása és meggyőződése szerint végezze.  
A kollégáknak védeni kell munkatársait az igazságtalan eljárásokkal szemben, támogatni őket az 
ellátást igénybe vevők és a szakma érdekei miatt vállalt összeütközésekben.  
A munkatársak egymás helyettesítésekor tekintettel vannak a másik érdekeire, szakmai munkájára 
és az ellátottakkal kialakult kapcsolatára.  
 
Záró rendelkezések 
 
Jelen szabályzat rendelkezéseit 2015. március 01. hatállyal kell alkalmazni. A szabályzat módosítása, 
kiegészítése az intézményvezető hatásköre. Megismerése és betartása az intézmény valamennyi 
munkatársa részére kötelező érvényű. 
A Szakmai Program részét képezi a dolgozók írásos tudomásul vétele. 
 
Mellékletek: 

1. Megállapodás 
2. SZMSZ 

 
 
Dátum: Csanytelek 2015. május 29. 
                                     
                                                                                            ………………………………….. 
                                                                                                               Intézményvezető  

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV#lbj694param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV#lbj695param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV#lbj696param

