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Intézményünk hitvallása John Wesley-től származó gondolat, mely szerint:

„Tégy meg minden jót, ami tőled telik, amilyen eszközzel
csak tudod, amilyen módon csak tudod, ahol csak tudod,
akivel csak tudod, ameddig csak tudod.”

Szociális munkánk során, az alapvető és legszükségesebb emberi érték, a másik ember
elfogadása és szeretete vezérli tevékenységeinket. A szeretetből fakadó segítségnyújtással
pedig, az ember már megteszi az első lépést a jó felé vezető úton.
A mi kis ékszerdobozunk a „VIRÁGSZIGETÜNK”, üzenete az itt élőknek, és az ide
érkezőknek:

Isten törvénye a szeretet törvénye…
Ő a természet szépségeivel vett körül bennünket; tanulságunkra,
hogy az életet Krisztus szeretete által széppé, örömteljessé és gyönyörűségessé tegyük!
Miként a virágok,
örvendeztessük meg mi is mások életét szeretetből fakadó szolgálatainkkal!
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1. Általános információk
1.

Intézmény neve: Virágsziget Gondozási Központ
Székhely címe: 3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 139.
E-mailes elérhetősége: viragsziget@vaciegyhazmegye.hu
Telefonszáma: 32/ 376-016,
Fax: 32/576-015,
Mobil száma: 30/177-6136
Intézmény adószáma:18999527-1-12
Ágazati azonosító: S0039292

2.

Fenntartó neve: Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó
Központ
Székhelye: 2600 Vác, Báthori u.4.
Adószáma: 18516469-1-13

3.

Engedélyező neve: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály
Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Az engedély száma: NO/SZGYO/00451-9/2018
Kelte: 2018.06.26.
Jogerőre emelkedésének kelte: 2018.07.02.
Tanúsítvány száma: NO/SZGYO/00451-12/2018
Kelte: 2018.07.02.

4.

Intézmény által biztosított tevékenységek részletezése,
szakágazati besorolás szerint: (TEÁOR kód)
Főtevékenység:
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Egyéb tevékenység:
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
8899 Szociális ellátás bentlakás nélkül

tevékenységi

Az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem végez.
5. A Virágsziget Gondozási Központ közigazgatási nyilvántartásra nem szoruló szervezeti
egység. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a lelkiismereti és vallásszabadság
jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló
2011. évi CCVI. törvény alapján a Váci Egyházmegyét a Magyar Katolikus Egyház belső
egyházi jogi személyként nyilvántartásba vette, a 00001/2012-024 nyilvántartási számon.
Intézményünk pedig, az Egyházmegyén belül működő jogi személy.
6. Az intézmény működési köre, ellátási területe:
Férőhelyek száma:
➢ Szociális étkeztetés: Nógrádmegyer település területén

32 fő

➢ Házi segítségnyújtás: Nógrádmegyer település területén

18 fő

➢ Idősek Otthona: országos hatáskör

34 fő
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Nógrádmegyer az ország északkeleti részén elhelyezkedő Nógrád megyében a 22. számú
útnál Sóshartyán felé leágazó átkötő út mentén – Salgótarjántól 20, Szécsénytől 15 km
távolságra - található.
A Szécsényi Járás egyik legnagyobb lélekszámú települése. Nógrádmegyerre jellemzők a
megye domborzati adottságai, a dimbes-dombos vidék, így a falu elhelyezkedése, fekvése
csodálatos, olyan mintha egy „katlanban” lenne, erdőkkel, dombokkal van körülvéve.
Pihenésre, kikapcsolódásra kiválóan alkalmas ez a környezet. Elhelyezkedésének
köszönhetően eléggé védett a különböző szélirányoktól, éghajlati viszonyoktól.
A lakóinak száma kb. 1700 főt kissé meghaladó, 2007-től kismértékű, de folyamatos
csökkenést mutat.
A helyi –és a térségben található munkahelyek hiánya,- az utazási nehézségek miatt,
hátrányos helyzetben vannak az itt élők.
A falu lakóinak kb.48%-a roma származású. A 0-17 éves korosztály száma jelentősen
magasabb, mint a 60 év feletti korosztály létszáma. A település öregedési indexe alapján
elmondható, hogy fiatalos a népességszerkezet.
Összesen 291 fő az időskorúak száma, mely az összlakosságnak kb. a 17%-a. Melyből a
60-64 éves korosztályban majdnem azonos 34 a nők, 38 a férfiak száma, de a 65 év feletti
idősek korosztályában már 155 fő a nő és 64 fő a férfiak száma, ezen kívül elmondható,
hogy éppen a nők élnek többségükben egyedül, sokszor kiszolgáltatottan, család és
természetes támaszok nélkül, akiknek szükségük van az itt helyben megszervezett szociális
alapszolgáltatások – és az országos hatáskörű szakellátási intézmény megfelelő
színvonalon történő működtetésére.
A szociális alapszolgáltatások rendszerének kialakítása ebben a községben már 30 éves
múltra tekint vissza, és az idősgondozás területén, mindig is élen járt a környékbeli
falvakhoz viszonyítva.
Az Idősek bentlakásos Otthonát 1994 óta működtette az Önkormányzat, és már több mint
15 éve annak is, hogy 2002 évben a kibővített, felújított, modern szociális központ felépült
és átadásra került.
Az Idősek Otthona működtetése nem kötelező feladata egy ilyen kis lélekszámú
településnek, de hogy ez mégis megvalósulhatott, az annak köszönhető, hogy a falu
vezetősége mindig is nagyon szívén viselte az idős, magára maradt, rászoruló embertársai
segítését, és mert olyan képviselők kerültek be az első választásokkal a képviselőtestületbe,
akik programjában szerepelt az idősgondozás fejlesztése. A falu akarta ezt a létesítményt,
és mindent meg is tett azért, hogy létrejöjjön, és az időseknek ne kelljen máshová
költözniük, ha segítségre szorulnak. Nagy erőfeszítés volt ez egy kicsiny, akkor még 1800
fős településtől, amely 50 milliós beruházást hajtott végre az akkori vezetőkkel.
Az évek során megnövekedett fenntartási költségeket az Önkormányzat már nem volt
képes kezelni, ezért a további zökkenőmentes működtetéshez új lehetőséget keresett. A
Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központot 2018.06.30-val, az akkori fenntartó a
Virágsziget Szociális Társulás megszüntette, és a Nógrádmegyer Község
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező intézményt tovább működtetési
kötelezettséggel, használatba vételi megállapodással a Váci Egyházmegye részére átadta.
2018. július 1-től a Váci Egyházmegye képviselője Dr. Beer Miklós megyéspüspök úr, új
intézményt alapított, amely új névvel, a Virágsziget Gondozási Központ elnevezéssel
egyházi
intézményként
a
Váci
Egyházmegye
Szamaritánus
Szolgálat
Intézményfenntartó Központ fenntartása alá került.
A megvalósuló intézményi fenntartó váltással, szintén azt a fontos üzenetet közvetíti felénk
a felelős Nógrádmegyeri Önkormányzat, hogy mindig, minden körülmények és
6

nehézségek ellenére szeretné Nógrádmegyerben biztonságban tudni a szociálisan hátrányos
helyzetben lévők és rászorulók, problémáinak megoldását, életük segítését és biztonságban
tudni, az alap –és szakellátási feladatokat ellátó intézmény működését.
A fenntartóváltással megvalósult a Virágsziget Gondozási Központban élők, a napközben
itt tartózkodók, az ügyeiket itt intézők, valamint a központban dolgozók szociális
biztonságának a megteremtése, az intézmény további zökkenőmentes működtetése, illetve
lehetőség szerinti fejlesztése.
Ez az intézmény tehát már több mint 25 éve működik sikeresen, szolgáltatásait mindig a
hatályos jogszabályoknak megfelelően kialakítva, folyamatosan megújítva.
A Virágsziget Gondozási Központban, továbbiakban is arra törekszünk, hogy szociális
szolgáltatásainkkal kapcsolatba kerülő idős, illetve rászoruló embertársainkért, a tőlünk
telhető legtöbb jót, a legjobb eszközökkel és a legjobb módon biztosítsuk.
Szakmai tevékenységünk során a titoktartást és az információk felelős kezelését a 2018.
május 25-i hatállyal életbe lépett, - az Európai Unió teljes területén egy időben, - új
Adatvédelmi
Törvénynek
az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, a GDPR - nak megfelelően
biztosítjuk.
Szociális szolgáltató intézményünk „Megyer” szívében, a falu közepén karnyújtásnyira
található mind a buszmegállótól, az Önkormányzat valamennyi intézményétől és nem
utolsó sorban a templomtól. Gyönyörű virágos udvarával és pihenőparkjával
Nógrádmegyer egyik legszebb, legvirágosabb intézménye, egy igazi kis ékszer, egy sziget,
mégpedig „virágsziget”, melyben segítő szándékú, nemes lelkű szociális szakemberek
munkáját vehetik igénybe mind az alapszolgáltatásokat igénylők, mind pedig az Idősek
bentlakásos Otthonában élők. Még egy gondolat a virágokról, mely ennek a kis
ékszerdoboznak a szellemiségét adják azáltal, hogy szépségükkel megszépíthetik,
örömtelivé tehetik a Központtal kapcsolatban álló embertársaink itt töltött,- tulajdonképpen
utolsó életszakaszát, és a következő üzenetet közvetítik felénk:
Vajon Isten — atyai szívének túláradó szeretete folytán — nem azért adta-e nekünk a dalos
madarakat és a pompázó virágokat, hogy életünk útját megszépítsék, és kellemesebbé
tegyék?
Virágok és madarak nélkül is betölthetné puszta létezésünkhöz szükséges vágyainkat, de
Isten nem elégedett meg azzal, hogy csupán a legegyszerűbb életszükségleteinket elégítse
ki. Az égen, a földön és a levegőben pazarul szerteárasztotta drága ajándékait, hogy
irántunk érzett szeretetéről beszéljenek. A teremtés szépsége csupán halvány sugara Isten
dicsősége fényének.
Ha tehát a természetet olyan dúsan felékesítette, hogy ezáltal örömet szerezzen, és
boldoggá tegyen, vajon kételkedhetünk-e, hogy gondot visel legszükségesebb dolgainkról!
A Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ és
Nógrádmegyer Község Önkormányzata között 2018.05.23-án kelt, 125-2/2018. ikt.
számú ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS alapján biztosítja az alábbiakban részletesen bemutatott
ellátási formákat.
A következőkben, kérem ismerjék meg a:
➢ SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
➢ HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS és az
➢ IDŐSEK OTTHONA szakmai programjainak részletes bemutatását.
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2. Az étkeztetés szakmai programja
2. 1 Az étkeztetés célja
Az étkeztetés célja a szociális biztonság növelése, legalább a napi egyszeri meleg étkezés
biztosítása. Feladata azoknak a rászorultaknak az élelemmel való ellátása, akik a napi
egyszeri meleg ételüket, koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai
betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt, önmaguk vagy
eltartottjaik számára tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Nógrádmegyerben fontos célkitűzés, hogy ne maradjon napi meleg étel nélkül egyetlen
rászoruló személy sem, s ezért az Önkormányzati rendelet kiterjeszti azokra az
egyedülálló, munkanélküliekre, akik a napi egyszeri meleg étel biztosítására képtelenek.

2.2 A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő
kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása
A szociális konyha működését, a rászorulók napi egyszeri meleg étellel való elltását, a
helyi Általános Iskolában, Petőfi út 140. sz. alatt, - működő Megyeri Konyha Kft –től
biztosítjuk, vásárolt élelmezés formájában. A szociális étkeztetésben engedélyezett
létszámunk 32 fő, ennyi fő részére van engedélyezett kapacitása a szolgáltatásnak.
Az étel ellátotthoz való eljuttatása többféle módon valósul meg. A kérelmező igénye
szerint lehetőség van a konyháról ételhordó edénybe történő kiadagolásával az étel saját
maga számára történő elvitelére, mely lehetőséget naponta kb. hat fő választja.
Lehetőséget biztosítunk a Virágsziget Gondozási Központ éttermében való helyben
fogyasztására, ahol a tárgyi feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.
Éttermünkben van kézmosási lehetőség, evőeszköz, étkészlet, melegítőkonyha,
mikrohullámú és gáztűzhelyen való melegítés is megoldott. Az intézmény rendelkezik az
ellátottak számához, törvényben előírt nemenkénti illemhellyel. Jelenleg, a szociális
étkezők közül senki nem étkezik a Központ éttermében.
Két férfi ellátottunk számára lehetőséget biztosítunk a tálalókonyhánkról való elvitelre, de
ebben az esetben az ételhordókat a mi konyhánkon kell tisztítani, fertőtleníteni.
Legtöbb ellátottunk, általában 20-22 fő a lakásra szállítás lehetőségét választja, mivel
fenntartónk a lakásra szállítást térítésmentesen biztosítja, amit az intézményünk számára e
célra biztosított ételszállító autóval szállítunk az ellátottakhoz, miután a konyha kiadagolta
az ételt az ételszállító edényekbe. Az ebédadagok kiszállításához az étkeztetésben
részesülőknek 2 db névre szóló ételhordó garnitúrát kell vásárolniuk, így tudjuk cserélni a
tele és az üres edényeket. Az ételhordó tisztán tartásáról az ellátott vagy gondozója
gondoskodik. Az ebéd ilyen formában a hét öt munkanapján, 12.00-13.00 óra között
érkezik meg a szociális étkezésre jogosult igénylőkhöz, illetve az elvitellel étkezők is
ebben az időintervallumban vehetik át az ebédjüket.
A diétás étkezés lehetőségét is tudjuk biztosítani az arra rászorulók számára. A diétás
étkeztetés biztosításához orvosi igazolás szükséges.
Az étel házakhoz való eljuttatását az éppen szabad kapacitással rendelkező kollégák egyike
végzi el naponta. Hiszen erre az ellátotti létszámra nincs felvéve külön segítő dolgozó. Ők
találkoznak nap, mint nap a faluban élő ellátottakkal, neki tudják jelezni akár egyéni
kéréseiket, kifogásaikat, melyeket a segítő kolléga továbbít az intézmény megfelelő
kompetenciával rendelkező munkatársához.
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A kolléganő munkáját segíti és a szállító járművet vezeti, valamint megfelelő szabályok
szerinti tisztán tartásáról gondoskodik, a napi nyolcórás munkarendben dolgozó intézményi
karbantartó kollégánk. Így tudjuk biztosítani, hogy a meleg ebéd mindenkihez 12.00 –
13.00 óra között mielőbb eljusson.

2.3. Más intézményekkel történő együttműködés módja
Az étkeztetésben dolgozó, munkája során szorosan együttműködik a főzőkonyhával, a
településünkön tevékenykedő házi gondozókkal, a nappali ellátást biztosító intézménnyel,
az egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatókkal, orvosi rendelővel, a Polgármesteri
Hivatallal, illetve azon intézményekkel, melyekkel az együttműködést a kérelmezők
érdeke megkívánja.
Az együttműködés kiterjed az adagszámok egyeztetésére, az ebéd házhoz szállításának a
megszervezésére, szükség esetén az egészségügyi ellátás megszervezésére, egyéb szociális
ellátásokhoz való hozzájutás segítésére.

2.4. Az ellátandó célcsoport megnevezése
Nógrádmegyer 1700 főt nem sokkal meghaladó lakosságszáma közül, sok egyedül élő 65
éven felüli nő él, akiknek még egyéb egészségügyi problémáik is nehezítik a helyzetüket,
de igénylik az étkeztetést a fogyatékkal élő rászorulók, illetve azok a 60-75 év közötti
egyedül maradt, főzni nem tudó férfiak is, akik ezzel a segítséggel megfelelően tudják
biztosítani a napi meleg étkezésüket.
A Szakmai Program módosításának időpontjában a településen az ellátottak létszáma
32 fő, és a célcsoport statisztikai jellemzői, életkori megoszlás szerint:
40–
59 év
Nő
1
Férfi
3
Összesen
4

60 –
64 év
2
1
3

65 –
69év
2
3
5

70 –
74 év
4
3
7

75 –
79 év
2
2
4

80 –
90 év
7
1
8

91 –
95 év
1
-

Összesen
19
13
32

A szociális étkeztetésben részesülők legnagyobb arányban a nők körében a nyolcvan év
körüli korosztályból kerülnek ki. Az ő egészségi állapotuk már megromlott, önmaguk
ellátásában, így az étkeztetésben is segítségre szorulnak. Velük szemben a férfiak körében
a legmagasabb számban a 60-74 éves életkor körüliek találhatók, akik jellemzően
özvegyek, és főzni egyáltalán nem tudnak.

2.5. A fenntartó által biztosított szolgáltatási elemek formái
• A szociális étkeztetés keretében biztosított az étkeztetés szolgáltatási elem, hiszen
rendszeresen gondoskodunk a napi egyszeri meleg ételéről az arra rászorult
személyeknek itt Nógrádmegyerben, az igénylő lakóhelyén.
• Ellátásunkban vannak olyan étkezők, akiknek rendszeresen szükségük van az ételük
elfogyasztása előtt higiénés tanácsokra, az ételhordó tisztán tartásához fertőtlenítési
tanácsokra, melyekkel tanácsadás szolgáltatási elemet valósítunk meg.
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• Megkeresés szolgáltatási elemet valósítanak meg gondozóink akkor, amikor az
ételkiszállítás során jelzéssel élnek feléjük azokról a szociális problémák által
érintett vagy veszélyeztetett, egyénekről akik, vélhetően jogosultak egy adott
szolgáltatásra, de azt bármilyen okból elérni nem tudják, és mi közvetett vagy
közvetlen módon felkutatjuk vagy elérjük őket, és felajánljuk a nekik adekvát
szolgáltatást.

2.6. Az ellátás igénybevételének módja
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Ha az ellátást
igénylő cselekvőképtelen, ügyében törvényes képviselője jár el.
Az ellátás iránti kérelmet szóban vagy írásban kell beterjeszteni az intézményhez. Az
írásban benyújtott kérelmet az e célra rendszeresített „Kérelem” nyomtatványon lehet
előterjeszteni.
A benyújtott kérelem igényeket, az 1993. évi III. törvény 20.§ szerinti személyi
nyilvántartásban tartjuk nyilván.
A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a 9/1999 (XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú
melléklet, II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.
A szolgáltatás igénybevétele előtt az intézményvezető, megvizsgálja szociális rászorultság
fennállását, az 1993. évi III. törvény 62.§. szerint, a települési önkormányzat szociális
rendelete figyelembe vételével. A szociális rászorultság fennállását, az 9/1999 SZCSM
rendelet 22.§ (2) bekezdésében felsorolt iratokkal is lehet igazolni. Az intézményvezető
vizsgálja továbbá, a személyi térítési díj megállapításához, az étkeztetést igénybe vevő
jövedelmét.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás iránti kérelem, elbírálásáról, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény 94/A paragrafusa
értelmében, az intézményvezető dönt.
Az ellátás igénybevételekor az ellátást igénylő és az intézményvezető a Szt. 94/B §-a
szerinti tartalommal, megállapodást köt. A megállapodás tartalmi elemeit a szakmai
program melléklete részletezi.
A megállapodás tényét, és az ellátott személyes adatait az intézményvezető, távolléte
esetén az adatrögzítői meghatalmazással rendelkező más személy, intézményünkben az
intézményvezető helyettes, az országos TAJ alapú nyilvántartási rendszerben a
KENYSZI-ben rögzíti.
(A KENYSZI mozaikszó, jelentése Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást
Igénybevevőkről. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2012. július 1-jétől vezette be a
KENYSZI-t, ami egy TAJ-szám alapú nyilvántartási rendszer a szociális szolgáltatásokat
igénybe vevőkről. A nyilvántartást a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH)
működteti.)
A szolgáltatást igénybevevőket az intézményvezető, vagy az általa kijelölt jelentési
kötelezettségre jogosult dolgozók naponta jelentik az NRSZH által működtetett
TEVDADMIN (tevékenységadminisztrációs) KENYSZI rendszerben. A jelentés
elmaradása szankciókat vonhat maga után, ezért is nagyon fontos, hogy dolgozóink pontos,
precíz, felelős magatartással végzik jelentési kötelezettségeinket.
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Dokumentációk:
➢ a kérelem
➢ szociális rászorultság igazolására szolgáló iratok (egyedül élésről nyilatkozat,
életkor igazolására személyi igazolvány, fogyatékossági igazolás, stb)
➢ egészségi állapotról orvosi igazolás
➢ jövedelemnyilatkozat
➢ nyilvántartás a személyes szociális gondoskodásban részesülő személyekről, (a
Sztv. 20.§-a szerint)
➢ megállapodás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 94/C. § (3) bekezdése alapján,
➢ a szociális étkeztetés igénybevételi naplóját kell vezetni 2019.02.28-tól, a
Szociális Ágazati Portálon előírt, és onnan letölthető formában.
➢ A térítési díjak megállapítása
A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
Az intézményi térítési díjat a Váci Egyházmegye Szamaritánus
Intézményfenntartó Központ térítési díjakról szóló határozata állapítja meg.

Szolgálat

Az ellátott által fizetendő személyi térítési díjat, az előkészített iratok alapján, az
intézményvezető állapítja meg. A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj nem
haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő személy
jövedelmének
- étkeztetés esetén a 30 %-át,
- étkeztetés és házi segítségnyújtás együttes igénybevétele esetén, szintén a havi jövedelem
a 30 %-át.
Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, térítési díj fizetésére a
tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj
az intézményi térítési díjjal azonos összegű.
Az intézményi térítési díj összegét a fenntartó évente két alkalommal vizsgálhatja felül, és
változtathatja meg. Amennyiben a személyi térítési díj összegét az igénybe vevő vitatja,
fellebbezéssel a fenntartóhoz fordulhat. A térítési díjat, az igénybevételt követő hónap 10.napjáig kell az intézmény pénztárába befizetni.
Az ellátott térítési díj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha hat hónapon át
folyamatosan térítési díj-tartozása áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi
személyi térítési díj összegét meghaladja, vagyoni, jövedelmi viszonyai viszont lehetővé
teszik a térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a térítési díjat megfizető személyt
írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról. (A
felmondás részletes szabályait a megállapodás tartalmazza.) Nógrádmegyerben
jellemzően minden ellátott időben fizeti a térítési díjat, s ez lehetővé teszi a biztonságos
szolgáltatásnyújtást.
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2.7. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja
➢ A szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről az intézményen kívül, a
Polgármesteri Hivatalban, Családsegítő Szolgálatnál kifüggesztett tájékoztató
szórólapokból, az időszakosan megjelenő helyi újságból a Nógrádmegyeri
Hírmondó-ból kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők.
➢ További ismereteket nyújt még, a Virágsziget Gondozási Központ honlapja
www.megyerotthon.hu, és facebook oldala, melyet a Virágsziget Gondozási
Központ név alatt talál meg az érdeklődő.
➢ Illetve a Váci Egyházmegye Intézményfenntartó Központ internetes oldalán
keresztül, www.szamaritanusszolgalat.hu/Intézményeink menüpont alatt is
tájékozódhatnak az intézmény szolgáltatási formáiról.

3. A házi segítségnyújtás szakmai programja
3.1 A házi segítségnyújtás célja
Házi segítségnyújtás keretében célunk, hogy az otthonukban élő, de segítségnyújtásra
szoruló személyek részére saját lakókörnyezetükben biztosítsuk az önálló életvitel
fenntartása érdekében szükséges, számukra megfelelő ellátást. A házi segítségnyújtás
feladata gondoskodni azokról a szolgáltatást kérő személyekről, akik otthonukban
önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. Fontos, hogy
életkoruknak, élethelyzetüknek és egészségi állapotuknak megfelelően, meglévő
képességeik fenntartásával, felhasználásával és fejlesztésével lássuk el a szolgáltatás
biztosítására jogosultakat.
A szolgáltatás biztosítása, hozzájárul ahhoz a célhoz is, hogy minél tovább élhessen a
rászoruló ember a saját környezetében, megőrizve ezzel a szuverenitását, és minél később
legyen szüksége Idősek Otthonába való beköltözésre.
Nógrádmegyerben általában 9-14 fő kéri saját maga számára a házisegítség-nyújtást, ők
jellemzően olyan egyedül élők, akik valamilyen fogyatékossággal élnek, valamint azok az
időskorúak, akiknek családtagjaik még aktív korúak, és ezért nem tudnak napközben
segítségükre lenni hozzátartozóiknak.
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3.2 A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő
kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása

A házi segítségnyújtást településünkön legtöbb esetben az igénylő hozzátartozója
kérelmezi a Virágsziget Gondozási Központban, vagy aki egyedül élő, ő segítséget kér a
gondozónőtől, akit a faluban mindenki személyesen is jól ismer.
A kérelem és megfelelő mellékletei benyújtása után az intézményvezető egy felsőfokú
végzettséggel rendelkező munkatársa kíséretében felkeresi az igénylőt az otthonában és
elvégzi a 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet 3. melléklete szerinti ÉRTÉKELŐ
ADATLAPON” orvos közreműködésével a gondozási szükséglet felmérő vizsgálatot.
Az egyéni pontszámok alapján elkészül az értékelés, mely szerint:
• 0-19 pontszámig 0. fokozatba sorolható, ahol még az egyén a vizsgált
tevékenységeket el tudja végezni, és a szolgáltatás a szociális- és egészségi állapot
szinten tartására korlátozódik,
• 20-34 pont közé esők az I. fokozatba sorolhatók, akik egyes tevékenységekben
szorulnak segítségre, éppen ezért hetente többször szorulnak segítségre, vagy
figyelmet, irányítást igényelnek.
• 35-39 pontszámig a II. fokozatba sorolhatók, és ők azok, akik részleges segítségre
szorulók, és napi rendszeres segítségre szorulnak, vagy napi szintű kontrollt
igényelnek.
• 40-56 ponttal rendelkezők, a III. fokozatba tartoznak, ők már teljes ellátásra
szorulók, folyamatos gondozásra, ápolásra szorulnak, intenzív odafigyelést és
gyakori beavatkozást igényelnek.
36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet 3/A. § (1) Az Szt. 63. § (5) bekezdésének
alkalmazásában
a) személyi gondozás az I. vagy II. fokozatban indokolt,
b) szociális segítés I. vagy II. fokozatban indokolt, valamint 0. fokozatban akkor indokolt,
ha az ellátást igénylő
• hatvanötödik életévét betöltötte és egyedül él,
• hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli,
vagy
• hetvenötödik életévét betöltötte
• egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel – időszakosan vagy tartósan – a lakását
nem képes kíséret nélkül elhagyni, háztartási tevékenységeit nem, vagy részlegesen
képes ellátni.
Idősek Otthoni elhelyezés indokolt, amennyiben gondozási szükséglet vizsgálat eredménye
a III. fokozatú. Ebben az esetben az igénylőt az intézményvezető, tájékoztatja a
bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, és arról, hogy a
szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult.
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A vizsgálat lefolytatása után az intézményvezető megállapodást köt az ellátottal, melynek
eredményét az országos TAJ alapú nyilvántartási rendszerben a KENYSZI-ben rögzíti,
távolléte esetén az adatrögzítői meghatalmazással rendelkező más személy,
intézményünkben az intézményvezető helyettes köteles jelenteni.
(A KENYSZI mozaikszó, jelentése Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást
Igénybevevőkről. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2012. július 1-jétől vezette be a
KENYSZI-t, ami egy TAJ-szám alapú nyilvántartási rendszer a szociális szolgáltatásokat
igénybe vevőkről. A nyilvántartást a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH)
működteti.)
A szolgáltatást igénybevevőket az intézményvezető, vagy az általa kijelölt jelentési
kötelezettségre jogosult dolgozók naponta jelentik ebben a KENYSZI rendszerben. A
jelentés elmaradása szankciókat vonhat maga után, ezért is nagyon fontos, hogy
dolgozóink pontos, precíz, felelős magatartással végzik jelentési kötelezettségeinket.
Ezek után a házi gondozónők megismerkednek az ellátandó személlyel és együtt
megtervezik az ellátást igénylő szükségleteihez (életkorának, egészségi állapotának és
élethelyzetének megfelelő), igazodó segítségnyújtást, a megállapodásban rögzítettek
szerint. A célzott segítségnyújtással különösen hangsúlyosan jelenik meg az ellátott fizikai
szükségletének kielégítése, fizikai erőnlétének és állapotának megőrzése, meglévő
képességeinek fenntartása és erősítése. Mindeközben legfontosabb a közös együttműködés
szempontjából a kölcsönös bizalom kialakulása mindkét fél számára.
A házi segítségnyújtás keretében a házi-gondozónő szociális segítést vagy – a szociális
segítés tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást nyújt az ellátottnak.
A/ Szociális segítés keretében végzi:
• a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
• a háztartási tevékenységben való közreműködést,
• a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében,
és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
• szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
B/ Személyi gondozás keretében végzi:
• az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
• a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
• a szociális segítés körében végzendő feladatokat.
Amennyiben a szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása
válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni.
Ha a gondozás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi
segítségnyújtást végző személy kezdeményezi a kórház szakápolás kertében történő
ellátást.
Házi segítségnyújtásban engedélyezett létszámunk 18 fő lehet, létrejövő kapacitásunk
jelenleg 9 fő részére nyújt szolgáltatást.
Településünkön jelenleg mind a 9 ellátott személyi gondozott. A személyi gondozást egy
fő szakképzettnek minősített, a képesítés megszerzésére ígéretet tevő dolgozó látja el.
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Jogszabályi előírás szerint egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete 147
óra. A havi átlag 21 munkanapot figyelembe véve, az ellátotti szám számítása egy napra
vetítve 147 óra / 21 nap = 7 fő ellátott, azaz egy gondozó naponta 7 fő személyi
gondozottat tud ellátni.
A gondozó napi gondozási feladatai teljesítéséről az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 5.
számú melléklete szerinti ellátottanként vezetett TEVÉKENYSÉGNAPLÓT vezet.
Helyettesítés esetén „Helyettesítési Tevékenységnaplót” vezetnek a kollégák.
A szolgáltatás a hét munkanapjain nyújt segítséget, az ellátott lakókörnyezetében. A
gondozó jellemzően egy óra időtartamban, reggel hét és délután 15 óráig terjedő
időszakban végzi a feladatait.

3.3. A más intézményekkel történő együttműködés módja
A szociális gondozók munkájuk során, ellátottaik érdekében szorosan együttműködnek, az
intézményünkben működő egyéb ellátási ágak dolgozóival, egymásnak szakmai segítséget
jelentenek. Az ellátottak megismerik az intézményben dolgozókat, bizalmi kapcsolatot
alakítanak ki a megfelelő ellátás érdekében.
Jó a kapcsolat az egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatókkal, a gondozónőket szívesen
látják az Orvosi rendelőben, gyógyszertárban, mivel tudják fontos a segítségnyújtásnak ez
a formája.
Az ellátottak érdekvédelme érdekében, valamint ügyeinek intézése érdekében jól együtt
tudnak működni a Polgármesteri Hivatallal, a Postával, illetve azon intézményekkel és
személyekkel, melyekkel az együttműködést az ellátott érdeke megkívánja.

3.4. Az ellátandó célcsoport megnevezése
A házi segítségnyújtás kapcsán Nógrádmegyerről a következő demográfiai,
társadalmi jellemzőket lehet elmondani:
- Az életkor előrehaladásával egyre több az özvegy, jellemzően a nők körében.
- Általában szerény anyagi körülmények között élnek (mely nem elhanyagolható
szempont a térítési díjak meghatározásánál). Ráadásként komoly kiadásként
jelentkezik a gyógyszerköltség.
- Többnyire rendszeres háziorvosi ellenőrzés alatt állnak (az ellátottak jelentős
hányada, hozzávetőlegesen 60% havi szinten találkozik háziorvosával)
- Jelentős hányaduk olyan krónikus betegségben szenved, mely mindennapi
tevékenységét is korlátozza.
- A gondozottak közel 70%-a elhagyatottan, egyedül él, a fennmaradó 25% nagy
része házastárssal él, és csupán kis hányaduk (5%) él együtt gyermekeivel.
- A népesség folyamatos csökkenése a lakosság idősödésével párhuzamosan
zajlik.
- Emelkedik az időskorúak, az egyedül élők és a nem házasok népességen belüli
aránya.
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A házi segítségnyújtásban részesülő célcsoport
A Szakmai Program módosításának időpontjában a településen az ellátottak létszáma
összesen 9 fő, és a célcsoport statisztikai jellemzői, életkori megoszlás szerint:
40–59
év
Nő
Férfi
Össz.
-

60–64
év
-

65–69
év
1
1

70–74
év
1
1
2

75–79
év
3
3

80–89
év
2
1
3

90 év
-

Összesen
7
2
9

Jelenleg, a házi – segítségnyújtásra jellemzően az idősek és az elmagányosodott, - és
magáról gondoskodni már csak részben képes személyek lettek jogosultak. Az ellátotti
létszám kismértékű csökkenését egyrészt az elhalálozás, másrészt a teljes 24 órás
felügyelet szükségessége okozta, amelyet itt helyben az Idősek Otthonába történő
elhelyezésükkel tudtunk segíteni.

3.5. A fenntartó által biztosított szolgáltatási elemek formái
• Házi segítségnyújtásban a leghangsúlyosabb szolgáltatási elem az igénybevevő
gondozása. 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
támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb
életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását,
visszailleszkedését. Mindeközben fontos mozzanat, hogy a gondozás folyamata az
igénybevevő lakásán történik meg, az ő saját szuverenitásának a megtartásával.
Gondozási és ápolási feladatok körében (mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás,
ágyneműcsere, inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése, haj,
arcszőrzet ápolás, száj, fog és protézis ápolás, körömápolás, bőrápolás,
folyadékpótlás, étkeztetés(segédeszköz nélkül), mozgatás ágyban, decubitus
megelőzés, felületi sebkezelés, sztómazsák cseréje. Gyógyszer felíratása, gyógyszer
kiváltása, gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorizása, vérnyomás és
vércukor mérése, hely-és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül,
kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
valamint ezen eszközök követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia
határáig).
• Ebben a szolgáltatásban hangsúlyos elemként kapcsolódik össze a gondozással az
ellátott felügyelete. Az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a
szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló kontroll, melyet
a gondozónő személyesen végez. Felügyeletével megelőzzük a veszélyhelyzetek
kialakulását, illetve elhárítjuk azt, amennyiben bekövetkezne. Szükség esetén
felügyeljük a szociális intézménybe történő beköltözést.
• Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: személyi gondozás – és
szociális segítés keretében biztosítjuk, amikor az igénybe vevő segítése mindennapi
életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek
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intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló
lehetőségeket és eszközöket biztosítjuk, ha ezt saját háztartásában vagy annak
hiányában nem tudja megoldani.
• a) A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében
takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában,
fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben), mosás, vasalás
b) A háztartási tevékenységben való közreműködés körében
bevásárlás, segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében,
mosogatás, ruhajavítás, közkútról, fúrtkútról vízhordás, tüzelő behordása
kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai
kompetenciát igényel), télen hó eltakarítás és síkosság – mentesítés a lakás bejárata
előtt, kísérés.
• Személyi gondozás keretében valósul meg a tanácsadás szolgáltatási elem: főként
az igénybe vevő speciális élethelyzetei esetén, az ő bevonásával történő, jogait,
lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek
megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamatban, de ez jelenik meg az ellátott
érdekeinek védelmében végzett ügyintézés esetén is. Főként egyedül élő
ellátottaink, a közösségtől kissé elszigetelődve élnék a mindennapjaikat, de
gondozóink megfelelő információnyújtással is segítik őket, egyszerű vagy speciális
felkészültséget igénylő témában is.
• Étkeztetés szolgáltatási elem valósul meg az étkezést házi segítségnyújtással együtt
igénybe vevőknél. A hét minden munkanapján, a saját lakhelyükre való szállítással
gondoskodunk a napi egyszeri meleg ételükről.
• Megkeresés szolgáltatási elemet valósítanak meg gondozóink akkor, amikor az
utcán közlekedve egyik gondozottól a másikig, jelzéssel élnek feléjük azokról a
szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett, egyénekről akik, vélhetően
jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt bármilyen okból elérni nem tudják, és mi
közvetett vagy közvetlen módon felkutatjuk vagy elérjük őket, és felajánljuk a
nekik adekvát szolgáltatást.

3. 6. A szolgáltatások igénybevételének módja
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője szóbeli
vagy írásbeli kérelmére történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, ügyében
törvényes képviselője jár el.
Az ellátás iránti kérelmet szóban vagy írásban kell beterjeszteni az intézményhez.
Az írásban benyújtott kérelmet az e célra rendszeresített „Kérelem” nyomtatványon lehet
előterjeszteni.
A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a 9/1999 (XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú
melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.
Az intézmény a szóban benyújtott kérelem igényeket, az 1993. évi III. törvény 20.§ szerinti
személyi nyilvántartásban tartja nyilván, már az értékelő adatlap eredményei szerinti
kiegészítéssel.
A kérelem beérkezését követően, az intézményvezető, gondozási szükségletet
jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a gondozási
szükséglet mértékét. Az értékelő adatlapot másolatban átadja az ellátott részére.
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás, iránti kérelemről, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény 94/A paragrafusa értelmében,
az intézményvezető dönt.
Az ellátás igénybevételekor az ellátást igénylő és az intézményvezető a Szt. 94/C §-a
szerinti tartalommal, megállapodást köt. A megállapodás tartalmi elemeit a melléklet
részletezi.
Dokumentációk:
➢ a kérelem
➢ a 9/1999 (XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet, I része szerinti orvosi
igazolás, zárójelentések, ill. a II. része szerinti jövedelemnyilatkozat.
➢ a személyes szociális gondoskodásban részesülő személyekről, a Sztv. 20.§-a
szerinti nyilvántartás
➢ gondozási szükséglet vizsgálata 36/2007 (XII.22.) SZMM rendelet értékelő
adatlapja szerint
➢ megállapodás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 94/C. § (3) bekezdése alapján,
➢ ugyanezen jogszabály 27.§-a írja elő, hogy a szociális gondozó és a segítő
munkakörben foglalkoztatott napi tevékenységéről az 5. számú melléklet szerinti
tevékenységnaplót vezet, ellátottanként. A tevékenységnaplót, az intézményvezető
havonta írja alá, ellátottanként.
A térítési díjak megállapítása
A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó Házi segítségnyújtás szolgáltatásért térítési
díjat kell fizetni.
Az intézményi térítési díjat a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat
Intézményfenntartó Központ térítési díjakra vonatkozó határozata állapítja meg.
Az ellátott által fizetendő személyi térítési díjat, az előkészített iratok alapján, az
intézményvezető állapítja meg. A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj nem
haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő személy
rendszeres havi jövedelmének
- házi segítségnyújtás esetén a 25 %-át,
- étkeztetés és házi segítségnyújtás együttes igénybevétele esetén a havi jövedelem 30 %át.
Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, térítési díj fizetésére a
tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj
az intézményi térítési díjjal azonos összegű.
Az intézményi térítési díj összegét a fenntartó évente két alkalommal vizsgálhatja felül, és
változtathatja meg. Amennyiben az igénybe vevő a személyi térítési díjának összegét
vitatja, fellebbezéssel a fenntartóhoz fordulhat. A térítési díjat, az igénybevételt követő
hónap 20.-napjáig kell az intézmény számlájára, vagy pénztárába befizetni.
Az ellátott térítésidíj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha hat hónapon át
folyamatosan térítésidíj-tartozása áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi
személyi térítési díj összegét meghaladja, vagyoni, jövedelmi viszonyai viszont lehetővé
teszik a térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a térítési díjat megfizető személyt
írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról. (A
felmondás részletes szabályait a megállapodás tartalmazza.
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3.7. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja
➢ A szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről a Polgármesteri Hivatalban,
Családsegítő Szolgálatnál, kifüggesztett tájékoztató szórólapokból, a helyi újságból
a Nógrádmegyeri Hírmondó-ból kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők.
➢ További ismereteket nyújt még, a Virágsziget Gondozási Központ honlapja
www.megyerotthon.hu, és facebook oldala, a Virágsziget Gondozási Központ
facebookra történő beírásával.
➢ Illetve a Váci Egyházmegye Intézményfenntartó Központ internetes oldalán
keresztül, a www.szamaritanusszolgalat.hu/Intézményeink menüpont alatt is
tájékozódhatnak az intézmény szolgáltatási formáiról.

4. Az Idősek Otthona szakmai programja
4.1. A szolgáltatás célja, feladata
1. A szolgáltatás célja, hogy biztosítsa azoknak a gondozási szükséglettel rendelkező 18.
életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem
képes, valamint a rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, rá irányadó
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek a teljes körű ellátását, akik önmaguk
ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek.
2. Az Idősek Otthona feladata, az önmagukról gondoskodni nem képes, és megfelelő
ellátásuk, egészségi állapotuk és a napi négy órát meghaladó gondozási szükséglet miatt, a
szociális alapszolgáltatás keretében, lakóhelyükön már nem biztosítható, - akiknek
egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, és elsősorban az
irányadó öregségi korhatárt betöltött, időskorú személyek számára ápolás, gondozás, teljes
körű ellátás biztosítása tartós bentlakásos intézményi formában.
Feladata továbbá a szolgáltatást igénybe vevő személy részére az egyéni szükségletekhez
igazodó, személyközpontú segítségnyújtás biztosítása: fizikai, mentális és életvezetési,
melynek során az ellátott, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban
részesül.

4.2 A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő
kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása
Az Idősek Otthonának Nógrádmegyerben is célja a harmonikus, biztonságot, szeretetet adó
légkörben az igényszintnek megfelelő életkörülmény, jó életminőség biztosítása.
Az időskor velejárója a működéskapacitás beszűkülésével járó teljesítményváltozások, az
egészségi állapot romlása, betegségek kialakulása.
Megvalósítani kívánt programunk során törekszünk az idős ember mindenkori
szükségletei megsegítésében, s ebben célunk:
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•
•
•
•
•
•

az időskori problémák stabilizálása,
az elveszett működések helyreállítása,
az egyén környezetéhez való alkalmazkodásának elősegítése,
a környezet egyénhez való alkalmazása,
a szociális hátrányosság kiküszöbölése,
a magas szintű szociális védelem.

Az intézményben létrejövő kapacitások:
A Virágsziget Gondozási Központ Idősek Otthona, mint ápolást-gondozást nyújtó
intézmény Magyarország közigazgatási területén élő rászorultak részére nyújt teljes körű
ellátást.
Az Idősek Otthonában engedélyezett férőhelyszám, ellátható személyek száma 34 fő.
Az Otthon jelenleg is 34 fő idős, rászoruló egyén részére nyújt szolgáltatást.
A globális öregedés, a rászoruló idősek számának egyre jelentősebb növekedését hozza
magával, mely nagyban érzékelhető az évről-évre egyre hosszabb várólista kialakulásában,
meglétében.
Az Idősek Otthona biztosítja: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 67. §- ban meghatározottak szerinti teljes körű ellátást, életvitelszerű
tartózkodást, 24 órás felügyelet mellett.
A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő környezet és elhelyezést
ápolási, gondozási feladatok ellátása
mosás, szükség szerint ruházattal, textíliával történő ellátás
koruknak megfelelő napi háromszori étkezés biztosítása
higiénés tevékenység
rendszeres orvosi felügyelet, rehabilitáció
gyógyszer és gyógyászati segédeszközzel való ellátás
mentálhigiénés ellátás biztosítása
szellemi, kulturális és szórakoztató foglakozás, fejlesztési feladatok

1. Életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő környezet és elhelyezés
biztosítása
A Virágsziget Gondozási Központ, Idősek Otthona részlegében 34 fő állandó ellátását
végezzük.
Az Intézmény szép, rendezett környezetben található, az idősek kellemes pihenését
szolgáló gondozott, parkosított udvarral.
A korszerűen felújított, akadálymentes, napfényes és tágas intézményben az ellátottak 2 és
4 ágyas, új bútorokkal felszerelt szobákban vannak elhelyezve. Mindenkinek saját élettér
áll a rendelkezésére, ahol személyes ruházatát, tárgyait elhelyezheti.
A közösségi terekben a látogatók fogadására, valamint rendezvények megtartására
alkalmas társalgó, van kialakítva.
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Mindezek mellett található még az épületben befejező-tálaló konyha, tágas étkező,
mellékhelyiségek és zuhanyzók, nemek szerinti megosztásban. Iroda, nővéri szoba, orvosi
szoba, pihenésre alkalmas pihenőszoba, személyzeti öltöző és különböző raktárhelyiségek.
A fizikai biztonság érdekében olyan környezet került kialakításra, amelyben az idős
emberek könnyen tudnak tájékozódni, mozogni mind a lakószobájukban, mind az Otthon
bármely részén. Biztonságos közlekedésüket szolgálják a küszöböktől mentes,
kapaszkodókkal felszerelt folyosók, lépcsők, közlekedők.
2. Ápolási, gondozási feladatok ellátása
Az idős emberek biológiai tulajdonságaira a testi és lelki állapot változások jellemzőek.
Koruk előrehaladtával, egyre több nehézséggel, veszteséggel kell szembenézniük, úgy,
mint a testi erejük, az alkalmazkodási képességük csökkenésével, valamint érzékszerveik,
életfontosságú szerveik csökkent működésével, melyek mind kihatnak az egyének pszicho
szociális tényezőire.
Intézményünkben gondozási feladat alatt, az otthon szolgáltatását igénybe vevő személy
részére nyújtott olyan fizikai, mentális, életvezetési segítséget értünk, amely az idős ember
szükségleteihez alkalmazkodva, egyénre szabottan, megfelelő egyéni bánásmódban
részesítve segíti az ellátottat a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi
funkcióinak helyreállításában, képességei, készségei javításában, illetve azok
megtartásában.
Az ápolási, gondozási feladatok között a következő tevékenységeket kell ellátni:
A gondozók folyamatos munkarendben, munkaidőkeret alkalmazásával dolgoznak.
A gyógyszerek kiadagolása az éjszakás gondozó feladata. Éjszakás műszakban mindig két
dolgozó végez munkát.
A reggel a fekvő betegek mosdatásával kezdődik. Segítünk az öltözködésben, a fennjárók
mindennapi tisztálkodásában is. Fizikai ellátás keretében kell még ellátni az ellátottak
mozgatását, emelését a decubitus megelőzése érdekében, a tornáztatást, mobilizálást,
fürdetést, tisztába tevést, kéz-és lábápolást, a szennyes ruha gyűjtését, a tiszta ruha
kiadását, valamint az ágyneműk szükség esetén, illetve havi egyszeri cseréjét.
Fontos még a nővérek és ellátottjaink között kialakult jó hangulat és nyílt kommunikáció
mellyel sok mentális problémára fényt tudunk deríteni.
Az étkezések alkalmával megetetjük az erre képteleneket, mivel több mozgásában
korlátozott ellátottunk is van.
Ellenőrizzük a gyógyszerek bevételét.
Elvégezzük az orvos által előírt kezeléseket, kötözéseket, a gondozó nővérek az orvos
utasítására injekciót is beadhatnak.
Integrált intézményként az idősek nappali ellátásában tartózkodók is igénybe vehetik az
intézmény zuhanyzóit, ilyenkor nekik is segítünk a fürdésben, tisztálkodásban.
Az otthon lakóinak és a nappali ellátottak élete 8 órától, 16 óráig együtt zajlik, szorosan
összefonódik. A bejárók új híreket, mozgalmasságot hoznak a bentlakók életébe, ezért
eddig csak a kapcsolat előnyeit érzékeljük.
3. Mosás, szükség szerint ruházattal, textíliával történő ellátás
Az intézményben élők többsége saját ruházattal rendelkezik. Akinek nincs megfelelő
mennyiségű vagy minőségű ruházata, az Idősek Otthona – a teljes körű ellátás keretében 21

kiegészíti azt, hogy legalább három váltás fehérneművel, hálóruhával, valamint két váltás
évszaknak megfelelő felsőruházattal, cipővel illetve egyéb lábbelivel rendelkezzenek.
A saját és az intézmény által kiadott ruhát, és fehérneműt a mosás, illetve az esetleges
javítás után mindig ugyanaz a személy kapja vissza használatra, melyet az ellátott saját
monogramjának a diszkrét helyen történő megjelölésével biztosítjuk.
Intézményünk rendelkezik megfelelő számú és mennyiségű ágyneműgarnitúrával, ezért
saját ágyneműt nem kell hozniuk az ellátottaknak.
Az intézményben keletkezett szennyezett textíliák tisztítását - mosását, vasalását, - a felső
szinten kialakított mosodában végzi a mosó munkatársunk.
4. Étkeztetés biztosítása
Az otthon napi ötszöri étkezést biztosít: főétkezésként főtt ételt, egy héten kétszerháromszor meleg reggelit és vacsorát, az ellátottak egészségi állapotának, vonatkozó
előírásoknak megfelelően higiénikus, kulturált körülmények között.
Az étel vásárlása és az étlap összeállíttatása, - az intézményvezető és a Főzőkonyhán
dolgozó élelmezésvezető személyes felügyeletével, és a közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. évi EMMI rendelet betartásával
történik, mely figyelembe veszi az idős ember tápanyagszükségleteit, az egészséges
táplálkozás elemeit, miközben ügyel a változatosságra.
Amennyiben az étkezésben részesülő egészségi állapota indokolja, az orvos javaslatára az
ellátott részére a Megyeri Konyha Kft. főzőkonyháról,- ahol a főző vállalkozónak
hivatásos dietetikus szakember készíti el az étlapot, és az élelmezésvezető felügyeli a
megfelelő jogszabályok betartását,- ebben a formában szükség esetén biztosítani tudjuk a
diétás étkeztetést is.
A feladatellátás módja: intézményünkben alapelv, hogy mindenki egy időben, az
étkezőben történő felszolgálással étkezik. Akiknek ezt leromlott egészségi állapotuk nem
teszi lehetővé, azoknak a szobában történik a felszolgálás, de csak addig, amíg az állapotuk
újra lehetővé nem teszi a közösségi étkezést. Akik önállóan nem tudnak étkezni, azokat
megetetjük
Az étkezések időpontja:
•
•
•

Reggeli: 08.00 – 09.00
Ebéd:
12.00 – 13.00
Vacsora: 17.00 – 18.00

5. Higiénés tevékenység
Az otthon higiénés teendőit a különböző rendeletek, az intézmény belső szabályzatai, a
munkaköri leírások szabályozzák, mely tevékenységet nagy odafigyeléssel végzünk, és
elvégzését az intézményvezető rendszeresen ellenőrzi.
A higiénés tevékenység magában foglalja az ellátottak személyi higiénéjét, az otthon
környezetének higiénéjét és az élelmezés egészségügyi higiénéjét. Tálaló konyhánkon
HCCP minőségbiztosítási rendszert működtetünk.
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A személyi és környezeti tisztaság megőrzése, fenntartása mindannyiunk közös érdeke. Az
otthon dolgozóinak feladata a környezetei tisztaság folyamatos fenntartásának
megszervezése.
Az intézmény az ellátottak részére a tisztálkodáshoz biztosítja a szükséges eszközöket,
illetve a szakdolgozói segítséget. A gondozók a hét minden napján, - kötelezően előírt
fürdetési rend szerint, - nyújtanak segítséget a fürdéshez minden ellátottnak, s így a
gondozók látják az esetlegesen kialakulóban lévő, vagy már kialakult bőrbetegségeket,
fertőzéseket, és minél előbb megkezdik a megfelelő kezeléseket.
Az élelmezés egészségügyi higiéné betartásához az intézmény minden szakdolgozója
rendelkezik Közegészségügyi, Élelmiszerhigiéniai, Minőségügyi és Környezetvédelmi
alapvizsgával, melyek alapján legjobb tudása szerint végzi az élelmezéssel kapcsolatos
feladatokat.

6. Rendszeres orvosi felügyelet, rehabilitáció
Az egészségügyi ellátás a megelőző-gyógyító ellátás alapelvéből indul ki, mely szerint
alapvető feladat az egészségesek védelme, a megbetegedés, a kóros folyamatok
megelőzése, késleltetése, a már kifejlődött betegség korai felismerése és gyógyítása.
Az intézmény biztosítja a rendszeres, intézményi orvosi felügyeletet és szükség szerint a
szakorvosi ellátást. Gondoskodik a napi 24 órás, orvosi útmutatás alapján, koordináló
gondozó irányítása mellett végzett ápoló-gondozói felügyeltről.
Az otthonba beköltözőt az intézmény orvosa megvizsgálja, felméri a fizikai, egészségügyi
és mentális állapotát, ápolási anamnézist készít. Majd az egyénenkénti alapápolási
feladatok dokumentálására dekurzus lap kerül vezetésre, melyen az orvos folyamatosan
nyomon tudja követni, az ellátottak egészségügyi állapotának változásait.
A heveny betegségek kialakulását a beteg mellett szolgálatot teljesítő szakdolgozó jelenti
az otthon orvosának, illetve a vezető ápolónak, ügyeleti időszakban pedig a körzeti
ügyeletes orvosnak.
Az idült betegségben szenvedők állandó orvosi felügyeletet igényelnek. A betegségtől
függően az orvos rendszeresen ellenőrzi a beteg állapotát. A talált elváltozást az
egészségügyi törzslapon vezeti, így bármikor képet lehet kapni a kórfolyamat alakulásáról.
A rehabilitáció: intézményünkben a rehabilitáció (a betegséget megelőző állapotba való
visszakerülés) fontos elv. Az érintettek állapot javítására, szinten tartására, a szakdolgozók
egyénre szabott mozgásterápiát alkalmaznak, amely kezdődik a rendszeres, mindennapos
reggeli tornával, mobilizálással és folytatódik a nap folyamán különböző pulzusszám
növelő tevékenységek, így pl.: labdagyakorlatok, végezetésével, személyre szabott
masszírozással, infrás masszírozó készülék használatával.
Az alapellátáson túl rendszeres prevenciós tevékenységet végzünk intézményünkben a
diabetes és a hipertónia betegségek kialakulásának megelőzésére és a meglévők szinten
tartására. Ezt felvilágosító előadások szervezésével és rendszeres - havi egyszeri vérnyomás és vércukorméréssel valósítjuk meg.
Amennyiben az idős ember egy adott megbetegedése miatt szakorvosi ellátásra szorul, az
intézmény orvosa állítja ki a számára szükséges beutalót.
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Az intézmény ellátottait a kórházba utalás általános elvei szerint a területileg illetékes
kórházak megfelelő osztályai kötelesek felvenni. Heveny megbetegedések, illetve
életveszély esetén a beteget kórházba utalhatja az intézmény orvosa és az ügyeletes orvos.
7. Gyógyszer és gyógyászati segédeszközzel való ellátás
Intézményünk az alapgyógyszer csoportba tartozó gyógyszerekből rendelkezik megfelelő
mennyiségű (az ellátásban részesülők rendszeres, illetve eseti gyógyszer szükségleteihez
igazodó) készlettel.
Az alapgyógyszer készletet havonta az intézmény háziorvosa állítja össze a koordináló
ápoló, gondozó javaslata alapján. Az összeállításnál figyelemmel kell lenni az ellátottak
egészségi állapotának javítására, szinten tartására, rehabilitációjára, valamint az
esetlegesen előforduló sürgős ellátás esetére is.
Az alapkészletbe tartozó gyógyszereket intézményi költségen szerezzük be. Az
alapkészletbe nem tartozó gyógyszerek költsége az ellátottakat terheli.
(Természetgyógyászati szerek, hozzátartozók kívánságára adott vitaminok, gyógyhatású,
nem támogatott készítmények, stb.)
A testközeli gyógyászati segédeszközök költsége a lakókat terheli. Ebbe a körbe tartoznak,
pl. a szemüvegek, a lúdtalpbetétek, a gyógycipők. Kivételt képeznek azonban az
ínkontinens betegek ellátásához szükséges anyagok, eszközök (pl. pelenkák, betétek)
beszerzése, mely intézményi költségen történik.
Ezen kívül a test távoli gyógyászati segédeszközök – pl. a különböző tám botok,
járókeretek, kerekes székek, szoba WC, WC-magasítók stb. – beszerzési költsége, a lakó és
az intézmény külön egyéni megegyezésén alapul, amikor is figyelembe vételre kerül az
ellátott jövedelmi helyzete. Alapelvünk, hogy betegségük kezeléséhez, az életvitel
megkönnyítéséhez szükséges gyógyászati segédeszközök nélkül, a gondozottak nem
maradhatnak.
Gyógyszereléssel kapcsolatos fontos tudnivalók
1. Gyógyszert az ellátottak csak az orvosi utasításra előírt adagban szedhetnek.
2. Minden ellátott részére egyedileg határozza meg az orvos, hogy szükség esetén
milyen gyógyszereket, milyen mennyiségben kaphat. A szükség szerint rendelt
gyógyszereket az ellátott gyógyszernyilvántartó lapján ok, név és dózis
maghatározásával jelölni kell. A szükség szerint adott gyógyszer mennyiségét,
időpontját az eseménynaplóban rögzíteni kell. Placebo adását, és annak „hatását” is
dokumentálni kell (az orvos számára érdemi információt jelenthet.)
3. Szükség esetén a gondozónak ellenőriznie kell, hogy az ellátott valóban lenyelte-e a
gyógyszert.
4. Gyógyszercsere felismerése esetén az orvost haladéktalanul értesíteni kell, az eset
körülményeiről részletes jegyzőkönyvet kell készíteni.
5. A koordináló ápoló, gondozó feladata a gyógyszerkészlet rendszeres ellenőrzése
annak érdelében, hogy lejárt szavatosságú, illetve forgalomból kivont
gyógyszerkészítmény felhasználásra ne kerülhessen.
6. Az ellátottak saját vagy hozzátartozóik kívánsága szerint saját költségükön
szerezhetik be azokat az orvos által jóváhagyott gyógyszereket, vagy gyógyhatású
készítményeket, melyek az ellátott számára nem ellenjavalltak, de az intézmény
által biztosított gyógyító-megelőző kezeléshez nem feltétlenül szükségesek.
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8. Mentálhigiénés ellátás biztosítása
Mentálhigiénés ellátás keretében biztosítjuk
- személyre szabott bánásmódot
- a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos
megbeszélést
- a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit
- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit
- a gondozási tervek megvalósítását
- a hitélet gyakorlásának feltételeit
- segítjük az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és
működését
A mentálhigiénés ellátás feladata az otthonban élő idős embernél, olyan
személyiségszerkezet fenntartása, amely alkalmassá teszi őt arra, hogy belső lelki
harmóniáját megőrizve környezetébe be tudjon illeszkedni és ott békében éljen.
Ennek érdekében minden ellátottal közösen, az igények és a mentális állapot felmérése
után gondozási tervet készítünk. A gondozási tervek készítését és összehangolását a
szociális munkatárs munkakörben foglalkoztatott mentálhigiénés feladatokat ellátó
munkatársunk koordinálja.
Minden szakdolgozónak van egy kb. 5-6 fős lakókból álló kiscsoportja, akiknek az életét,
fokozottabban figyelemmel kell kísérnie. Így egy –egy dolgozó sokkal mélyebben meg
tudja ismerni a hozzá tartozó ellátottak életútját, meglévő és hiányzó szükségleteit,
kapcsolatait, az éppen aktuálisan felmerülő gondjait, problémáit, és hatékonyabban tudja
őket segíteni, az egyénre szabott bánásmód még erőteljesebben tud érvényesülni. A
gondozók figyelemmel kísérik, hogy a rájuk bízott emberek kapnak – e levelet, vagy
érkeznek – e hozzájuk látogatók. Amennyiben ez ritkul, vagy elmarad, a szakemberek
elősegítik a családi kapcsolatok visszaállítását, ápolását, fenntartását. Amennyiben az
ellátott egészségi állapota lehetővé teszi, segítséget nyújtunk ahhoz is, hogy távollétüket a
családjuk körben töltsék.
Természetesen minden gondozó odafigyel valamennyi ellátottra is, és amennyiben
megoldatlan problémát észlelnek, estemegbeszélések keretében találnak megoldást az
egyén problémájára, és segítik őt.
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 gondozók
segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátottak között baráti kapcsolatok jöjjenek létre, és
ne forduljanak elő értelmetlen viták, beilleszkedési zavarok. Jellemzően a különféle
érdeklődési köröknek megfelelően alakulnak ki erősebb társas kapcsolatok az otthonban. A
programkialakítás is, ezekre a jól összeszokott csoportokra épül.
A társadalommal való kapcsolattartás elősegítése érdekében szervezünk olyan
programokat, melyeken óvodás, iskolás gyermekek adnak műsort az időseknek, illetve
részt veszünk a községben rendezett ünnepségeken, kirándulásokat szervezünk, Idősek
Napján, pedig a falu szinte minden időskorú tagjával találkozhatnak, beszélgethetnek
időseink.
Ezen felül nagyon előnyösnek tartjuk, hogy a Virágsziget Gondozási Központ épületében a
Nappali ellátottak, és az Idősek Otthona ellátottjai élete szorosan összefonódik, mivel nap,
mint nap 8-16 óra között sok közös programot szervezünk számukra a nagyméretű
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társalgóban. A bejárók, mozgalmasságot, új híreket hoznak a bentlakók életébe, így
időseink is benne tudnak maradni a faluközösség életében.
Intézményünk a vallásgyakorlás szempontjából ökumenikus, a katolikusok számára a
hitélet gyakorlását külső segítők, pl. helyi KARITASZ tagok bevonásával biztosítjuk, akik
imaórákat tartanak, valamint havonta tart szentmisét a helyi plébános. Az evangélikus
ellátottakkal a salgótarjáni központi evangélikus gyülekezet plébánosa, míg a baptista
vallást gyakorló ellátottakkal a szintén salgótarjáni baptista plébános tart időszakosan
kapcsolatot.
9. Szellemi, kulturális és szórakoztató foglalkozás, fejlesztési feladatok
Intézményünkben igyekszünk mindent megtenni az ellátottak testi-lelki aktivitása
fenntartásának megőrzése érdekében.
Az aktivitást segítő fizikai tevékenység keretében rendszeresen szervezünk közös reggeli
tornát, melyben a részvétel önkéntes, de igyekszünk időseinket minél szélesebb körbe
bevonni.
A fizikai aktivitást segíti az intézményen belüli házkörüli munkákba való bevonás
személyre szabott elfoglaltság biztosításával.
Ellátottaink életének színesebbé tételéhez rendelkezésre állnak különféle társasjátékok,
sakk, dominó, kártya, fa építőelemek, kisebb sporteszközök, szórakoztató elektronika.
A kertben labdázást, sorversenyt és nyársalást, laskasütést, bográcsolást szervezünk
időseink és nappalisaink szabadidős elfoglaltságaként.
A különböző ünnepnapokat kulturális műsorokkal ünnepeljük, amelyekben aktívan részt
vesznek ellátottaink is.
Az intézmény nyitvatartási rendje:
Az intézmény folyamatos nyitvatartással üzemel. Látogatókat lakóink nyugalmának
megőrzése érdekében, délelőtti napszakban és délutáni napszakban, meghatározott időben
fogadjuk, melyről folyamatos tájékoztatást nyújtunk.
Az intézményben az elhunytakkal kapcsolatos feladatok:
Az intézmény gondoskodik az elhunyt:
• elkülönítéséről, végtisztességre való felkészítésről,
• elszállíttatásának megszervezéséről,
• a törvényes képviselő, valamint egy fő közeli hozzátartozó értesítéséről,
• ingóságainak számba vételéről, megőrzéséről, valamint a hagyatéki végzést követően az
örökösöknek történő átadásáról.
Az elhunyt eltemettetését a hozzátartozók intézik, kivéve, ha erről az elhunyt az intézmény
felé másképpen rendelkezett, s a temetés költségének fedezetét is biztosította. Amennyiben
ez nem történt meg és hozzátartozó sem lelhető fel, úgy az intézményvezető kezdeményezi
a köztemetés elrendelését a települési önkormányzatnál.
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4.3. A más intézményekkel történő együttműködés módja
A helyi szociális háló jó működtetése megkívánja, hogy mi a szociális szolgáltatásokat
biztosító Virágsziget Gondozási Központban, nyitottak és együttműködőek legyünk a
területünket érintő problémák mielőbbi megoldásához. Ennek érdekében széleskörű
együttműködésre van szükség az alábbiakban felsorolt társintézményekkel:
• A szociális szakembereink munkájuk során elsősorban szorosan együttműködnek
az intézmény keretein belül működő minden ellátási részleggel, étkeztetés, házi
segítségnyújtás, nappali ellátás és a bentlakásos otthon. A jelzések, az információk
megfelelő átadása segíti elő, hogy a velünk kapcsolatba kerülő rászoruló emberek,
mielőbb a nekik megfelelő ellátáshoz jussanak.
• Együttműködünk az egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatókkal, a helyben
lévő háziorvos, az intézményünk orvosa is egyben, aki akut esetekben szinte
azonnal elérhető és jelzésre perceken belül az intézményben tud lenni. Ezen kívül
heti 2-2 órában tart rendelést az intézményben. Délután 17 órától pedig a szécsényi
városi ügyelettel vesszük fel a kapcsolatot szükség esetén. Továbbá, amikor az
időseknek már szakellátásra van szükségük, akkor a megyei betegszállítást
vesszük igénybe a szakrendelésekre, kórházba való bejuttatásukhoz. Ellátottainkat
szükség esetén fogadják, mind a Salgótarjánban (megyeszékhelyen) működő, Szent
Lázár Megyei Kórház, mind a Balassagyarmaton működő Dr. Kenessey Albert
Kórház –és rendelőintézet megfelelő osztályain. Gyógyszerbeszerzés tekintetében
jelenleg a salgótarjáni BENU Fagyöngy Gyógyszertárral vagyunk jó
kapcsolatban. Gyógyászati segédeszköz beszerzéseinket mind a Hartmann cég,
mind a TZMO (régi BELLA) cég segítségével bonyolítjuk.
• Jelzési kötelezettségük révén időnként kapcsolatba kerülünk, a helyben bizonyos
napokon működő Családsegítő Szolgálat munkatársaival.
• Az ellátottak érdekvédelme érdekében, valamint ügyeinek intézése érdekében jól
együtt tudunk működni a Polgármesteri Hivatallal, és a helyben működő
Postával.
• Jó kapcsolatokat alakítottunk ki már az elmúlt évek során a helyi kulturális életet
meghatározó közösségekkel. Állandó szereplői az év közbeni ünnepségeinknek a
helyben működő Napsugár Óvoda kisgyermekei, valamint a Mikszáth Kálmán
Általános Iskola hol alsó, - hol felső tagozatos diákjai.
• A helyi civil kulturális élet fő mozgatója ebben a kis községben az „Együtt –
Egymásért” elnevezésű Egyesület. Akik egyéb tevékenységeik mellett, sokat
tesznek a helyi hagyományok továbbadásáért a kicsik és nagyok számára. Illetve
rendszeres résztvevői és segítői a Gondozási Központunkban szervezett
programjainknak.
• Az Idősek Otthonában folyó tevékenység és az időseink legfontosabb civil
támogatója a Szívdobbanás Nógrádmegyerért Alapítvány.
• Intézményünkkel szemben található a Radics István Művelődési Ház, így az
általuk szervezett rendezvényekre könnyen át tudnak jutni intézményünk ellátottai.
Valamint minden évben ez az intézmény ad helyet a nagyszabású Idősek Napjára
szervezett rendezvénynek.
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• Jó kapcsolatot ápol intézményünk a helyi katolikus egyházközséggel, és annak
helyi segítő szervezetével a KARITASZ-szal.

4.4. Az ellátandó célcsoport megnevezése
Nógrád megye festői szépségű vidékén található Nógrádmegyer, mely 2000 fő alatti,
kistelepülés.
Ma már mindenki előtt ismert, hogy öregedő társadalomban élünk. A születések számának
csökkenése következtében az idősek aránya a népességen belül folyamatosan emelkedik,
ugyanakkor a fejlett ipari országokéhoz hasonlóan, a halandóság csökkenése miatt
növekszik a várható élettartam.
Nógrád megyében, amelyben az ország teljes lakosságának csupán a 2,2%-a él, a 60 év
felettiek száma 49082 fő, amely a megye összlakosságának a 22,67 %-a, ez alapján
elmondható, hogy Nógrád megye az ország megyéi közül a „legöregebb” megyék közé
tartozik.
Nógrádmegyerben a 60 év felettiek száma közel 300 fő, fontos döntése volt tehát a
településnek, amikor felvállalta a rászoruló idős emberek szakellátásban történő
gondozását.
Az elmúlt huszonöt év idősgondozását tekintve Nógrádmegyer vezető szerepet játszott a
környező falvakból érkező idősek ellátásában is, jelenleg pedig már az Idősek Otthona
ellátási területe az ország egész területére kiterjed.
Az Idősek Otthona statisztikai jellemzői:
A szakmai program módosításának időpontjában a lakók száma összesen 35 fő.
Nemenkénti megoszlás szerint 31 nő és 4 férfi.
Életkori megoszlás:
Idősek Otthona
50 -55
év
Nő
Férfi
Összesen
-

56 –
60 év
-

61 –
65 év
1
1

66 –
70 év
1
1

71 –
75 év
1
-

76 –
80 év
3
2
5

81 –
85 év
14
14

86 –
90 év
11
11

91 –
95 év
2
2

Összesen
31
4
35

Fontos tudni, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 92/K. § (5) szerint az intézményben ellátottak száma egyetlen napon sem
haladhatja meg b ) bentlakásos intézmény esetén a szolgáltatói nyilvántartásba véglegessé
vált döntéssel bejegyzett férőhelyszám százöt százalékát, éves átlagban pedig a
férőhelyszám száz százalékát. Ha az intézményben egymást követő hatvan napot
meghaladóan a szolgáltatói nyilvántartásba véglegessé vált döntéssel bejegyzett
férőhelyszámnál több személyt látnak el, a fenntartó köteles kérelmezni a szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását.
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Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve külön jogszabályban meghatározott
egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján
nyújtható.
Az Idősek Otthona ellátja:
• azokat a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, gondozási szükséglettel
rendelkező időseket, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést
nem igényel, de rendszeres felügyeletre, gondozásra van szükségük. Nem vehető
fel az intézménybe olyan személy, aki olyan fokú pszichiátriai vagy
szenvedélybetegségben szenved, amelynek az ellátását az intézmény szakmai
szempontok alapján vállalni nem tudja. Ennek eldöntésére az intézmény vezetője és
orvosa együttesen jogosult.
•

azok a 18. életévüket betöltött, gondozási szükséglettel rendelkező személyek is
felvehetők, akik betegségük vagy fogyatékosságuk miatt nem tudnak önmagukról
gondoskodni, ha ellátásuk, más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem
biztosítható.

•

az Idősek Otthonába felvehető az ellátást igénylővel, az ellátás igénylésekor
legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére, és fogyatékos közeli
hozzátartozója, akkor is ha napi négy órát meghaladó gondozási szükségletet
megállapító szakvéleménnyel nem rendelkezik.

4.5. A fenntartó által biztosított szolgáltatási elemek
A bentlakásos ellátást nyújtó Idősek Otthona a már fentiekben ismertetett tevékenységei
alapján a következő szolgáltatási elemeket biztosítja ellátottai számára: a megkeresés,
lakhatás, gondozás, az étkeztetés, a felügyelet, tanácsadás, esetkezelés,
gyógypedagógiai segítségnyújtás, háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
szállítás, készségfejlesztés, közösségi fejlesztés.

4.6. Az ellátás igénybevételének módja
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Ha az ellátást
igénylő cselekvőképtelen, ügyében törvényes képviselője jár el.
Az ellátás iránti kérelmet szóban vagy írásban kell beterjeszteni az intézményhez.
Az írásban benyújtott kérelmet az e célra rendszeresített „Kérelem” nyomtatványon lehet
előterjeszteni.
Az intézmény a szóban benyújtott kérelem igényeket, az 1993. évi III. törvény 20.§ szerinti
személyi nyilvántartásban tartja nyilván.
A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a 9/1999 (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú
melléklet, I része szerinti orvosi igazolást, a II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot és III
része szerinti vagyonnyilatkozatot is.
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A személyes gondoskodást nyújtó, ellátás iránti kérelemről, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény 94/A-C paragrafusa értelmében, az
intézményvezető dönt.
A kérelmek, a beérkezés sorrendjében nyilvántartásba kerülnek az intézmény
iktatókönyvébe. A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi
kérelmet. Több soron kívüli igény esetén, az intézmyényvezető, az intézmény orvosának
javaslatait is figyelembe véve, dönt az ellátást kérők elhelyezésének sorrendjéről.
Az intézményi elhelyezést megelőzően előgondozást kell végezni. Az előgondozás során el
kell készíteni a gondozási szükséglet felmérést, és tájékoztatást kell nyújtani a várható
térítési díj nagyságáról, valamint az intézmény házirendjéről.
A 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi
állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának 3. melléklete szerinti
értékelő adatlapon az igénylő orvosa közreműködésével kerül megállapításra az új igénylő
irányadó gondozási szükséglete.
Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel
meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.
Az Idősek Otthonába történő felvétel, az „Értékelő adatlapon” III. fokozatot elérő,
gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható.
Az intézményi jogviszony keletkezését az intézmény vezetőjének intézkedése alapozza
meg, az ellátottal megállapodást köt. Döntéséről írásban, csak elutasítás esetén értesíti az
igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Amennyiben az ellátást igénylő, ill. törvényes
képviselője a döntést vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon
belül a fenntartóhoz fordulhat.
A felvételt megelőzően, az intézmény vezetője és az ellátott „Megállapodást” köt, amely
tartalmazza:
- az intézményi ellátás időtartamát,
- az intézmény által nyújtott szolgáltatás formáját, módját és körét
- a személyi térítési díj megállapításra és fizetésére vonatkozó szabályokat.
Amennyiben az intézmény a megállapodásban vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, az
ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat az intézmény vezetőjéhez, vagy az
érdekképviseleti fórumhoz. Az intézményvezető intézkedését vitató személy panaszával a
fenntartóhoz is fordulhat.
Az intézményvezető, távolléte esetén az adatrögzítői meghatalmazással rendelkező más
személy intézményünkben az intézményvezető helyettes, a megállapodás megkötését
követően, ennek tényét és az új ellátott személyes adatait az országos TAJ alapú
nyilvántartási rendszerben a KENYSZI-ben rögzíti.
(A KENYSZI mozaikszó, jelentése Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást
Igénybevevőkről. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2012. július 1-jétől vezette be a
KENYSZI-t, ami egy TAJ-szám alapú nyilvántartási rendszer a szociális szolgáltatásokat
igénybe vevőkről. A nyilvántartást a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH)
működteti.)
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A szolgáltatást igénybevevőket az intézményvezető, vagy az általa kijelölt jelentési
kötelezettségre jogosult dolgozók naponta jelentik ebben a KENYSZI rendszerben. A
jelentés elmaradása szankciókat vonhat maga után, ezért is nagyon fontos, hogy
dolgozóink pontos, precíz, felelős magatartással végzik jelentési kötelezettségeinket.

Térítési díj
Az intézményi térítési díj napra megállapított összegét a Váci Egyházmegye Szamaritánus
Szolgálat Intézményfenntartó Központ térítési díjakról szóló határozata állapítja meg,
melynek módosítására minden év áprilisáig, ezt követően még egy alkalommal jogosult.
Az ellátást igénybe vevő, illetve a fizetésre kötelezett egyéb személy a megállapodás
szerinti ellátásokért személyi térítési díjat köteles fizetni.
A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben
állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban
tájékoztatja.
Az intézmény vezetője az intézményi ellátás (szolgáltatás) nyújtásának megkezdését
megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő, havi rendszeres jövedelmét, pénz és
ingatlanvagyonát.
A jövedelem meghatározását az (Szt.) 4.§ (1) a) pontja tartalmazza.
A térítési díj megállapításának szabályait a (Szt.) 117.§ 117/A§ 117.§/B § paragrafusai
tartalmazzák.
- Idősek Otthona intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő
személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre
vonatkozó jövedelemhányadot.
- A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 80%-át.
- Idősek Otthona intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi
térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri, vagy meghaladja az
intézményi térítési díj összegét.
- Ha Idősek Otthona intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az
intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a
személyi térítési díj megállapítása során a jövedelemhányad és az intézményi
térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.
- Ha Idősek Otthona intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az
intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős
pénzvagyonnal, –a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod
részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési
díjjal megegyező összeg. Ha az ellátásra jogosult a térítési díjat egészben vagy
részben nem képes megfizetni a tartási képesség vizsgálata után a tartásra köteles
hozzátartozók kötelezettek a személyi térítési díj megfizetésére/kiegészítésére.
- Tartásra köteles az a közeli hozzátartozó, akinek családjában az egy főre jutó havi
rendszeres jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének két és félszeresét.
- Több egy sorban kötelezhető hozzátartozó esetén a térítési díjat vagy annak hiányzó
részét a hozzátartozók jövedelmi viszonyai alapján - arányosan megosztva - kell
megállapítani.
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A térítési díj megfizetésére kötelezett az ellátásáért fizetendő térítési díjat, a tárgyhót
követő hónap 10. napjáig köteles megfizetni. Az ellátásban részesülő személy egy naptári
évben összességében a két hónapot (max.62 napot) meg nem haladó távolléte idejére a
megállapított személyi térítési díj 20% fizeti. A két hónapot meghaladó távolléte idejére:
egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési
díj 40%-át, egyéb esetben a személyi térítési díj 60% fizeti.
A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. Nem minősül távollétnek a rendszeres
hétvégi távollét.
Amennyiben az ellátást igénybe vevő, vagy más személy kijelenti, hogy nem kívánja a
személyi térítési díj megállapításához, valamint felülvizsgálatához szükséges adatokat
közölni, egyidejűleg Nyilatkozik az ellátást igénybevevő, vagy a térítési díjat megfizető
más személy arról, hogy vállalja a mindenkori intézményi térítési díj és a számára
megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését, ebben az
esetben jövedelem vizsgálat lefolytatására nem kerül sor.
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 díjfizetési kötelezettségének nem tud
eleget tenni, vagy ha jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%
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.
Jogorvoslat a személyi térítési díj megállapításával kapcsolatban
Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi
térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, egyházi és
nem állami fenntartó esetén a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását.
A fenntartó döntéséig, illetve a bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított
személyi térítési díjat kell megfizetni.
A díjfizetés elmulasztása esetén követendő eljárás
Abban a nem kívánt esetben, ha a személyi térítési díj megfizetésére kötelezett személy,
fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézmény vezetője 15 napos határidő
megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felszólítja az elmaradt térítési díj
befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telik el, az intézmény vezetője a kötelezett
nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott
díjhátralékból az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja az intézmény
fenntartóját a személyi térítési díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése
érdekében. Amennyiben az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető,
személyi térítési díj-fizetési kötelezettségének - annak ellenére nem tesz eleget, hogy azt
jövedelmi, vagyoni viszonyai egyébként lehetővé tennék, ebben az esetben, és hat hónapon
át folyamatosan fennálló térítési díj tartozása esetén, melynek összege a kéthavi személyi
térítési összegét meghaladja, intézményi jogviszonya megszüntethető. Ez a szabály nem
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alkalmazható, ha a kötelezett ingatlanvagyonán jelzálogjog került bejegyzésre. Tartozás
esetén három hónap elteltével írásban tájékoztatni kell a jogkövetkezményekről.
Az intézményi jogviszony megszüntetéséről a jogosult és képviselője írásbeli értesítést
kap, amellyel ha nem ért egyet, a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz
fordulhat.
A fenntartó jogerős döntéséig a szociális ellátást változatlan feltételek mellett fenn kell
tartani.
Dokumentációk:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Kérelem
Egészségi állapotra vonatkozó igazolás
Jövedelemnyilatkozat
Vagyon nyilatkozat
A személyes szociális gondoskodásban részesülő személyekről, a Sztv. 20.§-a
szerinti nyilvántartás
Előgondozási lap 9/1999(XI.24) SZCSM rendelet 2.sz. melléklete.
Gondozási szükséglet vizsgálata Értékelő adatlap 36/2007(XII.22.) SZMM rendelet
3.sz melléklete szerint
Megállapodás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 94/C. § (3) bekezdése alapján,
Egyéni gondozási terv a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM
rendelet 8/A-9 §
Nyilvántartás a gondozási és élelmezési napok számának alakulásáról.
29/1993(II.17.) Kormányrendelet. 4. számú melléklet.

4.7. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja
➢ A szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről a Polgármesteri Hivatalban,
Családsegítő Szolgálatnál, kifüggesztett tájékoztató szórólapokból, a helyi újságból
az időszakosan megjelenő Nógrádmegyeri Hírmondó-ból kaphatnak tájékoztatást
az érdeklődők.
➢ További ismereteket nyújt még, a Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központ
honlapja www.megyerotthon.hu, valamint naprakész információkkal szolgálunk
facebook-os oldalunkon, ahol a Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központ
beírásával ismerősnek lehet jelölni intézményünket, akiket mi minden esetben
visszajelölünk.
➢ Illetve a Váci Egyházmegye Intézményfenntartó Központ internetes oldalán
keresztül, a www.szamaritanusszolgalat.hu/Intézményeink menüpont alatt is
tájékozódhatnak az intézmény szolgáltatási formáiról.
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VÁCI EGYHÁZMEGYE SZAMARITÁNUS SZOLGÁLAT
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT
2600 Vác Báthori M. u. 4.
VIRÁGSZIGET GONDOZÁSI KÖZPONT/SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 139.
Tel.:32/376-016, Tel,Fax:32/576-015, Mobil: 30/177-6136
e-mail: viragsziget@vaciegyhazmegye.hu, weboldal:www.megyerotthon.hu
Ikt.szám:………….../20……….

M E G Á L L A P O DÁ S
Szociális étkeztetés biztosítására
I. Jelen megállapodás létrejött egyrészről:
I.1. Az ellátást nyújtó intézmény (továbbiakban intézmény)
Intézmény neve: VIRÁGSZIGET GONDOZÁSI KÖZPONT
Intézmény címe: Nógrádmegyer Petőfi út 139.
Képviselőjének neve, beosztása: Király Attiláné, intézményvezető
Intézményt fenntartó neve: Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ
Intézményt fenntartó címe: 2600 Vác, Báthori M.u.4.
Képviselőjének neve, beosztása: Pálfay Gellért, igazgató
I.2. Az ellátást igénybe vevő:
Neve: .............................................................................................................................................................
Születési név:..................................................................................................................................................
Állampolgársága:............................................................................................................................................
Lakcíme: .........................................................................................................................................................
Telefonszáma: ................................................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................................................
Születési helye, időpontja: ..............................................................................................................................
TAJ. száma: ...................................................................................................................................................
I.3. Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője vagy tartásra, gondozásra köteles és képes személy:
Neve: .............................................................................................................................................................
Születési név:..................................................................................................................................................
Rokonsági fok: ...............................................................................................................................................
Születési helye, ideje: .....................................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................................................
Lakcíme: .........................................................................................................................................................
Telefonszáma: ................................................................................................................................................
Között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
II. A megállapodás tárgya:
Az intézmény az idősek alapellátása keretében történő szociális étkeztetést, alapító okirata, és a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően, jelen megállapodásban szabályozott módon nyújtja:
1. Az intézmény a szociális ellátást.............év..........................hó.............naptól kezdődően határozatlan
időtartamra biztosítja, elvitellel, lakásra szállítással, helyben fogyasztással. (Megfelelőt kérjük aláhúzni)
2. Az intézmény az ellátást…........ év ......................hó ............naptól, .............év .........................hó
............napig határozott időtartamra biztosítja, elvitellel, lakásra szállítással, helyben fogyasztással.
(Megfelelőt kérjük aláhúzni).
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III. Az intézmény szolgáltatásai:
A szolgáltatás biztosítása előtt, a szolgáltató az igénybe vevő részére felvilágosítást nyújt, az ellátás
igénybevételének rendjéről, a szolgáltatás tartalmáról, és az ide vonatkozó jogszabályokról.
1. Az intézmény minden napon biztosítja:
a./ a napi egyszeri meleg ebéd főzőhelyről történő elvitelét, illetve szükség esetén az ebéd kiszállítását.
b/ a szolgáltató az igénybe vevő számára az étkeztetést, a Megyeri Konyha Kft. által működtetett, 3132
Nógrádmegyer, Petőfi út 140. szám alatt működő főzőhelyről biztosítja.
c./ házhozszállítás esetén, a főzőkonyháról az étel elkészítését követően, maximum 3 órán belül megtörténik
a lakásra szállítás.
d./ a szolgáltató biztosítja a heti étrend megismerését, a szociális központban, és a főzőkonyhán kifüggesztve.
e./ a szolgáltató, házhozszállítás esetén, az igénybe vevő személyes adatait, az élet és lakáskörülményeire
vonatkozó információkat, az Adatvédelmi törvény és a Szociális Munka Etikai Kódexének megfelelően
kezeli.
IV. Az igénybe vevő vállalja, hogy:
1. Elvitellel történő étkeztetésnél, a főzőhelyről minden munkanapon, 12 órától, 13 óráig, átveszi az
ebédet.
2. Az étel átadását követően az elfogyasztásig gondoskodik a megfelelő tárolásról.
3. Házhozszállítás esetén, köteles, minden napra tiszta ételest biztosítani a másnapi szállításhoz.
4. Helyben fogyasztás a Virágsziget Gondozási Központ éttermében lehetséges, naponta, 12 és 14 óra
között.
5. Biztosítja az ételt szállító, vagy a térítési díjat beszedő munkatárs bejutását a lakásába.
6. Az étkeztetés szüneteltetését, három munkanappal előbb bejelenti, mert csak ebben az esetben áll
módunkban azt figyelembe venni.
7. Ellátása érdekében, együttműködik a szolgáltatást nyújtó munkatársakkal.
8. Tájékoztatást nyújt az ellátást befolyásoló változásokról, /például: jövedelem változás/, a változást
követő 8 napon belül.
V. Térítési díj:
1. Az ellátást igénybe vevő a jelen megállapodás szerinti ellátásért térítési díjat köteles fizetni.
2. Az intézményi térítési díjat a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó- térítési díjra vonatkozó aktuális rendelete határozza meg.
A rendelet alapján, valamint az ellátást igénybe vevő rendszeres, havi jövedelmének alapulvételével az
intézményvezető által kerül megállapításra, az ellátott által fizetendő személyi térítési díj összege, mely az
igénybe vevő jövedelmének 30%-át, nem haladhatja meg. Illetve 30%-át abban az esetben is, ha az étkezés
mellett Házi segítségnyújtást is biztosítunk.
A személyi térítési díj összegét külön értesítés tartalmazza.
3. A személyi térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni az intézmény pénztárába.
Házhozszállítás esetén, valamint az egészségi állapota miatt rászoruló esetében, a személyi térítési díj
beszedése az igénybe vevő lakásán történik.
4. Az intézményi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg.
5. A szolgáltató a fenntartói rendeleteknek megfelelően, a személyi térítési díjváltozásokról külön értesítést
küld.
6.Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítésidíj-fizetési
kötelezettségnek nem tesz eleget, ha 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 ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi viszonyai
olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem
tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni
- Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a rendkívüli
jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a
térítési díj megfizetését.
- Ha három hónapon át térítésidíj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a térítési díjat
megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról.
7.Amennyiben a jogosult az intézményvezető döntését vitatja, kérésével a fenntartóhoz fordulhat.
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VI. Az intézményi jogviszony megszűnése:
1. Az intézményi jogviszony megszűnik:
a./ az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
b./ a jogosult halálával
c./ határozott idejű megállapodásban az időtartam lejártával
d./ megállapodás felmondásával.
2. a megállapodás felmondása:
a.) az ellátott vagy törvényes képviselője indoklás nélkül alapszolgáltatás esetén írásban bármikor megteheti,
b.) a fenntartó vagy az általa megbízott személy bármikor, írásban mondhatja fel.
3. Felmondási idő 15 nap, illetve a megállapodás kötő két fél megegyezése szerinti nap.
Ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy
vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Bíróságtól is kérhető a felmondás jogellenességének megállapítása, ha azt a fenntartó, vagy az ellátásban
részesülő, vagy annak törvényes képviselője vitatja.
4. Vitatott esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a
fenntartó nem dönt, illetve a bíróság jogerős határozatot nem hoz.
Az ellátást igénybe vevő szolgáltatás biztosításával kapcsolatos hiányosságok észlelése esetén panasszal
fordulhat a fenntartóhoz, és az ellátott jogi képviselőhöz, akinek neve és elérhetősége:
Galyasné Dósa Katalin,Telefon: 20-489-9654, Email:katalin.galyasne@ijb.emmi.gov.hu,Web:www.ijsz.hu
A " Megállapodás"-t aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődleges tárgyalás útján kívánják
rendezni.
A jelen "Megállapodás"-ban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a szociális
ellátásokra vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Kelt: Nógrádmegyer,.........................................................

...............................................
Király Attiláné
Intézményvezető

...........................................................
Törv. képviselő, vagy tartásra kötelezett

.......................................................
Ellátást igénybe vevő

P.H.
Előttünk, mint tanúk előtt:
1.
…………………………………………………………………………………………………….(név, lakcím)
……………………………………………………………….(aláírás)

2.
………………………………………………………………………………………….…………(név, lakcím)
……………………………………………………………….(aláírás)

A Megállapodás 1 példányát átvettem:……………………………………………
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VÁCI EGYHÁZMEGYE SZAMARITÁNUS SZOLGÁLAT
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT
2600 Vác, Báthori M. u. 4.
VIRÁGSZIGET GONDOZÁSI KÖZPONT/ HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 139.
Tel.: 32/376-016, Tel.Fax:32/576-015, Mobil: 30/177-6136
e-mail:viragsziget@vaciegyhazmegye.hu, web:www.megyerotthon.hu
__________
Ikt.szám:…………../…………

MEGÁLLAPODÁS

Házi segítségnyújtás / SZEMÉLYI GONDOZÁSRA
I. Jelen megállapodás létrejött egyrészről:
I.1. Az ellátást nyújtó intézmény (továbbiakban intézmény)
Intézmény neve: VIRÁGSZIGET GONDOZÁSI KÖZPONT
Intézmény címe: Nógrádmegyer Petőfi út 139.
Képviselőjének neve, beosztása: Király Attiláné, intézményvezető
Intézményt fenntartó neve: Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ
Intézményt fenntartó címe: 2600 Vác, Báthori M.u.4.
Képviselőjének neve, beosztása: Pálfay Gellért, igazgató
I.2. Az ellátást igénybe vevő:
Neve: .............................................................................................................................................................
Születési név:..................................................................................................................................................
Állampolgársága:............................................................................................................................................
Lakcíme: .........................................................................................................................................................
Telefonszáma: ................................................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................................................
Születési helye, időpontja: ..............................................................................................................................
TAJ. száma: ...................................................................................................................................................
I.3. Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője vagy tartásra, gondozásra köteles és képes személy:
Neve: .............................................................................................................................................................
Születési név:..................................................................................................................................................
Rokonsági fok: ...............................................................................................................................................
Születési helye, időpontja: ..............................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................................................
Lakcíme: .........................................................................................................................................................
Telefonszáma: ................................................................................................................................................
Között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
II. A megállapodás tárgya:
Az intézmény az idősek alapellátása körében, a házi segítségnyújtást a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően, a jelen megállapodásban szabályozott módon nyújtja:
1. A Virágsziget Gondozási Központ………………….számú gondozási szükséglet valamint az egészségi
állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálata szerint az igénybe vevőre vonatkozó irányadó gondozási
szükséglet………….………..pont,
mely
alapján
a
napi
gondozási
szükséglete
………...……………………………..fokozatba sorolható.
A vizsgálat eredménye alapján fennálló napi gondozási szükséglete szerint, Ön SZEMÉLYI GONDOZÁS
szolgáltatás biztosítására jogosult:
II. Az intézmény személyi gondozást nyújt ………………. év………………… hó…………………..
napjától kezdődően
a) …………..év………………..hó…………………napjáig terjedő, határozott időre, vagy
b) határozatlan időtartamra.
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III. Az intézmény szolgáltatásai:
A szolgáltatás biztosítása előtt, a szolgáltató az igénybe vevő részére felvilágosítást nyújt, az ellátás
igénybevételi rendjéről, a szolgáltatás tartalmáról, és az ide vonatkozó jogszabályokról.
2. Személyi gondozás keretében biztosítjuk:
a) 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 tevékenységben való közreműködés, ügyintézés az ellátott érdekeinek
védelmében
b) Gondozási és ápolási feladatok körében (mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás, ágyneműcsere,
inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése, haj, arcszőrzet ápolás, száj, fog és protézis ápolás,
körömápolás, bőrápolás, folyadékpótlás, étkeztetés(segédeszköz nélkül), mozgatás ágyban, decubitus
megelőzés, felületi sebkezelés, sztómazsák cseréje, gyógyszer iratása, gyógyszer kiváltása, gyógyszer
adagolása, gyógyszerelés monitorizása, vérnyomás és vércukor mérése, hely-és helyzetváltoztatás segítése
lakáson belül és kívül, kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés valamint
ezen eszközök használatának betanítása, karbantartásban való segítségnyújtás, a háziorvos írásos rendelésén
alapuló terápia követése ( a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig).
c) Az igénybe vevő személyes adatait, az élet és lakáskörülményeire, valamint az egészségi állapotára
vonatkozó információkat, az Adatvédelmi törvény és a Szociális Munka Etikai Kódexének megfelelően
kezeli
d) Segíti a szabad információáramlást, a szociális ellátásokhoz való hozzájutás lehetőségeiről.
IV. A szolgáltatást igénybe vevő vállalja, hogy:
1.
2.
3.
4.

Ellátása érdekében együttműködik a szolgáltatást nyújtó munkatársakkal,
biztosítja a munkatársak bejutását a lakásába, munkavégzés, vagy térítési díj beszedés céljából,
az ellátás szüneteltetését három munkanappal előbb írásban közli,
szociális, vagy anyagi körülményeiben bekövetkezett változást köteles a változást követő 8 napon
belül bejelenteni.

V. Térítési díj:
1. Az ellátást igénybe vevő a jelen megállapodás szerinti ellátásokért térítési díjat köteles fizetni.
2. Az intézményi térítési díjat a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó- térítési díjra vonatkozó fenntartói határozata állapítja meg.
Az ellátott által fizetendő személyi térítési díj, ebben az esetben gondozási óradíj, a fenntartói határozat, a
térítési díj fizetésére vonatkozó jogszabályok, 1993.III.tv. és végrehajtási rendeletei, valamint az ellátást
igénybe vevő rendszeres, havi jövedelmének alapulvételével kerül meghatározásra, mely az igénybe vevő
jövedelmének 25%-át, nem haladhatja meg csak házi segítségnyújtás igénybevétele esetén. Illetve 30%-át, ha
a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítunk. A személyi térítési díj összegét külön értesítés
tartalmazza.
3. A térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kell megfizetni az intézmény pénztárába.
4. A térítési díj módosítására az intézménynek/fenntartónak évente két alkalommal van lehetősége, melyről
írásos értesítést ad az igénybe vevőnek.
5. A díjfizetés elmulasztása esetén követendő eljárás:
Az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díjfizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, ha:
➢ 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.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi viszonyai
olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem
tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni.
Az int.vezető a jövedelemvizsgálatot a Szoc.tv. szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a
jövedelem vizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a jövedelemvizsgálat
lefolytatását, azt az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok alkalmazásában úgy kell
tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
Ha három hónapon át térítési díjtartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt, vagy a térítési díjat
megfizető személyt az intézményvezető írásban tájékoztatja a felmondás lehetőségéről, annak kezdő
időpontjáról, valamint a jogszabályban előírt egyéb információkról.
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6. Ha a jogosult a személyi térítési díj összegének csökkentését kéri, akkor e kérésével az intézmény
vezetőjéhez fordulhat, aki dönt a térítési díj összegéről.
7. Ha a jogosult az intézményvezető döntését vitatja, kérésével a fenntartóhoz fordulhat.
VI. Az intézményi jogviszony megszűnése:
1. Az intézményi jogviszony megszűnik:
a./ az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
b./ a jogosult halálával
c./ megállapodás felmondásával
d./ határozott idejű megállapodásban az időtartam lejártával.
2. a megállapodás felmondása:
a.) az ellátott vagy törvényes képviselője indoklás nélkül alapszolgáltatás esetén írásban bármikor megteheti
b.) egyházi, és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó vagy az általa megbízott
személy bármikor, írásban mondhatja fel.
3. Felmondási idő 15 nap, illetve a megállapodás kötő két fél megegyezése szerinti nap.
Ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy
vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Bíróságtól is kérhető a felmondás jogellenességének megállapítása, ha azt a fenntartó, vagy az ellátásban
részesülő, vagy annak törvényes képviselője vitatja.
4. Vitatott esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a
fenntartó nem dönt, illetve a bíróság jogerős határozatot nem hoz.
Az ellátást igénybevevő a szolgáltatások biztosításával kapcsolatos hiányosságok észlelése esetén panasszal
fordulhat a fenntartóhoz és az ellátott jogi képviselőhöz.
A megyében működő ellátott jogi képviselő: Galyasné Dósa Katalin
Elérhetősége: Telefon: 20-489-9654 E-mail:katalin.galyasne@ijb.emmi.gov.hu, Web:www.ijsz.hu
A " Megállapodás"-t aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődleges tárgyalás útján kívánják
rendezni.
A jelen "Megállapodás"-ban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a szociális
ellátásokra
vonatkozó, mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Kelt: Nógrádmegyer, ..........................................................

...............................................
Király Attiláné
Intézményvezető

...........................................................
Törv. képviselő, vagy tartásra kötelezett

.......................................................
Ellátást igénybe vevő

P.H.
Előttünk, mint tanúk előtt:
1.
……………………………………………………………………………………………… (név, lakcím)
……………………………………………………………….(aláírás)
2.
……………………………………………………………………………………………… (név, lakcím)
……………………………………………………………….(aláírás)

A Megállapodás 1 példányát átvettem:……………………………………………
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VÁCI EGYHÁZMEGYE SZAMARITÁNUS SZOLGÁLAT
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT
2600 Vác Báthori M. u. 4.
VIRÁGSZIGET GONDOZÁSI KÖZPONT/HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 139.
Tel.: 32/376-016, Tel.Fax:32/576-015, Mobil: 30/177-6136
e-mail: viragsziget@vaciegyhazmegye.hu, web: www.megyerotthon.hu
____________________________________________________________________
Ikt.szám:………/…………

MEGÁLLAPODÁS

Házi segítségnyújtás / SZOCIÁLIS SEGÍTÉSRE
I. Jelen megállapodás létrejött egyrészről:
I.1. Az ellátást nyújtó intézmény (továbbiakban intézmény)
Intézmény neve: VIRÁGSZIGET GONDOZÁSI KÖZPONT
Intézmény címe: Nógrádmegyer Petőfi út 139.
Képviselőjének neve, beosztása: Király Attiláné, intézményvezető
Intézményt fenntartó neve: Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ
Intézményt fenntartó címe: 2600 Vác, Báthori M.u.4.
Képviselőjének neve, beosztása: Pálfay Gellért, igazgató
I.2. Az ellátást igénybe vevő:
Neve: .............................................................................................................................................................
Születési név:..................................................................................................................................................
Állampolgársága:............................................................................................................................................
Lakcíme: .........................................................................................................................................................
Telefonszáma: ................................................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................................................
Születési helye, időpontja: ..............................................................................................................................
TAJ. száma: ...................................................................................................................................................
I.3. Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője vagy tartásra, gondozásra köteles és képes személy:
Neve: .............................................................................................................................................................
Születési név:..................................................................................................................................................
Rokonsági fok: ...............................................................................................................................................
Születési helye, időpontja: ..............................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................................................
Lakcíme: .........................................................................................................................................................
Telefonszáma: ................................................................................................................................................
Között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
II. A megállapodás tárgya:
Az intézmény az idősek alapellátása körében, a házi segítségnyújtást a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően, a jelen megállapodásban szabályozott módon nyújtja:
II.1. A Virágsziget Gondozási Központ………………….számú gondozási szükséglet valamint az egészségi
állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálata és igazolása szerint az igénybe vevőre vonatkozó irányadó
gondozási
szükséglet……………..….……..pont,
mely
alapján
a
napi
gondozási
szükséglete….……………………..fokozatba sorolható.
A vizsgálat eredménye alapján fennálló napi gondozási szükséglete szerint, Ön a SZOCIÁLIS SEGÍTÉS
biztosítására jogosult:
a) Szociális segítés a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályai szerinti egyéb körülmények fennállása miatt, melyek
közül a helytálló aláhúzandó:
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•
•
•
•

hatvanötödik életévét betöltötte és egyedül él, vagy
hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli, vagy
hetvenötödik életévét betöltötte.
egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel – időszakosan vagy tartósan – a lakását nem képes kíséret
nélkül elhagyni, háztartási tevékenységeit nem, vagy részlegesen képes ellátni.

II.2. Az intézmény szociális segítést nyújt……………….év…………………hó…………………..napjától
kezdődően
c) …………..év………………..hó…………………napjáig terjedő, határozott időre, vagy
d) határozatlan időtartamra.
III. Az intézmény szolgáltatásai:
A szolgáltatás biztosítása előtt, a szolgáltató az igénybe vevő részére felvilágosítást nyújt, az ellátás
igénybevételi rendjéről, a szolgáltatás tartalmáról, és az ide vonatkozó jogszabályokról.
1. Szociális segítés keretében biztosítjuk
a) A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében
takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és
illemhelyiségben), mosás, vasalás
b) A háztartási tevékenységben való közreműködés körében
bevásárlás, gyógyszer kiváltás, segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében, mosogatás,
ruhajavítás, közkútról, fúrtkútról vízhordás, tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha
ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel), télen hó eltakarítás és síkosság – mentesítés a lakás
bejárata előtt, kísérés
c) Segítségnyújtást veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában
d) Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés
IV. A szolgáltatást igénybe vevő vállalja, hogy:
1.
2.
3.
4.

Ellátása érdekében együttműködik a szolgáltatást nyújtó munkatársakkal,
biztosítja a munkatársak bejutását a lakásába, munkavégzés, vagy térítési díj beszedés céljából,
az ellátás szüneteltetését három munkanappal előbb írásban közli,
szociális, vagy anyagi körülményeiben bekövetkezett változást köteles a változást követő 8 napon
belül bejelenteni.

V. Térítési díj:
1. Az ellátást igénybe vevő a jelen megállapodás szerinti ellátásokért térítési díjat köteles fizetni.
2. Az intézményi térítési díjat a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó- térítési díjra vonatkozó fenntartói határozata állapítja meg.
Az ellátott által fizetendő személyi térítési díj, ebben az esetben gondozási óradíj, a fenntartói határozat, a
térítési díj fizetésére vonatkozó jogszabályok, 1993.III.tv. és végrehajtási rendeletei, valamint az ellátást
igénybe vevő rendszeres, havi jövedelmének alapulvételével kerül meghatározásra, mely az igénybe vevő
jövedelmének 25%-át, nem haladhatja meg csak házi segítségnyújtás igénybevétele esetén. Illetve 30%-át, ha
a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítunk. A személyi térítési díj összegét külön értesítés
tartalmazza.
3. A térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kell megfizetni az intézmény pénztárába.
4. A térítési díj módosítására az intézménynek/fenntartónak évente két alkalommal van lehetősége, melyről
írásos értesítést ad az Igénybe vevőnek.
5. A díjfizetés elmulasztása esetén követendő eljárás:
Az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díjfizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, ha:
➢ 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.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi viszonyai
olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem
tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni.
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Az int.vezető a jövedelemvizsgálatot a Szoc.tv. szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a
jövedelem vizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a jövedelemvizsgálat
lefolytatását, azt az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok alkalmazásában úgy kell
tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
Ha három hónapon át térítési díjtartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt, vagy a térítési díjat
megfizető személyt az intézményvezető írásban tájékoztatja a felmondás lehetőségéről, annak kezdő
időpontjáról, valamint a jogszabályban előírt egyéb információkról.
6. Ha a jogosult a személyi térítési díj összegének csökkentését kéri, akkor e kérésével az intézmény
vezetőjéhez fordulhat, aki dönt a térítési díj összegéről.
7. Ha a jogosult az intézményvezető döntését vitatja, kérésével a fenntartóhoz fordulhat.
VI. Az intézményi jogviszony megszűnése:
1. Az intézményi jogviszony megszűnik:
a./ az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
b./ a jogosult halálával
c./ megállapodás felmondásával
d./ határozott idejű megállapodásban az időtartam lejártával.
2. a megállapodás felmondása:
a.) az ellátott vagy törvényes képviselője indoklás nélkül alapszolgáltatás esetén írásban bármikor megteheti
b.) egyházi, és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó vagy az általa megbízott
személy bármikor, írásban mondhatja fel.
3. Felmondási idő 15 nap, illetve a megállapodás kötő két fél megegyezése szerinti nap.
Ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy
vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Bíróságtól is kérhető a felmondás jogellenességének megállapítása, ha azt a fenntartó, vagy az ellátásban
részesülő, vagy annak törvényes képviselője vitatja.
4. Vitatott esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a
fenntartó nem dönt, illetve a bíróság jogerős határozatot nem hoz.
Az ellátást igénybe vevő a szolgáltatások biztosításával kapcsolatos hiányosságok észlelése esetén panasszal
fordulhat a fenntartóhoz és az ellátott jogi képviselőhöz.
A megyében működő ellátott jogi képviselő: Galyasné Dósa Katalin
Elérhetősége: Telefon: 20-489-9654 E-mail:katalin.galyasne@ijb.emmi.gov.hu, Web:www.ijsz.hu
A " Megállapodás"-t aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődleges tárgyalás útján kívánják
rendezni.
A jelen "Megállapodás"-ban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a szociális
ellátásokra vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Kelt: Nógrádmegyer, ..........................................................

...............................................
Király Attiláné
Intézményvezető

...........................................................
Törv. képviselő, vagy tartásra kötelezett

.......................................................
Ellátást igénybe vevő

P.H.
Előttünk, mint tanúk előtt:
1. ……………………………………………………………………………………………… (név, lakcím)
……………………………………………………………….(aláírás)
2. ……………………………………………………………………………………………… (név, lakcím)
……………………………………………………………….(aláírás)

A Megállapodás 1 példányát átvettem:……………………………………………
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VÁCI EGYHÁZMEGYE SZAMARITÁNUS SZOLGÁLAT
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT
2600 Vác, Báthori M. u. 4.
VIRÁGSZIGET GONDOZÁSI KÖZPONT/IDŐSEK OTTHONA
3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 139.
Tel.: 32/376-016, Tel,Fax:32/576-015, Mobil: 30/177-6136
e-mail: viragsziget@vaciegyhazmegye.hu, weboldal: www.megyerotthon.hu
Ikt.szám:………./………

MEGÁLLAPODÁS
Idősek Otthonában való elhelyezésre
I. Jelen megállapodás létrejött egyrészről:
I.1. Az ellátást nyújtó intézmény (továbbiakban intézmény)
Intézmény neve: VIRÁGSZIGET GONDOZÁSI KÖZPONT
Intézmény címe: Nógrádmegyer Petőfi út 139.
Képviselőjének neve, beosztása: Király Attiláné, intézményvezető
Intézményt fenntartó neve: Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ
Intézményt fenntartó címe: 2600 Vác, Báthori M.u.4.
Képviselőjének neve, beosztása: Pálfay Gellért, igazgató
I.2. Az ellátást igénybe vevő:
Neve: .............................................................................................................................................................
Születési név:..................................................................................................................................................
Állampolgársága:............................................................................................................................................
Lakcíme: .........................................................................................................................................................
Telefonszáma: ................................................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................................................
Születési helye, időpontja: ..............................................................................................................................
TAJ. száma: ...................................................................................................................................................
I.3. Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője vagy tartásra, gondozásra köteles és képes személy:
Neve: .............................................................................................................................................................
Születési név:..................................................................................................................................................
Rokonsági fok: ...............................................................................................................................................
Születési helye, időpontja: ..............................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................................................
Lakcíme: .........................................................................................................................................................
Telefonszáma: ................................................................................................................................................
Között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
II. A megállapodás tárgya:
1. A Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ, 3l32 Nógrádmegyer Petőfi út
139 szám alatt személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást -ápolást-gondozást-, nyújtó
intézményt, az Idősek Otthonát működteti. A szociális intézmény a vonatkozó jogszabályokban és a jelen
megállapodásban szabályozott módon teljes körű ellátást nyújt.
2. Az intézmény az 1./ pontban megjelölt ingatlanban lévő két ágyas, vagy négyágyas szobában,
funkciójának megfelelően alapbútorzattal ellátott -nem kizárólagos használatú - lakrészben helyezi el az
igénybevevőt, aki tudomásul veszi, hogy az intézmény jogosult másik személyt is e lakrészbe elhelyezni.
Tudomásul veszi továbbá, hogy két ágyas szobában elhelyezett házaspárok esetében, ha az egyik fél
gondozása bármely ok miatt megszűnik, a másik fél más, esetleg több ágyas szobába is áthelyezhető.
Tudomásul veszi azt is, hogy ellátása során felmerülő lakótársak – szobatársak közti feszültségek áthidalása
érdekében, - az ellátottal történő előzetes egyeztetés után, - az intézmény másik lakószobájába áthelyezhető.
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3.
a) Az intézmény a szociális ellátást....................év.........................hó.................napjától kezdődően,
határozatlan időtartamra szólóan biztosítja.
b) Az intézmény a szociális ellátást ……..............év.........................hó............napjától kezdődően,
határozott időre
.......................év...................................hó ....................napig, biztosítja.
III. Szolgáltatások és fizetési kötelezettség:
4. A felek tájékoztatási kötelezettsége
4..l.Jelen megállapodást aláírásával igénybevevő és/vagy hozzátartozója elismeri, hogy:
Az intézménybe való felvételi eljárás során, az intézmény tájékoztatta az ellátást igénybevevőt és
hozzátartozóját
- az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről
- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról és az azokból történő adatszolgáltatási rendről
- a jogosult és hozzátartozója közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás a távozás rendjéről az
érdekképviseleti fórum működéséről, panaszjoguk gyakorlásának módjáról.
- az intézményi házirendről / mely tartalmazza az intézmény belső rendjét és az együtt élés szabályait/,
melyekről szóló nyilatkozat az ellátást igénybe vevő által aláírva a szerződés mellékletét képezi.
- az intézménybe való felvételhez, az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokról, használati
tárgyakról, hozzátartozói nyilatkozatról, a személyes megjelenésre vonatkozó szabályokról és más
jogszabályban meghatározott feltételekről.
4.2 Jelen megállapodás aláírásával a jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor
nyilatkozik arról, hogy:
- a tájékoztatásban foglaltakat tudomásul veszi és azokat tiszteletben tartja
- a szociális ellátásban való jogosultságát érintő feltételekben és a jogosult, valamint közeli hozzátartozója
személyazonosító adataiban beállott változásokról tájékoztatni fogja az intézmény vezetőjét.
- közöl minden olyan adatot és körülményt, amely a személyi térítési díj megállapításához szükséges
- közöl minden olyan dolgot, mely az intézményi jogviszony létesítését, fenntartását illetve megszüntetését
befolyásolhatja, vagy azt más okból fontosnak tartja.
4.3.Az ellátást igénybe vevő nyilatkozata halála esetére:
4.3.1. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy van / nincs írásos végintézkedése (megfelelő aláhúzandó).
Amennyiben van írásos végintézkedése, úgy annak fellelhetősége:
………………………………………………………………………………………………………………..
4.3.2. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy:
Eltemettetéséről és annak költségeiről:
........................................................................................................................................................(név, lakcím)
( ..................................................................................................................( rokonsági fok) fog gondoskodni.
4.3.3. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy :
Koporsós / Hamvasztással történő temetkezésről rendelkezik (megfelelő aláhúzandó)
4.4. Az intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat és az általa megjelölt 1 fő
hozzátartozóját,
a/ a jogosult 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.
5. Az intézmény a következő szolgáltatásokat nyújtja
- biztosítja a lakhatást, a folyamatos fűtést, világítást, melegvíz ellátást
- napi legalább háromszori étkezést - melyből egy alkalommal főtt ételt - biztosít
- szükség szerint biztosítja ruházattal, illetve textíliával való ellátást és a textíliák, ruházat mosását, javítását
a házirendben meghatározott módon
- gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, gyógyszereinek
beszerzéséről, melyet 1/2000 (I.7) SZCSM rendelete előír
- egyeztetett módon gondoskodik a szabadidő kulturált eltöltéséről
- az intézmény gondoskodik az ellátást igénybe vevő értékeinek és vagyontárgyainak megőrzéséről,
melynek módját, az abból kizárt tárgyak körét, a házirend szabályozza
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- alap feladatot meghaladóan is szervez az intézmény programokat, szolgáltatásokat, melyért esetenként a
rendezvény önköltségét meg nem haladó mértékű térítési díj is kérhető
- az intézmény vezetője gondoskodik a jogosult és hozzátartozói közötti személyes kapcsolattartás
kulturált és zavartalan körülményeiről, illetve az intézményi dolgozók foglalkozásbeli titoktartási
kötelezettségének érvényesítéséről és a jogosult személyiségi jogainak tiszteletben tartásáról.
6. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj
6.1 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni, a tárgyhónapot követő hónap 10.
napjáig a térítési díjat az
a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
b vagy tartásra képes hozzátartozója,
c) vagy a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, köteles megfizetni.
6.2.Az intézményi térítési díj napi összegét, a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó
Központ, - mint fenntartó- térítési díjra vonatkozó aktuális fenntartói határozata állapítja meg. Az intézményi
térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja
meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, korrigálható. A
kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető
konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban
tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
6.3 A személyi térítési díj összege a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a
kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy
a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy
elengedését kéri, egyházi és nem állami fenntartó esetén a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását.
6.4. A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal
vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátott jövedelme olyan mértékben csökken, hogy az e
törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni; az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.
A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a
fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a
felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően – jövedelem és
vagyon hiányában – térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres
pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja
a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.
6.5.Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj
meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A
jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át az Idősek Otthona esetén.
Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező
összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.
Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj
összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési
díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a
jelentős pénzvagyonból kell fedezni.
Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj
összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, a személyi térítési díj a jelentős
ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi
térítési díjjal megegyező összeg.
Jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege, betétszerződés
vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összegének azon részét kell tekinteni,
amely az intézményi térítési díj egyévi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj
felülvizsgálatakor meghaladja.
Jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. Ingatlanvagyonként kell
figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő, ellátott
tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot,
illetve az ellátás igénylését vagy a felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant,
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ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét
meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni.
6.6.Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén, ha az ellátott jelentős pénz- vagy ingatlanvagyonnal nem
rendelkezik vagy a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését sem vállalja,
írásban más személy, valamint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos mértékű személyi térítési díj
megfizetését sem vállalja más személy, de az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott
gyermeke, a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözet megfizetésére az erre irányuló,
megállapodás alapján a gyermek köteles.
A díjkülönbözet megfizetése tekintetében a megállapodást a szociális intézmény vezetője kötheti meg a
gyermekkel. A megállapodás tartalmazza, a megfizetendő díjkülönbözet összegét, a fizetésre vonatkozó
szabályokat, a megállapodás megszegésének jogkövetkezményeit.
Amennyiben ez irányú megállapodás nem jön létre, a fenntartó a bíróságtól kérheti, hogy a Ptk. rokontartásra
irányadó szabályai alapján tartásra köteles és képes gyermeket tartási kötelezettsége és képessége mértékével
arányban állóan a díjkülönbözet megfizetésére kötelezze. Az ellátott gyermekével szemben indított per
kimenetele nem érinti az ellátott intézményi jogviszonyát, a bíróság jogerős határozatáig az ellátott személyi
térítési díját a 117. § (2) bekezdés b) pontja alapján kell megállapítani. A díjkülönbözetet megfizető
gyermekre a térítési díjat megfizető más személyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
6.7.A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy részére
költőpénz visszamaradjon.
A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 20%-ánál, ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 30%-ánál.
6.8.Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori
intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem kell elvégezni a
jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön
előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.
6.9. A tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesülő személy írásbeli kezdeményezésére az ellátott, az
intézménnyel e célból kötött szerződésben vállalhatja, hogy a jogszabályban előírt feltételeket meghaladó
ellátotti igény kielégítésének költségeit viseli. A költségek megtérítésének teljes összege kizárólag a
szerződésben meghatározott célokra fordítható. Ha az intézményi jogviszony a szerződés megkötésétől
számított öt éven belül - haláleset kivételével - megszűnik, a költségeknek a fennmaradó időre jutó arányos
részét az intézmény köteles visszafizetni.
6.10.Az ellátásban részesülő személy a két hónapot (maximum 62 napot) meg nem haladó távolléte idejére
a megállapított napi személyi térítési díj 20%-át fizeti. A két hónapot meghaladó távolléte idejére, az
egészségügyi intézményben történő kezelés esetén, a megállapított napi személyi térítési díj 40%-át, egyéb
esetben (pl. szabadság esetén) a megállapított napi személyi térítési díj 60%-át fizeti.
A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. Nem minősül távollétnek a rendszeres hétvégi távollét.
6.11. A díjfizetés elmulasztása esetén követendő eljárás:
Az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, ha:
➢ 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.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi viszonyai
olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem
tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni.
Az int.vezető a jövedelemvizsgálatot a Szoc.tv. szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a
jövedelem vizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a jövedelemvizsgálat
lefolytatását, azt az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok alkalmazásában úgy kell
tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
Ha három hónapon át térítési díjtartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt, vagy a térítési díjat
megfizető személyt az intézményvezető írásban tájékoztatja a felmondás lehetőségéről, annak kezdő
időpontjáról, valamint a jogszabályban előírt egyéb információkról.
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7. Érdekképviselet, panaszjog
Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója panasszal élhet a jelen Megállapodásban foglalt, az intézmény
részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban, így különösen
a) az intézmény vezetőjének, dolgozóinak szakmai, titoktartási, valamint érték- és vagyonvédelmi
kötelezettségeinek megszegése,
b) az ellátást igénybe vevő személyiségi jogainak, kapcsolattartási jogának sérelme, valamint
c) az ellátás körülményeit érintő kifogások esetén.
A panasz kivizsgálása az intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik, aki tizenöt napon belül köteles a
panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézmény vezetője
határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől
számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat jogorvoslattal.
Az intézményben ellátottjogi képviselő működik, aki az ellátást igénybe vevő részére nyújt segítséget jogai
gyakorlásában. Az ellátottjogi képviselő feladatai – különösen – az alábbiak:
a) megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre 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, törvényes képviselőjét 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, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában,
kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és fenntartójánál, segítséget nyújt a
hatóságokhoz benyújtott 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, törvényes
képviselőjét.
A megyében működő ellátott jogi képviselő: Galyasné Dósa Katalin
Elérhetősége: Telefon: 20-489-9654 E-mail:katalin.galyasne@ijb.emmi.gov.hu, Web:www.ijsz.hu
Az intézményben érdekképviseleti fórum működik, amely az ellátást igénybe vevők jogainak, érdekeinek
érvényesülését elősegíteni hivatott szerv. Az érdekképviseleti fórum
a) előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátást igénybe vevőkkel, valamint
az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves
munkatervet, a házirendet, az ellátást igénybe vevők részére készült tájékoztatókat,
b) megtárgyalja az intézményben élők panaszait – ide nem értve a jogviszony keletkezésével,
megszüntetésével kapcsolatos panaszokat -, és intézkedést kezdeményez az intézmény vezetője felé,
c) tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől az ellátást igénybe vevőket érintő kérdésekben, az
ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban,
d) intézkedés megtételét kezdeményezheti az intézmény fenntartója felé, valamint más illetékes
hatóságok, szervek felé amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló
jeleket észlel.
Az érdekképviseleti fórum működésének feltételeit, eljárásának és választásának részletes szabályait a
házirend tartalmazza.
III. Az intézményi jogviszony megszűnése:
1. Az ellátásra jogosult intézményi jogviszonya megszűnik:
➢ az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
➢ a jogosult halálával,
➢ a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az elhelyezés időtartama
meghosszabbítható,
➢ a jogosult, illetve törvényes képviselőjének a jogviszony megszüntetésére vonatkozó írásbeli bejelentését
követően az intézmény vezetőjével történő megegyezés szerinti időpontban.
2. Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti:
➢ a jogosult kérelmére, indoklás nélkül
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akkor, ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy a jogosultat állapotának
változása miatt, másik intézménybe kell elhelyezni,
a Házirend súlyos megsértése esetén az Érdekképviseleti Fórum egyetértésével, melynek esetei a
következők:
engedély, vagy bejelentés nélkül többször eltávozik és nem tér vissza az intézménybe
agresszív viselkedésével sérti a lakókat, illetve a dolgozókat
bűncselekményt követ el (lopás, stb.)
a lakókat vagy a dolgozókat tettlegesen bántalmazza
az intézmény tulajdonát eladja / ruhák, tárgyak/
az intézmény, vagy lakótársai tulajdonát szándékosan, súlyosan rongálja,
túlzott mértékben fogyaszt alkoholt és ennek az intézmény rendjére káros következményei, vannak.
Az ellátás igénybevétele során, ittas állapotban, botrányos magatartást tanúsít.
Alapvető közegészségügyi-járványügyi szabályokat nem tartja be.
Verekedést provokál, illetve abban tevőlegesen részt vesz.
A közösség sérelmére szabálysértést, vagy bűncselekményt követ el.
Az intézmény dolgozóival, vagy az ügyeletes gondozóval szemben támadó fenyegető magatartást
tanúsít,
alapvető közegészségügyi – járványügyi szabályokat nem tart be
ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személyi térítési díj-fizetési
kötelezettségének - annak ellenére nem tesz eleget, hogy azt jövedelmi, vagyoni viszonyai
egyébként lehetővé tennék. Ebben az esetben, ha hat hónapon át folyamatosan térítési díj tartozása
áll fenn, és ennek összege a kéthavi személyi térítési összegét meghaladja, intézményi jogviszonya
megszüntethető. E szabály nem alkalmazható, ha a kötelezett ingatlanvagyonán jelzálogjog került
bejegyzésre. Tartozás esetén három hónap elteltével írásban tájékoztatni kell a
jogkövetkezményekről.

Az egyházi fenntartású és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó vagy az általa
megbízott személy írásban mondhatja fel a megállapodást. A felmondási idő, ha a 94/C. § szerinti
megállapodás másként nem rendelkezik, három hónap.
Bíróságtól kérhető a felmondás jogellenességének megállapítása, ha azt az ellátott, a törvényes képviselője, a
térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja. Az ellátást változatlan feltételek
mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határozatot nem hoz. A felmondásban mindezekről
tájékoztatást kell adni.
3. Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, illetve törvényes
képviselőjét:
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 intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges előterjesztési és
rendezési módjáról.
4. Az intézmény tekintettel arra, hogy terhére a szerződés hosszú, és emberileg belátható időre szóló
kötelezettséget tartalmaz - kijelenti, hogy előre nem látható rendkívüli helyzetekben is minden elvárhatót
megtesz, hogy az e szerződésből következő kötelezettségeit a lehető legjobban teljesítse.
A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják
rendezni.
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény, továbbá az idősek ellátására
vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Kelt :...........év ......................................hó ................nap
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..........................................................
Tartásra kötelezett vagy azt vállaló,
illetve díjkülönbözet megfizetésre
kötelezett gyermek

..............................................................................
Ellátást igénybe vevő

……………………........................
Király Attiláné
Intézményvezető

P.H.

Kapcsolattartó, eltemettetésről gondoskodó hozzátartozó:
...........................................................................................................................................................(név,lakcím)
Telefonszáma:…………………………………………
Aláírása:………………………………………………..

Előttünk, mint tanúk előtt:
1.……………………………………………………………………………………………….(név, lakcím)
……………………………………………………………….(aláírás)
2……………………………………………………………………………………………………(név, lakcím)
……………………………………………………………….(aláírás)

A Megállapodás egy példányát átvettem:…………………………………………………
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VÁCI EGYHÁZMEGYE SZAMARITÁNUS SZOLGÁLAT
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT
2600 Vác Báthori M. u. 4.
VIRÁGSZIGET GONDOZÁSI KÖZPONT
3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 139.
Tel.: 32/376-016, Tel, Fax:32/576-015, Mobil:30/177-6136
e-mail:viragsziget@vaciegyhazmegye.hu, web: www.megyerotthon.hu

IDŐSEK OTTHONA

HÁZIRENDJE
1.módosítás

Érvényes: 2020.03.01-től

3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 139.
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TISZTELT ASSZONYOM, URAM!
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük intézményünkben! Kívánjuk, érezze jól magát a Virágsziget
Gondozási Központ Idősek Otthonában, ahol a folyamatos műszakban dolgozó szakembereink
segítik beilleszkedését és segítséget nyújtanak itt tartózkodása során.
Házirendünk célja: az Otthon rendjének, zavartalan működésének és a lakók nyugalmának
biztosítása.
A házirend az 1993.évi III. tv. és az 1/2000.SZCSM rendelet előírásai alapján készült.

Az intézmény fontosabb adatai
Az intézmény önálló jogi személy, a Váci Egyházmegye intézménye.
Fenntartója; Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ
Az intézmény működési területe: Magyarország területe
Intézményünk, elsősorban nyugdíjkorhatárt betöltött, önmaguk ellátására nem, vagy csak
folyamatos segítséggel képes, pszichiátriai és szenvedélybetegségben nem szenvedő,
rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylő személyek ellátásáról gondoskodik.
4. A házirend hatálya kiterjed az intézményünkben tartózkodó valamennyi lakóra, hozzátartozóra
és az intézmény dolgozóira.
5. Lakóinkat és hozzátartozóikat megismertetjük az intézmény házirendjével, melynek
tudomásulvételét, és átvételét, beköltözéskor aláírásukkal szíveskedjenek igazolni.
6. A házirend betartása lakóink, hozzátartozóik és a dolgozóink számára egyaránt kötelező.
1.
2.
2.
3.

Az együttélés szabályai
I. Elhelyezési lehetőségek
1. Lakóinkat két ágyas és négyágyas lakószobákban helyezzük el. A két ágyas lakószobákat
elsősorban házaspárok részére tarjuk fenn, ezért, ha az egyik fél gondozása bármely ok miatt
megszűnik, a másik fél más, több ágyas szobába áthelyezhető.
2. Kérjük, hogy különösen a szobatársak / de valamennyi lakótárs/ nyugalmára legyenek
tekintettel.
3. Az intézményben az általánosan elfogadott emberi normák szerint éljenek, tartsák be az
együttélés szabályait, és mások személyiségi jogait.
4. A lakószobák ajtaja kulccsal nem zárható, annak elkerülése érdekében, hogy hirtelen
rosszullétesetén, gondozóink azonnal segítséget tudjanak nyújtani.
5. A lakószobákban viszont mindenki zárható szekrényt használhat, melyben ruházati, használati
tárgyait helyezheti el. A zárható szekrényben élelmiszer, és alkohol tárolása szigorúan tilos.

II. Napi időbeosztás
Fekvőbetegek mosdatása 6.00 - 8.00 óráig
Reggeli 8.00 – 9.00 óra között
Szabadidős programok: 9 - ll 30 óráig szervezett programok vagy egyéni elfoglaltság
Ebéd: 12.00-13.00 óra között
Csendes pihenő:15 óráig
Délutáni foglalkoztatás 15.00-tól, 17.00 - óráig szervezett programok, vagy egyéni elfoglaltság
Vacsora: 17.00 -18.00 óra között
Esti programok: TV - nézés, videó, rádió, egyéb szórakoztató jellegű elfoglaltság
Lefekvés: egyéni szükséglet szerint
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III. A szabadidő hasznos eltöltése
1. A szabadidő kulturált és hasznos eltöltésének szervezéséről az intézmény dolgozói
gondoskodnak.
2. Intézményünkben szervezett programokkal biztosítjuk a kikapcsolódást / reggeli torna,
felolvasás, egészségnevelő programok, tréningek, videofilmek vetítése, társasjátékok,
születésnapok és egyéb jeles ünnepekről való megemlékezés /.
3. Ellátottaink igénye és kérése alapján színház és múzeum látogatásokat, illetve egész napos
kirándulásokat szervezünk, melynek költségeit a résztvevő lakóknak kell vállalni, mivel ezen
szolgáltatások nem tartoznak az intézmény alapfeladatai körébe. Ugyanígy a programokon
kísérőként résztvevő dolgozók költségei is a lakókat terheli.
4. Az intézmény által szervezett programokon mindenki egyéni kívánsága szerint vehet részt. A
közös helyiségek / társalgó, étkező/ műsorzárásig rendelkezésre állnak, de a rádió, televízió,
videó, este 22.00 óra után csak csökkentett hangerővel működtethető.
5. Kérjük, hogy a csendes pihenő alatt és 22.00 óra után legyenek egymásra tekintettel,
kerüljék a hangos beszédet és egyéb mások nyugalmát zavaró tevékenységet.

IV. Személyiségi jogok
1. A lakók személyiségi jogainak védelméről, és tiszteletben tartásáról az intézmény vezetője
köteles gondoskodni.
a/ Ügyintézés
1. Lakóink kérésére ügyeik hivatalos intézéséhez szükség esetén segítséget nyújtunk. Ügyvédet
hívunk, közjegyzőt kérünk fel hivatalos iratok elkészítésére, melyek díjköteles összegét a lakónak
kell megfizetnie. Kérésükre hivatalos levelet írunk az Önök által szükségesnek tartott hivatalokhoz.
2. Kéréseikkel, problémáikkal, javaslataikkal, forduljanak bizalommal az intézmény dolgozóihoz,
akik kötelesek azokat a legjobb tudásuk szerint megoldani, illetve a vezető segítségét kérni.
b/ Titoktartás, adatvédelem
1. 2018. május. 25.-i hatállyal lépett életbe, - az Európai Unió teljes területén egy időben, - az Új
Adatvédelmi Törvény, a GDPR. Melynek alkalmazása során kidolgozásra került egy új
ADATVÉDELMI,
EGÉSZSÉGÜGYI
ADATKEZELÉSI
ÉS
KÖZZÉTÉTELI
SZABÁLYZAT, valamint az alkalmazásához szükséges nyomtatványok, melyek megismerése és
betartása az intézmény minden dolgozójának és ellátottjának kötelezettsége.
Ezen kívül az intézmény dolgozói kötelesek a mindenkori jogszabályokban előirt titoktartási
kötelezettségüknek eleget tenni, és a szociális munka etikai kódexét betartani. A lakók egészségi
állapotáról az intézmény orvosa, és az intézményvezető adhat felvilágosítást a jogosultnak és
törvényes képviselőjének.
Az intézményben 24 órás kamera általi megfigyelés folyik, a veszélyhelyzetek és balesetek
megelőzése érdekében. A kamera felvételeit, csak az arra jogosultak kezelhetik és csak hatóságok
írásbeli megkeresésére adhatóak ki.
2. A személyes gondoskodásban részesülőről az intézmény vezetője nyilvántartásokat vezet melyek
a következő adatokat tartalmazzák:
- a jogosult alapvető személyazonosító adatait
- a jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt vagy menekülti jogállását
- a jogosult belföldi lakó illetve tartózkodási helyét
- a jogosult tartására köteles személy alapvető személyi adatait
- a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat
- a szociális ellátás megállapítására, megváltozására és megszüntetésére vonatkozó döntést
- a jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat
- az ellátás megállapításának és megszüntetésének időpontját.
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a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a követelés behajtására
vonatkozó adatokat.

3. A lakó, illetve törvényes képviselője, saját adatainak nyilvántartásába bármikor betekinthet.
Személyes adatot szolgáltatni azonban csak az új szabályozásnak megfelelően lehet.
4. Az ellátott az intézménybe való beköltözésekor nyilatkozik arról, hogy hozzájárulását adja-e, az
intézmény programjain fénykép és videó felvétel készítéséhez, illetve azok az intézmény
nyilvánosan elérhető internetes oldalaira történő feltöltéséhez.

d/ Alkoholfogyasztás
1. Intézményünkben bármilyen mértékű alkoholfogyasztás TILOS és TILTOTT!
2. Kulturált mértékű alkoholfogyasztás alkalomszerűen, közös rendezvények alkalmával az
intézményvezető engedélyével és jelenlétében történhet.
3. Amennyiben valaki mégis megsérti ezt a tilalmat, az a házirend súlyos mértékű
megsértésének minősül, és az érdekképviseleti fórum véleményezésével, az intézményből
való kitiltást is maga után vonhatja.

V. Étkeztetés
1. Lakóink számára háromszori étkezést biztosítunk, melyből a főétkezés /ebéd/ mindig meleg étel.
2. Kérjük fennjáró lakóinkat, hogy lehetőleg csak az ebédlőben étkezzenek. Az ebédlőből
evőeszközt, tányért, stb.… elvinni nem lehet.
3. Tilos gyorsan romló élelmiszerek (főtt ételek, halak, felbontott konzervek, stb.) lakószobában
való tárolása, és a lakószobában való elfogyasztása. Az élelmiszerek tárolására az ebédlőben
hűtőszekrény és saját, névre szóló, kulccsal zárható szellőző élelmiszertároló szekrény áll
rendelkezésre. Kérjük a hozzátartozókat, hogy az általuk hozott élelmiszereket is ide tegyék,
hozzátartozójuk névre szóló rekeszébe, a fertőzések, élelmiszer mérgezések elkerülése érdekében.
4. A névre szóló szekrényeket és hűtős kosarakat, hetente két alkalommal ellenőrizzük, a lejárt
szavatossági idejű, vagy romlott élelmiszert megsemmisítjük.
5. A lakószobákban csak a fekvőbetegek étkezése megengedett.
Az önállóan étkezni nem képes lakóink számára gondozóink segítséget nyújtanak.
6. Az étkeztetésről való távolmaradást az irányító gondozónak, vagy a gondozóknak kell
bejelenteni.
7. Orvosi javaslat alapján ellátottainknak, egészségi állapotuknak megfelelő, diétás étrendet
biztosítunk!
8. Diétás étkeztetésben részesülő lakóink egészségi állapotának megőrzése érdekében, a
hozzátartozók által, az intézménybe részükre behozott, tiltott élelmiszereket megsemmisítjük.
Kérjük, ezért, hogy hozzátartozójuk érdekében ne hozzanak az egészségükre káros élelmiszert (pl.:
inzulinra szoruló gondozottnak, cukrozott süteményt, stb.)
9. A hozzátartozók által behozott élelmiszerek minőségéért, az intézmény felelősséget nem vállal.
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VI. Személyi higiénia biztosítása
1. Intézményünk, lakói részére, a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, (szappan, WC papír)
eszközöket, (fürdető szék, stb.) szükség szerint biztosítja.
2. A fürdetéseken való részvétel kötelező, a fennjáróknak heti 1 alkalommal, meghatározott
napokon, fekvőbetegeknek szükség szerint. Mindezek mellett, az önállóan is fürdeni képes
gondozottjaink a fürdőszobákat, bármikor igénybe vehetik, egyéni szükségleteik szerint.
3. Az önálló fürdési képességgel nem rendelkezők esetében, a fürdetések az egészségi és szellemi
állapotuknak megfelelően, csak gondozói felügyelettel és segédlettel történhetnek. Ágyban fekvő
lakóinkat, minden nap mosdatjuk.
4. A heti egyszeri, gondozói felügyelettel történő fürdés során, a teljes ruházat kicserélése tisztára,
kötelező.
5. A hajvágást egyéni kívánságaiknak megfelelően a fodrász végzi, melynek díja a lakókat terheli.
6. A borotválást az ápolási tevékenység részeként az intézmény biztosítja.

VII. Egészségügyi ellátás
1. Intézményünk minden lakója részére biztosított az egészségügyi alapellátás.
2. Orvosi rendelés heti 4 óra, melynek időpontja: kedden és csütörtökellátott 14-16 óráig.
Az intézményorvos távolléte esetén Szécsény város ügyeletes orvosai nyújtanak segítséget.
3. A közvetlen egészségügyi ápolást a folyamatos munkarendben dolgozó szakképzett gondozók
nyújtják.
4. A szakorvosi ellátást lakóink részére a salgótarjáni és szécsényi rendelőintézet biztosija.
A fogorvosi ellátás a Szécsényben működő fogorvosi rendelőben történik, ahová lakóinkat
beszállítjuk.
5. Ellátottaink kórházba kerülésük esetén, a megállapított személyi térítési díj 20%-át fizetik
intézményünk felé.
a/Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök
1. Az intézmény orvosa által szakmailag javasolt, és felirt gyógyszerek, valamint az intézmény
orvosa által szakorvosi rendelésre beutaltak gyógyszereinek beszerzését, az intézmény biztosítja
költségvetése terhére az I/2000 SZCSM rendelet alapján.
2. A (4) pontban foglalt gyógyszerek adagolását gondozónőink végzik.
3. A saját kérésre felirt és/vagy az intézmény orvosa által nem javasolt gyógyszerek térítési díjai a
lakót terhelik. A hozzátartozók vagy más látogatók által behozott gyógyszerek, természetes
gyógyászati szerek, engedély nélküli szedéséből eredő egészségkárosodásokért, az intézményt
felelősség nem vállal.
4. Az alapvető gyógyászati segédeszközök közül, az inkontinencia betétek beszerzése és biztosítása
az intézmény feladata.
5. A fogpótlás, végtagprotézis, mankó, járókeret, járóbot, szemüveg és hallókészülék mindenkori
térítési díja lakóinkat terheli. A tolókocsi, annak a tulajdonát képezi, aki annak ellenértékét
kifizette.
6. A betegek kényelmét és az ápolók munkáját segítő eszközökről az intézet gondoskodik,
(tolókocsi, beteg emelő, fürdető szék, stb.).
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Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje
1. Az intézményből kimenővel, és szabadsággal lehet távol maradni.
a/ kimenő, eltávozás
- a kimenő időtartama maximum 12 óra.
- Lakóink az eltávozás megkezdése előtt az ügyeletes nővérnek jelentsék be, hogy hová távoznak.
Be kell jelenteni a visszatérés várható időpontját is, ami 21 órától /kapuzárás/ későbbi nem lehet.
A kimenőre való távozás, az étkeztetést és a térítési díjat nem érinti.
b/ szabadság
- egy naptári évben igénybe vehető szabadság 6o nap
-a szabadságot az intézményvezető és vezető helyettese engedélyezhetik, a lakó szóbeli kérelmére,
melyet a szabadság megkezdése előtt egy nappal kell bejelenteni.
-a szabadság időtartama alatt a lakó / és tartásra köteles hozzátartozója/ a személyi térítési díj 20%át fizeti.
2. Az eltávozás, és a szabadság megtagadható, ha az intézmény orvosának szakvéleménye - a
jogosult önmagát vagy másokat veszélyeztető állapota miatt - azokat nem javasolja.

Kapcsolattartási szabályok
1. Az intézményben a látogatás 10-től 18-óráig tart.
2. Intézményünk dolgozói, a családtagokkal, rokonokkal, volt munkatársakkal való kapcsolatuk
megtartásában segítséget nyújtanak.
3. A lakószobákban csak az ágyhoz kötött betegeink látogatói tartózkodhatnak.
4. A szobatársak nyugalma érdekében kérjük, hogy látogatóikat a társalgóban fogadják.

Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak
1. Az intézménybe való beköltözéskor ruhaneműit, hivatalos iratait, személyes használati tárgyait
hozhatja magával. Ágyának közvetlen környezetét családi fotókkal, képekkel, díszítheti.
2. Kérjük, hogy lehetőség szerint jól mosható, vasalható, fertőtleníthető ruhaneműit hozza magával.
3 A szobatársakkal való egyeztetés után behozható: saját rádió, magnó és lakószobánként 1 db
televízió. Valamint elektromos borotva készülék és hajszárító. Ezekért a készülékekért azonban az
intézmény felelősséget nem vállal, és ha tűzveszélyesnek, biztonságtechnikai vagy érintésvédelmi
okokból veszélyesnek ítéljük, azt a lakó tiltakozása ellenére is eltávolíthatjuk.
4. A beköltöző nem hozhatja magával;
- háziállatait,
- bútorait,
- lakása egyéb berendezési tárgyait, lakókocsiját.
- elhunyt hozzátartozói urnáit.
5. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az intézményben élők sem helyezhetik el, és nem tárolhatják,
akár az intézményünkben, akár más helyen elhunyt hozzátartozójuk urnáját épületünkben.
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Érték és vagyonmegőrzés
I. Értéktárgyak
1. Lakóink értékeiket / pl.: kisméretű értéktárgyakat, gyűrű, lánc, stb./ amely forgalmi értékkel bír,
jól körülhatárolható és egyértelműen meghatározható tárgy, az intézmény vezetőjének átadhatja
kezelésre és megőrzésre.
2. A megőrzésre átadott tárgyakról tételes felsorolás alapján 3 példányos átvételi elismervény
készül, melynek 1 példánya a lakónál marad. Az értéktárgyak átadás-átvételét két tanú jelenlétében
kell elvégezni.
3. Az átadott értékek biztonságos elhelyezéséről intézményünk gondoskodik.
4. Felelősséget csak a megőrzésre átadott értéktárgyakért vállalunk, ezeket kérésükre –átadás átvételi elismervénnyel -bármikor visszaadjuk.

II. Pénzkezelés
1.A beköltözést követően nyugdíja, egyéb jövedelme, - az ellátott meghatalmazása alapján,- az
ellátott lakcímére, azaz intézményünk címére érkezik. A rendszeresen,- illetve egyszeri kiutalással
érkező pénzösszegeket, - az ellátott által, Posta felé leadott meghatalmazása alapján, az intézmény
vezetője, illetve a pénzfelvételre kijelölt és jogosult intézményi dolgozó, veszi fel, majd az érkezés
napján az ellátottnak átadja, melyet az ellátott aláírásával igazol két tanú jelenlétében. A tanúk

aláírásukkal igazolják a postai küldemény (pénz, értékcikk, csomag) átvételét, abban az
esetben is, ha a lakó nem cselekvőképtelen, de feledékenysége esetleg az átadás
megtörténtét megkérdőjelezheti.
2. Azon ellátottak esetében, akik nem képesek a személyi térítési díj megfizetésére, és nincs
tartásra képes vagy a tv. által előírt tartásra kötelezhető hozzátartozójuk, vagy gyermekük, a
térítési díjat úgy állapítjuk meg, hogy a törvényben előirt zsebpénz mennyisége / a
nyugdíjminimum 20%-a/ mindenképpen megmaradjon.
3. Készpénzét, betétkönyvét természetesen önmaga is kezelheti, ám ezekért felelősséget
intézményünk nem vállal.
4. Lehetősége van letéti pénzkezelés igénybevételére, melyet az Ellátott, vagy törvényes
képviselője írásbeli meghatalmazása alapján folytatunk.
A letétként kezelt pénzösszeg megőrzéséről az intézményben vagy pénzintézetben gondoskodunk.
5. A letétbe helyezett pénzéről átvételi elismervényt adunk és kérésére, a rendelkezésére álló
pénzeszközt, az Ellátott vagy törvényes képviselője által aláirt átvételi elismervény, ellenében
visszafizetjük.
6. A letéti pénzösszegek kifizetése hetente 1 alkalommal, pénztári órákban történik.
7. Felelősséget csak a letétként kezelt pénzért és betétkönyvért vállalunk!
8. A pénzkezelésre vonatkozó előírásokat az intézmény Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.
9. Felhívjuk figyelmét arra, hogy egészségi állapotának tartós romlása esetén az intézményvezető
hivatalból intézkedik a letéti pénzkezelés bevezetéséről. Szükség esetén kikéri az intézmény
orvosának véleményét.
10. Dolgozóink a gondozási -ápolási munkát ellenszolgáltatás nélkül kötelesek elvégezni.
A lakóktól pénzt, ajándékot, kölcsönt nem kérhetnek, és nem adhatnak, illetve nem fogadhatnak el.
Kérjük lakóinkat, hogy kölcsönt lakótársaiktól se kérjenek, és ne adjanak!

III. Vagyonvédelem
1. Az intézményi vagyon megőrzéséért az intézmény lakói és dolgozói anyagi felelősséggel
tartoznak.
2. Az otthon berendezési és felszerelési tárgyaiban okozott kárt a károkozó köteles megtéríteni.
3. Az intézmény tulajdonában lévő - a lakók számára kiadott - tárgyakról nyilvántartást kell
készíteni melynek 1 példányát a lakó, kapja meg.
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IV. Tűzvédelmi előírások
1. Tűzveszélyes anyagot a szobákban tárolni nem szabad!
2. A lakószobákban tilos a dohányzás!
3. Dohányozni csak az erre kijelölt helyen szabad!
3. Hősugárzót, villanyrezsót, kávéfőzőt a lakószobában üzemeltetni nem szabad!
4. Bármely helyiségben észlelt tűz, vagy baleset esetén kérjük a szolgálatot teljesítő gondozót
haladéktalanul értesítsék!

Ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a
ruházat és textília tisztításának, javításának rendje
1. Az intézmény lakói saját ruháikat használják, melyet beköltözéskor hímzett jellel megjelölünk.
Felhívjuk lakóink figyelmét, hogy a jel nélküli ruhákat nem áll módunkban tárolni, ezért ha jel
nélküli ruhának nem találjuk a tulajdonosát, azt megsemmisítjük. Itt hívjuk fel a hozzátartozók
figyelmét is arra, hogy a beköltözést követően, szerettük számára hozott ruhaneműket,
szíveskedjenek megjelölés céljából a nővéreknek átadni, a későbbi tulajdonlási viták elkerülése
érdekében.
2. Ha megfelelő mennyiségű, és minőségű saját ruházattal nem rendelkeznek, az intézmény
fehérneműt és az évszaknak megfelelő felsőruházatot és lábbelit, biztosit.
A fekvő betegek számára hálóruhákat biztosítunk.
3. Az elhasználódott intézményi ruhákat szükség esetén kicseréljük.
4. Kívánságukra, saját pénzük terhére, egyéni vásárlásaikat is segítjük.
5. Ágyneműt (1 db nagypárna, 1 db kispárna, 1 db paplan, és 1 db pléd, valamint ágynemű
huzatokat) az intézmény biztosit. Az ágynemű huzatok külön, névszerinti megjelölése és kezelése
nem áll módunkban, ezért, ha ágyneműt hoznak az intézménybe, az mindenki közös használatába
kerül.
6. Az ágynemű csere gyakorisága: havonta egyszer vagy szükség szerint.
7. Lakóink számára / alsó és felső ruhák/ mosását, vasalását biztosítja az intézmény.
Kérjük, hogy a mosásra szánt ruhaneműket a gondozó nővéreknek a reggeli órákban adják át.
9. Az intézményben nem tisztítható saját ruhaneműiket - saját költségükre - külső tisztító cégekkel
kitisztíttatjuk.
10. Megrongálódott, de javítható ruhaneműik javítását dolgozóink végzik, azonban az
elrongyosodott ruhaneműeket, az ellátottal való megbeszélés után megsemmisítjük.

Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai
I. Az intézményi jogviszony megszűnik:
1. Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
2. A jogosult halálával
3. A jogosultnak, illetve hozzátartozójának a jogviszony megszüntetésére vonatkozó írásbeli
bejelentését követően az intézmény vezetőjével történő megegyezés szerinti időpontban.

II Az intézményi jogviszonyt az intézményvezető megszünteti, ha az ellátott:
1. intézményi elhelyezése nem indokolt
2. másik intézménybe történő áthelyezése indokolt
3. a házirendet súlyosan megsérti,

4. térítési díj tartozás esetén
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3/ A házirend megsértésének súlyos esetei:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

engedély, vagy bejelentés nélkül többször eltávozik és nem tér vissza az intézménybe
agresszív viselkedésével sérti a lakókat, illetve a dolgozókat
bűncselekményt követ el (lopás, stb.)
a lakókat vagy a dolgozókat tettlegesen bántalmazza
az intézmény tulajdonát eladja / ruhák, tárgyak/
az intézmény, vagy lakótársai tulajdonát szándékosan, súlyosan rongálja,
túlzott mértékben fogyaszt alkoholt és ennek az intézmény rendjére káros következményei
vannak.

➢
➢
➢
➢
➢

az ellátás igénybevétele során, ittas állapotban, botrányos magatartást tanúsít.
alapvető közegészségügyi-járványügyi szabályokat nem tartja be.
verekedést provokál, illetve abban tevőlegesen részt vesz.
a közösség sérelmére szabálysértést, vagy bűncselekményt követ el.
az intézmény dolgozóival, vagy az ügyeletes gondozóval szemben támadó
fenyegető magatartást tanúsít.
➢ alapvető közegészségügyi – járványügyi szabályokat nem tart be
4/ Térítési díj tartozás esetén: az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat
megfizető személy, a személyi térítési díj-fizetési kötelezettségének - annak ellenére nem
tesz eleget, hogy azt jövedelmi, vagyoni viszonyai egyébként lehetővé tennék, ebben az
esetben, ha hat hónapon át folyamatosan térítési díj tartozása áll fenn, és ennek összege a
kéthavi személyi térítési összegét meghaladja, intézményi jogviszonya megszüntethető. E
szabály nem alkalmazható, ha a kötelezett ingatlanvagyonán jelzálogjog került
bejegyzésre. Tartozás esetén, három hónap elteltével írásban tájékoztatni kell a
jogkövetkezményekről.
Az egyházi fenntartású és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a
fenntartó vagy az általa megbízott személy, intézményvezető írásban mondhatja fel a
megállapodást. A felmondási idő, ha a 94/C. § szerinti megállapodás másként nem
rendelkezik, három hónap.
Bíróságtól kérhető a felmondás jogellenességének megállapítása, ha azt az ellátott, a
törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személy
vitatja. Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság
jogerős határozatot nem hoz. A felmondásban mindezekről tájékoztatást kell adni.

Az egyéni és a közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok
1. Tiszteletben tartjuk minden lakónk egyéni vallási és világnézeti meggyőződését.
2. Kérjük, Önök is, tartsák tiszteletben lakótársaik vallási nézeteit és hittérítő szándékkal egymást
ne zaklassák.
3. A különböző vallások képviselői - az intézményvezetővel történő időpont egyeztetés utánistentiszteletet, vagy előadásokat tarthatnak.
4. Az istentiszteleten és az előadásokon, mindenki részt vehet, akit az érdekel, viszont sem a
dolgozók, sem a lakók, erre egymást nem kötelezhetik.
5. Az intézményben hittérítést végezni tilos.
6. A Római Katolikus vallás papja minden hónapban meglátogatja lakóinkat.
Szolgáltatásait bármikor, szükség szerint igénybe lehet venni.
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Az intézmény alapfeladatát meghaladó programok és szolgáltatások köre
1. Az intézmény alapfeladatát meghaladó programokért és szolgáltatásokért, ha a lakó igénybe
kívánja venni, akkor annak díja őket, terheli.
Külön szolgáltatásnak minősülnek, a lakók kérésére szolgáltatást nyújtó:
-fodrász
-kozmetikus
-pedikűr
-mentő, betegszállítás az intézményből a családhoz
-az intézményi telefon használata
-üdülés, színház, mozi, múzeumlátogatás
-patyolat igénybevétele a saját ruha tisztításához
2. A lakók fizetik a díjköteles ügyvédi és közjegyzői szolgáltatásokat.

Panaszjog gyakorlása
Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója panasszal élhet az intézmény részéről fennálló
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban, így különösen
a) az intézmény vezetőjének, dolgozóinak szakmai, titoktartási, valamint érték- és
vagyonvédelmi kötelezettségeinek megszegése,
b) az ellátást igénybe vevő személyiségi jogainak, kapcsolattartási jogának sérelme,
valamint
c) az ellátás körülményeit érintő kifogások esetén.
A panasz kivizsgálása az intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik, aki tizenöt napon
belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről.
Amennyiben az intézmény vezetője határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem
ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az
intézmény fenntartójához fordulhat jogorvoslattal.
Az intézményben ellátottjogi képviselő működik, aki az ellátást igénybe vevő részére
nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Az ellátottjogi képviselő feladatai – különösen – az
alábbiak:
a) megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre 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, törvényes képviselőjét 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, törvényes képviselőjének panasza
megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és
fenntartójánál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtott 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, törvényes képviselőjét.
A megyében működő ellátott jogi képviselő: Galyasné Dósa Katalin
Elérhetősége: Telefon: 20-489-9654 E-mail: katalin.galyasne@ijb.emmi.gov.hu,
Web:www.ijsz.hu
Levelezési címe: 3391 Füzesabony, Pf.:65
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Az Érdekképviseleti Fórum működési rendje
Az 1993. évi III. törvény alapján, az érdekképviseleti fórum a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek
érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely a Házirendben meghatározott feltételek és
eljárás szerint működik.
Célja: Az intézményben élők nyugalmának, zavartalan életkörülményeinek
biztosítása, sérelmek, méltánytalanságok orvoslása.
Az érdekképviseleti fórum évente legalább kétszer ülésezik.
Észrevétel, panasz esetén értesítést követően nyolc napon belül tárgyalásra összeül,
tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melynek alapján az intézkedés megtételre kerül.
Észrevétel, panasz szóban és írásban egyaránt megtehető. Tizenöt napon belül a
panasztevőt írásban értesíti az intézmény vezetője a kivizsgálás eredményéről és a megtett
intézkedésről. A probléma orvoslása az eset súlyosságától függően történik. Amennyiben a
panaszos nem ért egyet az ügy elintézésével, felügyeleti szervünkhöz, a Virágsziget
Szociális Társulásához fordulhat.
Az érdekképviseleti fórum minden ülését dokumentálni kell, jegyzőkönyv által.
Feladata:
➢ Előzetesen véleményezi az intézményvezetője által készített az ellátottakkal,
valamint az intézmény belső életével kapcsolatos következő dokumentumokat:
Házirendet és az éves munkatervet, a Szakmai programot illetve az ellátottak
részére készített tájékoztatókat.
➢ Megtárgyalja az Intézményben élők panaszait, intézkedéseket kezdeményez az
intézményvezető felé.
➢ Tájékoztatást kérhet az Intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az
ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban.
➢ Intézkedés megtételét kezdeményezheti a Fenntartó felé, valamint más illetékes
hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos
jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.
Az érdekképviseleti fórum tagjait választás útján a Lakógyűlés választja. A tisztség
megszűnik az intézménnyel fennálló jogviszony megszűnésével, a tisztségviselő halálával,
lemondás és visszahívás által. Az érdekképviseleti fórum tagjait négyévente, illetve
szükség szerint újra kell választani.
Az intézményi Érdekképviseleti Fórum választás alapján létrejövő bizottság.
Tagjai:
1. Intézményi gondozottak,
2 fő
2. Intézményi gondozott hozzátartozója 1 fő
3. Az intézmény dolgozója
1 fő
4. Fenntartó képviselője
1 fő
Mindösszesen: 5 fő
Az érdekképviseleti fórum tagjainak neve az intézmény hirdetőtábláján kifüggesztve
található, és folyamatos frissítése az intézményvezető feladata.
Az érdekképviseleti fórum működése és tevékenysége az intézményvezető felelősségét
és intézkedési jogkörét nem érinti.
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Korlátozó intézkedés

Ha valamely ellátott magát és/vagy társait, gondozóit veszélyeztető állapotba kerül, vele
szemben korlátozó intézkedés vezethető be, amelynek jogszabályi alapját adják a; Szt
94/G. § (1), az Eütv. 188. §, és 192. §-a, mely szerint: személyes szabadságában bármely
módon (fizikai, kémiai, biológiai vagy pszichikai módszerrel, illetve eljárással) csak a
veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartású beteg korlátozható. A korlátozás
csak addig tarthat, illetőleg olyan mértékű és jellegű lehet, amely a veszély elhárításához
feltétlenül szükséges.
Az Eütv. 192. §-a alkalmazása során az Eütv. szerinti kezelőorvos feladatait az intézmény
orvosa látja el, valamint a korlátozó módszerek, eljárások (a továbbiakban együtt:
korlátozó intézkedés) alkalmazását jogszabályban meghatározott írásos formában kell
dokumentálni. Az intézmény orvosának elérhetősége hiányában az intézményvezető által
műszakonként kijelölt, a korlátozó intézkedés alkalmazására önrendelkezési joggal
rendelkező ápoló jogosult az intézkedés elrendelésére, ebben az esetben az intézmény
orvosát és az intézmény vezetőjét a korlátozó intézkedés alkalmazásáról haladéktalanul
tájékoztatni kell. Intézményünkben erre az esetre az egésznapos gondozási feladatok
elvégzéséért is felelős gondozó az illetékes, kijelölt személy.
Az intézmény orvosa a korlátozó intézkedés alkalmazásáról tájékoztatja az intézmény
vezetőjét. Az intézményvezető feladata az intézkedéshez szükséges feltételek, illetve
szükség esetén a többi ellátott védelmének biztosítása. A korlátozásról az intézményvezető
haladéktalanul köteles tájékoztatni a törvényes képviselőt és az ellátottjogi képviselőt.
A korlátozó intézkedésről az I/2000. SzCsM rendelet 101/A. § a következőképpen
rendelkezik:
„ (2) A korlátozó intézkedés alkalmazásáról a szolgáltatást nyújtó részletes eljárásrendet
alakít ki a házirendben, amelynek tartalmaznia kell
a) az intézmény munkarendjét figyelembe véve a korlátozó intézkedés elrendelésének
szabályait,
b) a korlátozó intézkedés egyes formái mellé rendelt maximális időtartamot,
c) a korlátozó intézkedés egyes formái mellé rendelt megfigyelés szabályait,
d) a korlátozás feloldásának szabályait,
e) a panaszjog gyakorlásának részletes szabályait.
(3) Korlátozó intézkedés alkalmazása esetén - ide nem értve a pszichés megnyugtatást - a
6. számú melléklet szerinti adatlapot kell kitölteni. A korlátozó intézkedés időtartama alatti
megfigyeléseket, állapotleírást a betétlapon kell részletesen feltüntetni. A kitöltött
adatlapot a gondozási tervhez kell csatolni.
(4) Az intézménybe történő felvételkor az intézményvezető írásos formában tájékoztatja az
ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét
a) a szervezeti és működési szabályzat, korlátozó intézkedésre vonatkozó szabályairól,
b) az ellátotti jogokról a korlátozó intézkedés alkalmazása esetén,
c) az ellátottjogi képviselő, illetve az érdekképviseleti fórum elérési lehetőségéről,
d) a panaszjog lehetőségéről, gyakorlásának szabályairól.
(5) A (4) bekezdés szerinti tájékoztatót az ellátott, törvényes képviselője és az intézmény
vezetője aláírják.
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