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I. A HÁZIREND CÉLJA, HATÁLYA

A házirend célja
Szabályozza a Klub bels  életének rendjét.
A házirend tartalmazza:

a)   A Klub nyitvatartási rendjét.
b) Az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét.
c) Az intézmény által szervezett foglalkoztatásból származó bevétel felhasználására

vonatkozó el írásokat.
d) Az intézményi jogviszony megsz nésének szabályait.
e) A klub alapfeladatát meghaladó program, szolgáltatás körét és térítési díját.

A házirend hatálya
Kiterjed valamennyi ellátást igényl re (ellátottra), az intézmény dolgozóira, az ellátott
hozzátartozóira, valamint a látogatókra.

II. AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY

1. Az intézményi jogviszony a klub szolgáltatásának igénybevételével kezd dik és az ellátás
megsz néséig tart.

2. Az intézményi jogviszony keletkezését – a fenntartó önkormányzat rendeletében foglaltak
alapján határozat, intézményvezet i intézkedés, bírósági ideiglenes intézkedést tartalmazó
végzés, illetve bírói ítélet alapozza meg.

3. Amennyiben az intézményi ellátás igénybevételér l az intézményvezet  dönt, a szolgáltatás
igénybevételének megkezdésekor az intézményvezet  az igénybe vev vel, illetve törvényes
képvisel jével megállapodást köt.

III. AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE

1. A klub által nyújtott szolgáltatást, az ellátást igényl  az intézmény vezet jének értesítése
alapján veheti igénybe.

2. A szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor az alábbi dokumentumok bemutatása
szükséges:
a) érvényes személyi igazolvány
b) utolsó nyugdíj-szelvény, nyugdíjat megállapító határozat
c) betegbiztosítási kártya, vagy hatósági bizonyítvány (TAJ-szám)

IV. A KLUB NYITVATARTÁSI RENDJE

A klub munkanapokon napi 8 órán át tart nyitva, reggel 8 órától 16 óráig.
(Igény szerint a nyitva tartást más id pontban is meg tudjuk szervezni.)

V. A KLUB ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

1.) Igény szerint meleg étel biztosítása, kivéve id skorúak nappali ellátása esetén. (lehet ség van
szociális étkeztetés keretében nyújtott élelem elfogyasztására)

2.) Szabadid s programok szervezése.
3.) Szükség szerint egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás

segítsége.
4.) Hivatalos ügyek intézésének segítése.
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5.) Munkavégzés lehet ségének szervezése.
6.) Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.
7.) Speciális önszervez  csoportok támogatása, m ködésének, szervezésének segítése.

(Nyugdíjas Egyesület, Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Nagycsaládosok Egyesülete.)
8.) Személyi higiénia és ruházat tisztán tartása.

VI. AZ ÉTKEZÉSEK SZÁMA, ÉTKEZÉSEK RENDJE

1) Igény szerint az intézmény szociális étkeztetés keretében a napi egyszeri meleg étel
biztosításán túl reggelit és vacsorát is tud biztosítani.

2) Az étkezések:     reggeli:         8.30 órától   9.00 óráig
          ebéd:          12.30 órától 13.30 óráig
          vacsora:     17.00 órától  17.30 óráig

     elfogyasztható  a bentlakásos intézmény ebédl jében.
3.) A klubban az étkezések igénybevétele nem kötelez .
4.) Az intézményben lehet ség van a hozott étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására is a
bentlakásos intézmény ebédl jében.

VII. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL SZERVEZETT FOGLALKOZTATÁSBÓL
SZÁRMAZÓ BEVÉTEL FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK

1) Ha az ellátást igénybe vev k foglalkoztatását a klub biztosítja, a foglalkoztatásból származó, a
ráfordítás összegével csökkentett bevételek 50%-át az ellátást igénybe vev  részére ki kell
odaadni.
A foglalkoztatásból származó bevétel ki nem fizetett részét közösségi célra kell felhasználni.

VIII.  A KLUBBA BEHOZHATÓ HASZNÁLATI TÁRGYAK KÖRE

A klubba behozható személyes használati tárgyak köre
a) Személyes használatra szolgáló textíliák, használati tárgyak (törölköz , asztalterít ,

konyharuha, ev eszköz, párnahuzat, stb.)
b) elektromos készülékek (rádió, dvd. lejátszó, magnó) – el zetes kérelem alapján, szakember

által elvégzett elektromos vizsgálatot követ en engedéllyel,
c) rokkant-kocsi, egyéb gyógyászati segédeszköz,
d) személygépkocsi, kerékpár – fedett és zárt elhelyezésére csak a kerékpár tárolására van

lehet ség, a személygépkocsit az intézmény területén tudjuk parkoltatni. A kerékpár zárral,
lakattal történ  ellátása a tulajdonos feladata. Rongálás, eltulajdonítás esetén kártérítési
felel sséget vállalni nem tudunk.

e) A személyes használatra szolgáló eszközöket jól láthatóan meg kell jelölni, hogy látható
legyen, kinek a tulajdona, a textíliákba bele kell varrni a tulajdonosa monogramját.

f) A személyes használati eszközökért, tárgyakért felel sséget nem tudunk vállalni, mindenki
saját felel sségére hozhatja be e tárgyakat.

Az intézménybe behozható veszélyeztet  tárgyak köre
a) Olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágó éle nem haladja meg a 8

cm-t és segédeszközként étkezési célra használható, engedélyeztetési eljárásba nem kell
bevonni.

A behozható személyes használatra szolgáló veszélyeztet  tárgyakat a klubban dolgozó szociális
gondozónak nem kell leltárba venni, a klubtag saját maga felel a szakszer  használatáért.
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A 124/1993.(IX.22.) Kormányrendeletben foglalt, a közbiztonságra különösen veszélyes
eszközök behozatala nem megengedett az intézmény területére, kivétel a fent szabályzottak.

                                    IX.  Az ellátást igénybe vev k érdekvédelme

A problémák vonatkozásában panasszal els sorban az intézményvezet höz, vagy az általános
helyetteshez fordulhatnak, melyet írásban is benyújthatnak. Továbbá az intézményben m köd
beteg vagy ellátottjogi képvisel höz.
Az intézményvezet  15 napon belül köteles a panasztev t írásban értesíteni a panasz
Az ellátottak ha betegségük miatt ápolásra szorulnak, ápolásuk során a betegjogi képvisel höz
fordulhatnak panasszal.
A betegjogi képvisel  neve: Dr. Sziklay Adrienn
Elérhet sége: Csongrád Megyei Önkormányzat Dr. Bugyi István Kórház és
Rendel intézet 6600. Szentes Sima Ferenc u. 44 – 54.
Panasszal fordulhatnak az ellátottak az ellátottjogi képvisel höz. Az ellátottjogi képvisel
segítséget nyújt az intézményi elhelyezést igénybe vev , illetve a szolgáltatásban részesül k
részére jogaik gyakorlásában.
Az ellátott jogi képvisel  neve Gál Antal.
Fogadó óra:
  Minden hó 1. kedd

Aranysziget Otthon
6640  Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9. 8.00 - 11.00 óra
Kisréti Otthon
 6640  Csongrád, Tanya 19/a  11.00 - 14.00 óra

  Minden hó 3. kedd  8.00 – 14.00 óra között el zetes egyeztetés szerinti helyszínen és
id pontban a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott
intézményekben.

Levélcíme:  6600. Szentes  Ady Endre u. 10.
Telefon: 06 20/489 96 08, munkanapokon 15.30 – 18.00 között.
E-mail: galantal@cssk-szentes.hu

Az ellátott jogi képvisel  feladata, megkeresésre vagy saját kezdeményezésre tájékoztatást
nyújthat az ellátottakat érint  legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény
kötelezettségeir l és az ellátást igénybevev ket érint  jogokról. Segíti az ellátást igénybevev t,
törvényes képvisel jét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában. Szükség
esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában. Segíti
az ellátást igénybevev nek, törvényes képvisel jének panasza megfogalmazásában,
kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezet jénél és a fenntartónál. Segítséget nyújt
a hatóságokhoz benyújtandó kérelemnek, beadványok megfogalmazásában. Írásbeli
meghatalmazás alapján képviselheti és eljárhat az ellátást igénybe vev  vagy törvényes képvisel je
nevében. Tájékoztatást nyújt a szociális intézményben foglalkoztatottak részére az ellátottak
jogairól, ezen jogok érvényesülésér l és figyelembevételér l a szakmai munka során. Intézkedést
kezdeményezhet a fenntartónál vagy az illetékes hatóság felé jogszabálysértés megszüntetésére.
Észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény
vezet jénél. A korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációkat megvizsgálhatja.
Az ellátottjogi képvisel  köteles az ellátást igénybevev re vonatkozó és tudomására jutott orvosi
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titkot megtartani, és az ellátást igényl  személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni.
képvisel k neve és elérhet sége a faliújságon van kifüggesztve.
Panasszal az intézmény fenntartójához, Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Csongrád
Kossuth tér 7. sz. akkor lehet fordulni, ha a panasz kivizsgálásáról az intézmény vezet je,
határid ben nem intézkedett, vagy az intézkedéssel nem értenek egyet.

X. Az intézmény alapfeladatát meghaladó programok,
szolgáltatások köre, és térítési díja

1. A fodrász az alapszolgáltatáson túl a szolgáltatást igénybe vev  által igényelt tevékenységei
elvégzéséért az általa kifüggesztett árjegyzék szerinti költségek megtérítését kéri, melyet a
szolgáltatást igénybe vev  helyben, készpénzzel a fodrásznak fizet meg.

2. Ha a szolgáltatást igénybe vev  az alapszolgáltatás körében végzett körömvágás helyett vagy
mellett pedik rös és manik rös szolgáltatását veszi igénybe, a vállalkozó által meghatározott
térítési díjat fizeti meg.

3. Az intézmény az ellátottjai részére szabadid s programokat (színház, mozi, kirándulás, üdülés,
stb.) szervez. Az ezeken résztvev k a felmerül  aktuális önköltséget meg nem haladó
költségeket fizetik. Amennyiben a programokat az intézménnyel jogviszonyban nem álló
személyek veszik igénybe, a költségek megtérítése részükr l is szükséges. A szabadid s
programokon történ  részvételt a foglalkoztatás szervez nek kell bejelenteni. A kísér ként
intézményünkben munkát végz  dolgozó (feladatuk: gyógyszerelés, rosszullétek ellátása,
felügyelet, segítségnyújtás, tolókocsisok mozgatása, stb.) költségét az önköltség számításakor
– mint járulékos költséget – figyelembe kell venni. A kísér k számát az intézményvezet  vagy
az általános helyettes határozza meg a csoporttatik a csongrádi támogató szolgálat
szolgáltatásait, temetés, vásárlás, haza, kórházi látogatás stb. alkalmával. Az egyeztetett
igénybevétel esetén a tényleges költséget az ellátást igénybe vev nek kell megtéríteni.

XI. TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

1. Az nappali ellátást biztosító klubba történ  felvételkor az intézmény vezet je vagy az általa
megbízott személy a szolgáltatást igénybe vev , törvényes képvisel je és hozzátartozója részére
tájékoztatás nyújt:

a) az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeir l,
b) az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
c) a klub nyitvatartási rendjér l,
d) az étkezések igénybevételének lehet ségeir l, gyakoriságáról,
e) a panaszjog gyakorlásának módjáról,
f) az ellátásban részesül  jogait és érdekeit képvisel  társadalmi szervezetekr l,
g) az intézményi jogviszony megsz nésének eseteir l,
h) a klub házirendjér l
i) az étkezésért fizetend  térítési díjról, ennek teljesítési feltételeir l és a mulasztás

következményeir l.

Az ellátást igénybe vev , a törvényes képvisel je vagy hozzátartozója az intézménybe való
felvételkor köteles:

a) nyilatkozni az 1. pontban meghatározott tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételér l,
tiszteletben tartásáról,

b) adatokat szolgáltatni az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz,
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c) nyilatkozni arról, hogy ha a jogosultság feltételeiben és a jogosult vagy közeli
hozzátartozója személyazonosító adatiban változás állt be, azt haladéktalanul közli az
intézmény vezet jével.

Az intézmény vezet je, orvosa, vagy az általános helyettes köteles tájékoztatni az ellátást igénybe
vev t és értesíteni az általa megjelölt hozzátartozóját:

a) az egészségi állapotában bekövetkez  jelent s változásról,
b) az intézményi ellátásban felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetésér l,
c) a klubtag más ellátáshoz való hozzájutás szükségesség kezdeményezésér l,
d) az étkezésért fizetend  térítési díjfizetési hátralék következményeir l, valamint a behajtás

érdekében kezdeményezett intézkedésr l.

XII. ADATKEZELÉS ADATVÉDELEM

Az intézmény a szolgáltatását igénybe vev  személyekr l köteles nyilvántartást vezetni.
A nyilvántartás tartalmazza:

az alapvet  személyazonosító adatokat,
az állampolgárságot, illet leg bevándorolt vagy menekült jogállását,
az utolsó lakó, illetve tartózkodási helyet,
a kérelmez  által megnevezett hozzátartozó alapvet  személyazonosító adatait,
az intézményi ellátásra való jogosultság feltételeire és az azokban bekövetkezett
változásokra vonatkozó adatokat,
az intézményi ellátás igénybevételének és megsz nésének id pontját,
az igénybe vev  társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ – számát).

2012. évben bevezetésre került a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást
Igénybevev kr l (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 igénybevev i nyilvántartást az intézménynek vezetnie kell.
Az intézményben, nappali ellátás vonatkozásában 2 f  adatszolgáltató munkatárs rögzíti a
rendszerbe naprakészen az ellátásokban részesül  ellátottak adatait.
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 klubtag egészségügyi adatai az egészségügyi adatok védelmér l szóló 1997. évi XLVII. Törvény
és a 62/1997. XII.21. NM rendelet értelmében nem semmisíthet  meg.
A fenti nyilvántartásokból adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek szolgáltatható ki. Az
ellátást igénybe vev nek a személyére vonatkozó adatok tekintetében betekintési és helyesbítési
joga van, továbbá kérheti a jogai gyakorlásához szükséges adatai közlését az intézmény
vezet jét l.

XIII. AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZ NÉSÉNEK SZABÁLYAI

1) Az intézmény jogutód nélkül megsz nik.
2) A határozott idej  intézeti ellátás megjelölt id tartam lejártával.
3) A jogosult, illetve hozzátartozójának a jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentést

követ  15 napos határid  elteltével.
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4) A jogosult halálával.
5) Akkor, ha az intézményi ellátás feltételei már nem állnak fenn, ha a jogosult állapota más

intézményi ellátást igényel.
6) Az intézményt fenntartó megszünteti az intézményi jogviszonyt, ha a jogosult a házirendet

súlyosan megsértette, és/vagy – rendszeresen – nem tesz eleget az étkezési térítésdíj fizetés
kötelezettségének.

7) Az intézményi jogviszony megszüntetésére 15 napos felmondási id  figyelembevételével kerül
sor.

8) Az intézményi jogviszony megsz nésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügyelet
kiterjed:
a) a fizetend  étkezési térítési díjakra, ezeknek esetleges hátralékaira,
b) az intézmény tárgyi eszközeiben – szándékosan – okozott károkra, vagy elszámolási

kötelezettséggel átvett eszközök hiányaira.
c) Minden olyan dologra, melyek – az intézmény humán jellegével összeegyeztet en – az

intézményi jogviszony megszüntetéséhez okszer en kapcsolódik.

XIV. AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATÁT MEGHALADÓ PROGRAM,
SZOLGÁLTATÁS KÖRE, ANNAK TÉRÍTÉSI DÍJA

Az intézmény által biztosított egyéb szolgáltatások és térítési díjuk:
a) Szabadid s programok, kirándulás, színházlátogatás, fürd  látogatás, eladások,

rendezvények részvétele stb. esetén az önköltséget meg nem haladó térítési díjat lehet
kérni.

b) Pedik r, fodrász, kozmetika, masszázs térítési díja a szolgáltató meghatározása alapján
fizetend , a szolgáltatás elvégzése után.

XV. A KLUBTAGOKKAL SZEMBENI ELVÁRÁSOK

A klub mindennapi életét, az együtt töltött id t a napirend határozza meg. Az általános napirend
valamennyi klubszolgáltatást igénybe vev re érvényes. Ett l indokolt esetben, engedéllyel el lehet
térni.

Napirend
o A beérkezés ideje: Reggel 08.00 órától folyamatosan.
o Étkezések:

Reggeli: 08,00 - 8,30
Ebéd:     12,00 -12,30
Vacsora: 17,30-17,30

o Gyógyszerosztás az étkezéskor, illetve az orvos el írása szerint.
o Napközi csendes pihen : 13,00 – 14,00
o A klub nyitva tart 16 óráig, vacsora igénybe vétele esetén a vacsora elfogyasztásáig.
o A klub foglalkoztatásokat szervez tagjai számára, délel tt 9,30 -11,30 óráig, délután 14 –

15,30 óráig.

- Televízió nézés és rádió hallgatás a nap bármely szakában megengedett megbeszélés
alapján. A közös készülékek ki- és bekapcsolását, valamint szabályozását az erre kijelölt
dolgozó vagy klubtag végezheti. Az elektromos készülékek üzemzavarát haladéktalanul
jelenteni kell az ügyeletes dolgozónak.

- A klub házirendjét szándékosan és súlyosan megsért  személlyel szemben az
intézményvezet  intézkedést tehet az érdek-képviseleti fórum felé.
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- Minden szolgáltatást igénybe vev nek saját maga és társai érdekében vigyáznia kell a
rendre, tisztaságra, erejéhez mérten köteles a saját környezetében tisztaságot tartani,
abban tevékenyen részt venni.

- Romlandó élelmiszert kizárólag csak h szekrényben lehet tárolni, száraz árút (pl.:
kekszet) fedett dobozban kell tartani. Az élelmiszereket els sorban az ebédl ben kérjük
elfogyasztani, majd az étkezés befejeztével rendet rakni - a rágcsálók megtelepedésének
megel zése és az ételmérgezések kiküszöbölése érdekében.

- Az ebédl l élelmiszert, ev eszközöket, edényeket a klubhelyiségbe elvinni nem lehet.
- A klubhelyiségben és az intézmény épületeiben, illetve a bejárattól 5 méteren belül

dohányozni TILOS!
- Az intézmény szolgáltatását igénybe vev k számára csak a kulturált alkoholfogyasztás a

megengedett. Tartózkodni kell az olyan mérték  alkoholfogyasztástól, amely az együttélés
alapvet  szabályait sérti, illetve a klubtársak nyugalmát zavarja.

- Az intézmény vezet je évi egy alkalommal nyílt napot tart a hozzátartozók és gondnokok,
valamint az ellátottak érdekeit képvisel  társadalmi szervezetek képvisel i részére, melyen
tájékoztatást ad az intézményben folyó gondozásról, az ellátás feltételeir l, terveir l.

- Az intézmény házirendjének súlyos megsértése az intézményi jogviszony megszüntetését
vonhatja maga után. A házirend súlyos megsértésének min sül, ha az ellátást igénybe
vev :

társai nyugalmát, pihenését magatartásával tartósan zavarja,
ha az ellátott ittas magatartásával a társait és a szolgálatban lév  dolgozót zaklatja,
ha társaival és az intézmény dolgozóival szemben durva, agresszív viselkedést

mutat,
- Az intézmény szolgáltatását igénybe vev  klubtag az intézmény dolgozójánál munkát nem

vállalhat.

XVI. Térítési díj

A személyi térítési díjat, melynek alapja az élelmezési térítés, minden hónap 10. napjáig utólag az
intézményvezet nél kell befizetni.
Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni
a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vev kre, illetve
b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vev kre, ahol az intézményi térítési díj
megegyezik a csak napközbeni tartózkodást igénybe vev k szerinti díj összegével.
A személyi térítési díj megállapításánál figyelembe kell venni a minimális személyi térítési díjat,
mely nappali ellátás étkezés igénybevételével 70 Ft/nap, étkezés igénybevétele nélkül 20 Ft/nap
lehet.
Intézményünkben a nappali ellátás étkezés igénybe vétele nélkül térítésmentes. Nappali ellátás
étkezés igénybevétele térítési díja nem lehet több, mint a szolgáltatást igénybe vev  egy f re es
rendszeres havi jövedelmének 30%-a. Ha a klub szolgáltatást igénybe vev  étkezik és betegség
vagy más ok miatt az étkezést nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást megel en írásban
kell bejelenteni. Ennek elmulasztása estén a kötelezett az étkezési térítési díj megfizetésének
kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetét l számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett
mentesül a térítési díj megfizetését l a távolmaradás idejére.

XVII. Kártérítés

Az ellátott számára használatra kiadott minden tárgy az intézmény tulajdonát képezi, melyet
elidegeníteni, megrongálni, megsemmisíteni NEM SZABAD! A szándékosan okozott kárért
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az ellátott kártérítési felel sséggel tartozik a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A
szándékosan okozott kár összegének megállapításánál az elhasználódás mértékét figyelembe
kell venni.
A kártérítést az intézmény vezet je az ellátott jövedelme, készpénzvagyona, illetve a
költ pénze terhére állapítja meg. A kártérítésnek részletekben történ  megfizetése
engedélyezhet .
Amennyiben az ellátott a klub berendezését, felszerelését nem a rendeltetésének megfelel en
használja, a helyreállítás (festés, javítás, stb.) költségeit köteles megtéríteni.

XVIII. Az intézmény alkalmazottjaira vonatkozó szabályok

1. Az intézmény vezet je gondoskodik a dolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének
érvényesülésér l és az ellátottak személyiségi jogai tiszteletben tartásáról.

2. A dolgozó nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az intézmény jogos érdekeit
bizonyíthatóan sérti, jó hírét veszélyezteti, a házirendet megsérti. Köteles a házirendet
betartatni és betartani.

3. Az intézmény dolgozóinak titoktartási kötelezettsége van. Az intézmény szolgáltatását
igénybe vev kr l szerzett információt nem adhat át. Az intézmény ellátottjaival, azok
hozzátartozóival udvariasan és el zékenyen kell viselkednie.

4. A dolgozóknak a munkaköri kötelessége teljesítéséért ajándékot, pénzt vagy bármilyen más
vagyoni el nyt kérnie és elfogadnia nem lehet.

5. Az intézményben dolgozó, valamint közeli hozzátartozója az ellátásban részesül  személlyel
tartási, életjáradéki és öröklési szerz dést az ellátás id tartama alatt – illetve annak
megsz nését l számított egy évig – nem köthet.

6. A dolgozónak kötelessége a munkavégzése során óvni és védelmezni az intézmény vagyonát,
azért anyagi felel sséggel tartozik.

7. Az ellátást igénybevev knek tiszteletben kell tartani a szolgáltatást nyújtók emberi méltóságát,
személyiségi jogait.

8. Az intézmény valamennyi dolgozója közfeladatot ellátó személynek min sül.
9. A szolgáltatásban foglalkoztatottak védelme érdekében a házirend mellékletét képezi az

ellátást igénybevev k részér l esetlegesen felmerül  vészhelyzet kezelésére vonatkozó bels
utasítás.

Csanytelek 2012. ...........................

……………………………….
            Intézményvezet
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