111. 1. 1. ,z. rne lld: lct

Budapest FőYáros XV. kerületi Ö nkormányza t
Egyesített Szociális Intézménye
1157 Budapest. Árendás köz 4-6.
:VlEGÁLLAPODÁS

fi1kez1etés biztosításáról
Iktatószá m:
mely lé trej öll a BuJapest Főváros XV. kerületi Önko rmányzat E2yesíte tt Szoc iál is Intéz mé nye ( 1157
BudapesL Á re ndás köz ..J.-6.) vezetője és az el látás t igé nybe vevö (a (ovábbiak ban : igén ybe vevö):
'év: [NÉV]

Születési neve: [S ZÜLETÉS I NÉVJ

Anyja neve: IA.t\YJA NEVEl

Szül. he ly. idő: [SZÜ LH ELY]. [SZÜ UDÖ l

Lakó he ly: [LAKCÍM] szám alatti lakos.
T artózkodási he ly:
,·agy/és a nnak törvényes

képv i sel őj e:

Név: !ELT ARTÓ l\EVE]

Szül e tési neve :

Anyja neve:

Szül. hel y.

idő:

Lakcím : [ELTAl{TÓ C ÍMJ szá m alatti lakos közö tt sze mélyes go ndoskodást nyúj ró szociáli s e ll átás
igénybe véte le tárgyában.
1.) Az ellát~ís idöumama : [HA EBÉD KIKERÜLT] Határozol! / HA EBÉD KTKERÜLT] [HA EBÉD
NEM KER ÜLT KI J Ha tározatlan /HA EB ÉD NEM K E RÜ LT KTJ
2. ) Az e llátás ba vére i kezelő idő pontj a : [EBÉ D FELVÉTEL DÁTUM AJ

3.) Az ellátás megszü nte tésé nek időpontja: [HA EBÉD KIKERÜLT][EBÉD KIKER ÜLÉS
DÁT CMA ll / HA EBÉD K IKERÜLT]
..J..) Az e llátási fo rma: Étkezte tés

5 .) Az e llá tüs b iztosításának he lye : [fNTÉZMÉNY N ÉV 1] 1 INTÉZMÉNY NÉV2 I [I NT ÉZM ÉNY CfM]

6.) A szolgáltatások igénybevételének módja:
A szo lgá ltatás igénybevétele önkéntes, az ellátásL igénylő. ille tve törvényes képvi selője szóbe li vagy
írásbeli ké relmére. indítványára tö rt éni k. A szolgáltatást az igé nybe vevő lakókö rn ye zcré hez
leg közelebbi telephelyről vagy kül ö n ké rés esetén az inrézmé ny más telep h el yé rő l biztosítjuk .
7.) A szo lgáltatások mödja és canalma:
Az étkeztetés a lakosság szükségle teine k megfe l előe n mcgszervezhe tö az éle i
e el vi telének le h e t ővé téte lével
o lakásra szá llításával
Az étkezterés ke retében föé tkezéské nt legalább napi egysze ri meleg é telt kel l bi ztosíta ni . Ha az
étkezésben részesülő személy egészségi úllapota indo ko lja. a házio rvo:, j a vasl at ára az e llátüst igé nybe
\·evö részé re d iétás é tkc ztctésr kell hizwsíran i.
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'{.1 .\ 1 dlálá,-.>n ha\'l)(lla fi1l!lcm.ló lérílé i J(jat a; igén:bl! \etr , znlgáltatü'i napé,
'Lnrz:ttd aJj.1.
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..,zemél: i tc' ríté,i Jíj

~-

l A ,,crnc'lyi térílé,i Jíj ih,1egél a Fenntan1í. BuJapt::-.t rőváro~ XV. kcrülel RJkuspal1na. Pe-;tújhd y.
Új palota Önkonnányzac Képvi:-ielő-testüle ténck a személyes gondoskodást nyújtö gyermekj öléti
alapellálá~okníl ,zö16 -+ 1/2003.( · !1.8. l hmál) os i\I.: . ren<lelete és a ~mciáli s ,zolgál tatásnkról :.Z<íló
7/:?.005.(lV.-+. ) hatályos i1k. rcn<lelete hmürnzza meg. Intézményünk a helyi ren<leletek. valamim az
clvég?ctt jö,·cdclemvi7:.gál <ll ala pján állapítja meg a ,zemélyi térítési díjac.
10.) A szolgáltatásért fizetendő térítési díjat, el őre a tárgy hónap Hl. napjáig kell az int ézménynek
megfizetni. A térítési díj megfizetésének módja: készpénzben. ·zámla ellenében a szolgáltatást nyújtó
telephelyen. A személye · gonJ o-kodásl nyújló szociális ellfüások lérílési díjáról szóló 2911 993 (II. 17.)
Korm. Rendelel 5.~ (4) bekezdése értelmében. ha a személyi lérúési díjal e lőre kell megfizetni és az adott
hönapra fi ze le ndő térílési díj összege kevesebb lenne. min t a már befizelett ö~ zeg. az előre hefi zeten
téríté. i díj at a köve tk ező fizetés alkalmával be kell számítan i vagy azt vissza kell fizetni. Amenn yi ben a
fizete ndő személyi térítési díj összege növekszik. a befizetett és a tén ylegesen fizetendő ös zeg
külc1nbi1zetét vissza m enőleg meg ke ll téríten i.
/\ visszafizetésről a l emond ~ís k özlésétő l számított 15 na pon belül az Egyesített Szociális Intézmény
( 1157 Budapest Árendás köz -+-6. ) Központ pénztára imézke<lik:
- pénztári nyi tvatartási i dő n belül készpénz visszafizetés esetén
- vagy banki átutalással. az étkezést igénybe vevő fél által írá ban közölt bankszámla zámra
- küliinlcges eselckben (pi: moLgásában ~ú l yosa n korl<ítozon és bankszámlával ne m rendelkezik)
postai kifize tés útján.
11. ) Az ellátást igénybe vevö tudomásul veszi. hogy a személyi térítési <l íjat az intézmény fen ntartója
tárgyév április 1-jéig állapítja meg. évente egy. zer módosíthatja. mel yrő l az igénybe ve,·ő írásban énesül.
Ez al ól ki vó t:I. ha ilL ellátoll jövedelme oly mén ékben csökken. lwgy a mcghatározon térítési díjíizctési
kötelezettségének nem tud eleget tenni. illetve. ha az öreg égi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének
25c'c; -át meg haladó mértékben növekeden . A megállapított új személyi térítési díjat a fe lülviz gálatot
követő időszak ra vonatkozóan. a megáll apílá t követő hónap 10. napjáig kell megfizetni. Az igénybe
vevő a felü lvizsgálatot megel őző időszakra vonatkozóan abban az esetben kötelezhető az új téríté. i díj
mcgfoctésére. ha a fe lülvizsgá latot mcgc l Ö?ően té ríté~mcntesen ve nc igénybe az e ll átá~ r. és részére
,·i sszame nőlegesen ren<l zeres pén zell átás került megáll apításra.
12. ) Az igénybe vevő szolgáltatás iránti jogosultságá ban, személyi adataiba n, j övedelmében
bekövetkezett változást 15 napon belül a gondozó közreműködésével az egység vezetőjének
bej elenteni köteles.
13.) A távolmaradá ·/igénybe veu szolgá ltatás züneteltetését az egy ég
mu nkanappal a távolmara<lü. t mege l őzően írásban kell bejelemen i.

vezetőjének

legal ább kél

l-t.) ."vlegállapodás módosítására sor kerülhet jog zabályi feltételek változása esetén. valamint a felek
küzüs megegyezése al apján .
15. ) Az intézményi jogviszony meg zünik
a) az intézmén y jogutó<l nélkü li

megszűnéséve l.

bl a jogo:--ult halá lüva l.
cl a j1)gllsult. il letve

t füvényc~ képvi :-.clőjé nck

kcnlc ményc7é:-.érc

d) a hmJ rozntt i<lejü intézeti elhelyeLés esetén a megjelölt i<lötanam lejártával. ki,·éve. ha a
:->71lciá Ji, iga7gat,bníl é, ,1.pciá Ji, c: IU1ü ukníl \ l.tíltí l 9lJJ . C.:v i Ill. ti\1Té 11y re11 Jelkoései ,tiapj~ín a;
elhel:czé;-, i<löcanama megho;-,:-izabbíthat6.
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r\ z <íll ami fennta rtású intézményi j ogvi:;zony meg:->züntetését a j ogo::.ul l. ilkt\·e tiirn:'.nyes kép \·isclője
kezc.Jeményezhet i. A jngnsu lL. illct\·e tön ·é nye:-- képv i selőj e kezc.Jemé nyezése alapjün az intézményvezető
az intézményi jog\·iszonyL megszünteti . Ilyen ese tben a jog\ iszony a t'clek megegyezése szerinti
ic.Jöpuntban. e nnc::k hiányában a megállap(1d;bban fog laltak szain t szüni k meg.
Az intézményvezetö az imézményi jOg\·i szo nyt megszünteti. ha a jogosult
másik intézménybe törrén ő elhelyezése indokolt. vagy további intézményi elhelvezése nem
inc.Jokolt
b) a házirendet súlyosan megsérti.
c) az ellátott, a törvényes képviselöje, vagy a térítési díjat megfize tő személy a térítési díjfizetési
kötelezeu::.égnek - a szociális igazgatásról és szociális elLításokról szóló 1993. évi Ill. törvén y l 02§
szerint - nem tesz eleget.
a)

A felmondási

idő:

15 nap.

Az intézmény veze tőj e az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszrcíl
írásban énesíti a jogosulLaL, ill etve törvé nyes képvise l őjét. Ha a megszüntetéssel a jogosu!L. illetve
törvényes képvi s elője nem ért egyet. az értesítés k éz h ezvé tel étő l számított nyolc napon belül az
intézmén y fenntartójáh oz fo rdu lhat. Ilye n esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig
biztosítani kell. amíg a fenntartó. illetve a bíróság jogerös és végre hajtható határozatot nem hoz. A
megállapodás megszü nésekor a fe lek elszámolnak.
16. ) A bíróságtól kérhető

a) az el látott. illetve törvényes képv i selője indokolás nélküli ld mondás j ogellenességének
megál lapítása. ha azt a fenntartó vi tatja.
b) a fenntartói döntés jogellenességének megállapítása. ha azt az ellátotl. il lelve törvé nyes
k é pvi selőj e vitatja.
Az ellátást változatlan fe ltételek mell ett mindaddig biztosítani kell. amíg a fenntanó nem dönt. illetve a

bíróság joge rős harározatot nem hoz.
17.) Az ellátást igénybe vevő/ képviseletére jogosult. valamim a jogait és érc.Jekeit képvi selő szervezet - a
[(ázirendben fog laltak :-;ze1i nt - panasszal élhet az egy ségvezetőnél. az intézmény vezetőjéné l. vagy a
fenntanónál. az ellátott-jogi ké pvise lő né l. Az intéz ményvezetőh öz benyújtott panasz esetén az
int ézmé n yvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának
ere dmé nyérő l. Amennyiben az in tézmény,·ezető h atáridőben nem intézkedik. vagy a panasztevő ne m én
egyet az intézkedéssel. az intézkedés kézhezvételétöl számított 8 napon belli! a t'e nntanóhoz fordulhat
j ogorvoslatért.

18.) Az 1993 . évi TII. tö rvény 94/E. § 5. bek. alapján az ellátást igénybe \·evo enntettet megi lleti
személyes adatainak védelme. va lam int a magánélecével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi
eljárás során kü lönös figyelmet kell fo rdítani arra, hogy az ellátást igé n yl ő adataihoz csak az arra jogosult
személyek férjenek hozzá. Az ESZI Területi Gondozás egységvezetöje köteles biztosítan i továbbá, hogy
az intézményi elhelyezés során az ell átott egészségi állapmával. személyes körülményeivel. j övedelmi
\·iszonyai\·al kapcsolatos info rmációkníl más ellátást igénybe vevő. valamint arra illetéktelen személy ne
szerezhessen tuc.Jomást. kü lönös figye lemme l az elláti.íst igénybe vevő szoci áli:; nbzo rultságának té nyé re.
19.) Személyes adat kizárólag meghatározott célból. j()g gyakorlása és kiitelezellség teljesítése érdekében
kezelhető.

Személyes adatok kezelését j ogszerüen és ti ;:,zt es s~gese n. ,·alamint az érintelL :-;zámára :ttláthatcí
rnödnn kel l \'égezn i. Csak olya n :-;zemélyes ac.Jat keze lhető . amel y az adatkezelés cé ljának
megYalösulásához elengec.Jhetetlen. a cél e léré:-;ére alkalmas. ...\ -;1emélyes adat c .~ak a cél
111eg\'al( í ~ulá.~jhnz -;zükséges mértékben és ideig keze lhet ő ....\z ac.Jatkeze lés -;nnín b izt n ~íta ni ke ll az
ac.Jatok PL'lllossjgüt. te ljességét és - ha az adat kc zclé, cé lj<i ra tckintcttc l sJ.:Li k~égö - llclprakészségét.
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\·ala111i11l alt. lrng: aL éri nlc llcl C\,lk aL atlatkcLck:-. célj ához . , zi.ikségc" iJeig le hc..,~c n .t701Hhíta11i . .-\
Lcmél:es aJm11 k tárnlásúnak nlyan fo rmában ke ll ti1 né1111ie. arnely a 1 érintettek aw nci:-.ítás:Íl c~ak a
"zcmélycs aJatnk kcLclésc céljainak cléré:-,éhcL ... Li.ikségc:. i<.k ig lCSLi lchctö\·é. \legk klö biztons<ígi
inlézkt:J ések a l kalmaz~bával az aulumariólt adatáll ományukban tárolt ..,7cmélyes adatnk véuelme
érdekében a7 ESZI Terükti Go ndozás gnnJ P:-.koJik a \'éktkn vagy jogtal an 111egsem111i síté;,,. rngy
\'élctkn t:h«.: ... nés. \·alamint a jogtalan hozzáféré-. meg változt:Hás rngy te1jeszté - megakadályozásáról. :\z
ESZI Területi Gondozá:; fe le l ős a Belsö Adatvéde lmi Szabülyzatban 111eghatürow tta knak val1í
mcgfcleksén. tnvábhá képesnek kel l lennie e megfele lés igazulúsára.
20. l Egészségügyi adat kezelését az ESZI Területi Go ndozús a 20 1 l. é\·i CXI 1. törvényben és az
egés7ségügyi és a hozzájuk kapcsol(ídó személ yes adatok kezcléséröl és védelméröl szóló 1997. évi
XL VII. törvényben fog laltaknak megfelelően kezeli. Az ESZI Területi Gondozús kizánílag a
leg. zükségesebb egészségügyi adatokat veszi fe l. de az érimen természetesen enné l bővebb adatokat is
fedhet fel a szümára. Az ESZI Területi Gondozás és a képviseletében eljúró munkarárs a tudomásúra
jutolt orYosi ti tkol köteles megtartani.
21. J /\z igénybe vevő k.ijclenti. hogy az információs önrendelkezési jogról és az in l'orrmíciö:m 1badságröl
sz61ó 201 1. évi CXII. törvény által biztosÍlOll adatkezeléshez történ ő honáj árulá ·i jogáról. valamint a
szolgáltatás igénybevé tel é\·cl járó adat-nyi lvá martási kötelezettség ről tájékoztatásban részesült.

Hozzájárul. hogy az ES7.I Területi Gondozás - a szolgáltatást nyúj tó telephelye - a személyes
adatairól nyilvántartást vezessen . azokat a 4 15/2015. (Xll. 23.) Korm. rendeletben szabályozon
országos igénybevevöi nyilvámartásban rögzítse. va lamint hivatalos megkeresés cse1én azokról adatot
szolgúltasson. az együ nmüködé~ során tudomására jutolt különleges adatait a mindenkori hatályos
jogszabályokban előírtak szerim kezelje.
22. )

23. ) Az igén ybe vevö nyilatkozik. hogy 3 tájékoztatást az d lácás igénybe,·ételének fdcéceleiröl. a
nyildmanús szabályairól. a panaszok kezeléséröl. az intézményben megralálható szakmai dokumenuíci ók
hoz7<ikrési leh et őségérő l megkapta. é:-. az intézménnyel cöné nő együ nmű ködésc vállalja.

Jelen megállapoJ:ís két eredeti pé ldányban készü lt. mt!lyet Felek elolvasás és éndrnezés után. mint
akaratukkal mindenben megegyezőt. jóváhagyólag írták alá.
Budapest. IMAINAPJ
Egyc:-.íten Swciális Intézmény igazgatií
nevében és megbízásából:

Egye~íten

SZl)ciális Imézmény
Területi Gondozás

Kwo11ú11é Jordúki !ltlikrí
cgység\'CZCtŐ

igénybe vevö vagy törvén yes

kép\· i se l őj e

111. 1..2. '/.. lll~ ll ékkt

Buda pest Fő város X\". kerületi Ö nkormá nyza t
Egyesített Szociális Intézménye
L157 Budapest. . \rcndás kiiz 4-6.
:VIEGÁLLAPODÁS
h ely ben étke-;,tetés

lktatószcín1:
mely létrejött a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesíten Szociális Imézménye ( 1157
Budapest, Árendás köz -t-6. ) vezetője és az ellátást igénybe vevő ( a továbbiakban : igénybe vevő) :
Né v: [NÉV ]

Születési neve: [SZÜ LET ÉSI NÉVl

Anyja neve: [AN YJANEVE]

Szül. he ly. idő: [SZÜLHELYJ, [SZÜLIDÖ ]

Lakóhely: [LAKCÍM l alatti lakos.
TartózkoJási hely:szám alatti lakos
Yagy/és annak törvényes

képvi se lőj e:

Név: [ELTA RTÓ NEVEI

Születési neve:

Anyja neve:

Szül.hely.idő:

Lakcím: JELT ARTÓ CÍM J szám alatti lakos között személyes gondoskodást nyújtó sznciális ell átás
igé nybe vétele tá rgyában .
1.) Az ellátás

időtarta ma:

Határozott. Határozatlan

2.) Az e llál<ísba véte l kezdő időpontj a: [EBÉD FELVÉTEL DÁTUM A J
3.) Az e llátás megszümerésének időpo ntj a : JHA
DÁTLJMAJ[/HA EBÉD KIKERÜLTl

EBÉD

KJKERÜLTJIEBÉD

KIKER ÜLÉS

4.) Az ellátás i fo rma: Étkeztetés
5. ) Az ellátás bizrosítás ú1utk helye: 1INTÉZMÉNY NÉV 1] [INT ÉZMÉ ·y NÉV2] 11NTÉ7MÉNY CÍM]

6.) A szolgáltatás igénybevételének módja:
A szolgáltatás igénybevéte le iinkéntes. az e l l á t~íst
írásbe li kére lmére. indítványára történik.

i génylő .

illetve tiirvényes

képviselője

szóbeli vagy

7.) A szolgáltatás igénybevételének módja és tartalma:
A szo lgáltatá:-.t az igénybe vevő lakókörnyezetéhez legközelebbi telep h e l y ről vagy kü lön kérés esetén az
intézmény más te l ephe l yérő l bizrnsítjuk.
Az é tk ez t e~és a lakosság szi.ikséglereinek megfe l előe n megszervezhető az étel
o kiszolgálásával egyidejü helybe n fogyaszrással.
/\z étkcztcté.- keretében föétkezésként lcgalübb napi egyszeri meleg ételr kel 1 biztosítani . l la az
étkezésbe n részesülő személy egészségi áll apota indokolja. a házio rvos java~latára az t:l látást igénybt:
Yevö részére diétás étkezte tést kel 1 biztosítani .
8.) Az ellátásért havonta fize t~nJő térítési Jíjat (személyi térítb,i J íj ) az igénybe vett -;znlgültatási nap és a
szemé lyi térítési díj szorzata adja.
9. ) ..\ , zemélyi térítési díj i"isszegér a Fenmanl\ . BuJapöl Födrn..; XV kerület Ráko..;pail1ta. Pe:-itúj ht' ly.

Lj palota Ön kormán~ zat

Ké1J\"i:-elö-tt'sti.iletének a )zemél~e~ gonJn..;knd:.bt nylij t6 g~ ennekj 61éti

J l,1 pcl lju:-.nkr,íl ~zi\ hí -1 1120()_'.1 \ll.:-- .1 h ,H .il~ t"- :ik. rc11 Jclc1c é~ a -LP-:-i,il i, ~wl ~jl1:H:í ~11kr.i l ~7 1\l,'i
712005.1l\· .-1 .1 ILll<Í i~ 11:-. i\k. re11 Jdclc halJrnua 111cg. l111éz111én: ünk a hcl: i renLk'ktck. ' :tia mi nt a;
ch ég1cu jii,·cJclc mvizsgfü1L ala pján állapítja meg a ~zc1110 1~ i tl-1·í1é.~i Jíjat.
l ü. 1 .-\ szolgálta t:bfrt fi zctcnd ö térítési díja t.
megfizetni .

el ő re

a tá r gy hónap Ill. napj á ig kell az imézménynck

A térítési díj mcgfizeté~én d: 1rníJja:

- clsö:-.mban 1-.:ésLpénzben. szü mla elknében a sznlgáltat<Íst ny1íjt1'1 telephelyen
- vagy banki átutalással. az ínbhan ki"iziilt intáményi /ESZI bankszámla :-.zámra/
- vagy készpénz átutalási megbízás /csekk/ használatával
A ~zemélyes gondoskodást nyújt6 szociáli:-. ellátások téríté:-.i Jíjáröl ·zöló 29/199>.(TI. l 7.) Korm.
rendelet 5. ~(-1) bekezdése érte! mében. ha a sze111élyi térítési díjat elöre ke ll megfi zetn i 0s az adott
htí napra l"ize1cn<lö térítési díj összege kevesebb lenne. mi nt a má r befi zetett Lisszeg. az el ő re befizetetl
té rítési díjat a következö fizetés alkalmával he kell számítan i ,·agy azt vi ::-.za kell fi zemi . Ame nn yiben
a fizetendő személy i téríté:-.i díj összege növekszik. a befizetett és a ténylcgöen fizete ndö iisszeg
kiiliinbözetét vi szamenől eg meg kel l téríten i.
/\ vissza l"izeté~rö l a lcrnondüs közlésétő l :-.zámított 15 napon bdül <IZ Egyes ített Szociális Intézmény
( 1157 BuJapest. Árendás köz -1-6. l Kiizpont pénztára intézkedik:
- pénztári nyit vatartási időn be lül készpénz vi zafizetés esetén
- vagy banki ánnal<Íssal. az étkezést igénybe \'evő Cél által írúsban kiiziilt bankszámla számra
- különleges esetekben (pl. nrnLgásába n :-.úl\·osan knrlátozott és bankszcímlával nem re nde lkezik)
[ll)Stai kifii'ctés útj<Í n.
11. 1 z ellátá:-.t igénybe vevő tudomásul YöZi. hogy a személyi térítési JíjaL az imézmény fenntartója
t<t rg: év ;'1pri 1is 1-jéig állapítja meg. éYente egy~ze r módosíthatja. me lyrő l az igénybe \·evő írá.'ban énes ül.
Ez alól kivérel. ha az ellátott jih·cddmc oly mértékben csökken. hogy a mcg hat;írozolt térítési díjfizetési
kötelezettségének ne m tud ekgct tenn i. illetve. ha az öregségi nyugd íj 111i11dcnkll r legkisebb összegének
25 rr -át meghaladó mértékben növe kedett. :-\ megá llapított új ·zemélyi téríté:>i díj at a felü lvizsgálatot
köwtö i d őszakra vonatkcm\an. a megálJapítást követő hónap 10. napjáig kell megfizetni. :\ z igénybe
,·evő a fclü lvizsgülatnt megelőző időszakra vonatkozóan abban az esetben kiitelezhetö az új térírési díj
mcgfizeté:--érc. ha a fclü lvizsg<lla!Ot mcgclözöcn térítésme ntesen vette igénybe az cllütá:-.t. és részére
,·iss?amenökgesen n.:ndszeres pén:tcllátás került megüllapít;isra.
12. ) Az igé nybe vevő szolgálta tás irá nti j ogosultságába n. személyi ada ta iban. j ön~d ehné b cn
beköntkezett változást 15 napon belül a gondozó közre működ éséve l az egység n~zetőj é nek
bej elenteni köteles.

13. ) :\ tú rn imaradás/igénybe ven szo lgáltatás szü neteltetésé1 az egység ,·actöjének legalább két
munkanappal a tá\·olmaradást mcge lö zően kell bejelenten i.

1-1. ) i\ lc güllapmlá ~ módosítüsára sor kerülhet jtigszabályi
köziis megegyezése alapján.
15.) .-\z inlézménJi jogviszony

re ltétckk

vá ltl1Z<Í~a esetén. valamint a felek

megszűn i k

a J az intézmény j ogutód nélk üli meg:-;zCiné,é,·el.
h J a jogosult h<1lálá' al.

..:1 .1 jl1gnsult. illet\'c L i i r vé nye ~ képvi se l őjt'nt>k kczde111énye1é"~ rc
J l :1 hat<írow u idejü inté?cti clhelyoé ~ c' etén J llll'.gjcliilt idÖtJn,1111 kjünáYai. ki,·é,·e. ha a
,znciáli~ i ~ a:tgal .í ,rc\I é' ~ /lll'i::íli~ cll:ít :t~" kní l ~LlÍ l lÍ 109>. é\·i Ill. Lii n én~ rcndc lkL'lé,e i J lapján az
cl hcl~ ué~ iJötan.una mcg lw ... :-.zabbíthatú .
.\ z .í lla1n i fennt <mású imézmén~ i j "g, · i~;n n y 1 11c g~1.ün 1c 1é~ét ,1 j og n~ult. il letve tiin·él1\c' képv i:-.eli'i.je
k,,;JL·mé n,c1.hc1i. .\ jngth Ull. illct\C t ii rvé n ~c~ '..:~p vi,.: l ój c kudc mé ll\c /l;~ _. :11 .ipi <in "IL

111. 1. 2. ' 7. rne lléklct
i1irá rné 11 ~ \'e?ctö a1 iméz111é 11yi .J tlg \ l\7ll l1 Yl rncg ~zü n tcti . llyc11 e\c ll~en a jng\·i, ll)n: .1 fe le k
rncgcg ycté'e ~ z c ri nl i idöpnnthan . ennek hián:ában a 111 c gálla p 1 ; dá~l~ a n fngb ltak ~ 1c ri 1H :;zlínik meg.

Az int ézm ényyezct ö az i ntézményi j og\'iszonyt megszünteti. ha a j ogosult
u J i11támé11 ybe tiirténö e lhe lyezése indnk1) lt.
h) a há1 irc11de l súlyosan meg ~é rt i .

az e llát1lll. a tön ·b1yes kép\ i ~el öje . Yagy a térítési díjat 111egfizetó ~ ze mély a tá íté:·,i díj - fize tési
kiite k ze uségnek - a sznc iáli :-. igazga t <í~ní l és ~ wci á li s cll átüs1lkról szti ló 199.>. évi 111 . lÖtTény 10 2 ~
szerint - ne m tesz ekget.

e!

Fdmondási idö 15 nap
Az intézmény vezetöje az e llátás megszüme téséröl. vala mint a megszü nt etés e llen te h ető panaszról
írásban értö íli a jogosultat. illetve törvé nyes k ép \i sel őjét. Ha a me gs z üntetés~e l a jogosult. illetve
tfü vényes képv i sel őj e nem ért egyet. az értesítés kézhezvételétöl szá míton nyolc napon be lül az
intézmény fenmartój ához fo rdulhat. Il ye n esetben az e1 1<h ást v;\ltnDHlan [ellétc lek mellett mindadd ig
biztosítani ke ll. amíg a fenlllarní. illetve a bírúság jo ge rő s és végrehajtható határozawt nem huz. A
megáll apodás megszünésekor a fe lek el számnlnak.
16.) A bíníságtöl

kérh e tő

a ) az e llátntt. illetve törvényes ké p vi ,;e J ője indokolüs nélk ül i fel mondüs j ngellc nességének
megúllapítása. ha azt a fcn ntancí vitatja.
b) a fenntart ói diintés jogel lenességé nek ml.'gállapírása. ha azt az e llútott. il le tve tii rvé n ye ~ képv i se l ője
vita tja.
Az el látást változatlan fe ltaelek melleLt mindaddi g biztosítani ke ll. a míg a fen nta rtó nem diint. ill etve
a bír6ság joge rős határozatot ne m hoz.
17.) Az ellátást igénybe ,·e vő I kép\·iselctére j ogosult. valami ll[ a jogait és érdcke iLké p \'isel ő szervezet - a
Házirendbe n foglaltak szerint - panasszal élhet az egységvezerö né l. az intézmén y veze töjé né l. vagy a
fe nntartón~il. az e lláLon-jogi k é pvi selőnél. Az intézmé nyvezetöhöz benyúj tott panasz eseté n az
i nté z mé n yve zet ő 15 napon be Ili! kiite les a pa n a s z tev ő t ír<
ísban énesíten i a panasz kivizsgálásának
e redmé n yérő l. Amenn yi ben az inrézmény\·czetö h atárid őh e n nem intézkedik. vagy a p a n aszte vő nem C: rt
egye t az in tézkedés ·el. az intézkedés kézhezvételétöl szám ít ntt 8 napo n belül a fen man cíhoz fo rd ulhat
j ogorvos laté rt.

18.) /\z 1993. évi l 11. törvé ny 9-t/E. ~ 5. bek. a lapján aL cllátásl igén ybc \'evo en ntettct mcgi !Jeti
sze mé lyes adataina k \·édc lme. \'alamint <1 mag;ínéleté\'e l kapcso latll.~ titoh éJele m. Az igénybevételi
e ljárás ~o rá n küHinfo fi gyelmet kell fordíta ni arra. hogy az e l l átá~t igénylő adataihoz csak az arra jogosul t
személye k fé1j cnek hozzá. Az ESZI Terület i Gondozás egy s égveze t őj e kiiteles biztosítaoi to\"ábbá. hogy
az irnézményi elhe lyezés során az e llátntl egé:->zségi állaporával. szelllélyes körül mé nye ivel. jövedelmi
\·iszonya irn l kapcsolatos információkn)I má:-- e llátást igényhe vevő. val ami lll arra ill etéktelen sze mé ly ne
szere?.hessen tudomást. küliinös figyelem mel az e ll átást igé nybe vevő swciális r<íszoru lt:,<ígána k tényére.
19.) Személyes adat ki zání lag. meghatáro zou célb(íl. jog gyakorUsa és kiitelezeuség teljesítése érde kében
SLemé lyes adatok kezelését jogszerüen és tisztességesen. va lamint az érin tett ~ zámü ra átlüthatö
111ödon ke ll végezn i. Csak olyan személyes adat k eze l heLő . amely a? adatkeze lés cé ljának
megvalösul<kíhoz elenged hetetlen. a cél elérésére alkalma::i . /\ szemé lyes adar csak a cé l
mcgval(í.;uJá,;úhoz )ZLi b éges mértékbe n é-.. ideig kezelhet ő . .--\ 7 adatkc zc k s -.,m,in bi zt1Js ítani kel l az
ad;1111k pnntnsság;ít. te ljcsségér é:-i - ha ''z ad rn keze lés célj úra te kintcue l 'zü kség e ~ - n a prakés z ~é gé t.
\·:tiam int a?t. hogy az érin tettet csak az ctdatkezek:- cé ljáhm szübége:-- ide ig lc hes:-.en aZl\llO"ítani . .1\
-., ze mé lye:- adat uk lá r<' lá~ú nak olyan fo r111 úban ke ll tiirtén nie . amel y <ll. érin tL'l tek :17.t111\1sírá:--át c~a k a
-., ze rnél ye:-. adarn k kczek . . e cé lj ai na k e léréséhez 'zi.ik-.,ég e .~ ideig tc....1i lc he t ö n~. i'vfegt"elelö bizton:-iági
intézkedések al kalrna dsá\ a! az a ut <' lll~H izá l t ada tüllnm:íny nkban tárnlt .-;ze mél yö adatok védel me
érdd..ében a1 ESZ I T erlilcti C11ndtJ zj, g<' nd n, h_,1dik .1 ,·életle n vag~ j•' gt,il an 111eg, e111 111i-.,1té'. \ a g ~
,·éle tlen cl ve~7.l é :. . va la111111 t a j ng.tala11 i111zzúl"ére:-,_ m e g\· a l t1 1 1 ut <l~ \agy terjc-..1té:-. 111e gak ad a l y ll ó ~.i n 1!. --\;
kezelhe tő .

ll l. 1.2. ~z. me lléklet

ESZl Területi Gondozá · fe lelős a Bel ·ő Adat n~de l mi Szabályzatban meghatározottaknak való
megfelelésére. to vábbá képe nek ke ll lennie e megfelelés igazo lására.
20.) Egészségügyi adat kezelé ·ér az ESZI Területi Gondozá a 20 1 l. évi CX IT. törvényben é az
egé zségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adaLOk kezeléséről és védelmérő l szóló 1997 . évi
Xl Yll. tö rvényben foglaltak nak megfel e l ően kezeli. Az ESZI Területi Go ndo zás kizá ró lag a
legszüksége ebb egészségügyi adarokat veszi fe l. de az éri ntelt természete en ennél bővebb adarokat i
fedhet fel a szá mára. Az ESZ I Terül eti Go ndozás és a képviseletébe n eljáró mun katárs a tudomására
juron o rvosi titkot köteles megtartani.
21 .) Az igénybe vevő kijelenti. hogy az info rmációs önrendelkezési jogról és az informác iószabadságról
zóló 20 11. évi CXII. törvény állal biztos ítoLL adatkezeléshez történő hozzáj árulási jogáró l, valami nt a
szo lgál tatás igénybevételével járó adat-nyi lváncartás i kötel ezettségről tájékoztatásban részesült.
22.) Hozzájárul, hogy az ESZI T erületi Gondozá - a szolgálcatást nyúj tó telephe lye - a személyes
adatair ól nyilváncartást vezessen, azokat a 415/20 15. (XII. 23.) Korm. rendeletben szabályozott
országos igénybevevői nyil vámanásban rögzítse. valamint hivatalos megkeresés esetén azokról adatot
zolgáltasso n. az együ ttműködés so rán tudo mására j utott kül önleges adatai t a mindenkori hatályos
jogszabályokban e l őírtak zeri nt kezelje.
23.) Az igénybe vevő nyilatkozik, hogy a tájékoztatást az ellátás igénybevételéne k feltétele i ről. a
nyil vántartás szabályairól, a panaszok kezel éséről , az intézményben megrnlálható szakmai dokumcmác iók
hozzáférési lehetőségéről megkapta, és az intézménnyel történő együttműködést vállalja.
Je len megállapodás két eredeti példányban készült, melyet Felek elolvasás é én elmezés után. mint
akaratukkal mindenben megegyezőt. j óváhagyólag írták alá.
Budapest. [MAJNAP]

Egye ített Szociá lis Intézmény igazgató
nevében és megbízásából:

Egyesített Szociális lntézmény
Területi Gondozás
Katonáné Jordáki Ildikó
egységvezető

igénybe

vevő

vagy törvényes

képvi selője

!11. 1.3. , ; _111c ikkk r

Budapest h h"áros :\V. kerületi ()ukormánvzat
Egyesített Szociális lnt b ményc
1 l57 Budapest. \. rcnrlás köz .i-6

\tlEG ,\LL\POD„\ S
Há-:,i segítség11y1ljtás bi-:,tosításárúl
l.ktat ö ~zá m:

mely létrejött a 8udapest Fő város XV . kerületi Önkormányzat Egycsítell Szociális lntáménye ( 1157
Budapest. Árendás kiiz -t-6. ) vezetője és az el látást igénybe vevő ( a wvábbiakban: igénybe vevő ):
Né\: [N ÉV]

Anyj a neve:

Születési neYe : 1SZC LETÉS l NÉV 1
l A~YJANEVEl

Szül. hely. idő: rszG LHELY]. iSZÜLI DÖl

Lakt) hel y: lLAKCfM] szám alarri lakos.
Tant1zkodási hely:
vagy/és annak Liirvényes ké p\·ise löje:
Név: [ELTARTÓ NEV E]

Születési ncYe:

Anyja neve:

Szü l. he ly é:-i idö:

Lakcím: lELTA RTÓ CL\11 szám alalli lakos közöu.
l .J Az ell útás iclőtanama: lHA HÁZI KIKER ÜLT! Határozott l/HA HÁZI KIKER ÜLT J[ HA HÁZI NEM
KERÜLT K T I H atár~zatlan l /H A HAZl :--.JEM KERÜLT KI]
2. )

Az el látásba vé tel kezdő idöponrja: [HAZI FELV ÉT EL DÁT UMA 1

:1 .) A1. elláds megszüntetésének idöpnmja: r1-1 A HA7.I KIKERÜLTJ[H.-\7. I KIKERC! I.ÉS
DÁTUMA 11 /Il;\ I LÁ.Zl KIKER ÜLTi
-t. ) Az ellát;\si formJ: Házi segítségnyújtás

5.) Az ellátás biztosításának helye: ! INTÉZMÉNY \fÉV 1J f! NT É7MÉNY NÉV2 1 I L'ITÉZMÉ:-JY CÍM ]

6. l

.·\

szolgáltatások igénybnétclének módja:

szo lgá ltatás igénybcvétc k önkéntes. a? ellátás t i gé n y lő. illetve rfüvén ycs kérwisc löjc szóhc li v:.Jgy
ídsbcl i kérelmére. indíi ványára történik. A qolgföatást az igénybe \·evő laktiki..irn yezeréhez legkiizelebbi
te l eph e l y rő l vagy kiiliin kérés esetén az imézmény más te lephe l yérő l bi ztosítjuk .
1\

7. ) ,\ szolgál tatáso k rrnídja tanalma:

A házi gnndozú fe ladatai el l<ílása során :-.egítségcL nyújt ahhnz. hngy az ellátást igénybe \·evö fizikai.
menrális. ~wcifös szükséglete saját környezetében. detkorának. élethel yzetének és egészség i állapotának
megfe le l ően . m eg l évő képességeinek t'enntan ásával. fl'lha:;zn<ilúsáva l. fcj lcsztésé,·e l bizwsítnll legyen .
E7.Cll rc li..i l az ellátást igénybe \'e VŐ\'C I :--cgítö kap1.:solat kia la kítjsa é~ l't:n lllarl <Ísa i:-- s zübége~ .

Húzi segítségm lijtás SZE\I ÉL YI GO ~D OZ..\S esetén
:\ házi -;egítség nyüjtás tcYéken ységei és részt cvékenységci
S:.ociális segíté~· keretéhe 11:

A lakák öm ye:eri higiénia megtartásában való kii:remiíkiidés kiiréhen:
takarítás a lakás éle1vitel:-.ze rüe11 has zn<Íll hel yisé gei ben .. .. ... .. ... .. .. . ... .. . .. ... . .. . . . .. ....... .. . .. . „.
rnn:-.ás .. . „ . . „ ..... .. „ . . .. .... . .... „ . . . „ ..... „. „ ... „ .. „ .... . „ .. . .. „ .... „ ... . „ ... „ „. „ „ . „ .. ... „ „ .. „
.= \'asa lás .... . .................... ................................. ............. .... ........ ... .... .. .. . . ..............
A liá:tartási tevékenységben való kijzremüködés körében :
- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében). gyögy:,zer ki\'ál!ása„. „ „ „ „. „ . „„ „. „ „ .. „ . „ .... „
:: seg ít:-.égnyúj tá é1clkészí1ésében és az étkezés elökészíté:--ébcn„ „ .. „ . .. „ .. . .. „ . „ ... „ ... .... .. .. „ .. .
o 111osoga1üs . ... .. . .......... . .. .. ....... . ..... ..... . . . .... .... ... . ..... .. ... . ......... . .. . ... . . .... . .... . .. . .. .. . . .. .
::: ruh ajavítás „. „ .. „ „ ... „ „ „ . . „ „. „ .... „ „ „ . ... „. „ „. „ . „ .. „ ... . „. „. „ . „. „ „ „ „ „. „ .. „ ... . „ . .. . „.
:i közkú1ról. fú n kútrcíl vízhl)rdá · „ . . „ „ „ „ . . . „ „ .. . „ . „ „ . „ .. „. „. „ „ . „ . „ ... „ „ „ „ „. „ „. „ „ . . . . „„ .
tüze l ő behordéísa kál yhához. egyedi fütés beindítása ( kivé \'e ha a a 1ev&enység egyéb szakmai
ko mpetenciát igén yel ). . „ . .. „ .. „ . .. „. „ .. „ „ . „ . „. „ . . „ .. ... „ „ . „ . „ .. „ „ . „ .. „
„ „ .. „. „ „ . .. „.
o télen h<1eltakarítás és .'íkosságmentesítés a lakás bejárata clö n.„ ...... . ... . . ............... . .. . .. ........ . .
:J kísérés„ . .. .. „ „ . „ . „. „„ ... „„ . . . .. „ . . . „ „ . . „. „ ... „„ .. . „. „ .„ . . „ .„ „ .. „ „ . „ . . „. „. „ „ .. „ . „ „„„
Seg ítség nyújt ás ves7élyhely7ct kia lakul ás ának megelö7ésében és a ki alak ult ve:-zélyhd yzet
elhürításában
Szük:-.ég ö e tén a bentlakásos szociális intézménybe történ ó bekiiltözés segítése

=

=

„

„

„

. •

Szem élyi go ndozó.~ keretéhe11:
Az e llá tást igé nybe ,·evövel segít ő kapcsolat ki alak ítása és l'enntanása körében:
i n Co rmá c i ó n yúj t~\s . tanácsadá ' é:; mentáli s támo gatás . „ . „ „. „ „ . . „. „ „. „ „. „ „ .. „ ... „. „. „ .. „. „ ..
:- c~al áddal. i s merősökke l ,·atö ka pcsolattaná~ segítése „. „ . „ „ „ „ „ „. „ „ . „. „ „ „. „ „. „ „ „ „ . „ „
~ a z egészség megö rzésére idn yul ó aktí v szabad i dős t.;véke nysé gben val<
í közremüki.idés .... .. .. .. ... .
o Ugyimézés az dlátou érde ke inek védelmében „ „ „ .. „ .... „ .. .. „ .. „ „ . . „ „ .. „„ . . .. . „ „ .. . .. „„ . „ ..

=

„

„

Gondozási és ápolási fe ladatok körében :

=mosda1ás .. .. „ . ..

„ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . .• ... .• ... . • . . . . . . . . . .• . .. . . . . . . . . . . .. • ... . • .. • ...•. . • .. • .. . ..•.

l'Urdctés ..... „.„ .. .. ..
„ . . „. „ „. „ ... „„ „ .. „ . „ .. . „ .. „ .. „ . . . . ... . . . . „ . „ .. „. „ . .... „
„
e ültiiztetés . . ... .... . ..... .. .. ... . . .. ... . . . . . .. . . .. ..... .. . .. . .... . . . ......... .. . .. .. ... .. . . . ... . .. .. . ... . .. . .. . . .. .. „
- ágya7ás. ágynem ücsere
„ . „ . .. „ .
„ „ . . „ . . „ „ „ . „. „ ... „ „ . „ „ .. .. „ . „. „ .. „ „ . „ .. „. „ „. „ „
_J inko111inens !xteg el látása. te tfcli..ilec 1iszcírá:-,a. keze lése „ „ „ „ „ . „ „ „ .. . „ .. „ „. „ „ „ „ „ „ .. „ „. „ „
haj. arcszörzel ápolás ....... .. ...... ... .... . . . ... ... .. ...... ..... . ... ... . ..... ...... .. . . .. ..... .. ... ... . . ... ... .. .
,] száj. fog és rrmb i ~ áp o lü ~„ . . ... .
„ „ „. „ ...
„ . „ „ ... .. „ „. „ . . . .. „ . . „ „ .. „ .. . „ . ... „ „ . . „
kii römápolás. bör:.ípulás . „ „ . .... „ .. . . „. „ .. . „ .. .. „ . . .. . „ ... „ .. ... „ „ .. „ . . .. „ . . . „. „ „ „ „ . . „ ... . .. „
- fo lyadékpótl ás. é1kez1e1é:-. 1segédeszköz né lkül J•. • .. „ . . . . . • . . • • . . • . . . . . . . . . • . • „ . .. . . .. ..... „ . • . . . . . . . „. „.
rnozga t<ÍS ágyban . ... . . . „ ... . „ .. ............... .. . ......... . ...... ... ... . .... . .. ... . ... ....... „ . . .. „ . . . .. .. . . „ .
lk cub itu:, m egelőzés .... „ . . . . „ .. . . . . „. „. „ ... .. „ . . „ „. „ „. „ .. „ .. .. „ . .. „ . . . .. .. „ . . „ „ . . .. „ . „ . . .. „ ..
r fe lületi sehkeze lés„ .. . „ „ .. .. . . „ „ „ . „ .. . „ .. ... . . ... ... „ „ „ .. „„ „ . „. „ „„ .. „ „. „ . .. „ .. . „ ... „ .„ „ ..
s1ó mazsák cseréje „ .. „ . .. . „ . .. „. „ „ „ „. „. „ . ... . „ . „ „ .. „ . „ .. . „ .... . „ .. . „ . .. . „. „ . „. „ . ... „ . . .... .
o g)·<'igysze r adagol<ba. gyógyszerelés rn on i 1nrozá~ a. „ „ . „ „ • . . „. „ „ . „ .. „ .„ „ . „ .. . . „ „ „ . .. „ . . „. „ „
vérnynmá:-. és vércukor méré:e . „ . „ „ . . „ .. „ „ . „ „. „. „ „ „ . „ „ „ „ „ . „. „ .. „ „ „ . „ „ „ . . „ .. . „ „ „. „ .
:: hely - é:-- hely'7C l níl w n at á:-. -;cgító.e lakéb nn belül és kívü l „. „ . „ . „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ „. „ „ „ . „ . „
kényel mi és gy<ígyászati segédeszki)ziik bes7erzésében val ö kiine műk i idés .. . ... ... „ ... . . ... ..... .. „ .
:::; kénye lmi é;,, gyögyá:-.zati ~ c gé d ö1.ki i ziik haszrdlatán ak betanitás a karban tanüs b<lll val (í
~egi1 ,égnyúj tü~ .. ... ... .. . . ..... . .... .. ... . . .. .. ..... .. ..... ...... .... . .... .. .. . . ............. . .... .. . .. . .. .. .. . .. .. . .
a há1ion o~ írá.,ns rendelésén ala1•ul1í ter:í pia kih ·eté'e t ,1 1e,·éke11y"ég el\·cg1é,éhe1. ,·al(í
kl1111petencia hat:írá ig 1„ „ . ..... „. „. „ „ .. „ „ .. „ „ .... „ . „ .. „ „ „. „ .. „. „ „ „ ... „ „. „ „ „ . ... „ .. „ „ . . „ „
Cl
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11 1.1 J. ,;. 111e llékk t

Házi segítségnvüjtás SZOC IÁLIS SEGÍTÉS esetén
A házi segítségnyúj tás tevékenységei és résztevékenységei

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való kö:remiíködés körében:
e takarítás a lakás élclvitelszcrüen haszná lt hel yiségeiben . .. .. .... ... . ... . . .. .... . .. .. .......... .. .. . . ... ... .
::J mosás . . ................ . ......... . . . . . .... .. . . .. . ..... . ... ...... .. ....... ... ..... ..... .. .... .. .. .. ...... . ... ... . .. . .
o vasalás ..... .. . ..... . . . ... . ..... . . . .. „ ... . „ . . „ ..... . „ „ . . „ ... ... ...... . . . . ..... . ............. . . .. .. . . ...... . . .. .
A háztartási tevékenységben való közremiiködés körében:
e bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kivál tása . .. . .. ... ..... .. .... ...... . .. . ... ..... .
e segítségnyújtás ételkészítésében és az étkezés előkészít ésében .. .. .... .. .. .... . . . .. .. . .. . .. ..... .. . .. . . .. .
::J mosogatás . ..... .. . ..... . .. ........ .. . . .. . ..... .. .... . ...... ... ...... . ....... .. . ..... ... .. .. ... .. .. ... .... . .. ...... .
e ruhajavítás„ ..... „ .. . . .. .... ... .... .. ... . „ .... „ .. ........ . .... ... . . .. .... .... .. . . .... . .. . .. . .. . . . .. .. . .... .. .... .
o ágyazás. ágyneműcsere .. . ..... .. . .. . .. ..... . ...... . ... . .... . .. ... ....... .. .. . ... . .. ... . .... . .. . .. . . .. ....... . . . . .
o közkútró l. fúnk útról vízhordás . . ..... . ......... ... .... ... .. . .. .. ..... . .. ..... . . .. ...... . ........... ..... . ...... .
o tüze l ő behordása kályh<í hoz. egyedi fü tés bei ndítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb szakmai
kompetenciát igényel) .. ..... ........ .... ...... . . ... . .... ... ... ... . ... ..... . ... ..... . .. .... . .... ....... .. ...... . .. .. .
o télen hóeltakarítás és siK.o. ságmemesítés a lak<ís bejárata el őtt. .... ... . . . .. .. .. . . . .. ...... .. .. . .. . . .. . . . . .. .
o kí ·érés . .. .. . . ... . .. ... .... .... .. .. .... ... .. . . .. . ....... ... ..... .... ... . . . .... .. .. . ... ... . . ... .. .......... . ...... .. ...
Seg ítségnyújtás veszélyhe lyzet kialakulásának
kialakulásában
Szi..i kség esetén a bentlakása:> szoc iális intézménybe

mege l őzé sé be n

tö rté nő

és

a

kialaku lt

veszélyhe lyzet

beköltözés segítése

8.) Az ellátásért havonta fizete ndő térítési díjat (személyi térítési díj ) az igénybe vett szo lgálratási óra és
a szemé lyi térítési díj szorzata adja.
s zem~ly i térítési díj összegét a Fe nnrarLó. Budapest Főváros XV . kerület Rákospal ota. Pestúj hely.
Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások.ró! szóló 4 111003.(Xll.8.) hatályos ök. rende lete és a szociális szolgáltatásokról szóló
7/2005.(IV.4.) hatályos ök. rendelete határozza meg. lmézményünk a helyi rendeletek, valamim az
elvégzett jövedelemvizsgálat alapján állapítj a meg a szemé lyi té rítési díjat.

9. ) A

10.) A szolgáltatásért fi zete n dő térítési díjat, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig ke l1az intézménynek
megfi zetni . A téríté. i díj megfizetésének módja: készpénzben, számla ellenében a szolgáltatá ' t nyújtó
telephelyen . A személyes gondoskodást nyúj tó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993 (J l. 17 .)
Korm. Rendelet 5.§ (.f) bekezdése értelmében . ha a személyi té rítés i díjat előre kell megfizem i és az adott
hónapra fiz e tendő té1ítés i díj összege kevesebb lenne. mint a már befizetett összeg, az előre befizeten
té rítési díjat a következő fizetés alkalmával be ke ll számírani vagy azt vissza kell fizetni . Amennyiben a
fizetendő személyi térítési díj összege növekszik. a befizeterr és a té nylegesen fi zetend ő összeg
kiHönbözetét v i s sza menő l eg meg ke ll té ríten i.
A vi sszafi zetés rő l a lemondás k özlésétő l számított 15 napon belül az Egyesíte tt Szociális Intézmény ( 1157
Budapest Árendás köz .+-6.) Központ pénztára intézkedik:
- pénztári nyitvatartási időn beli.il készpénz visszafizetés esetén
- vagy banki átutalással. az étkezést igénybe vevő fé l által írásban közölt bankszámla számra
- kül önleges esetekben (pi: rnozgá~ába n sú lyosan ko rlátozott és bankszámlával nem rendelkezik) postai
kifizetés útján.
11.) Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi. hogy a szemé lyi té rítési díjat az intézmény fenmartöja
tárgyév ápri1is 1-jéig állapítja meg . évente egyszer módosíthatja. me lyről az igénybe W\'Ő írásban érresi.il.
Ez alól ki vérei. ha az ellátott j i1vedel111e oly mértékben c.~ökken . hogy a meghat<irozntt térítési díj rizetési
kötelezettségének nem tud eleget tenn i. illervc ha a7 iiregségi nyugd íj minde nkor kgkischb ös:-.zcgének
2 5 '~ -át meghalaJó mérté kben növekeJett. A megállapíintt új ~zemé l yi téríré~ i díjar a feli.ilv izsgálarnt
követő időszakra vonatkozlían. a megálla pítást kö,·etö hónap 10. napjáig kell meg fi zetni . r\z igénybe ,·evo
a feli.ilvizsgá larot megel ő ző iJöszak ra rnnatkL1 zr'lan abban az ~~etben köte lt'Zhetö az új térítési díj

111..:gl°iLeté,éf..:. lu J

1·..:i~'.h iL'g~í1:1 L1'L me~L' k>L11cn

'i s~1 .u11ernlkg1»c n re 11J~ 1.c rö

pén1.clUt.\., kL·rült

tcrn..:-;me111..:,i:-n \clt..:

i :,.'~ 11 ~ hc JL

cl l.ítj:-.l.

~'

r.:, 1-:rc

111cgáll:q1í1;\~ra.

12. 1 .\z igénybe ,·evö szolgáltatá irá nti jogosultság<íhan. sze mélyi adataiban. j ii vcdclméhen
bekö ve tkezett d ltozást 15 napon belül a gnndoz1í kiizremükiidésévcl az egység ,·ezetöj énck
bejelenteni kiitcles.

13. l ,\ t~ÍYnl maraJü,/igén~be \"L'lt ~w l g<í l tat á~ szünete ltetését dZ cg~'ég ,·ezetöjénck legalühb két
munka nappal a túrn l111aradá.-;t megc!özöen írásba n kell bejelenteni.
l ...J.. ) \.kgál lap\Jdás módosítására sor ke rül het jog~zahá lyi rei tételek d ltoz::ba c~etén. valami nt a fe lek
kiizö 111egegyC?ése alapján.
Az imézményi j ogviszony 111egszünik
a ) az intézmény j ogutóJ nélkül i megszünésé,·e l.
b l a jngosul t halálával.
e l J j\Jg o~ u ll. i llcrvc tön·ényc:-. képviselöjénck kezdcménye7é~é re
A7 állami fenmanású intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult. illetve tiirvén)eS képvi selöje
kezdeményezheti. A j ogosult. illetve tii rvé nyes kép,·iselöje kezdeményezése alapján az in tézm..'.ny,·ezetö
a1 intézményi jng,·iszonyt meg:-,zli nteti. Ilyen esetben a jngviszn ny a fe lek megegyezése szerinti
idöpontban. ennek hiányába n a meg<íllapodásban foglaltak s1.erim ~zünik meg.
Az i11 1 é7m~nyyezc tö az intézményi jogY isznnyt mcgszünleli. ha a jogosult
a) in tézménybe liinénö elhelyezése indokol! . vagy további intéLmén yi elht:lyezése ne m indokol !
b) a házirendet ' tíl yosan megsérti ,
e) az e ll átott . a tiirvényes képv i selője. rngy a térítés i díjat mcgfizetö sze mély a té1·ítési díjfize tési
kfüelczcuségnck - a szuc i<ílis igazgat:í~r0 1 é~ szocicíl is e ll <it á.~okní l :-.zóló 1993. évi III. Lön ·ény 102*
szerim - nem Lc:-.z clcger.

A fel monJási idö: 15 nap.

,\ z intb.mény ,·ezcióje az ellát;\:; rne gszümctéséröl. valamim a megszüntetés e llen 1ehe1ö panaszról
írá~ban é rtesíti a jogo~ul tat, ilkt\·c törn~ n yes képviselőj ét. Ha a meg::-7Untetéssel a jogosul t. illetve
törYényes kép v i se l ője nem én egyet. az énesítés kézhezvétclétöl számít<m nyo lc napon belül az
intézmény l"cn ntanój;íhoz fo rdulhat. Ilyen esetben az cllál;'ist vál1l1zatlan fc ltéiclek mc lku núndaJdig
biztosítani kell. amíg a fenntartó. illet ve a bín'1ság jogerös ó vegrehajthaló ha1;1rozalnl 111.:!Jll hoz. ;\
megállapodá: megs7Ünésckor a felek cl:.zámolnak.
15.) A bírús:ígtöl ké rhe tő
a) az cll;ltoll. illetve törn~nyes képvi-;el öjc indnkolás né lk üli fel mondás jogelkne:.ségének
megál lapítása. ha azt a f<::'.n ntanó vitatja.
b) a renman ói Jöntés joge llcnességéne k megál lapítása. ha azt az ell átott. illetve törvé nyes képviselóje
vitatja .
.-\z el látást dltozatlan fe ltételek mellen mindaJdig biziosírani ke ll. amíg a fenmanó ne m dönt. illet,·e a
bíróság jogerös határozatol nem hoz.
16.) Az ellátúst igé nybe vevö / kép,·i~c l eté rc jogosu lt. valami ni a jogait és érdekei t képvisclö s1crvezct
élhl'L az intézmény veze t őjéné l. vagy a fcnrnanón<ll. az cl b totl-jogi képviselönél. 1\ z
inthmény\'ezt!töhiiz bcnyújtntt pana:\Z e t:lén az inté7ményw7etö 15 napnn belü l kötele.s a panasncvöt
írásban értöíleni a panasz ki ,· i z~gál ás<ínak ered m ényéről. .-\menn yiben az intbményvezeiö hatúridöben
nem inLéLkeLlik. vagy a panaszte\'Ö nem ért egyet az i ncézkc dé-.;~e l. az intézkedé' káhez,·é1clétöl
számítnlt :\ napnn ht!lül a fenntaruíhnz fordulhat jngnrvnslatén.
pana~sza l

17 . l \ 1 l ')93 . é,·i Ill. tiin·é ny ').. J./ E. ~ 5. bL'k. alapján a1 ellát:bt igén ybe Yevö éri 111enet 111cgilll'ti sze mélye'
aJatJinak 'édclme. \alami m a magünéleté\ el ka pc~ •'IJ L<h 1i1nl-.véJek111 . . \ 1 igén yhen:te li elj<írá:-. ,nrán
ki..iliinih i"ig:el 111eL 1-.ell r»J rdícani ~tr ra . h11gy a1 ellÜL:t'>I igén: lö aJ,naih''' L' ·ak dl arr:1 jng•1, ult ,Lemél_\ck
fétj L· nek 11, i u Ci . \ 1 ESí'.I T erli kti G•1nd1,L:ís cgy"ég' czeii)_je ki\te le" hi1.1osítan i tm :ibbá. hngy a1 i11 tez111én: i
~· l hely e1é:-. , ,,rjn ,11 el l.ít•'rt egL;, 7,egi j llap"IJ'al. ,7e111élye' ki\1·Ulményc i,c l. jii\·edel1111 vi,11rnyai ,·al

L111L·,,1Ja1," in t"•mnácilíkr,í l 111.h cll,í d:-t ig en~ hc \C\'Ú . \ ala milll c11-ra ilktéktL'kn ,7c mél) ne "1.ere1hc,,,,c 11
t~1J11 mü st. 1-.üliini\,, fig~ekmmcl c11. elhitü:-.t igén~be \e\"j ,znci.íli~ d:-.mrult~á g•ín;1 J,. tényére.
1X. 1 S1e111élye:- .1Ja1 kinín'ilag mcgh,ll;Írornll célb1íl. j1ig gyakPrl•ba é, kiircloc tt:-.ég telje:-.lté~e érdekében
kczelhL'lÖ. Szemé lyes aJacok kaelé:-ét jog:.zcrüen é:. 1i ~ztt.',~ége"c11. \·alamim a1 érinreu ,zámára átláchatlÍ
m<íJnn kell \·égc1.ni . Csak l)lyan -;zemél ye~ aJat kaclhető. amely az aJatkaclé · célj ának
111egvalrí:-.ulásáhnz ekngeJhetetlen. a cél ekré:-.ére alkalmas .. \ -;ze mélyes aJat csak J cél 111cg\·aJi'1suhbáhnz
~zübégcs mértékben és iJcig kc1clherő. :\z ada tk czc lé~ sor•ín b i ztll~ íta n i kel l az adatok JKll1 t ti:-~ágác.
teljességét és - ha az aJatkczcks cé ljüra tekinteuel :izü kséges - naprakészségét. \'alamint azt. hugy az
érintettet csak az aJatkeze lés céljához .;zükséges ideig lehessen azonosítani. A -;zemélyes adatok
tá rol á ának olyan formában kell történ nie. amely az érintenek azonosítását csak a személyes adatok
kezelése céljai nak eléréséhez szükséges iJeig teszi lehetővé . Megfe lelő bizton;,ági intézkedések
alka lmazásával az automatizált adatáll ományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az ESZI
Té!rületi Gondozás gondoskodik a ,·életlen vagy jogtalan meg;,emmisítés. vagy vélet len eh·esztés. valamint
a jogtalan hozzáféré~. megváltoztatás vagy terjesztés megaka<lá lyozásáról. Az ESZI Tcri.ikti Gondozás
felelő· a Be l ső A<latvé<lelmi Szabályzatb<m meghatározottaknak n ll1'1 megfeklésén. továbbá képesnek kell
lennie e megfelelés igazolás;íra.
19. ) Egészségügyi adat kezelését az ESZI Területi Gondozás a 20 1 l. évi C-XII. ti\r\'énybé!n és az

és a hozzájuk kapc:iolódó szcmélyö adatok kezcló.éről és véde lméről szúló 191)7. évi Xl Yll .
tö1Yényben fog laltaknak megfelelően kezeli. Az ESZI Té!rületi Glln<lozás ki1árólag a legszübégesebb
l.'.!gészségügyi aJatokat veszi fel. de az érintett természetesen en né l bővebb adatokat is fedhet fe l a számára.
ESZI Terü leti Gondozás és a képviseletében eljáró munkatárs a tu<lornására j utoll or\'Osi titkot köteles
megtartani.

egész~égügyi

20. ) Az igénybe vevő kijelent i. hogy az infonrníciós hnrendclkezés i jogr61 és az in formáció~zabadságról
szól1í '2011. évi CX II . tö rvény által biztosított adatkezeléshez tiinénö hozzájárulási jogáról. valamint a
szolgáltatás igénybevételével járó aclat-nyilvántartúsi körelezt:n ségröl tájék oztatásban részesül t.
'21. l Hozzájárul. lrngy az ESZI Területi GonJozás - a szolgáltatást nyújtcí telephelye - a személyes
adatainíl nyi lvéíllCartá~t vezcs~c n. az.nkac a -+ 15/'2015. (Xll . '23.) Korm. re n<ldctbcn szabályozott országo~
igénybevevői nyil\'ántan ásban rügzítse. \'alarnin t hivatalos megkeresés esetén a1okról aJatot
szo lgáltasson. az együttm üködés során tudomásá ra jurotr külön le ges adatait a minJenknri hatál yos
jogszabályokban elölrtak szerint kezelje.

22.) Igénybe vevő nyilatkozik. hugy a t;íjékoztatást az ellüt;ís igénybe\·ételénck feltételeiröl. a nyil\'ántanás
szahályairól. a panaszok koclésérö l. az imézményben megtalálható s7akmai dokumcntácic'ik hozzáféré~i
lchetö ·égéről megkapta. és az intézmén nyel t iiné n ő együrtmüködést dllal,ia.
Jelen megá llapodás kér eré!<leti példányban készül t. melyé!t Felek elolnbús és értelmezés után. mint
akaratukkal minJcnben megegyezőt. jcíváhag) ölag írták alá.
Budapest. [MA INAPJ
Egyesíteu Szociális In tézmény igazgató
ne\'ében é~ 111!.'.!gbízá ·ábúl:

Egye,ített Sw ci<ili:- lntézmJn~
T eriikti GPnJoós
1\,11011111/<' ./o rdúki llilif...1í
cgy~égvo.etö
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MEGALLAPOD ..\S
idó'skorúak nappali ellátásának bi-;,tosításáról

Ikracószám:

mely létreji'itt a Budapest Föváros XV . ke rületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye ( 11 57
Budapest. Árendás köz .+-6.) vezetöje és az e llátást igénybe vcvö (a továbbiakban: igény bevevö):
Név: [NÉYl

Születési neve: [SZÜLETÉS I 0'ÉY 1

Anyja ne\·c : [ANYJANEVE!

Szül. helv. idö: [SZÜLHEL Y I. [SZÜ LIDÖl

Lak(í hc ly: 1L/\ KCÍl\tl 1 szám alatti lakos .
T artózkodási hel y:
vagy/és annak törvényes képv iselöje:
Név: 1ELTARTÓ KEVEI

Születési neve:

Anyja neve :

Szül. hely.idö:

Lakcím: 1 ELTARTÓ CÍM] szám alatti lakos között személyes gondoskndást nyújtó sznciúlis ellátás
igénybe vétele tárgyúban.
1. ) Az e llátás iclötartama: [HA NAPP KlKERÜLTJ H at~írozottf/HA NAPP KIKERÜLTllHA NAPP NEM
KERÜLT KJll-latározatlan[/HA . APP \ TEM KERÜ LT KII
2 .)

Az e llátásba vétel kezdö idöpnntja: I NA PP FELVÉT EL DÁTUMA l

3.) Az ellátás megszüntetésének idöpontja:

1

HA N/\ PP KIK ERÜLT II NAPP KIK ERÜLÉS

DÁTUMA J[/HA NA PP KIKER ÜLT]
4. J Az ellútási forma: !döskorúak nappal i ell átása

5. J Az ellátás biztosításának helye: [INTÉZMÉNY NÉV lj [fNTÉZM ÉNY NÉV21 [INTÉZMÉNY C ÍM]
6. ) A szolgáltatások igénybevételének möJja:

A szolgál tat<Ís igénybevétele önkéntes. az ellátást igénylö. illetve törvényes képvi selöje szóheli vagy írásbeli
kérelmé re. indítványára történik.
A szolgáltat<ÍSt az igénybe vevö lakókörnyezetéhez legközelebbi telephelyröl vagy klilön kérés esetén az
intézmény más telephelyéröl biztosítjuk.
7.) /\szolgáltatások módja és tanalrna :

A nappali ell átás az alábbi szolgáltatási elemeket biztosítj a szü k.ség szerinL:
al tanácsadás

b J készségfej leszré:-..
vagy háztartást pótl(í :>egíhégnyúj tús.
J J iclösek nappali ellátüsa kivételével ét ke zteté.~.
e ) esetkezelés .
f) felügycler.
g ) gpnJ n z~í:; és
h l kiizi~""égi fej k-;zcés
e ) háztart~bi

111.1.-1. ''· 111~ ll dl er

zabadidö-., programnk ' '-e r\·ezé,ének minó:-.ül al i-,. ha az inté L111én: a1 ellát;í-,t igén;. hc \e \ ök n:• ,zére
saj t<ítermékcker. ki\n ! \·e kel. kán) a- és t:írsa:-.j ütéknkal. ti1megknmnwn ikáciú~ özkiiLiiket hi z t n~ íl.
r..:ndezvé nyeket .-;zervcz .
.-\7 intézmény által nyúj toll egé:-.z:-.égügyi ellát;b körébe rano1ik a felvilágosítlí előadá:-.ok ~7c 1Tezése.
tanác:-.adá. az egész:-.éges életmódról. gyógytorna khetö-;égének b i zto~írása. \'alamint a menrális gondozás.
8.J Az e ll<ítüsén havnnra fi zetendő térítési <líjat az igénybe \·en sznlgáltatási nap és a -;zemélyi tfrítési <líj
szorzata adja.
9.) A személyi térítési díj ü szegét a Fen manó. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota. Pestújhely.

Újpalota Önkormányzat Kép\· i se lő-testületének a személyes gondo kodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásokról szóló .+ 1/2003.(X II.8.) hatályos ök. rendelete és a szociáli s szolgáltatásokról szólö
7/2005.(lY A.) hatályo ök. rendelere határozza meg. Intézményünk a helyi rendeletek. valamint az elvégzeu
jövedelemvizsgálat alapján állapítja meg a személyi térírési díjat.
10.) . szolgáltatá ért fizetendő térítési díjat. a tárgyhónapoc követö hónap 10. napjáig utólag ke ll az
intézménynek megfizetni. A téríté ·i díj megfizetésének módja: készpénzben. számla ellenében a szolgáltatást
nyújtó telephelyen. A személyes gondoskodást nyújtó szociáli s ellátások térítési díjáról szóló 29/1993 (I I.
17.) Korm. Rendelet 5.* (4) bekezdése értelmében. ha a sze mélyi térítési d(jm előre kell megllzetni és az
adott hónapra fizetendő térítési <líj összege kevesebb lenne. mim a már befizeteu összeg. az e l ő re befizetett
térítési díjat a következő fizetés alkalmáva l be kell számítani vagy azt vissza kell fizetni. Amenn yiben a
fizeten <lő személyi térítési díj összege növekszik. a befizetett és a ténylegesen fizetendö összeg különbözetét
v i sszamenőleg meg kell téríteni.
A vis~1afizerés rő l a lemondás köz lésóő l számított 15 napon belü l az Egyesítell Szociális lnré7mény ( 1 157
Budapest Árendás köz -+-6.) Központ pénztára intézkedik:
- pénztári nyitYatamísi idön belül készpénz vi " zafizetés esetén
- vagy banki <ltutalással. az étkezést igénybe vevő fél által írásban közölt bankszámla számra
- különleges esetekben (pl.: mozgásában súlyosan korlátozou és bankszámlával nem rendelkezik) postai
kifizetés útján.
11.) Az ellátást igénybe veYő tudomá ·ul veszi. hogy a sze mél yi térítési díjat az imézmény fenmarcója tárgyév
április 1-jéig áll apítja meg, évente egyszer módosíthatja. mel yröl az igénybe vevő írásban énesül. Ez alól
kivétel , ha az ellátott jövedelme oly mértékben csökken, hogy a meghatározott térítési d(jfizetési
kötelezettségének nem tud eleget te nn i. illetve. ha az üregségi nyugdíj mindenkor legki ·ebb összegének 25lffát meghaladó ménék ben nöYekedett. A megállapított új személyi térítési díjat a felülvizsgálatot követő
időszakra vonatkozöan. a megállapítást követő hónap 10. napjáig kell megfizetn i. Az igénybe vevő a
fe lülvizsgálatot mege löző idöszak.ra vonatkozóan abban az e etben köte lezhető az új térítési díj
megfizetésére. ha a felül vizsgálat ot megelőzően térítésmentesen vwe igénybe az ell <ítást. és részére
vi::.szamenő legese n rendszeres pénzellátás került megállapításra.
12. ) Az igénybe VHÖ szolgáltatás iránti jogosultságában, személyi adataiban. jövedelmében
bekiivctkezett változást 15 napon belül a gondozó közreműködésével az egység vezetőjének bejelenteni
köteles.
13. ) Megáll apodás módosításár;i
megegyezése alapján.
I.+. ) Az intézmé nyi j ogviszony

~or

kerül het jog. zabályi feltételek változása esetén. valamim a felek közös

megszű nik

a J az intézményjoguu)d nélküli megs1ünésé\·el.
b) a jogosult halál ával.
e J u j ogosult. illel ve tiin·én~ ö képvise löjének kez<lc mén yezé~érc
Az állami fenmaná ::.ú intézmén;. i jog\'isznny megszi.imctését a jogosult. illct\·e tiirvé nycs kép\· iselője
kudcményctl1e1i. .\ j ngn ~ u lt. il letve Liir\'(~nvc~ ké pvise löje kczdc n115nyezésc alapj;ln az i 111 é1.mé n yvczető

l I 1. 1.-1-.

~1.

az intáményi jng visw nyt rneg , zUntcti. Ilyen e~etbe n a jngvisw11 y a fe lek megegyezése
id őpontban . ennek hiá nyában a megállap0dásban foglaltak szerint szünik meg.
Az

me l Iá kt

~zerimi

intézményvezető

az intézmén yi jogviszonyt felfüggesztheti/ megszüntetheti. ha a jogosult
a) intézménybe törté nő elhelyezé:--e indokol!.

b) ha az e llálolt az incézmény házirendjében fog lalrakm úl yosan megszegi
c) az ellátott. a törvé nyes kérviselője, vagy a térítési díjat megfizeti) személy a térítési díj - fizerési
kötelezettségnek - a szociáli s igazgatásról és szoci<.ílis ellátásolmíl szóló 1993. évi III. törvény 102§
szerim - nem tesz eleget.
A felmo ndás i idő : 15 nap.

Az imézmény veze tőj e az ellátás megszüntetéséről , valarrD nt a megszüntetés e llen tehető panaszról
írásban értesíti a j ogosultat. ill etve törvényes képvi sel őj ét. Ha a megszüntetéssel a jogos ult. illetve
törvényes képvisel őj e ne m ért egyet, az értesítés kézhezvétel étő l számított nyolc napo n belül az
intézmény fenntartój ához fordulhat. Il yen esetben az ellátást vfüozat lan feltétel ek me lleu
mindaddig bi ztosítan i kel l. am íg a fenn lartó. illetve a bíróság jogerős és végrehaj tható határozatot
nem hoz. A megállapodás megszünésekor a fe lek elszámolnak.
15.) A bíróságtól

kérhető

a) az ellátolt. illetve törvényes képvisel ője indokolás nélkUli felmondás jogellenességének
megállapítása. ha azt a fenntartó vi tatj a.
b) a fenntartói döntés j oge llenességének megállapítása, ha azt az ellácon, illetve törvényes
képvi se lőj e vitatja.
Az elhítást vá ltozatlan feltételek mellett mindaddig biztos ítani kell. amíg a fen ntartó nem dönt, illetve a
bíróság jogerős határozatot nem hoz.
16.) Az ell átá t igénybe vevő/ képviseletére jogosul t. valami m a jogait és érdekeit képvise l ő szervezet - a
Házirendben fog laltak. szerint - panasszal élhet az egységvezetőnél. az intézmény vezetőjénél. vagy a
fcnma nónál. az ellátou-jogi képviselőnél. Az i n tézmé nyvezerő h öz benyújtott panasz esetén az
in tézményvezető 15 napon belU I köteles a panasztev őt írásban értesíten i a panasz kivizsgál<ísának
eredményérő l. Amennyi ben az imézményvezetö hat árid őben nem intézkedik. vagy a pana sztevő nem é rt
egyet az intézkedéssel. az incézkedés kézhezvéte lét ől számíwtt 8 napon belli! a fenmartóhoz ford ulhat
jogorvoslatért.

*

17.) Az 1993. évi Ill. törvény 94/E. 5. bek. alapján az ellátást igénybe vevő érimellet meg illeti személyes
adatainak védelme, va lamim a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi elj árás során
különös figyel met kell fordítani arra. hogy az ellátást i gé ny lő adataihoz csak az aiTa j ogosult személyek
fé1j enek hozzá. Az ESZI TerU leti Gondozás egy égvezetője köteles biztosítan i továbbá. hogy az intézményi
elhel yezés során az ellátott egészségi áll apotával. személyes körülményeivel. jövedelmi viszonyaival
kapcso latos info rmációkról más ellátást igénybe vevő, va lamint arra ill etéktelen személy ne szerezhessen
tudomást. különös figye lemmel az ell átást igénybe vevő szoc iáli s rászoru ltságának tényére .
18.) Személyes adat kizárólag meghatározott cél ból. jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
keze lhető .

Személyes adatok kezelését jogszerüen és tisztességesen. valamint az érintell számára átlátható
rn6don kell végezni . Csak olyan ~zemé l yes adat k eze lh e t ő . amely az adatkezelés cé ljának megval 6sul ásához
élengedhetetlen. a cél eléré ·ére alkalmas. A s zemé l ye~ adat csak a cé l megvalósulásához szUksége:-mértáben és idei g kezel h ető. Az adatkezelé;-; során bi ztosítani kell az adatok poncossügát. teljességét és - ha
az adatkezelés céljára tekintettel szUkséges - napra készségét. valamim azt. hog y az éri ntettet csak az
adatkezelés cé ljához szUkségcs ideig lehessen azonosítani. 1\ ~ zemé l yö adatok táro l á ~ü na k olya n rormában
kéll Lün én nie. ame ly az érintene k azonlbÍt<Í:iát csak a :'?crnélyes adarok keze lé:-,i;: célja inak e léréséhez
,zi..ikségc:-. idei g tc:-.zi ld1etövé. :Vlegfelelö bizro11:..:ígi inthkcdé:-.ek alka lrn azá~üval az autnmati zül L
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adatállományokban tárolt ~ze mé l )e.~ a<lmnk ,·éJelme áde k ~be n az ESZI Terület i Gnn<lozá; gon<lo::iko<l ik a
\'é letlen vagy jogtalan megsemmisíté'>. vag y véktkn elvesztés. valamint a jogtahrn hozzáf~rés.
mcg\'áltoztatás vagy teijesztés megakadályozásáról. Az ESZI Területi Gnndoós tdelős a B el ső Adatvéde lmi
Szabál yzatban meghatározottak nak valú megfelelé::iérr. tov;íbbá képesnek kdl lenn ie e megfelelé ·
igazolására.
19.) Egészség üg yi aJat kezelését az ESZI Területi Gon<lozás a 20 1 1. évi CXII . törvén yben és az egészségüg yi
és a hozzájuk kapcsolódó személye:-- adato k kezelésé ről és véde lmé ről .~zó l ó 1997. évi XLV II. törvé nyben
foglaltaknak megfelel ően kezeli. Az ESZI Területi Gondozás kizárólag a legszük égesebb egészségügyi
adatokat veszi fel. de az érintetc természetesen ennél bő,·eb b adatokat is fedhet fe l a számára. Az ESZI
Területi Gondozás é. a képviseletében elj áró Munkatárs a tudomására jutott orvosi ti tkot köteles megtartani.
20. ) Az igé nybe vevő kijelenti. hogy az info rmáció önren<lelkezési jogról és az információszabadságról sz61ó
2011. évi CXII. törvény által biztosíton adatkezeléshez tö rté nő hozz<íjárulási jogáról. valamint a szolgáltatás
igénybevételével járó adat-nyil vántartási köteleze tcség rő l tájékonatásban részesült.
2 1.) Hozzájárul. hogy az ESZI Területi Gondozás - a szolgáltatást nyújtó telephelye - a személyes adatairól
nyi lvántanást vezessen. azokat a 4 l -/2015. (XII. 23.) Korm. ren<leletben szabályozon országos igénybevevöi
nyi lvá ncanásban rögzítse. valamim hivatalos megkeresés e:-.etén azokról adatot szolgáltasson. az
együ tt működés során tudomására juton kü lönleges adatait a mindenkori hatéllyos jog szab~ílyokba n elöínak
szeri nt keze lje.
22.) Az igénybe vevö nyilatkozik. hogy a tájékoztatást az ellfü ás igénybevételének fe lléleleiröl. a nyi lvántaruís
szabályairól. a pana zok kezelésérő l. az incézrnén yben megtalálható szakmai dokumentáci ók hozúférési
lehetőségéről megkapta. és az incézménn ye l törté nő együtt mű ködést váll alja.
Jelen megállapodás két eredeti példányban készült. melyet a Felek elolvasás és értelmezés után. mim
akaratukkal mindenben megegyezőt. jóváhagyólag írták alá.
Budapest. IMAI.NAP]
Egyesített Szociális Intézmény igazgatc)
nevében és megbízásából:

Egyesített Szociülis Intézmé ny
Területi Gondozás
Katonáné Jordáki lldikt)
egység \'ezetö

igénybe vevö. vag y törvényes

kép vi se l őj e
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Buda pest Fövár os XV. kerületi Önkormányzat
Egyesített Szociá lis 1ntézményc
Ll57 Buda pest, .Á rendás köz 4-6

MEG.ÁLLAPOD.ÁS
Idiiskorúak átmeneti elhelyezést ny 1íjtóinlé-;.m é11y
Go ndozó Ház
Iktatószá m:
mely létrejött a Budapest Főváros XV . kerü leti Önkormányzat Egyes ített Szociális Intéz ménye ( 1157 B udapest.
Árend<1s k öz 4 -6. ) vezetője é · az e ll átást igén ybe vevő (a továbbiakban: igé nybe vevő) :

Jogosult (a továbbiakban: szolgáltatást igénybe

vevő)

Név: (NÉV)
Szü l. h e l y. i dő: (SZÜLHELY ). (SZÜLIDÖ )
Születési név: (SZÜLET ÉSI NÉV)
Anyja neve: (ANYJ AN E YE)
Lakcíme: (LAKCIM)
vagy/és a nnak törvényes képvi se lőj e :
Név:(EL T A RTÓ NEV E )
Születési név :
Anyja ne ve:
Szül. hely, idő:
(ELT A RTÓ CÍM) szám alatri lakos közö tt átme neti e lhelyezést nyúj tó i dős korúak Gond ozó 1láza elhelyezése
t<1rgyában az alábbi fe ltéte le kkel:
1. A Fen ntartó a szemé lyes go ndoskodás ke re tébe tartozó szakosíton e llátást biztosító átmeneti e lhelyezést nyúj tó
go ndozó házát működtet i:
Telephely neve: Idősko rúak gondozóháza 1157. Budapest XV. kerü let Erdőkerül ő u. 34. szám
El11e lyezés: - 4 ágyas fű tésse l , világítással. tisztálkodási lehetőségge l e lláto tt. be rendezelt szo bában történik.
időskorú ak

2. S ze rződő fe le k egyezően megállapítják, hogy az e ll átott idő s kora és egészségi állapota miatt a mellékelt
"Kérel met" nyúj totta be a Fe nntartó 1./ po ntban írt egységé be és kérte a felvé te lé t a négyágyas szobába.
Az egységvezető a jelen kérel met megvizsgál ta és anmtk he lyt ad va. j avaslatot tesz az intézmény vezetőjének az
át meneti e lhe lyezést nyúj tó gondozóház teljes körű e llátásának biztosítására az inté zményi j ogviszony
fe nnállásáig. me ly következő e l látá i formáka t fog lalja magába:
• napi háromszor i étkezést, amelyből egy alkalom mal me leg érkezést biztosít, orvos i j a vaslatra diétát.
• textíl iával szükség eseté n fdsőru h ával tön é nö e llátást. ezek mosását.j a vítását a házire nu szerint b iztos ítj a
• 24 ö rás (folyamatos) ápoló i, go nuozói felü gye letet. szükség szerinti al a pápolást (az otthoni szakápo lási
tevé ke n ységrő l szó ló 20/1996.(Y ll. 26. ) NM rendeletbe n meghatározo tt szakápo lás i tevéke nységek
k ivételével ). e nnek ke retébe n kül ö nösen: a személyi hi gié né biztosítását. gyógyszerezést, az é tkezése és a
fo lyadé kpót lást. a hel y- és helyzerváltoztatást. valami nt az in ko nti ne nc iában va ló segítségnyúj tást.
• egészségügyi ellátás kere tébe n: egé zségmegőrzését szolgá ló felvilágosítást. heti egy alka lom mal orvos i
e llátást, szükség eseré n ügyeletes orvos igé nybevételét. ame nny iben szükséges szakorvosi (kó rházi )
s ürgőss égi e llá tás megszervezését,
• gyögyszere k és gyógyászati segédeszközök b iztos ít<isa az intézmény orvosa á ll tál összeáll ított alaplista
szerint, az 1/2000.( 1.7.) SZCS\11 rendelet e l őírása i alapján , a z a lapi istában ne m szereplő egyed i gyógyszer
igé ny kö ltségét a jogosul tnak ke ll megfi zetnie.
• a mentálhigiénés e llátást.
• lakha tást. fo lyamatos fürést. vi lágítást. meleg vízel látásr.
• az intézmé ny csak az - e li smervény ellenében- le té tbe hel yezen értéktárgyakért és pénzé rt ,·állal
felelősséget. az é rték és vagyon megő rzés e a házi re nd szabályozza.
• kul turális e lfoglal tság ot. szaba<lidös programot. !"og lalk oztatást a szolgáltatást igénybe vevővel egyeztete tt
módon.
• hi tél e t gyako rlásának lehc tfo.égét
• ti-;ztálk nuási ~z erck b iztns ír:lsá t a kiizt1sségi helyiségekben .

111 . 1..-. ''· mdlék lc:t

2/a. Küli)n Jíjfizeté-. dknébcn \'l~ hc to i gén~ be:
fnJ ra...1. manik ür. pedik ür sznlgá ltatü..,
egyedi utaz<i-,. in téL111én~c11 kívül :-iLcn·ezett kultu r;íli..,

progr~11noko11

való rész\ éte l.

J. A s:er:tí'dés idiitartama:

Az ellátásba vé tel i Jőpnn tja: [GO NDH FELVÉTEi. DÁT UMAl napját<í l kw.JőJ őe n.
1111\ GONDI ! KIK ERÜLT ! !GON DI! KIKER ÜLÉS DÁTUMAI napi g ce 1j edő
határozott l/HA GONDH KIKER ÜLTlíHA GO Dl 1 NEM KERÜLT KI ] határozatlan l/ HA GONDH NEM
KERÜLT K l lidőranamra biztosítja.
-t. A s:em élyi térítési díj megállapÍlására, fizetésére vo natko:ó szabályok
-t/ 1. A szolgáltatást igénybe vevő a rendszeres havi j övedelm éből az igénybe vevő tartására jogszabály,
sze rződ és vagy bírósági hatá rozat alapján köteles és képes személy az intézmény álltál nyújtott ellátásokért
az igénybevétel napjától havonként. egy hóna pi idő tartamra el őre a tárgyhónap 10. napjáig térítési díjat
köteles fi zetni az intézmény r észér e.
Az el látást i g é ny lő vagy a térítési J íjat m egfizető má!\ személy írásban vállal harja a mi nJenkori intézményi
téríté:,i J íjjal azonos sze mél yi térítési Jíj megfizetését. Ebben az esetben a j övedelem vizsgálatra nem kerül sor.
Ha az ellátást i gény lő lakóhelye BuJapest Fő\'áros XV. kerület Önkonmínyzat közigazgat<1si te rü letén kívül van.
akkor a megá llapodás megkötésekor érvényben l évő intézményi térítési díj összegével megegyezik a fi ze tenJő
személyi térítési Jíj mértéke.
41'.L Az intézményi téiítési díjar az intézmén y fenntan ója a szolgáltatási i\nkölt ség é~ a normatív tíllami
hozzájárulás különbözetének rigyclembcvé tclsvcl áll apított~l meg.
Az intézményi térítési díj [GONOH HAVI DIJ INTEZME!\YI] Ft/hó jelen meg~ílla poJás iJőpo ntjában .
A zemélyi térítési díj a mindenkori egyéni jö\·edelmének 60'/c-a.
A ·zemélyi térítési díj nem lehet több a jogosult jö\·edelménck 60%-ánál.
A napi személyi térítési díj a havi személyi téríté'\i díj ha rmincad része. a hönapok naptári napjainak . zámütól
függetlenül.
.+13. Távo llét esetén fi zete ndő személyi té ríté~i Jíj:
A tárnlléti napok naptári éves szinten összesítésre kerül nek. Ne m m in ős ü l távollétnek a renJ szcres hétvégi
távollét. A szolgáltatást igénybe vevő meg ne m halaJott tá volléte idejére a megállapított napi ·zemélyi térítési díj
20'fr-át kötel es megfi zerni . A szolgáltatást igénybe vevő a két hónapot meghaladó távolléte idej ére egészségügyi
intézményben való kezelésének tartamára a megállapítoll napi sze mélyi térítési díj 40Cff-át. egyéb esetekben
távollére idejére a napi személyi térítési díj 60%-át köteles megfizerni .

-+!-+. /\ személyi térítés i J íj a Fcnmanó által évente egy alkalommal vizsg<ílhatö !'elül. és vMtoztatható meg.
kivéve. ha az elláton jöveJelme: S7.t. 11- . § (6) bek. a) pontja: olyan mén.ékben csökken. hogy az e ti\ rt vényben
meghatározott té rítési díj fi zetési kötelezettségének ne m tud eleget te nni:
b) pontja: az öregségi nyugdíj mindenkoti legkisebb ös ·zegének 25 lk-át meghalaJcí mértékben növekedett.
Szt. 1 15. § ( 7) a térítési díj felü lviz:,gálata során megállapított új sze mél yi térítési díj megfizetésének iJőpontj áró l
a fen ntartó rendelkezik. azzal a feltétellel. hogy a7 új térítési Jíj megfizetésére a kötelc7ctt nem kötelezhető a
fe lül vizsgálatot mege lőző iJős zakra.
-t/5. :,zolgáltatást igénybe ve\·ö. \·agy an nak tiirvé nycs kép \· iselője. illetve a térítési J íjat megfizető -;zemély a
mcg;íllapítntt 'Lernél) i térírési Jíj i\.;,1-cgét vitatja. felüh'iz„gálat i kérelemmd rnrdulhat a Fcnn tart <)hn; (jogerős
határozatáig a koráhhan mcgállapítnll téríté:,,i díjar kc ll mcgfi1ct11 i J.
-t/6. 1\ mcnnyibcn a szolgáltaltÍSl igén]bc \ 'C\'Ö a befizetési hatüriJö köteleze ttségének nem tesi eleget. úgy az
illléLmén~ vezctöjc 15 napos hat<íriJö megjeli1lésé,·cl ír;isban !'el hívj a az el maradt téríté~i díj befi zetésére .
1\ mc11nyibc11 o a hatüriJő ered ményte lenü l tel ik cl .•1 téríté~i J (j hc lrnjt;Í~;í n'\ I a 2<)1 1\J<JJ . 111. 17.I Korm. rc nJclct a
:-.1e111él yc ... ~u 11J<1:-.kmLí-.1 nyúj t<Í -.1Pci áli:- d látá~ o k t ~ríré~ i díj :í r<íl .11* 12 i. U J bek ezJé~ci ,liapj;in in1é1~cd i k.
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5. 4. .felek adatswlgáltatási és tájék o-:,wtási kiitele-;;ellsége
5/ 1. 1\z in tézménybe \aló k lvétclknr a csnpom -c·zctő/me n tálhigiénés munkatárs L<íjéknztalást nylijL a j ogosult és

lrnzzátanoz<Íja számára
- az intézmény házi re n dj é ről
- az intézményben biztosított ellátás tartalmáról é:-. felt étc: l eirő l
- az intézmén y ;íltal vezetett nyi lvá n tartások.ró!
- a jogosul t és hozzátanozöi közötti kapcsnlaua nás. különösen a lárogatás. a Lá\·ozás és a visszatérés
- panaszj oguk gyakorlásának möJjáról
- az inrézményi jogvi szony meg szűnésé n ek eset ei rő l
- a fi ze tendő térítési díj ról, teljesítési fe ltétele iről
- a j ogosult j ogait és érdekeit kép v i se l ő t<írsadalmi szerveze te krő l

rendj érő l

vevő és hozzátartozója az intézménybe felvételkor köteles :
- nyilatkozn i arról, hogy ne m szenved közösségre veszélyes fertőző vagy pszichiátriai betegségben, és
alkalmazkodik a közösségi életvitelhez
- nyilatkozni. hogy a jogszabályokban meghatározolt tájékoztatása megtörtént. a tájékoztatásban foglaltakat
tudomásul vette.
- adatokat szolgáltatni az intézményben a j ogszabályok alapján vezetett nyilvántartások hoz
- tová bbá minden olya n k ö rülményről, am i az intézeti jogviszony létesítését. fenn tartásá illetve
megszüntetését berolyásolhatj a

512. A szo lgáltatást igénybe

5/3. A Gondozö Házban dolgozók köte lesek én esíten i, ill etve tájékoztatni a szolgáltatást igénybe vevőt és az
ál tala megjelölt hozzátartozóját, illetve törvényes képvi se lőj ét :
- a szolgáltatást igénybe vevö állapotáról. annak lé nyeges változásáról
- az egészségügyi intézmé nybe való beutalásáról
- az áthelyezés kezdemén yezéséről. illető le g ké relmezéséröl
- a díj fi zetési hátralék következményeirő l. valamint a behaj tás érdekében kezdeményezett intézkedés ről

SI-+. Az igénybe vevő szolgáltatás iránti jogosultságában. személyi adataiban. jövedelmében bekövetkezett
változást 15 napon belül kiitclcs értesíteni az intézményt.
6. A szerzifdifjelekjogai, kötelezettségei
6/ l . A szolgáltatást igénybe vevö hozzájárul ahhoz. hogy ha egészségi ál lapotában olyan változás áll be. amely a
szakorvos megállapítása szerint spec iális egészségügyi elhítást igényel. az intézmény jogosult öt az <ll lapotának
megfele l ő egészségügyi szak intézménybe elhelyezn i a gyógyu lásáig.

612 . A menn yiben az ellátást igénybe

vevő. panasz esetén. egészségi állapotáná l, vagy egyéb körülményeinél
fogva nem képes az illetékes sze rvek megkeresésére a csop ort vezetőhnentáU1igié né s szake mber segítséget nyúj t
ebben. illetve é rtesíti az cll átoll törvé nyes kép v i se l őj ét. vagy az clláloll j ogi képviselőt , az ellátoll jogainak
gyakorlásához szükséges segítség nyúj tás céljáböl.

613 . A szolgáltatást igénybe vevő kötelezi magát, hogy betartja az intézmén y házirendjét. biztonsági és egyéb
előírása it és az intézménnye l eg yü tt mű ködik.
6/-t. Az ellátott j ogi

kép v i se l ő

a személyes gondoskodást nyúj tó szak usítoll e llátás biztosítása során a
részére nyújt segítséget jogai gyakorl<bában. A szolgáltatás igénybevételekor az
ellátottakat a cso po rt vezető tüjé knzw tja az elláton jogi ké pv i se lő által nyC1jthatö segít ségad<Í ~ l ehe tőség érő l.
szo lgá ltaLá ~ba n

rés zesLilő

7. Az inté:111é11yijogvis:o11y

megszííné.~e

Az intézményi jogviszony megszűnik:
- az intézmé ny jogutcíd nélküli megsz űn é sével.
- a szolgálcmást igénybe vevő halálá\·al.
- a mcgá llapmlás !'e lmon<l<ísával.

IJl.J .5.
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- a hatánll<llt iJc:j ü imheti dhc l yezé~ esetén a rnegjeliilt iJötanam kjJn;hal. ki,b·c:. ha e tiinéll\
n::nJelf..eé~ei alapján uz elhe l ~ Ci'és iJötanama 1111.:ghn-,szahhi1hat1í.
1\ z ;í llami i'c nnta rt<l'>Ü i111éz1nényi jngvismny 11K'.gszü ntc:1é-,ét a jugu-,ul l. illetve: törvénye-; kép,isclöjc
k0Jc:111ényahe1i. ,\ jogosu lt. illeL\'e tii rvényes képvi ·elöje ke7J eménye7é:-.e alapján a7 in1bményvac1ö az
intézményi jogYi:-.?Onyt megszün teti. Ilye n esetben a jog,·i-;zony a felek megcgyaé"e "zerillli iJüpontban. ennt!k
hi<inyáhan a megállapoJisban foglal tak '>Lerint :-.zünik meg .
Az intézm é ny v ezető az intézményi jogviszonyt megszüntetheti. ha a jogos ult:

- másik intáménybe történő elhelyt'Zés indokolt.
- ha a házi rendet súl yosa n meg:,,érri.
- intézményi elhelyezése nem indokolt.
- a:t. ellátott. a törvényes képviselője . vagy a térítési díjat megfi:t.etö s:t.cmély a térítési J íj - i'i:t.etési
kötelezetrségnek - a szociáli s igazgatásröl és szociális ell átások ról szóló 1993. évi lll. törvény 102§ szerint nem lesz eleget.
A felmondási idő 15 nap.
1\ z imézményi jogviszony mcgszunese vagy megszüntetése esetén az imézményvezctő értesíti a szolgáltatást

igénybe vevőt. illetve törvé nyes képvi se l őjét. vagy kiizeli hozzá1artuzúj át a s1.emélye használati tá rgyak és a
megörzésre Ülvett értékek. vagyontürgyak át vételének határidejéröl. rendjéröl és fel tételeiröl.
- a megszüntetéssel a jogosult. i lletYe törvénye:-. képvise l ője nem ért c:gyet. az értesíté · k ézhezvé tel étől
számítoll nyolc napnn belü l a7 intézmény re11martój áho:t. ford ulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan
l"cl1é1c lek mell ett mindaddig biztosítani kell . amíg a fenntartó. illetve a híróság j o gerő-. és vég rchajthat<í
határozatot nem hoz. A megállapC\dás megszünésekor a fel ek c:lsz<lmol nak .
:\ bírcíságtcíl kér hető
a) az cll álou. illct vc törvényes képviselője i11doknlüs nélküli ki mondás jogellenességének megállapítá a. ha
azt a fenmanó vi tatja.
b) a fenntartói dö ntés jogellenességének megá llapíi;ba. ha azt az ell ált.llt. ill etve törvényes képviselője vitatja.
Az ellátást változatlan feltételek mellel! mindaddig biztosítani kell. amíg a fenntartó nem dönt, illetve a bíróság
joge rős határn:t.atot nem hoz.
E szerződéshen nem szahályoznn kérdésekhc:n Polgári Tiirvénykiinyv rcndclkC?ésci az irányadók.

*

8. Az 1993. évi III . törvény 9-t/E.
5. hek. alapj án az ellátást igényhe vevő éri nrcnet megi ll eti személyes
adarainak véJel me. va lamint a mag ünélctével kapcsola1os titokvédelem. Az igénybe,·ételi eljárás során különös
fi gye lmet kell fordítani arra. hogy az ellátást i génylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá.
A:t. ESZI Területi Gondozás egység,·ezetője köteles biztosítani todbbá. hogy a:t. intézmé nyi e lhelyezés során az
ell;í1oll egés:t.ségi állapot:íval. személyes körülményeivel. jövedelmi viszonyai val ka pcsolatos információkról más
ellátást igénybe ve vő . valamim arra illetéktele n személy ne szerezh es~e n [Udo m ~ísl. különiis figyelemmel az
ellátást igénybe vevő szociális ráswrul tságának ré nyére.
9. Személyes adat kizárólag meghatározou célb1íl. jog gyakorlása és kiitclezenség teljesítése érde kében
k e7el h ctő. S1emélyc~ adatok kezelését jogszerüen és t i ~ztességcscn . Yalamint az érintett számára átlátható módon
kell végezni. Csak olyan személye adat kezelh ető. amely az aJatkeze lés céljának meg valüsulásához
elengedhetetlen. a cél elérésére alkalmas. !\ ~ze mél yes adat csak a cél megvalcísu lüsához szükséges mértékben és
ideig kezel hctö. Az adatkezelés ~orán biztosítani kell az adatok pontosságát. teljességét és - ha az adatkezelés
céljára tekintettel s:t.ük éges - nap rakészségét. valamim azt. hogy az érintettel csak a:t. adatke:t.e lé~ céljához
szübége~ ideig le h e:-.~cn azrnlli~ítan i . A személ ye~ adatok tárolásá nak olya n formában kell történnie. amel y az
érin1e11ek azon nsítüsá1 csak a személyes aJatok kezelése cé ljainak eléré:-.éhe7 -..zi.i ksége~ ideig teszi lehc:1övé.
Megfelelö biztonsági intézkedések alk almazá~ával a7 automatii'ál1 adatállrnnán )nkban tárol t személye-, adatok
védel me érdekéhen <ll l::SZI Területi Go ndozás gnndnskodik. a ,·életlen n 1gy jngtalan megsemmisítés. rng y
véletle n cl,·cszté-... 'alam illl a jogtalan hozzáfé rés. meg vúl1nz1atá:-. vagy 1c1:jcv1é-. rncgakad;íl~ n1.:b:ín'il. 1\ L ESZI
Terülc1 i G1111dozá:-. fc lclfa a Bebö AJa1n:dcl111i S1abá lyza1han 111cgha1árn1111tah.11ak ,·aki megi'elelésén. ltwábbá
kéf)önc:k ke ll lenn ie: e 111c:gfeklé:-. igawlá~ára.
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10 Egészségügyi aJat kadését az ESZI Területi GonJOLá, a 20 11. éYi CX II. törvényben é~ aL egé,;~égügy i és a
houájuk kapcsol fül e) személyes aJatn1'. keLelésé röl és \'édelmé röl szc)ltí 1997. é,·i XLV Il. törYényben
foglal taknak mcgfclc löen kezeli . /\L ESZI Terü leti Go nJ oós kióröl ag a legszükségesebb egészségügyi adatokat
Vt!SZi fe l. Je az érintett te rmészetese n ennél bövebb aJatokat is fedhet k i a S7.ámára. Az ESZI Területi Gondozás
c::gységvezetöje és a képviseletében eljáró munkatárs a tudo1rn1sára jucott orrn ·i titknr kötdes megtartani.
11. Az igénybe vevö kij elenti. hogy az információs iinri;:nJelkezési jogról és az informáci<'Jszabad ágról szóló
20 11. évi CXII. törvény által bizrosítotc adat keze léshez történ ő hozzájárulási jogáról. valamint a szolgál tatás
igenybevételével járó adar-nyilvá ntartá i kötelezettségröl tájékoztatásban részesül t.
12. Hozzájárul, hogy az ESZI Te rü leti Gondozás - a szolgáltatást nyújtó telephelye - a személyes adatairól
ny? lvántartást vezessen. azokat a -+ 15/201 5. (XII. 23 .) Korm. rendeletben szabályozott urszágos igénybevevöi
nyilvántartásban rögzít ·e, valamint hi vatalos megkeresés esetén azok ról adarnt szolgálta son, az együttm űködés
során tudomására jutott különleges adatait a mindenkori hatályos j ogszabályokban elöírtak szerint kezelje.

13. Az igénybe vevö nyil atkozik. hogy a tájékoztatást az ellátás igénybevételének feltételeiröl. a nyi lvámartás
szabályairó l. a pana. zok kezeléséröl. az intézményben megtalálható szakmai dokume ntációk hozzáférési
lehetöségéröl megkapta. és az intézménnyel történö együnmüködést vállalja.
14. A szolgáltatást igénybe vevö kijelenti. hogy a megá llapod á~ tartalmát az aláírást megclözöcn elolvasta. vagy
hozzátartozója/törvényes képYiselöje. vagy más - nem a szolgáltatást igénybe vevő érdekkörébe tartozó - segítö
útj án megi smerte. megértene és a zerzödés egy pé ldányá t a melléklettel együtt. annak aláírását követöen átvette.
A megáll apodást a fe lek elfogadják. és azt aláírásukkal igazolják.

Budapest. lMAINAP]
Egyesített Szociális Intézmé ny
igazgató
nevében és megbízásából:

Egyesített Szociális Intézmény
Területi Gondozás
Kato náné Jordáki Ildikó
egységvezetö
Melléklet:
- 1 pl. Kérelem
- 1 pl. Házire nd

Kapják:
- 1 pl. e ll átolt
- 1 pl. egy égveze tő

igénybe vevö. vagy törvényes képviselöje
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Budapest Főváros XV. kerületi Önkormá nyzat
Egyesített Szociális Intézménye
1157 Budapest, Árendás köz 4-6
MEGÁLLAPODÁS
demens betegek nappali ellátásának biztosításáról
Iktatószá m:

me ly létrejött a Budapest Főváros XV. kerületi Önkmmányzat Egyesített Szociális Intézménye ( 11 57
Budapest, Árendás köz 4-6.) vezetője és az ell átást igénybe vevő (a rovábbiakban: igénybe vevő) :
:"Jév: [NÉV]

Születési neve: [SZÜLETÉS I NÉV]

Anyja neve: [ANYJ AN EVE]

Szül. hely. idő: LSZÜLH ELYJ. LSZÜLIDÖJ

Lakóhe ly: [LAKCÍM] szám alatt i lakos.
Tartózkodás i hely: szám alatti lakos
vagy/és annak törvényes

képviselője:

>rév: [ELTARTÓ NEVE]

Születés i neve:

Anyja neve:

Szül.

h e l y. idő :

Lakcím: [ELT A RTÓ CÍMl szám alatti lakos között személyes go nJo skoJást nyújtó szoc iál is ell <'ítás
igénybe vétele tárgyában .

1.) Az e llátás időtanama: [HA NAPP KJKER ÜLT] Határozott(/HA NAPP KIKERÜ LT][HA NA PP NEM
KERÜLT KnHatározatlan[/HA NA PP NEM KERÜLT Kii
2.) Az ellátásba véte l kezdő időpontj a: [NAPP FEL VÉTEL D ÁTUM A]
3.) Az e llátás megszüntetésének időpontja: [H A NA PP KJKER ÜLTJLNAPP KIKERÜLÉS
DÁTUMAl[/HA NAPP KIKER ÜLT]
4. ) Az ellátási forma: Id őskorúak nappali demens ellátása

5.) Az ellátás bi ztosításának he lye: LINTÉZMÉNY NÉV 1J [INTÉZMÉNY NÉV2 J fTNT ÉZMÉNY CÍM J

6. ) A szolgáltatás igénybevételének módja:
A szo lgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást
írásbeli kérelmére. indítványára történik.

i gény l ő.

illetve törvényes

képvi s el ője

7. ) A zo lgáltatáso k módja és tattalma:

A nappali ellátás az alábbi szo lgáltatási ele meket biztosítj a szükség szeri nt:
a) tan ácsadás
b) készség fej leszrés.
e) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás.
d ) idősek nappali ellátása ki vételé vel étkeztetés.
e) esetkezelés.
f) fe lügye lc::r.
g ) gondozás
h ) közösségi fej lesztés

szóbeli vagy
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Az cil(1Lá,én harnnu t"izetendó Léríté., j díjat aL
.;mrzata adja.

igén~

be\"ell

~zolgál tac <.bi

nap b, a

.;zemél~

111clld,k1

i téríté,i Jij

t\ ~Le111 él ~i Lérítói Jíj összegét a r:cnma nó. Budapest r:öváro:-; XV. kerület Rákospalota. Pestújhe ly.
Újpalota Önkormányzac Képvi:-cl ő-testü letének a -,zcmél yc:-- gondo~kodá:-t nyújt\Í gycrmájtiléti
alapellátásnkrcíl -,zcíl cí -+11200.\.(X ll. H.l hatályo:-i iik. rendelete é:- a znciáli :-. szolgál tacásokról szóló
7/2005.(IY.-+.) hatályos lik. rendelete határozza meg. Intézményü nk a helyi rendeletek. valamint az
elvégzeu jövcdelemvizsg<ílat alapjún állapítja meg a személyi térítési díjat.
lJ. )

10.) A szolgáltatásért fizetendő térítési díjat, a tárgyhónapot kii vető h<lnap Ill. napjáig ul<ílag kell az
intézménynek megfizetni .
A téríté ·i díj meg fizetésének mödja:
- készpénzben. számla ellenében a .;zolgáltat<íst nyújtó tel ephelyen
- vagy banki átutalással. az ír«ísban közö lt imézményi /ESZI bankszámla szárru-a/
- vagy készpénz átutalási megbízás /csekk/ használatával
A személyes gondoskodást nyújtó sznciül is ellfüások térítési díjáról szóló 29/1993 (ll. l 7.) Korm. Re ndelet
5.* ( 4) bekezdé e értel mében. ha a személyi térítési díjat előre kell megfi zetni és az adott hónapra fizetendö
térítési díj összege ke\·esebb lenne. milll a már befi zetell i)sszeg. az elöre befizetell térítési díjat a k öve tk ező
fi zetés alkalmával be kell számítani vagy azt \"issza kell fizetni. Amennyiben a fizetendő személyi téríté:-.i
díj összege nö\·ckszik. a befizetett é a ténylegesen fizetendö üsszeg kü liinbiizetó visszamenöleg meg kell
téríteni.
visszafi zetésrő l a lemondás közlésétől zámított 15 napon belül az Egyesített Szociáli s lmézmény ( 1157
Budapest Árendtís köz-+-6. ) Központ pénztára intézkedik :
- pénzLári nyitvatartási idön belül készpénz visszafizetés esetén
- vagy banki áLUralással. az étkezést igénybe vevö fél által írásban küziilt bankszámla számra
- kü lön lege-; esetekben (pl. : mozgásában súlyosan korlátozoll és bankszámlával nem rendelkezik) postai
ki fizetés útján.

A

11.) Az ellátást igénybe vevö tudo másul veszi . hogy a zemélyi térítési díjat az intézmény fenmanója
tárgyév április 1-jéig áll apítja meg. éveme egy. zer módosíthatja. melyrő l az igénybe ve \ 'Ő írásban én esül.
Ez alól ki vétel. ha az ell átotl jövedelme oly mértékben csökken. hogy a meghatározott térítési díjfizetési
kfüelezettségének nem tud eleget tenni. illetve. ha az öreg. égi nyugdíj mi nden kor legkjsebb összegének
25lh:-át meghaladó mértékben niivekctlen. J\ mcgállapítoll új ~zemélyi térítés i díjat a felülvizsgálatot
kiiveLÖ idő:--zakra \'()natkozúan. a megállapítást követő hónap 10. napjáig kell megfizetni. Az igénybevevö
a felülvizsgálatot megelözö időszakra vonatkozóan abban az esetben kötelezhető az új térítési díj
megfizetésére. ha a felülvizsgfüllnt megelözöen térítésmenLesen veue igénybe az ellátást. és részére
\"isszamenölegesen rendszeres pénzell átás kerülLmegállapítá. ra.

12.) Az igénybe vevő szolgáltatás irá nti jogosultságában, személyi ada tai ban, jövedelmében
bekövetkezett változást 15 napon belül a gondozó k özreműk ödésével az egység vezetőjén ek
bejelenteni kötele .
13.) A távol ma ratlás/igénybe vett szolgáltatás szüneteltetését az egy:-ég vezetöjénck legalább két
munkana ppal a t;ívnl111ar;1cliíst megelií?öen írásban ke ll bejelenteni.
1-+. ) Megállapodás mcídos ítására snr kerül het j ng~za bülyi fel tételek dl tozúsa esetén. valamint a fe lek
köziis mcgcgyczé~e alapján.
15. ) Az intézményi jog,·iszony
a)

m egszű nik

az intézmény jngut<'i d nél kü li

rneg~züné~é,· el.

/J J ajllgn~ul t haláláva l.
<.:)

a jngosul t. i1kt ve tön ·énye-; kép\·iselöjének kezdeménye1ésér<::
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d J a határozott idcji.i intézeti el hcl: czé~ esetén a rnegjcl iilt id0Lartam lcjá rtá\'al. ki vén::. ha a :-.znciáli:-igazgat<ísrcíl és szociális ellálá:mk.rc) I sz1í ló l993. é,·i UI. tii n ·ény rendelkezései alapj:in az elhelyezés
i d ő Larta ma 111cghosszabbíthat1í.
Az állami fen ntartású intbményi jogvi w ny megszün tetését a jogosult. vagy tiirvényes képvi::-elője
kezdeményezheti. A jogosult. vagy tiirvényes képvisc löje ko.demfo yezése alapján az intézményvezetö
az intézményi j ogviszonyt megszünteti. Il yen esetben a j ogviszony a i"elek megegyezése szeri mi
időpontban. ennek hiányába n a megállapodásban fog laltak szerint szünik meg.
intézményvezető az intézményi jogviszonyt felfüggesztheti/megszüntetheti.
a) másik intézménybe tört é n ő elhelyezése indoko lt.

Az

ha a jogosul t

h) ha az el l<
lLOll az int ézmény házi rendjében foglal takar sú1yosan megszegi

veszél ycztctő magatartást tanúsít.
az ell átott, a törvényes képv ise l ője. vagy a térítési díj at megfizető személy a térítési díj - fizetési
kötelezettségnek - a szociális igazgatásról és szociális ell átásokról szólcí 1993. évi III. tö rvény 102§
szerint - nem tesz eleget.
A fe lmondási idő : 15 nap.
e)
d)

Az intézmény vezetőj e az e llátás megszüntetésé rő l. valam int a megszü ntetés ellen teh e tő panaszról
írásban értesíti a jogosullat. il letve törvényes k ép v i se l őjé t. Ha a megszüntetésse l a jogosult. illetve
tö rvényes képv i se l ője nem ért egyet. az értesítés kézh ez véte l é tő l számítou nyolc na pon belül az
intézmény fenntartójához fordulhat. Il ye n esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig
biztosítani kell. amíg a fenntartó. illetve a bíróság joge rős és végrehajt ható határozatot nem hoz. A
megállapodás megszünésekor a fe lek elszámo lnak.
A bíróságtól k érhe tő
a) az ell átott. illetve törvényes képvi sel ője indokolás nélküli fe lmondás jogelle nességének megállapítása.
ha azt a fenntartó vitatja.
b) a fenmanói dömés jogellenességének megál lapítása. ha azt az ellálOtt. illetve törvényes képvise l ője
vitatja.
Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell . amíg a fenntartó nem dönt. illetve
a bíróság jogerős határozatot nem hoz.

16 .)

17.) Az ellih ást igénybe vevő/ képviseletére j ogosult. valamint a jogait és érdekeit képvi se l ő szervezet a Házi rendhen foglaltak szerint - panassza l élhe t az egységveze t ő n él. az in tézmé ny v eze t őj é nél. vagy a
fe nntartónál. az ellátott-jogi képv i se lőn él. Az intéz mén yvezetőhö z benyújtott panasz esetén az
intéz mé n yveze t ő 15 napon belül köteles a pana sztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgá lásá nak
e redmén yé rő l. Amennyiben az i ntézmén yveze tő h atári dőben nem intézkedik. vagy a panasztevő nem ért
egyet az intézkedéssel. az intézkedés kézhezvé tel étől számított 8 napon belül a fenn tartóhoz fordulhat
j ogL))'Vl)S lalért.

*

18 ) Az 1993. évi Ill . törvén y 94/E. 5. hek. alapján az e llátást igénybe vevő érintettet megilleti személyes
adatai nak védelme, valami m a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során
kü lönös figyelmet ke ll fo rdítani arra. hogy az ellfüást i gé ny l ő adatai hoz csak az arra jogosult személyek
fé1jenek hozzá. Az ESZI Területi Gondozás egység vezetője köreles biztosítani cnvübbá. hogy az intézményi
elhe lyezés során az ellátoll egészségi állapotával. személyes körülményeivel. jövedelmi viszonyaival
kapcsolatos informücit'ikníl más ellátást igé nybe vevö. valamint arra ill etéktelen sze mély ne szerezhessen
tudomást. különéb fi gyelem mel az ellátást igénybe vevő szoc iális rászoru ltságának tényére.

l 9. J Személyes adat kizánílag meg határnznll célb61. j og gyakorlüsa és kiitelezenség tdjesítése érdekében
Személyes adatok keze lését jogszerüe n és tisztességesen. ,·alami nt az érinten számára átlátható
1111'> don ke ll végezni. C:-.ak olyan -;ze111élyes adai kezc lhetö. amely aí' adat koe lé:-. cé ljának
meg val <)~ulá s áh nz elengedhetetlen . a cél ekrésáe alkalmas. A · zemélye~ adat csak a cél megval ósulásáh oz

ke zel he tő.
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mé rtékben é-, itlei g kaclhe tö. Az atlatkaek s :-.orán biztosítani kel l az ac.larnk pnn tos:-.ágál.
teljességét és - ha az ac.latkezelés célj üra tekintettel -,Li'iJ...ségl.!s - naprakészségét. valamint azt. hogy aL
érirnettc t csak a; ac.latkczelés céljáhoL ~zük ségcs ic.lcig lehessen azonosítani. A szemé lyes ac.latok
tárolá ·ának olya n fo rmában ke ll törté nnie. amel y az C:rirneuek azonosíuísár csak a személ ye:-. atlatok
kezelése céljainak eléréséha szü k:-.ége~ ic.leig teszi lchetövé. \ilegfe lelö bizton::.ági intézkedések
alkalmazásával az auto matizált ac.latáll ományokban tárolt ·zemélyes ac.latok védelme é r<lekében az ESZI
Területi Gon<lozás gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés. vagy véletlen elve ztés. valamint
a j ogtala11 hoZ?áférés. mcgválrn7lutá~ vagy tc1jcszt6s megakadályozásáról. Az ESZI Terü leti Gondozás
felelös a Belsö A<latvédelmi Szabályzatban meghatározottaknak való megfe lelésére, tDvábbá képesnek kell
lennie e megfelelés igazolására.
20. ) Egészségügyi ac.lat kezelé ér az ESZI Területi Gon<lozás a 2011. évi CX II. törvényben és az
egészségügyi és a how:ljuk kapc ol6d6 személyes adatok keze lésé ről és védelméröl szóló 1997. évi XLVII.
törvé nyben foglaltaknak megfele lően kezeli. Az ESZI Területi Gondozás ki zárólag a legszük égesebb
egészségügyi adatokat veszi fe l. e.le az érintett természetesen ennél bövcbb adatokat is fedhet fe l a számára .
Az ESZI Terül eti Go ndozá. és a képviseletében eljáró munkatárs a tudomására jutott orvosi titkot kötele
megtartani.
21. ) Az igénybe vevő kijelenti. hogy az információs önrendelkezési j ogról és az információszabad ·ágról
szóló 201 1. évi CXU. törvény által biztosított adatkezeléshez történő hozzájárulá ·i jogáról. valamint a
szolgáltauís igénybevételével járó adat-nyilvántartási kötelezenségröl tájékoztatá ban részesült.
22.) Hozzájárul. hogy az ESZT Területi Gon<lozás - a szolgáltatást nyújtó telephelye - a személyes
adatairó l nyí1vá ntanást vezessen. azokat a 415/2015. (XII. 23 .) Korm. rendeletben ·zabályozott országos
igénybevevöi nyilvántartásban rögzít e, valamjnt hi vatalos megkeresés e:etén azokról adatot
szolgáltas on. az együttműk ö d és sorfo tudomás<íra jutott különleges adatait a mindenkori hatályos
jogszabályokban előírtak szerint kezelje.
k épvi selője nyilatkozik. hogy a tájékoztatást az ellátás igénybevételének
a nyil vántanás szabályairól. a panaszok kezeléséről. az intézményben megtalálható szakmai
dokumentáci ók hozzáférési lehetőségéről megkapta. és az intézménn ye l történ ő együtt m űködés e váll alja.

23. ) Igénybe vevö vagy törvényes
fe l tételeiről.

Jelen megállapodás két eredet i példányban készült. melyet Felek elolvasás és értelmezés után. mint
akaratukkal mindenben megegyezőt. jóváhagyólag írták alá.
Budapest. IMA! API
Egyesített Szociális Intézmény igazgató
nevében és megbízásából:

Egyesített Szociális Intézmény
Terü leti Gondozás
Ka1011ú11é Jord1íki Ildikó
egység veze tő

igénybe

vevő.

vagy törvényes

képYi sel ője
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Budapest Fővá ros XV . ker. Önkormá nyzat
Egyesített Szociális Intézménye
1157 Budapest Árendás köz 4-6.
MEGÁLLAPODÁS
Fogyatékosok nappali ellátásának biztosításáról

Iktatószám: / NYILVÁNTARTÁSI S ORS?Álvl]
mely létrejöu a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Egyesítel! Szoc iál is Intézmé nye ( 1157 Budapest Árendás
kiiz 4-6.) vezetőj e és az ellátást i gé nybevevő (a továb biakban igénybeve vő) :
Név: [NÉV]
Anyja neve:

Szü letési ne ve: [SZÜ LETÉS I NÉV]
Szül. he ly. idő: [SZÜ LHEL Y], [SZÜLIDÖ]

í ANYJ ANEVE]

Lakóhe ly: [LAKCÍM] alatti lakos.
Tartózkodási hely: szám alatti lakos

vagy/és annak törvényes

képv i se l őj e:

Név: (ELT ARTÓ NEVE)
Anyja neve:

Születési neve:.
Születé:i

hel y. idő :.

Lakcím: (ELTARTÓ CÍM) szám alatti lakos között szemé lyes gondoskodást nyújtó szoc iális e llátás igénybe vétele
tárgyában.
1. ) Az ellátás időtartama: Hacározon. Határozatl an

'.?..) /l.z t:llátásba vétel kezdő időpontj a: iNAPP FEL VÉTEL DÁTUM AJ
3.) Az ellátás megszüntetésének időpomja: [NAPP KIKERÜLÉS DÁTUM A]
.+.) Az ellátási fo rma: Fogyaté koso k nappali e llá tása
S.) Az el látás b iztosításának he lye: Értelmi Fogyatékoso k Napközi Ouhona. 1157 Budapest, Áre ndás köz 4-6.

6. ) A szo lgá ltauísok igé nybevéte léne k módja:
A szolgál tatás igé nybevéce le ö nké nres, az e llácást
ké rc l mére . indítványára törté nik.

i gé n y lő ,

il letve törvényes

képvise l ője

szóbeli vagy írásbeli

7 .) A szo lgáltatások mód ja és tartalma:
A nappali ellátás az alábbi szolgál tatási ele me ket biztosítja szükség szerint:
a) tanácsadás,
b) készségfejlesztés,
e) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyúj tás.
d) étkeztetés.
e) esetkeze lés .
.f) felügye leL
g) gondozás,
hJ közösségi fejlesztés.
i) gyógypedagógiai segítségnyúj r<ís és
j J pedagógiai segítségnyúj tás
Az é tke1és
Az egység be n napi ké tszeri étkezést, főétkezésk é nt napi ..:gysze ri meleg éte lt biztosítunk.
A me nnyibe n az étkezésben részesLilö sze mé ly egészségi állapota indoko lja. részére dié tás étkenetésre van
le h e tőség. Az étkeztetés az elláto n igé nyéne k meg fe l e lően. kisi'o lg<ilásáva l egy idejü helybe n i'ogyasmíssal
tiirté nik .
1\ nappali .: llár á~ ig0nybc \'C hető <!tk.:zr.:10, ndkü l i., . .:bb.:n a1. e'etbcn i ~ biz10,ítj uk a higi-:niai k lt0tclcket.
evöes7kti1.ö ket. ét kész lete ket. l e h etősége t az éte l 111elegí1é,ére é:-. ku lturált he lyen tö rt é nő d t'ogya~7 l ás ára.

111.2. , ;, 1111.:lkl-.kt

lgcny le m a ... .... .... ... diét:.í, t'l koé,t.
A 1 étl-.t'1és igé nylé,éne k idöra rta ma: Hat:írc11rnt. HatürozJtlan
A1 é t ke 1 é~ keLdÖ idöpo mja:
1\1 d l ü t ~b t lll.:g~7 Ülllt.: t é~ént.:k idöpo mja:

A1. étkC?é~ igénybén.:k m<ido~ ítá~án) I a;. Értelmi Fngyatd:osok . apkii7 i Ot thnnának Hü·1irc ndjc rendel kezik.

8.) A; e ll átásé rt havo nta file te ndö térítési díjat az igé nybevel! szo lg<lltatási nap és a személyi térítési díj s?nrzata adja.
9. J A s1 e1nélyi térítési díj összegét a Fenntartó. Budapest Föváros XV. kerület Rákospalota. Pestúj hely. Új palota
Önkormán yz:.H Képvist.: lö-testi.ileténá a szemé lyes gondoskodást nytíjtó gyermekjóléti ab pellád sokrú l s1óló
-1 1/200:\.(Xll.8.J hatál yos ök. renddet.: és a szociáli s szolgáltatásokró l sz.óló 7/2005 .(!V.4.) hatályos ök. rende kre
határoz1a meg. Intézményünk a helyi rendeletek. valamint az c lvég1cu jiiYcdelcmvizsgálat alapján állapítja meg a
személ yi té rítési díjat.
10.) A s'/Olgáltmásén fi zetendö térítési díjat. a tárgyhónapot követö hiínap 10. napjáig kell a; intézmé nyne k
meg li zetni. A térítési díj megfizetésének m<idja: kés7pé nzhen. számla elknében a smlgá ltatásr nyúj tó telephelye n. A
s1emé lyes go ndoskodást nyújt<> SI D<: i:.ílis e llMások térítési díjárlil s1úhí 29/l 993 ( [!. 17.) Korm. Ren<le let 5. § (-1)
bekezdést.: értelmében. ha a ,7emélyi t é r íté~ i díjat elöre kell megfizetn i és az adott hónapra tizetendö térítés i díj összeg.:
kevc~ebb knne. mim a már beti1eten összeg. az elöre be li7etett tt!rítés i díjat a következö li zetés a lkalmával be kell
számítani rngy azt vissza kell fi zetni . Amenn yiben a lilete mlö sze mélyi térítési <líj összege nö,·ekszi k. a be!il.etell é
a ténylegesen ti zete n<lö összeg különbözetét visstame nöleg meg kell 1é1í teni.
A visszatizetésröl a le mondás kö1lésétöl szárn íton 15 napon belül az Egyes íteu Szoci<ílis In tézmény ( I 157 Budapest
..\ren<lás köz 4-6.) Kiizpont pénztára intél keJ ik:
- pénzt;.i ri n yi t vatartá~ i idö n belül készpénz \'i~s 1ati Le tés esetén
- ,·agy banki átutal ássa l. az étkezést igénybe vevö fél által írásban kö1iil1 bankszámla számra
- különleges esete kben (pi: mo1g<ísában súl yosan korlátozol! és bankszámlával nem rendelkezik ) postai k ifi ze té~
útj án.
11. J Az dlátást igénybe vevö mdo másul veszi. hogy a ~ ze mély i térítési díjat az intézmény fen martója tárgyév ápri lis
1-jéig állapítja meg. éve me egyszer módos íthatja. me lyröl az. igénybe vevö írásban é rte~ ü l. El aló l kivétel. ha a1
ellátoll jövedelme nly mértékben csökke n. hogy a meghatámzoll té rító i díjtizt'.tési kötelezeuségének ne m tud eleget
te nni. il letve ha az ö regségi nyug<l íj min<lenko r legkisebb összegének 25'ft -át meghaladó mértékben niivekedeu. A
megállapított új sze mé lyi térítési díjat a fe lüh"izsgál atot kiivetö idösz.akra vonatkozcían, a megá llapítást kiivetö hónap
10. napjáig ke ll meg fi zetni . Az igénybcvevö a felül vizsgálawt megelÖIÖ idösnkra \'Onatkozóan abban az esetbe n
kiite le1 he1ö az tíj t érít é~ i J íj megfoctésérc. ha a fe lUl,·izsgálatm megclözöen térítés mentese n vette igénybe az e ll átást.
és ré~1.é re visszamenö legese n rendsze res pénzellátás került meg:.íllapításra.
1:n Az igé nybe ,.e,·ö szo l g á l tat á~ irámi jogosultságában. ~zc m é l yi adatai ban. jövcdelmébt'. n bckövctkezeu vált0zást
l5 napon belül a gondn1ó könemük iidésével az egység vezetöjének bejelenteni köteles.
13.) A távolmaradás/igénybeveu sz.olg<íltatás
távo lmaradást megelözöen kell bejelenteni.

sz üne tc lt eté~ét

az egy. ég vezetöjének legalább két munkanappa l a

l-l.) .-\ 1. imézménybe az e llütonm csak próhaidövel lehet felven ni. melynek idötartama: 3 hónap.
15. l Meg ~íll a po<l:.b múdosítüs;.íra sor kerülhet
megegyezése alapján.

j ogsza b~íl yi

feltéte lek válto1.üsa eseté n. va lamim a fe lek közös

16.) A 1 intézményi jog,·iszony meg•vünik
a) az intézmé ny jogutö<l nélk üli mt'.gszüné,l!vel.
bJ a jogosult hal álával.
c) a jo go~ult. illetve ti)1-vé11 yö képvise löjének kez.de 111é n ye1 é~é re
d ) a hat•Írnt.Oll idej ü intáeti e lhc: lye;és e,ct.!11 a megjelö lt i J öt art~u n lej:írt:.íval. kivév.:. h~l a \LOci áli s
1ga1 gat•brc1 l e, -;rnci á li~ cll á 1 á~okni l , ; 01ó 1993. évi Il 1. liirvé ny ren<ldkezC.:,.:i .tlapjün a1. d h.:ly.:1..:, iJötartama
1neghosS/abbíthat1i.
al la mi ll'n ntanású inté 1.1nén~ i jng\ i~1nn~ 1 neg„1. U meté~él <l jogo,ult. ti let' e tiin ény.:, kép' i„e löje
ke1de111ényezhcti. ...\ jogo~ ult. ill et,·e t ii rvé n ~ ö kép,·ist'. lójc ke1<l.:111é nyezé,e alapjá n a; inté7111ény,·ae1ö a1
inté1111ényi j1Jgvi~11\i 1 yt 111c:gs;ünte ti. l lyen est'.thc n a jPgv i , z1111~ a Idei.: lllcgegyoe'c ,;erim i idöpPnthan. t'. ll nek
h i:.í n~:íhan .11negállap1 1<l á~ h a11 t'ngla lcaJ.. ,;eri 1ll ,;unik meg.
,\ 1

\1 ll He/lllL'n~ \'C/l.'.tO

J) lll•í,ik

;J/

11HÓ1llclly 1 f<lg\'h/<lll YLm.:g~/UlllL'l i . hJ .1 jogo,ult
tiirténó clhel~e;é,c indnko l1. 'agy t111 ábbi imúmén)1

int é1mé n ~ be

elhc lye; é~e

nclll indoJ..:u lt

llf.2. sí'. mellékkt
b) a házi n: ndc t súlycN111 meg~ é ni.
e) az e lláLOU. a törvén yes képvise löje. vagy a té rítési díjat 111cgfl 1etö szemé ly a térítési díjfizetési
kötelezettségnek - a s1ociá lis igazgatásró l és szociáli s c:: llátásokró l szó ló 1993 . é,·i ru. törvény 1 02~ szeri m nem te si eleget.
A fe lrno nuási idö: 15 nap.
Az imézmé ny vezetöje az el látás mcgszünteLéséröl. valamint a rncgszümctés e lle n tehctö panaszról írásban
értesíti a jogosultaL. illelve törvényes képvisclöjéL. Ha a mcgszüllletésscl a j ogo~ u lt, illetve törvé nyes
képvise l ője ne m é n egyet. az é rtesítés k éz h ezvéte l étő l számítou nyolc napo n belü l az inté z mény fenntartójához
fo rdulhat. Il yen esetben az e llátást változatlan feltéte lek melle tt mindaddig biztosítani kell. am íg a fe nnra n ó .
illetve a bíróság joge rős és végrehajtható határozatot ne m hoz. A megállapouás megszünésekor a felek
elszámo lnak.
17.) A bíróságtól kérhetö
~

az e llátott. illetve törvényes ké pvi selöje indoko lás nélkül i fel mo ndás jogellenessé gének megállapítása. ha
azt a fenntart ó vitatja,

b) a fenntartó i dö més j ogellenességének megállapítása. ha azt az e ll átott. illetve törvé nyes
vitatj a.

ké pvise l ője

Az ellátást ,·áltozatlan fe ltéte lek mellett mindaddi g biztosítani ke ll. amíg a fe nntartó nem dönt, illetve a
bíróság jogerös határozatot nem hoz.
18.) A z e llálást igénybe vevö / ké pvise letére j ogosu lt, valamint a j ogait és érdekeit képv i se l ő szervezet - a
Házire ndben foglaltak szerint - panasszal é lhet az egységvezetőn é l. az incézmé ny vezetöj é nél, vagy a fenntart óná l. az
ellácott-jogi képvi selö né l. Az intéz mé n yvezető höz benyújtott panasz esetén az i ntéz mé n yve zető 15 napon belül
köte les a panasztevöt írásban értesíteni a panasz ki vizsgá lásá nak e redményérő l. Amenn yiben az imézményvezetö
határidő be n ne m intézkedik. vagy a panasztevő nem é rt egyet az intézkedéssel. az intézkedés kézhezvéte létöl számíton
8 napon belü l a fe nntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.

19.) Az 1993. évi Ill. törvény 94/E. § 5. bek. alapján az ellátást igénybe ve vö érime tte t megilleti személyes adatai na k
véde lme. valam int a magánéletéve l kapcso latos titokvéde le m. Az igénybevéte li e ljárás sorá n kü lö nös fi gyelmet kell
fordítani arra. hogy az e llátást igény lő adataihoz csak az ana j ogosu lt szemé lyek férjenek hozzá. Az ESZI Értelmi
Fogyatékoso k Napközi On honának egységvezetöje köteles biztosítan i továbbá. hogy az e llátott egészségi á ll a potáva l.
szemé lyes körü lménye ivel, jövede lmi viszonyaival kapcso latos in for máció król más ellátást igé nybe ve vő, valamint
arra ille té ktelen személy ne szerezhes en tudomást, különös fi gye lem me l a7. ellátás t igénybe vevö s7.0c iális
rászoru ltságának té nyére.

20.) Sze mé lyes adat kizáró lag meghatározott célbó l, jog gyakorlása és köte lezettség teljesítése é rde kében k eze l h ető .
Szemé lyes adatok kezelé.ét jogszerüen és tisztességesen, valamint az é rintett számára átlátható módo n ke ll végezni.
Csak o lyan személyes adat kez e lh e tő, amel y az adatkeze lés céljának megvalósu lásához e lengedhetetle n. a cél
elé résére alkalmas. A sze mé lyes adat csak a cé l megvalósulásához szükséges mérté kben és ide ig k eze lh ető . Az
adatkezelés során biztosítani ke ll az adaLOk pontosságát, teljességét és - ha az adatke7.e lés céljára tekintette l szükséges
- naprakészségét. va lamint azt, hogy az érinte ttet csa k az adatkezelés cé ljához szükséges ide ig le hesse n azonosíta ni.
A személ yes adato k tá rolásána k o lyan fo rmában kell törté nnie, a me ly az éri ntenek azonosítását csak a szemé lyes
adatok keze lése céljainak e lé réséhez szük séges ideig teszi lehetövé. Megfe lelö biztonsági intézkedések
alkalmazásáva l az auto matizált adatá llományokba n tárol! szemé lyes adatok védelme érdekében az ESZI
Fogyatékosok Napközi Otthona gondoskodik a véletle n Yagy jogtalan megsemmi sítés. vagy vélet k n e lvesztés.
valami nt a j ogtalan hozzáférés. megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról. Az ESZ! Értel mi Fogyatékosok
Napközi Otlhona fe le lös a B e lső Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak nak val ó megfe le lésén . továbbá
képesnek ke ll lennie e megfelelés igazo lására.
2 1.) Egészségügyi adat keze lését az ESZI Érte lmi Fogyatékosok Napközi Otthona a 20 l 1. évi CXll. törvé nybe n és az
egészségügyi és a hozzájuk kapcso lódó szemé lyes adatok kezel ésérő l és vé de l mé rő l szóló 1997. évi X L VII.
törvénybe; fog laltaknak mcgfe lelöen végzi. Az ESZI Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona a legszükségesebb
egészségügyi adawkat ves7j fe l. de az é rinte tt te rmészetesen e nnél bőve bb adatokat is fedhet fe l a számára. Az ESZI
Érte lmi Fogyaté kosok Napközi O uho na és a ké pviseletébe n eljáró munkatárs a tudomására jutou o rvosi tiLkm köte les
megtanan i.
22 .) Az igé nybe vevö kijelenti . hogy az infornuíci ós önrendelkezési jogró l és az infn nrníc iósza badságró l ~zó l ö 20 11.
é vi CX Il . tön ·ény á lta l bi11osít nn adatkeze léshez L ö né n ő hozój<írul ási j ogáról. vala mint a <;zofgál!ar:b
igé nybe,úclén: I járcí adat-nyilvántartási k ö te l cze ns.5grő l táj.5kozLatásba n ré~zcsül!.

111.2. sz. mellddet
23. I Hnn.ájáruf. hngy a1 ESZI Énd111i Fogyatékosnk :-.iapk01i Ouhnna a ,1cméfyc:-. a<latairc°l l nyildntaná:-.t vezö:-.cn.
azokat a 415/20 15. ( XI 1. 23.) Korm. re11J ek1be11 s1.abályozoll nrszügos igénybc veYö i 11) ilvántan ásban réigzítse.
va lami nt hivaiah>s 111egkt!resés esetén azokrc\I adatnt swfgáltasson. a1. együunnikiidés során Wdtllnására jutnu
kü liin leges adatait a mindenkori hatályos jogszabá lyokban elöínak sze rim ke zelje.

2-U A.1. igénybe vevö nyi latkozik. hogy a tájéku1.tatást az ellátás igényhevé1elének tdtételeiröl. a nyil vántartás
szabá.lyaircíl. a panaszo k kczelésáöl. az incá ményben megtalálható szakmai doku mcncációk hozzáterési
lchc1öségéröl megkapta. és a1 imézménnyel tiirténö együu111üködés1 vállalja.
Jelen megállapodás két eredeti példányban készült. me lyet Felá eloh-.1sás és értelmezés után. mint akarawkkaf
mindenben megegyezőt. jóváhagyólag írták alá.

Budapest. (MAI NAP)

Egyesítcn Szociális Intézmény
Igazgató
nevébe n és megbízásából:

Egyesített Szociális Intézmény
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona
Szabóné Busi Juliánna

igénybe \·evö vagy törvényes

egységvezető

A me!!állapodást kapják:
1. Címzett
1. Értelmi Fogyatékosok Napközi Onhona
3. Egyesítell Szociális Imézmény (másolati példány)
4. Fenntartó: Budapest Főváros XV. Önkormányzat (másolati pé ldány)

képv i selőj e

!1 1.3. ~'· me!lálet

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat
Egyesített Szociális Intézménye
1157 Budapest Árendás köz 4-6.

MEGÁLLAPODÁS
Fogyatékosok nappali ellátásának biztosításáról

lkracószá m: /NYILVÁNTARTÁSI SORSZÁM]
mely léuejött a Budapest Föváros XV. ker. Önkormányzat Egyes ítell Szociális intézménye ( 115 7 Budapest. Árendás
köz 4-6.) vezetöje és az ellátást igénybevevö (a wvábbi akban igénybevevö):
Név: [NÉV]

Születési neve: íSZÜLET ÉSI NÉV]

Anyja neve: [ANYJANEVE]

Szül. hely. idő: [SZÜLHELY J. [SZÜLTDÖ]

Lakóhe ly: [LAKC ÍM] alatti lakos.
Tartózkodási hely: szám a laui lakos

vagy/és annak törvényes képvisclöje:
Név:(ELTARTÓ NEVE)

Születési neve:.

Anyja neve:

Szül etés i

h e l y. i dő:.

Lakcím: (ELTARTÓ CÍM) szám alatti lakos közöct személ yes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igé nybe vétele
tárgyában.
l.) Az ellátás

idő tartama:

Határozott. Határozatlan

2.) Az e llátásba véte l kezdö idöpontja: [NAPP FELVÉTEL DÁTUMA]
3 .)

Az ellátás megszüntetésének időpontja: [NAPP KIKERÜLÉS DÁTUM A I

4. ) Az ellátási fo rma: Fogyatékosok nappali ellátása

5.) Az ellátás biztosításának he lye: Fej lesztő GonJnzó Közpnnt BuJapest. 1158. Mnlnár Viktnr u. 94-96.
6. ) A szolgáltatások igénybevételének módja:
A szolgáltatás igénybevéte le önkéntes. a7. ellátást igénylö. illetve törvényes ké p vi selője szóbe li vagy írásbeli

kére lmére. indítványára törté nik.
7.) A szo lgáltatások módja és tartalma:

A nappali ellátás az alábbi szo lgáltatási elemeket biztosítja szükség szeri m:
a) tanácsadás,
b ) készségfej lesztés.
e) háztanási vagy háztanást pótló segítségnyújrás.

d ) étkeztecés,
e ) esetkezelés.

j ) fe lü gye let.
g J go ndozás.

h ) köLi.issé g i fej les1.tés.

i) gycígypcJag•igiai

segÍls~gnyújtás

ó

llU.

~1 .

111dkkk 1

A.L étk eit!,

A 1 eg~ ,égbe n napi háro111„1nri é1ke1.é:.t. föétkc.:1éské111 napi eg) v eri 111..: kg ételt bi11n„í1unk.
A111enn,·ihen :11 éik..:;é,he n ré~;;e.;U lö , ; c.: 111él\· e2é:.1,é!!i á ll:1p<ll~l imlnko lja. rév ére Ji é t ~b étko1<.:1é, re v:m
khc:1ö„~g. /\1 c.: tk..:ztc.:1és a1 dláulll igényé nc:k. lll:g tddŐ..:n. k.is?olgálá"á' ·al. lllegc.:teté„évd . c.: gyidejü hdyben
fogyasi' tá,„al ti1n énik. 1\ nappal i el látá" ab ban a1. e,..:1be n \"che tö igénybe t.'.tke11eté, né lkül. amennyibe ennek
-;;: ü k sé ge S M~ gérÖ I ()l"VChi javaslat áll renJd kt:Lésre.

Igénylem a .. . ... . . .... .. d iétás é1ke;1é, t.

Igén yle m a no rm;íl étkezés t.

8. ) i\;t e ll<ításén ha\"O llla ti 11.:tendő térítési díjat az igé nybc:vett s70Jgáltatási nap és a "Lemél yi térítési díj szor7alU adja.
9. ) A sze mé lyi térítési díj iiss7egé1 a Fe nman ó. Budape"t Főváros XV. ke rület Rákospa lota. Pc.m íjhcly. Új palota
Önkormányzat Kép ,·i selő-testüle tének a személyes gondoskodási nyúj tó gyermekjcíléti alapellárásokrc)I Sl(Íl<Í
41 !}003 .i X U.8. l hatályos ök. rende lete é~ a szociális Sí'Olgáltat<isokról szóló 7/2005 .( 1VA. J hatályos ök. rende lete
határozrn meg. Intézményünk a hely i re ndeletek. valamint az elvégzett jöveue lernvizsgálat alapjá n áll apítja meg a
sze mé lyi térítési d íjat.
10. ) A s70Jgál1a1 á,ért ti z..:tc ndő 1é rí1ési d íjat. a lirgyhönapnl köve tő hó nap Hl. napjáig kell ai' illlálllénynd;
megtiz..:1 ni. A térítési díj mcg li 1c té ~ének mcídj a: kés:1pénzbe n. .'7ámla e llenében a s?o lgált atást nyúj tó tele phel yen. A
\ 1.emé lyes gondos kodást nyúj tó zociáli.; el látások térítési díjáró l szcí ló 29/1 993 CI I. 17.J Korm. Rende let 5.~ (4 )
bekezdése értelmében. ha a szelllél yi térítc!si díjat e lő re kel l megliLern i és a7 adou h<inapra fi zeten dő té rítési díj öss:tege
kevesebb lenne. mim a már he fize telt ös ?eg. a7 e l őre befi zetett térítési díjat a kiivetke 7Ö tii'etés alkalmán1I be ke ll
Si' ámítani vagy a 11 v i s~·;a ke ll tilet11i . Amenn yibe n a tize re n u ő Si'.emélyi térítési Jíj iiss·1c.:ge niiYekszik. a hefi1.erett é.
a ténylege.;e n ti1 e tc n<lő összeg külön bözetét visszalllenölcg lllt.:g ke ll téríteni .
A viss :1al i1.e tés rő l a le mo ndás köz l ésétő l s:1ámítolt 15 napon belü l ai' Egyesített S?Oc.: iá li" lnté:l mény ( 11 57 Budapest
.Á rendás köz 4-6. ) Központ pénztára intézkedik:
- pénzt;íri nyi tvatanási i dő n be lül készpénz visszafizetés eseté n
- vagy ba nki át utalással. az étkezést igénybe ve ,·ő fél 1íltal írásban közö lt bankszá111 la Si'<í rnra
- különlegc:s öetekben (pi: mn1gásáhan súlyosan korlátn1ott és bankszáml<Í\·al ne m re ndelkezik) postai ki ti zeté.;
útján.
11.) Az ellátást igé nybe , · e vő rudo más ul veszi. hogy a s7e111élyi té rítési díjat ai' inté:l mény fe nmanöja tárgyé v ápril i.
1-jé ig állapí1j a meg. éve nte egyszer módo ·íthalja. me lyröl az igénybe ve vő írásban é rt e~ ül. Ez a lól kivéte l. ha az
ellátott jövedelme o ly mértékben csökke n. hogy a meghatározou térítési J íjfizetési kü1elCí'ettségének ne m tud eleget
te nni. illet\·e ha a7 öregségi nyugdíj mindenko r legki sebb ii:;sLegének 25%-üt meghaladó rné nékhe n növekedett. A
megá ll apítoll új si'emélyi térítési díjat a r'ellilviLsgá latot k ö ve t ő idfo.rnkra vonatkozóan. a megáll apítást kö vető húnap
10. napjáig ke ll meg ti1etni . Az i g é n ybevc.:vő a tdüh·izsgálatot mege l ő:tő i dőszak ra \"Onatkozóan abban a7 esetben
köt elez he tő ai' új téritt!s i díj megfi7e1ésé re. ha a felül vi?Sgálatot m ege l Ö7.ő c n t érítt! ~ me n te se n velle igénybe az e llátást.
és részére vissLamenö lc:gese n rendsze res pé n7ellá1ás került megállapításra.
12.) Az igé nybe ,.e ,·ő szolgáltatás inínti jogosultságában. s;1emélyi adataiban. jövedelmében bekö vetkezett vált07.<lSt
15 napon be lül a go ndozó köz rem űk öd éséve l az egység veze tőj é n ek bejeleme ni köte les.
1J. ) A t~ívo lma rad ;h/i gé n yhe ven Si'o lg:í lta t á~ szünetelteté„ét ai' egység vezeröjének lega lább két munkanappal a
távnlmaradá:.t megclő7őe n kell bejelenteni.
14.) Az intézmé nybe a;1 ellátouat csak

pró baidő ,· el

lehet fel venni. md ynek időt a rt a ma: 3 hónap.

15.) Mcgállapnuá · módosítására -;or ke rülhet jogszabályi k ltéte lek változása esetén. va la mint a felek közih
megegyezése alapján.
16 .) Az i111é1111ényi jogvis zo ny megs1ü11i k
a l ai' intélmény jogutcíLI né lkü 1i megs1.ü11ésé,·e 1.
b 1a j ogo, u lt halálá\·al.
..: 1 J jog1i-ul1. illet \"e tiirvé ny e„ k epv i se l őj é nék ke1Llt:mé nye1é, ére
Ll l J hatarorn11 ideju intéze ti elhelye; é, e'etén a megjelii lt idöta na m k járt<ha l. ki\é\e. ha a v ociá li:.
igazga1<ísníl ö ' /ll<.:dli, ellüt;bnknil , ; t"l l<í 1993. é \ i 111 1iiné ny rendclke;é„ei ,1l.1pj;ín a; e lhe lye;é, idötanama
meght1„,1;1hhít ha1ó.
\ 1 áll:1111i r'l•n111 an:bú 111tt!1mé11 yi J<'gv1, 1011 y rnegvli 111ete": t a jogn-;u lt. tlk1w
tii1Yé11vö kép1·i,elöje
kc /llemé 11yc; h..:11. \ _1ogn,u l1. tl le1 1·..: ttirvc.: nyc.:s ké1H"i„c·l ö je ke/llc.:i11é11 yo é,c a lap_1á11 cl/ i 1 11 0 11 10 11 ~ \·e1e1ö .11
i n té 1111 ..: n ~ i jng\ i v n n ~ t 111eg,1li nteti. Ilyen c.:'etbc.:n .t .1ng1 i,; n n ~ J 1·c·ld. megc.: gyoe'e ' "·ri11ti i<löprn11han. e1111ek
hiJ 11 ~ áb a n ..1 mcg.íllapPd.bban foglaltak , ; c.: rinl ,;: unik meg.
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mell éklet

A1 i111é1mé ny\·ezetö a1 imbményi jogvisrnnyt megszünteti. ha a j ogosu lt
aJ másik intézménybe tö n e!nö e lhelyezb,e indokolt. \·agy to dbbi intéz 111ényi elhe lyezése nem inJn knlt
b l a házi rendet :--ú lyosan megsé rti.
c.:J a7 e llátott. a iön ·é nyes képviselöje. vagy a iérítés i díjai megti zeiö sze mé ly a té rí1ési J íj ti?etési
köie lezeu ségnck - a szociá li s igazgmásn'i l és s·1t1c.: iális ellá iásokrö l szó ló 1993. é\·i fll . iörvény l O::! .' szerint ne m tesz e le ge t.
A fe lmo ndási idö: 15 nap.
Az imézmény vezetöje az e llá tás megszü ntetéséröl. valami nt a megszüme tés el len tehetö pa naszról írásban
értesíii a j ogosu ltat. il letve tö rvényes képvise löjét. Ha a megszünte té. se l a j ogosult. illei ve tö rvé nyes
ké pvise löj e ne m é n egyet, az é n esítés kézhezvé te l étő l számított nyolc napo n belü l az imézmén y fe nntanójához
fonJulhat. Il yen esetben az e llátást változatlan felt ételek me lku mindad d ig bizwsíta ni kel l. amíg a fe nmartó.
ilkive a b íróság j ogerös és végre hajtható határozatot nem hoz. /1. megállapodás megszünésekor a k le k
e lszámolnak.

17.) A bíróságtó l ké rh e tő
il) az e llácott. illetve e.örvé nyes
azt a fen ntanó viiarj a,

ké p v i se l ője

ind oko lás né lkü li fe lmo ndás jogellenességének megáll ap ítása. ha

b ) a fenntartói d ö ntés jogellenességének megáll apíiása. ha azt az e lláto n. illet ve !ö rvényes
v iiatja.

kép v i selője

Az e llá1ás1 vál tozatlan l'e ltéte lek mellel! mindaddig b iziosítan i kell. amíg a fen ntanó nem dö nt. ille ive a
bíróság joge rős ha tározatot nem hoz.

18.) Az e llátást igén ybe vevő I képvisele tére jogosul t. valamint a jogait és é rdekeit k ép v i selő szer vezet - a
Házirend b en fog lal!ak szeri nt - panasszal é lhel az egységvezetö né l. az i111ézmé ny vezetöjéné l, vagy a fenntart ó nál. az
e llá to tt-jogi ké p vi se l ő né l. /l.z intézmé ny yezetö höz b<!nyújiott panasz esetén az in tézmé nyvezerö 15 napon belü l
köie les a panasn evő t írásban é rte síteni a panasz ki vizsgálásának eredmé n yéröl. Ame nny iben a7 intéz m ényveze tő
határi d ő be n nem imézkedik. vag y a pana - zt evő ne m én egyet az imézked ésse l, az imézkedés kézhezvételétől zárníto lt
8 napon belü l a fen ntartó hoz fo rdul hat j ogorvos laté11.

19.) Az 1993 . évi IIl . törvény 94/E. § 5. bek. alapján az e llácást igénybe vevö é rinte ttec meg illeti személyes
adata inak védel me . vala mint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igé nybevétel i elj árás során
külö nös f"igyelme t ke ll fo rdítani arra. hogy az ellá tást igény lö adataihoz csak az arra jogosult sze mélye k
fé1jenek hozzá. Az ESZI Fejlesztö G o ndozó Közpon t egységvezetöje köteles biztos ítani továbbá, hogy az
intézményi e lhe lyezés sorá n az e ll áiort egészségi állapo táva l. személyes körülményeivel. jövede lmi
viszo nyaival kapcso latos info rmáci ókról más ellátást igénybe vevö. va la mint a rra il le tékte len szemé ly ne
szerezhesse n tudo mást. különös figye le m me l az e llátást igé nybe vevö szociál is rászorultságának té nyére.
20.) Személyes adat k izá ró lag meghatározott célbó l. j og gyak orlása és kötel ezettség te ljesítése érdekében
kezelhetö. Személyes adarok keze lésé t j ogsze rüen és tisztességese n. va lamint az é rinte tt számára átlátható
módo n ke ll végezni. Csak o lyan személyes adat kezelhe tö, amely az adatkezelés céljának
megva lósulásához elengedhetetle n. a cél e lé résére alkalmas. A sze mé lyes adat csak a cél megval ósuhísához
szükséges mértékbe n és ide ig keze lhetö. /\z adatkezelés során biztosítan i kell a z adatok pontosságát.
teljességét és - ha az adat kezelé céljára tekintettel zü kséges - naprakészségét. valam inr azt, hogy az
é rinte ttet csak az adatkezelés célj ához szLiksége. ide ig le hesse n azonosítan i. A sze mél yes adatok
tárolásának o lyan formá ban ke ll történnie, ame ly az é rintettek azono sítását csak a sze mélyes adato k
kezelése cé ljaina k e léréséhe z szükséges ideig teszi le he tövé . Megfe l e lő bizto nság i in tézkedések
alkalmazásával az a utoma t izá lt ad atá llományokban tárol t személyes adatok védelme é rdekében a z ESZT
Fej lesztö G ondozó Központ go ndoskod ik a véletl en vagy jogtalan megse mmisítés. vagy vé letlen elvesztés,
valam int a jogtalan hozzáférés. megvá ltozta tás rngy te1jesztés megakadályozásá ró l. Az ESZI Fej lesztö
Go ndnzó Kö zpont fele lös a Be lsö Adatvédelmi Szabályzatba n meg határozottaknak va lc'i megfele lésért.
továbbá ké pe:--nck ke ll le nnie e megfe lelés igazolására .
21.) Egészségügyi adat keze lését az Adac kezelö a 20 l I. évi CX l 1. tiirvényben és az egészség ügyi és a
hozzájuk kapcso lódó :-zemélye:- adatok kezelésérő l és védelméröl .~zólö 1<J<)7_ évi XL VII . törvényben
fog laltakn ak megfe l e l őe n kezel i. Az ESZT Fej leszrö G( ir1do7.Ö Kiizpom kizání l:!g a legszük ségesebb
egészségügyi adatokat vesz i fe l. de az érinreu rennészeresen ennél bővebb adatokat i ~ fed het fel a számára .
AL ESZI Fej lesztő G ondozcí Ki\z po nt és a kép,·ise le té be n e ljáró munkatárs a tudomüsüra j utnn orvosi titko t
köLeles me gLarta ni .

lll.3.
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rnelkklet

22. ) Az igén ybe vevö kijelenti. hogy az infnrmác i6s iinrendelkezési jogníl és az informác iószabadság ró l
szóllÍ 201 l . évi CX II. törvény á ltal bi ztos íto tt adat kezeléshez tö rté n ő hozzájá rulás i j ogáró l. va lamint a
szo lgál tatás igény bevéte lével járó adat-nyi lváma rtási köteleze nségről táj ékoztatás ban részesült.
23.) Hozzájárul. hogy az ESZI Fej l esztő G o ndozó Közpo nt a szemé lye s adatairó l nyil vá ntartást vezesse n.
azokat a -+ 15/2015 . (Xll . 23. ) Korm. re nde letben szabályozott országos igénybe vevői nyilvántartás ban
rögzítse. valamint hi vata los megkeresés cserén azokró l adatot szolgáltasso n. az cgyüttm üködés során
cudomására jutmt különleges adata it a minde nko ri hatályos jogszabályokba n elő írtak szerint keze lj e .

24.) Az igénybevevö nyilatkozik. hogy a tájéko7.latást az e llátás igénybevételének felt é te l e iről, a nyi lvá!llartás
szabályairó l. a panaszok keze l ésé rő l. az intézményben megtalálható szak mai dokumentációk hozzáférési
l ehető s égérő l megkapta. és az intézménnyel tö rténő együttműködést vállalja.

Jelen megállapodás két eredeti példányban készü lt. melyet Felek e lo lvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt , jóváhagyólag írták alá.
Budapest. (MAI NAP)
Egyesített Szociális 1ntézmény
Igazgató
nevében és megbízásából:

Egyesített Szot:iális Intézmény
Fejlesztő Gondozó Központ

igénybe

vevő

egységvezető

A megállapodást kap ják:
1. Címzett
2. Fej lesnö Gondozó Központ
3. Egyesített Szociál is Intézmény (másolali pé ldány)
4. Fenntartó: Budapest Főváros XV . Önkormányzat (másolati példány)

vagy törvényes

ké p vi se lőj e

lll.-1. ~z . rnc:l ll.'.k.kt

Nyilatkozat
tájékoztatás megtörténtéről

A gyermekjóléti szolgáltatás módjáról, feltételeiről szóló tájékoztatást, illetve a szociális
alapszolgáltatás keretében nyújtott családsegítésről, az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)
keretein belül működő Család- és Gyermekjóléti Központ felépítésére vonatkozó ismertetést
megkaptam. Tudomásul veszem, hogy jogszabályi kötelezettség alapján az általam feltárt, gyermek
sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén a szolgáltatás nyújtót feljelentés
kezdeményezése iránti kötelezettség terheli. Fentieket a jelen nyilatkozat aláírásával is
megerősítem!

Budapest, ......... „ ......

„ „ ••... •.• • .• •• . ..•.

Név:
Aláírás:
Lakcím:

II!A. v. rn..:lkkkt

EGYÜ TTMŰ KÖ D ÉSI MEGÁLLAPODÁS
Alul is írott, e llátás t igénybe vevő tekintettel a rra a tényre, hogy a sza kmai tevéke nység esetem be n
az e l ső interjú kapcsá n tett in tézkedéss el illetve in tézkedés m ellőzésével ne m volt lezárható az
a lább i az 15 / 1998. ( IV. 30.) NM rendelet 8 . § a lapján az a lábbi együttm űködési m egállapodást
kö tö m az Egyesíte tt Szociá lis Intézmény (szé khely: 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.) keretein
belü l műkö dő Család- és Gyermekjóléti Központtal (tele phe ly: „Fióka" Csa lád- és Gyermekjóléti
Közpo n t 1155 Budapest, Kol ozsvá r utca 4 /b. és Új palota i Család- és Gyermekjóléti Központ 1157
Budapest, Zsókavár utca 24-26.)
Vállalom, hogy a megindu ló ala pellátás keretében együttműködöm a Család- és Gyermekjóléti
Központtal. Egyben tudomás ul veszem, hogy személyemet i lletően, illetve törvényes képviselőké nt
képviseltem vonatkozásában köteles vagyok az 1997. évi XXXI. törvényben meghatá rozott
nyi lvántartásokhoz adatoka t (Igénybe vevő/Szülő/Törvényes képvisel ő neve, születési neve, anyja
neve, szül etési helye, id eje, TAJ száma, lakcí me, tartózkodási helye, te lefonszáma,
cselekvő ké pességének jelzése) szolgáltatni, és a jogos ultsági feltételekben, valam int a
szemé lyazo nosító adatokban beállott vá ltozásokról, így adataimban, illetve képviseltjeim (így
gye rmeke(i)m) adata iban bekövetkező vá ltozáso król is, az ügyünkkel fogla lkozó, esetkezelést végző
.. „ .. „ .. „„ .. „„ .. ....... „„ .... .„.„ ....... családgo ndozót a változást követő 8 napon belül köteles vagyok
tájékoztatni az intézmény telephelyének címére kü ldött levélben, személyese n az intézményben
vagy a ... „ ........ „ .. „„„ .. „. „„ ...„ ... „.„ .. „ .. „„.„ .. „ ... „ .. „„ ... „ .. „ .. „.„„„„.„. te lefonszámon. Az általam közölt
adato k kezeléséhez, hozzájá rulok.
Nyilatkozom a jele n dokum entum aláírásával, hogy tájékoztatás t kaptam a szolgáltatás e lem ei ről ,
azok ta rtalmá ról, feltételeirő l, az intézmény által vezetett, rám, illetve kiskor ú gyermeke mre
vo natkozó nyilvá ntartásokról, a panaszjogom gyakorlásának módjáró l. Tudo másu l veszem, hogy a
Család- és Gyermekjóléti Központ szo lgál tatása iva l, tevé kenységével, kapcsolatos panaszai mmal,
jogo r voslati igényemmel a Csa lád- és Gyermekjóléti Központ vezetőjéhez, az Egyesített Szociális
Intézmé ny igazga tójához, va la mi nt a gyermekjogi és e llátottjogi képviselő h öz ford ulh atok.
A gyermeke(i)mmel ka pcsolatban általam észlelt vagy egyéb módon tudom ás omra jutott gond
esetén segítséget kér ek a jelen megállapodást kötő szo lgáltatótól.
Egyben hozzájárul ok, hogy a gyerm eke(i)mre vonatkozó egészségügyi adatokat az 1997. évi XXXl
törvé ny és a 235/1997 Kormá ny rendeletben foglaltak megfelelően, a személyi adatok védelmé re
vo na tkozó jogsza bályok megtar tása mellett a védőnőtől, házi gyermekorvos tól és más egészségügyi
intézm é nytől a megálla podást kötő szolgálta tó megkérhesse.
Tudomásul vesze m, hogy a megszerzett információ kat, ada tokat a megállapodást kötő szolgáltató
kizáró lag a szükséges mér té kben és csa k abba n az esetben haszná lja fel, amennyiben - a gyerek(ek)
veszélyeztetettsége miatt - azt a törvény el ő írja . Tudomásul veszem, hogy az együttm űködési
megállapodás megkötését követő 15 napon belül kell elkészíte ni az jelzett jogszabály á lta l
re ndszeresített ese tnapló A) r észét és B) részének 1. és 2. po n tját.
Buda pes t, „ ......... „. „. „ .. „„ ..... „ ....... „.
Név:
...... „.„ .......... „.. „ ... „.... ....... „ .......... ..... „.... „.„.. „„„„ ... „. „.„ ............ .
Bejele ntett lakóhely: „.„ .... . „.„ „ .. „ ... „.„. „.„.„. „ ............. „ .....„ ...„.„. „„.. „ ....... „ .. . „ .. „.
Más el érhe tőség: beje lentéstől független tartózkodás i
hely: ... . „.„„ .. „.„ .„„ .... „.. „„.„.„.„ .. „„.„.„.„.„.„.„.„ .. „ „.... „ .. „„ .„.„.„.„ .. „. „„ .. „„ .„.„ ....
telefon: „ ..„ „.„. „„„ „ .. „.„.„.„ „ .. „„. „. „. „. „ .. „„„„„„ ..... .„ „.„.„ . „ .. „ „„„ „ .. „„. „. „„ „. „ .. „
e-ma il :„.„ .. „„.„.„.„ .. „„.„. „. „. „ .. „„.„ .. „„.„.„.„.„ .. „ .„ „. „.„„„„.„.„.„.„ .. „.„„.„. „. „„„ ...
Aláírás:
Cse le kvőké p ességében

a gyermekjó léti , szociális ellá tások igé nybevételével ö ssze fü ggő
jogny ilatkozatok te kintetében részlegese n korlá tozott nagy korú szem ély ese tén a
törvé nyes ké pvi se l ő (go nd no k) a ny ilatkozathoz tö r té n ő hozzájáru lása:
Fenti alá írással m ege rősí te tt nyila tkoza t ta r talmá hoz hozzájá ru lok

111.-l. sz. rm: lk kkt

Budapest, .........„„.„.„.„ .... ............... .
Név: ... „.„ .. „„„„„.„„„ .... „„ .„.„.„.„ ....... Elérh etőség: ...... „„„ ..................... ............ Aláírás: ...„.... ............. „„„„„„„.„„
Intézményvezető

alá írása:
ESZI Család- és Gyermekjóléti Központ
Százné Orosz Krisztina
egységvezető

Az együttműködést a túloldali tartalommal - a törvényes következmények ismeretének tudatában nem vállalom, a megállapodás így nem jöhet létre.

Budapest, ............... „ .... „..... „„.„ ..... „ ... .
Név:

Bejelentett lakóhely: ...... „.„ .. „.„ „.„.„ .... „.. „„. „.„.„ .... „ ..... „„ .... „. „„„ ........ „.„ .. „ „ ...
Más e lérh etőség: bejelentéstől független tartózkodási
he ly:.„„.„.„ .. „.„ „.„ .. „.„ .... „.„„„„„.„ .. „„.„.„ ... „„„.„.„.„ .. „„.„.„.„. „ .. „„.„„„ „.„ .. „.„.„
telefon:.„.„.„„.„.„ .„.„.„.„ .... „.„.„.„ .. „„.„.„ ..„„.„.„.„.„.„.„ ..„.„„.„.„ .. „.„ ... „.„ .. .„„ .. „
e-mail: .„„.„.„.„.„. „. „.„ .. „ „„„„.„.„ ..„ „ .... „ .. „„ ..„„.„ .. „„.„ .. „„.„ .. „„.„ .... ........... „.„ ... „
Aláírás:
Cselekvőképességében

a gye rmekjóléti, szociális e llátások igénybevételével
összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú
szemé ly esetén a törvényes képvisel ő (gondnok) a nyilatkozathoz történ ő
hozzájárulása:
Fenti aláírással m ege rősített nyilatkozat tartalmához hozzájárulok
Budapest, „„.. „„.„„ .. „ ..... „.„ ....... „.. „
Név:.„ „.„„„ „.. „„ .. „.„„ ..„ „.„. „.„.„ .. „
Alá írás:

El érhetőség: ... „.„ .... „ ................ „ .... „ ..... „„„.
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BUDAPESTFÖVÁROSXV.KERÜLETIÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
1157 Budapest, Árendás köz 4-6.
Tel./fax: 306-3184, honlap: www.eszixv,hu

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
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1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Szervezeti és Működ ési Szabálvzat /a tová bbia kban : SZMSZ/ célja: Az SZMSZ célj a. hogy
rögzítse a Budapest Főváros XV . ke rül eti Önkormán yzat Egyesített Szociális Intézményéne k
adatait és szervezeti felé pítését, a vezetők é. a lkalmazorta.k feladatait és j ogkörét, az intézmény
működési szabályaic.
l . A költségvetés i szerv megnevezése. székhelye, telephelye
A költ ·égvetési szerv
l. l. l. megnevezé. e: Budapest Fő város XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális
Intézménye
l. l.2 . rövidített neve: Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1157 Budapest, Árendás köz 4-6.
1.2.2. telephelye(i):

1. 1.

1

Egység. telephel v megnevezése
Gondozó Ház

11 57 Bp„

2

Házi Gondozó Szolgá laL

1158 Bp .. Klebelsberg K. u. 20/A.

ldőseket Segítő

címe
Erdőkerül ő

u. 34.

Szolgálat.

S zociális Konyha

3

Időseket Segítő

Szolgálat.

11 54 Bp .. Arany J. u. 5 1.

Szociális Konyha
4

Időseket és Demenc iával Él ő ket Seg ítő Szolgálat

Naooali

M e legedő

1 156 Bp .. Kontyfa u. 3.

és Utcai Gondozó Szolgálat.
1158 Bp .. Molnár V. u. 94-96.

5

Fej lesztő

6

,.FI ÓK.A" Család- és Gyermekjóléti Központ

11 55 Bp. , Kolozsvár u. 4/b.

7

„FIÓKA" Család- és Gyem1ekj ólé ti Központ

1158 Bp„ Pestújhelyi út 32.

8

Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ.

1157 Bp ., Zsókavá r u. 24-26.

Gondozó Közpo nt

Munkanélküli Fiatalok Tanác adó Irodáj a (MUFfl).
Szociális Konyha,
I dőse ket Segítő

Szolgálat

IV. ~1 .

2. :-\költségvetési szer v a lapításáva l és mcgsziínésével
2.1.

összefüggő

mcll~klcl

rendelkezések

A kö ltségverési szerv alapításának düruma: 1999. 01. () 1.
Az első A lapíLó Okirat száma: 398/ 1998. (XII.30. )
Az egységes szerkezetbe fogla lt Alapító Okirat :
- módosító ö nko rmányzati határozat száma : Budapest Főváros XV. kerületi
Önkormá nyzar Képv i se l ő -tes tületé nek 623/20 18 .(XI 1. 11. ) K épviselő-tes t üle t i hatá roza ta.
- ke lte : 20 19. januá r 09.
- ha tályba lépésének időpontja: 20 19.jan uür 15.

3. A költségvetési szerv irá nyítása, felügyelete
:1. 1.

A költségvetési sze rv irányító szervének/fenntartójának
3. 1. 1. megnevezése : Budapest Főváros XV. kerület R ákospalora. Pestújhely. Új palota
Önkormán yzata
3.1.2. szék.helye: l 153 Budapest, B ocskai u. 1-3.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
-L 1.
-U.

A kö ltségvetési szerv köz fel adata: szocifüis, gyermekj ó lé ti szolgfüatások és ellátások.
A kö ltségvetési szerv fö tcvékenységénc k á ll am házran ási szakágazati besorol ása :
szakágazat száma
881000

szakágazat me2ne vezése
ldősek , fogyatékosok szociális
nélkül

1.

-U.

e llátása

ben tlakás

A költségvetési szerv alaptevékenysége : A szociülisan rüszorultak részére személyes
gondoskodás biz tosítása. családsegítés. gye rmekjóléti szolgáltatás. A személyes
gond oskodüs magában foglalja a szoc iál is alapszolgáltatüsokat és egyes szakos ított
ell átásokat. Az alapszolgáltatások megszervezésével a te le pülési ö nko rmá nyzat
seg ítséget nyújt a szociáli san rászorul ók részére saját orthonukban és lakó körn yezetükben
ö náll ó életvitelük fe nntartásában, valamint egészségi á11apo tu kbó l. m entáli s állapotukból
vagy más okból szá rmazó problé mái k megoldásában . (Jogalap: a szociá lis igazgatásról
és szociáli s e llátásokró l szó ló 1993 . évi lII. tö rvé ny 56 . ~ ( 1) bekezdése, 59. ~ ( 1)
bekezdése. 64. &-a. 66.
1) bekezdése és 86. & ( 1) be kezdése: a gyerme kek véde l mérő l
és a gyámüg yi igazgatásró l szóló 1997. évi XXX l. törvény 39. & - 40/A . ~ -ai . ) . A 1156
Bp .. Kontyfa u. 3 . sz. alatti Idő seket Segírö Szolgálat szo lgáltatás hoz kapcsolódó meleg
érkezés (ebéd)- a demenciával é lő k kivételével - a 1 157 Bp., Zsókavc.1r u. 24-26. sz . a latti
te lephelyen vehető igénybe . Erre ural a 1157 Bp .. Zsókavár u. 24-26. sz. alatti tele phelyen
az Időseket S egítő Szo lgálar megnevezés. azzal. hogy itt az fdösek Seg ítő Szolgálathoz
kapcsolódó egyéb szolgáltatás ne m vehető igénybe. A költségvetési szerv szék.hel yén, a
költségvetési szerv ö nálló szervezeti egységeké nt működ i k az É rte lmi Fogyacékosok
apközi O ttho na (ahol fel nő n ko rú, közé pfokban é rtelmil eg akadályozort személyek
nappali cllát<lsa keretéhcn - az ellátott ö nálló munkavégzésre vag y a nyílt
munkaerő pi acon törcé nő e lhe lyezkedésre fe lkészícés érdeké ben - fejlesztő foglalkoztatás
is fo lyik) . valaminr relephelyböv ícéském a .. FIÓKA .. Család- és Gyermekjóléri Közpo nt.

s(

A kö ltségvetési szerv alaptevékenységének ko rmányza ti funkció szerinti megjelölése:

-L-t.

1.
")
~

.)

.

ko rmá nyzati funkciószám
10122 1
1020 25

10'.20J 1

k ormányzati funkci ó rne!me,·ezésc
Fo2:vatékossá2!:!al é l ők nappali el látása
ltlö:-.ko rúa k áune ne ti e llfoísa
I dősek nappali ellátása

1\".

-L
5.

102032
1()..J.035

6.

10...J.037
10-1-0-1-2
10-1-0-1-3
1070 15
107016
107030
10705 1
107052

7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
-U .

~/.

llléllt.:h. k l

Dcmcn:- betegek na ppali cll<ít,ba
Gycn11eké1 kc1tcté:-. bülcsóJében . rogya téktbUI-.
nappali imézmén vében
l rnézrnén yen kívü 1i !! ye rrnckéckcztcté:Család és !.!yermekjóléti ;-;zolgültatások
CsalüJ és Qyerrnck jüléci köLpont
Ha jlékwlanok nappali ellálás;,i
Urcai szociális munka
Szociáli s fog lalkoztatás
Szociáli s étkeztetés szociális konvhán
Hüzi segítségnyújrás

A költség vetési szerv illetékessége. ml'tködési területe: Budapest Főváros XV. kerület
közigazgatási terül ete. A Fejl esztő Gondozó Központ mlíködési köre országos a szociális
igazgacá:-.ról és a :-;zociális ellátásokról szó ló 1993. évi lll . törvé ny 89.
1) bekezdé:-;e
alapján.

*(

5. A költségvetési szerv szervezete és mííködése
5.1 . A költségvetési szerv vezetőj én ek megbízási rendje: Az inrézmény vezetőj é t a Budapesr
Főv<\ros XV. ke rül et Rákospalora, Pestújhely. Új pal ota Önkormányzatának Képv i se l ő
testülere a közalkalmnotcak jogáll ásáról szóló 1992. év i XXX LII. törvény alapj án
nyilvános pál yázat útj án. határozocc i dőre bízza meg . A munkáltatói jogokat egyebekben
a po lgánnester gyakorolja. Az intézmény vezetőj e „magasabb ,·ezetői besorolású"
közal kal rn azotc.
5.2. A költségvetési szervnél alkal mazásban áll ó személyek jogviszonya :

1.
")

5.3.

5.-L

5. 5.

5.6.

foela lkoztatási jogviszonv
közalkalmazotti jogviszony
munkaviszony

jo!!viszonyt szabál yozó jogszabály
a közalkalmazmtak jogáll ásáró l :-.zóló 1992. évi
XXX III. törvény
a Mu nka Törvé n ykönyvé rő l szó ló 20 12. évi 1. törvény

A költségvetési szerv szervezeti fel építése és m ű ködése: Az intézmény szeryezeti
felépíté. ét és mlíködését az intézmény Szervezeti és Mlíködési Szabályzata tarcalmazza.
A kö ltségvetési szerv szervezeti formája: Integrált intézmé ny
A fe ladat ellátását szolgáló vagyo n: A fe lad;,it ellát<lsra az Önkormányzat az intézmén y
rendelkezésére bocsátja a tul ajdonában l évő . az Alapító Okirat 1.) pontjában
rneghatározoll ingatlanokat. valamint az indul ó le ltár szerinti tárgyi eszközöket.
A Yagyon feletti rende lkezési jog: A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása a
mindenkor hatályos Budapest Fővá ros XV. kerü leti Önkormán yzat vagyonának
gazdálkoJá:-.i szabályairól szóló önkormányzati re ndeletben fog laltak alapján törté ni k.

6. A költségvetési szerv:
6.1. S zám l a vezető pénzi ncézete: OTP Bank Nyn.
6 .2. Szá mlaszáma: 1178-1-009-155 155 79
lí.:I. AJöszáma : 1551 5579-2--1-2
6.-L A1 általános fo rgalm i adönak 1...\F l al anya.
6.5. Törzs kiin: vi azotHhíttí szá ma: 515575

11. FEJEZET

:\ SZERVEZET I FELÉPÍTÉS.
SZERVEZETI EGYSÉGE K, FELAD.-\ TOK RENDJE
A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormán yzat Egyesítet t Szociál is Tntézmé nye (a
to vábbiakban: ESZI) általános alaptevékenysége kiterjed a Budapest Főváros XV. ke rü leti
Önkormányzat fe ladatkö rébe tartozó. j ogszab~íl yi köte lezettségek következtében ellácandó
személyes gondoskodás ke re tébe tartozó szociális és gyermekjóléti alapszo lgáltatásokra és
egyes szaka . íro tt e llátásokra. Az ESZ I ál talános feladata az időse k. a fogyatékossággal él ő k.
val am int a kerületben é l ő gyerme k és felnő t t lakosság körébe n a szociális he lyze tü k. egészségi
állapotuk m iatt ellátásra szorul ók segítése. támogatása. Az ESZ I működteti a kerületben a
fogyatékkal é l ők nappal i ell átását és az intézménye n be lüli szoci<:Íli s fog lalkozta tásukat. E llátja
a gyermekek és fi atal fe lnőtte k kö rében a gye rmek- és i(j úságjóléti alapszolgá ltatáso khoz
kapcso lódó fe ladato kat.

Az ellátandó. és a kormánvza ti funkció szerint besorolt alaptevékenvségek, va lamint az
ala ptevékenvséget szabálvozó jogszabá lvok:
\1agyarország he lyi ö nko rm ányzatairó l szóló 20 1 1. év i C LXXXIX. törvé ny.
az államháztartás ró l szóló 20 L1. évi CXCV. törvé ny,
az informác iós ö nrendelkezés i jogró l és az info rmác iószabadságró l szóló 20 11. évi
CXII. tö rvé ny.
a Munka Törvén yk önyvérő l szóló 20 12. évi!. törvé ny (a to vábbiakban: Mt.).
a közalkalmazo uakjogállásáró l szóló 1992. évi XXXIII. tö rvény (a továbbiakban : Kjt. ).
- a Polgári Tö rvénykö n yvrő l szóló 20 13. évi V. törvé ny,
az á llam h<lztanásró l szóló törvény végre haj tásáró l szóló 3681'.?.011 . (Xl l.31 .) Korm.
re ndelet,
a szociá li s igazgatásról és szociá lis ellátásokró l szóló 1993. évi Ill. törvény (a
to vábbiakban : Szt.).
a gyermeke k védel mérő l és a gyá mügyi igazgatásró l szó ló 199 7. évi XXXJ. tö rvény (a
rová bbiakban : G yv t. ).
a sze mélyes gondosko dás t nyújtó gyerme kj ó lé ti. gyermekvédelmi intéz mények.
valamint személye k szakmai fe ladata iró l és m űködés ük fe l tétele irő l szóló l5/ l998 .
( IV.30. ) NM rendele t,
a személyes gondoskodást nyújtó szoc iális intézm ények szakmai feladatairól és
működés ük fel té te l e irő l szóló !/'.?.OOO. (1. 7.) SzCsM re ndele t.
a szoc iális . gyermekj óléti és gye rme kvéde lm i igénybevevö i ny ilvá ntartásról és az
országos jele ntési re ndszerrő l szóló 41 5/20 15. (X II. 23 .) Korm . re nde let.
Az Eu ró pai Parlament és a Tanács IE U) rendelete:
a te rmészete s sze mé lyeknek a szemé lyes ad atok kezelé"e teki nteté ben tönénö
véJelméröl é.-; az ilye n aJa to k szabaJ áraml ásá ró l. val amint a 95/-.J.6!E K rendelet
hat<.ílyo n kíüil he l ye zésé rő l (ál tal ános adam~d el rni re ndele t) szó ló 2016/679 . sz .
ren del e te (a tnváh hiakban : G DPR 1.

Budapc-;t Fódro:-. XV. kcriilet Ráko:--paluta. Pestüj hcl::,. Ljpaluta Ö11kormá nyzar Kér)\ i-.clötcstülerénck rendeletei:
a szernélyö gondoskodúst nyüjtc1 gyerme kjóléti alapcll ál<ísokn)I s1óló -+ 1/2003. (XTT.8. l
ök. re ndelet.
a zociális szolgáltatá ·okró l szóló 7/2005. ( IV.-+.) ök. re ndelet.
rclcpülési támogatás megá llapítúsának. ki fizeté sének. folyósírásán ak. valamint
fe lhasználása e ll e11örzésé nek szabályairól szóló 512015. (ll .5.) ö k. re ndele t.

Az ES ZI feletti felügye let

főbb

iránvítási feladatai

az alapító által meghatározott cé loknak meg fe l e l ő ml.í ködés biztosítása.
é n éke li a Szakmai P rogram végrehaju.í. á nak ered ményességér.
j óvühag yj a az ESZI Szervezeti és M űködé ·i Szabályzat<ÍI,
az ESZI működés i költségének, fej lesztésének meghatározása.
e llen őrz i az ESZI működésének é - gazdálkodásának rörvényességét,
támogatj a a ·zakemberek továbbképzését.
A felügyel eti irún yítás nem sénheti az ESZI szakmai ö náll óságát. szakmai hatásköré L

Az ESZI szer vezeti felépítése
Az ESZI integrál r intézményké nt. az ESZI Központból és az aláre ndelt 4 . szakmai lag öná ll ó
Egységbő l tevőd i k össze. A szervezeti felépítést. a szervezeti egységek tagozódását az SZMSZ
/ . számú m elléklete tartalmazza. Az ESZI rendelkezik Szakmai Programmal. me lyhez
kapcsolódóan az Egységek évenként szakmai munkatervet készítenek. Az ESZl-ben az
e ngedél yezctt állás hc lyck szá ma: 150

Egység/telephely 1•agyfeladm

A:: álláshelvek meRos::lása
Álláshe/\-

Munkakör

111e~11eve::ése

ESZI Kiizpont

Értelm i Fogyatéko ok apközi Ot thona
(ÉNO)
Fej lesztö Gondozó Központ ( FENO)
Gondozó Ház
Házi Gondozó Szolgálat
ldőseke c Segítő

igazgató. munkaügyi ügyintéző.
pénztáros/gazdasági ü gy i ntéző. pénzügyi
ügy int éző. eé pkoc..:sivezető. techn ikai dol!:!ozó
17 + 1
egy!-égvezető. terápiás munkat<írs.
(pá lyázat pszichológus. gondozó. ·egítö. techn ikai
terhére) dol!.!OZÖ
23 .S
egységvezetö. terápiás munka társ. konduktor.
2ondozó. segícö. 1echn ikai dolgozó
szociális munkatár . cerápiás munkatárs.
8
2ondozó. technikai dolgozó
28.75
egy égveze tő , szociális munkatárs. terápiá:munkatárs. gondozó, asszisztens
12.75
szociális munkatárs. terápiás munkatárs.
gondcwí. assziszten ·. technikai dolgozó
7

Szolgálat.

Időseket és Demenciával Élőket Segít ő

Szol!!álat
„FTÓKA.. Csal ád- és Gyermekjóléti
Ki\zpnnt
Újpalotai C' ... alád- és Gyermekjóléti
Ki)zrinnl
\ lunkanél h.ü li Fiataloh. Tanác.;,adlÍ
lrod<íia (Ml IFT I l
\'appali Mclc~ e dö
l 'cca i Gondn11\ Sml!!a lat

21

2X
-+
-+
-+

eseunenedzser. tan ácsadö . óvodai és isko lai
swc..: i<ili s se!.!ítö. technikai dol!.!cwí
egy~égvczetö. C'><tlád:-.cgítö. tanác:.-ad<Í.
szociá[i.., a:-szi:.ztctb
c~aládscgítő . szociáli.., as,;zi ..,ztc rb
'>í'<H.:iá li ~
..,zoc..:iáli~

rnunkatár .... -,e!!ítö
1m111katür.... '<:!!t.tó

1
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Az ESZI által nvújtott szolgáltatás i elemek. ad atvédelem. vala mint az ESZI Központ és
az Egvségek főbb fe ladatai
Az integrált intézmény által nyújtott szolgáltatási ele mek tevékenységek sze rinti típusai
q Tanácsadá~: az igénybe vevő bevonásával történő . j ogait. lehetősége it figyelembe vevő,
ké rdésére
reagáló, é lethe lyzetének,
szükségleteinek megfele l ő
vélemén y-.
j avas latkialakítás i fo lyamat. a megfel el ő infonnáció átadá a valamil ye n egyszerü vagy
speciális fclké ·zü ltségcl igén ylő témában , amely valam il yen cselekvésre. magataruisra
ösztönöz. vagy ne mkívá natos cselekvés. magatartás el kerülésé re irányul,
q Esetkezelés: az igénybe vevő. vevő k szük égle tei nek kie légítésére (probl émájá nak
megoldására.
illetve
céljai
elérésére)
irá nyuló,
megáll apodáson.
illetve
együttm űködésen alapuló . tervszerű segítő kapcso lat. amely során zámba veszik és
mozgósítj ák az igénybe vevő. vevő k saját és támogató kö rnyezete erőforrásai l, továbbá
azokat a szo lgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe. újabb
problémák m ege l őzésébe,
q P edagógiai segítségnyúj tás : szocializációs. pedagógiai , andragógiai é s gero ntológiai
eszközökke l végzett tervszerü te vékenység. fo lyamat. amely o lyan viselkedések.
attitlídök, é rtékek, is1T1eretek és képességek átadásának közvetlen és közvetett módját
teszi l ehetővé, gyakoro ltatja, aminek e redm ényeként az igénybe vevő l ehetőséget kap
képességei kiteljesítésére. fej l ődésében egy magasabb szint elérésére,
q Go ndozás: az igénybe ve vő bevo násával törté n ő, tervezésen alapu ló, célzott segítés
mindazon tevékeny égek e lvégzésébe n, amelyeket saj <.lt maga tenne meg. ha e rre képes
le nne, továbbá o lyan re ndszeres vagy hosszabb idejü testi-lelki támogalé:isa, fejlesztése,
ame ly el ősegíti a kö rülménye khez képest legj obb életminőség elérését. illetve a
családba n. lársada lmi státuszban való megtartását, vissza illeszkedését,
q É tkeztetés: gondoskodás hideg. illetve meleg é te lrő l a lkalmilag vagy rendszeresen a
szolgál tatást igénybe vevő lakhelyén. szolgáltató nál. egyéb éLkezdében vagy
közterületen,
q
G yógypedagógiai segítségnyújtás: a fogyatékosságból adódó akadál yoztatottság
ko mpenzációjára szolgáló
a gyógypedagógia kö rébe tartozó
ko m plex
tevékenységrendszer az igénybe vevő , családja és körn yezete képességeinek
legtelj esebb kibontakoztatása. a fun kciózavaro k korre kciój a és a rehab ilitáció
érdekében,
q Felügyelet: az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodás i helyén. illetve a szolgáltatás nyújtás
helyszínén lelki és fi zikai biztonságát szolgáló, személyes vagy tech nika i eszközzel,
eszközökkel biztosított kontroll ,
q Háztartás i vagy háztartás t pótló segítségnyúj tás : az igénybe vevő segíté. e m inde nnapi
éle tvitelé ben, személyes környezete re nd ben tartásában . minde nnapi ügyeinek
imézésében, valamint a szemé lyes szükséglete inek kielégítésére szolgáló lehetőségek
és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztan ásában vagy annak hi ányában nem tudj a
megoldani .
q Szállítás : javak vagy szolgáltatások e ljuttatása az igénybe vevő h öz . vagy az igé nybe
vevő e ljuttatása a
közszolgáltatások. szolgáltatások , munkavégzés. közös ·égi
programok. család i kapcsolato k he lyszíné re. ha szükség le te i ből adódóa n mindezek más
módon nem o ldhatóak meg.
q Készségfejlesztés:
az
igénybe
vevő
társadalmi
be il leszkedését
seg1 to
magatartásfo rmáinak . egyéni és Ursas készségeinek ki alakulását. fej lesztését -.,zo lgáló
helyzetek és a lternatívák kidolgozása. lehetősége k biz tosítása azo k gyakorlására.
q Lakhatás: az é letkorhoz. egészségi állapo thoz. családi ál lapo thoz vagy helyzethez
igazított. rö vid ,·ag y hosszú tá vú lakhatási le hctő:-,ég . a me ly e l ős egít i a szemé lyes
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bi1.trnbágnt ~s az emberi rn~l t lí:--üg 111cgör1.é:--ér. a wn ulá:-.ban . ;.t fl1glalko1.tat.bban é:-- a
közi):-..'>égi életben \'<JIÓ ré:-./\'étell. ilktYe a C:-.al:.ídtagok kÖ7Ölli kapC'-Olat fen n tarl;.Í~:.Íl.
~ Megkeresés: :--zociüli:-. problémák ültal érintett vagy ,·e:-.zél ye7tetett arnn egyének
közve tlen. illet ve közvereu módon tö nénő elérése vagy fc lkutatá~a (a releváns
:--zolgálrauísnkh oz val ó hnzzüj uttat1.b cé ljából). akik ,·é l hetőe n jogo~ulcak egy adon
szolgál tatásra. de azt bármil ye n okból elérn i nem tudjük.
e:> Közösségi fejlesztés: egy településrész. telepü lés vagy térség lakos:ágfü ér imő
imcgrác iós szem l é l etű . bátorító- ösztö nző. in formáló. kapc so l at~7ervcző tevékenység,
amely kü l önböző célcsoponokra vonatkozó speciális igényeket tár fe l. szolgáltatásokat
kezdeményez. közösségi együttműk ödése k et ,·alósít meg.
Az integrált intézményben az adatvédelemmel összefü ggő adatkezelé i elvek
e:> Cé lhoz kötöuség elve: Személyes adat kizárólag meghatározou cé lból, jog gyakorl ása
é:. kötelezectség teljesítése érdekében keze l hető.
e:> Jogszerű ség. tisztességes eljáds és átláthatóság elve: Személyes adatok keze lését
jogszerlíen és tisztességesen. valam int az érintett számára átlütható módon kel l végezn i.
e:> Arányosság. szükségesség vagy adanakarékosság elve: Csak o lyan személyes adac
keze l h ető . amely az adatkezelés céljának mcgval6sulásához elengedhetetlen. a cél
elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósul ásához szük:.éges mértékben
és ideig kezelhető . Mindezeknek megfe l e l őe n Adatkezel ő csak és kizárólag olyan adatOl
kezel, amel y fe ltétlenül szük séges.
e:> Pontosság. naprakészség elve: Az adatkezelés sorün biztosítan i kell az adatok
pontosságát. teljességét és - ha aí' adatke7.elés céljára tckinteucl szükséges naprakészségét. valamint azr. hogy az érin1et1et csak az admkezelés céljához szükséges
ideig lehessen azonosítan i.
e:> Korlátozott tárolhacósüg elve: A sze mélyes adatok tárolásának olyan formában kell
történnie. amely az érintettek azonosítás:.ít e ·ak a személyes adatok kezelése céljainak
eléréséhez szükséges ideig teszi l ehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig
törté nő tárolására csak akkor kerü lhet sor. amennyiben a személyes adatok kezelé ére
az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk ( 1) bekezdésének megfe l e l ően közérdekű archi vülás
cé ljából, tudomünyos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd
sor. az e rcndelecbe n az érintellek jogain ak és szabadságainak védelme érdekében el ő írt
111 egJc l clő tec hni kai és szervezési intézkedések végrehaj tására is figyelemmel.
e:> In tegritás és bizalmassüg elve: M egfe l e l ő biztonsági intézkedések alkalmazüsával az
aucoin atizált adau:ll lo mányo kban cárolt személyes adatok véde lme érdekében az
Ada tkeze l ő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemm isítés. vagy véletlen
elvesztés. valamint a jogtalan hozzáférés. megváltoztatás vagy ce1jeszté ·
1ncgakadál yozásáról.

ESZI Központ ál talános tevékenysége az Egységek . zámára a feladataik ellátüsához szükséges
személyi. tárgyi. pénzügyi és rnüszaki fe ltételek megteremtése és fenntartása. va lamint a
..,zakmai. a gazdálkodási és a mu nkáltatói tevékenység magas !->ZÍnrnnalú ellfüása. Ennek
érdekéhen cgyüumlíködik a Gazdasüg i Mlíködtctési KözponLLal <GM K).
Pt!n:,iir,:,·i (elodwo/.:

ré:-.z\'étc 1 az é\'es i11thmén yi kö ltségvcté" meg te rvC/é~ében .
rés7\'étel a normatíva tcrvczéshcn és elszárnnl:.ísban.
kö ltségvcté:-.i köcelo.cmégek tcljc::sítéséná nyomo n kö\'etése.
heérkcLett ·vá111l ák alaki. tartalmi . ..,1<í11 1~Laki c ll cnörzé~c. 1·i·1ctési hat:íridl.\k 1·igye lc111rnel
kí:--érése.
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a házipénztár pénzeszközei nek ke ze lése.
szigorú számadá. ú nyo mtatványok e lszámo lása. nyi1vántartása.
éves költségvetésben cngcdélyczcu beruházás ok, felújítások pénzügyi el számo lásában
való közrem űk ödés .
pénzügyi források változásaina k n yil vántan~ísa .
külső és be l ső szervek részére - az adat véde lmi előíráso k betartása mellen - a rendelkezésre
áll ó informáci ó k alapján adatszolgáltauís.
az éves és évközi beszámolók e lkészítéséhez a szükséges adatok szo lgál tatása,
a tárgyi é · ki s érté kű e ·zközök nyilvántartása,
az ESZJ tulajdonában l évő eszközö k le ltározá a a GMK le ltározási utasítása szerint,
az ESZI tulajdonába n l évő hasz nálhatatlan eszközök selejtezé ének el ő készítése és a
selejtezésben való közrem űködés,
az ESZI működéséh ez szükséges an yagok, eszközök bi ztosítása,
közreműködés a finan szírozás i pályázato k gazdálkodás i/pé nzügyi összeá ll ításában és
e lszámo lásában, a feladatmutató módosításokban,
pályázatok elkészítése. azok nyil vánra n ása, pályázati elszám oláso k e lkészítése,
közreműködés a felügyeleti és hatósági ell en őrzése kben.

Humánpolitikai felada tok
humánerőfon-ás

gazdálkodás, új munkatár sak fe lvételével kapcso latos teendő k
a munkatársak átsorolásának, áthe lyezése knek. elszámo lások nak az
el őkészítése, bérgazdálkodás, személyi anyagok kezelése,
állományo n kívüli dolgozók foglalkoztatásá val kapcso latos munka ügyi tevékenység
el ő készítése.

előkés zítése,

j ubile umi és hűségj utal o m megállapításának e l ő kész ítése ,
áll omá nyban l évő és á ll o mán yo n kívüli munkaválla ló k jövede lem e lszámo lásához
szükséges adatfeldolgozás e lő készítése .
étkezési hozzájárulás nyilvántartásának, utazási költségtéríté · e lszámolásának
elő k ész ítése,

adatszolgáltatás és egyeztetés a GMK részére a munkavállaló k sze mélyi adataiban
bekövetkezett változásokról.
az éves költségvetés elkészítése el ő tt egyeztetés a GMK munkatá rsával a dol gozók
létszámáról, bérérő l. ál láshe lyek alakulá · áró l.
912000. (VIU.4.) SzCsM rendele t szerinti továbbképzésse l kapcso latos nyi lvánrartások
vezetése, az adminiszu-ác iós feladarokar ellátása ,
ada tszolgáltatás lervezéshez. elszámoláso khoz, ell e nő rzések hez .
Ga-;,dasági ügvinté-;,ői feladat ok

urólagosan el l enő rzi a kitöltö tr s záml ák (beé rkező, kim en ő számlák esetében is ).
bizonylawk helyességét. a bizo nylati elvek fi gyelembevéte léve l.
a SALDO pé nztár moduljában a száml ákat el őze tesen ko ntírozza, rögzíti.
a beérkezett számlákat ell enőrzés, te ljesírés igazo lás és a szükséges me llékletek
hozzácsato lása urán a megadott fo rmában összekés zíri , és átadó li sláva l to vábbítj a a
G :vlK felé.
a GMK kö nyve lésével ha vo ma egyezteti a te ljesített fe lhasználáso kat.
az immateriáli s javakról, tárgyi eszközökrő l áll ományba véte li bizonylatot ál lít ki.
me lyet a szám la me llé csatolva to vábbít a GMK felé .
egyezteti a GMK-val a k is érté kű tárgyi eszköz beszcrzé~r.
a szemé lyre kiaJ mt eszközö kről n yi h -..íntartást vezet.
9
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részt ,·esz az intézményi lel tározási és selejtezési l"e b t.la to kban.
az é rtékcsökkenés e lszárno lás<lL negyedévente egye zteti a G YI K sz:.írn,·ite li csoponjával.
adatot s z olgál tat az é Ycs költség vcLó. cl készítéséhez.
ada tot szolgáltat a negyedéves mé rlegje le m és, a féléves és é ,·es beszá mo ló
e lkészítéséhez.
igé ny szerint at.lato t szolgá ltat az ES Z I egységei. szakfe ladata i részé re a bevé te lek és
kiadáso k a la kulásáró l.

Teriile1i Gondo-;.lÍS állal el/áron fe ladatok
S zociá lis Ko nyha: szociá lis étkeztetés. közösség i érkezés (Pajtás é tte re m ). intézményen
kív üli g yermeké tkezte té s.
H ázi G o ndozó Szolgá lat: ház i segítségny újt ús bi z tosítása,
ldőseke t S egítő Szolgálat, rdőseket és Deme nc iával Élőket S eg ítő Szo lgálat: nappal i
e llátást nyúj tó intézmé nyek i dőskor ú a k és demen s betege k részére,
G o ndozó Ház: i dő sko rúak go ndozóháza. átme ne ti elhe lye zés i dősk o rúak részére .

Engedélve-;.ert ferőhelvek sz-.címa

Né1'

207
197

Ház i segít ségnyú jtás
nappal i e llátása. Deme ns be tegek
e ll á tása
Go ndozó H áz
Idősek
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Én elmi Fo gvarékosok Nap /.:.ö-::.i Ouhona által ellá1on fe lada!Ok
na ppali e llátást nyúj t középsúlyos é n e lm ileg sérü lt fiatal ok és fia tal fel nő ttek, valamint
fe ln őnek részére,
a fejl esztő fog lalkoztatás biztosítása fej lesztés i jogv iszony va gy M t. szerinti határozott idejű
m un kaviszo ny keretében .

Engedélve-::,ell

Né"

férőh e l ve/.:.

sz.úma
..,.) ')_

Na ppal i e llá tás
Mt. szerinr i hatá rozott idejű m un ka v iszony
cé ljából egyi dej ű l eg rc nná ll ó szerződése k
m ax im á li s száma
Fe jlesztési io !!v iszony
Fe jLes-;.IŐ

7
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~
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Gondo;,ó Kö-;.poll! által ellá1011 feladata/.:.

na ppali ellá tás t nyúj tó intézm é ny sú lyosa n és halmozottan sérül t gyerm ekek és fiatal
fe l nő ttek részére .

Néi'
Na

Engedéh-e-;.ell fé róhelve/.:. száma
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a l i e l látá s

Csnlád- és G1·er111ekjr5/é1i Kö-;.uont által ellá1on felmlu tok
szoc iá lis és m entálh igié nés problé m ák rn ian veszélyez teLcll személyek. illetve család o k
ál ta lános segítése alarszo lgálLatás ke reté be n.
o lyan. a gye rmek é rdeke it ,·édö "peciá lis személyes szociális "zolgál ta tásL nyújt. amely a
szoc iális rnun ka 1rn)d szere i11ek és eszközeine k rc lhaszna lá"ü' ·al szolgálja a gyc rrnck testi
1()
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és lelki egészségének. családba n történő ne\'el kedésének elősegítését. a gyermek
veszéi'y eztetettségének m ege l őzésé t. a kia laku lt veszélyezteLettség meg zünteLéséc. illetve
a csal ádjából kiemelt gye rmek visszahe lyezését.
gyermekjóléti alaps zolgáltatáshoz kapcsolódó hatós ági tevékenység el látása.
az adósságot fe lha lmozó egyének és családo k segítése, az újra eladósodás kialakul á. ának
megel őzése.

a tartó mu nka né lküliek mu n kaerő- piac ra való reintegrálása.
az igénybe vevők számára jogi , psz ichológiai tanácsadások. valamin l mediác ió, pár- és
c saládko nzu ltáció, családterápia biztos ítás a,
s peciális s zolgáltatások nyújtása: utcai és lakótelepi szociális mun ka, kórházi szociális
munka. készenléti szolgálat és a kapcso lattartási ügyelet.
óvodai és i ko lai szociál is segítő tevékenység: a gyermek veszélyeztetettségének
mege lőzése é rdekébe n a szociáli s seg íLő munka eszközeive l támogatást nyújt a köz nevelési
intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény
pedagógusainak,
esetenként a védelembe vétel hez kapcsolódóan a családi pótlék természetbeni
folyósításának megszervezése ,
max imum S napig napi egyszeri tartós éle lmi szert biztosít a krízishelyzetben lévők
számára,
a Nappali Mel egedő és Utcai Gondozó Szolgála t a hajléktalano k számára nyújt általános
segítséget. valamint a hideg idő beáll tával biztosítja a téli krízis-ellátást. működteti az utcai
szociáli s munkát,
Munkanélkü li F iatalok Tanácsadó Irodája: a munkanélkü li fi atal fel nő ttek pro bl émáinak
megelőzése, feltárása és kezelése, ifjúsági utcai szociáli s munka. A M UFTI fe ladatai között
j e len van a XV. kerületi Gye rmek és Ifjúsági Önko rmányzat (GYTÖK) tevékenységének
koordinálásában való közreműködés, valamint a XV . ke rületi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum (KEF) munkájába n való aktív részvétel.

En edél 1e-;,e fl

férőhelyek

száma
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Ill. FEJEZET
VEZETŐI FELADATOK ÉS HATÁSKÖRÖK. EGYSÉGVEZETŐI FELADATOK
ÉS HATÁSKÖRÖK, VALAMINT A GAZD,ÁLKODÁSSAL ÖSS ZE FÜGGŐ FŐBB
FELADATOK ELLÁTÁSA

Igazgató feladata és hatásköre:
az igazgaró ö nálló bérgazdálkodási. m un káltaró i és fegyelmi jogkörrel rendelkezik.
egy személyben fel e l ős az ESZr működéséért.
az igazgató áLmeneLi vagy ra rtós akadályoztatása esetén az igazgatóhelyecres az igazgaLÓL
telj es jogkörrel helyeltesíri . illetve helyeue kiadmán yozási j ogot gyakorol a .. h." fo rmula
használatával,
az igazgató közvetle n irányítása alá tartozó közalkalmazottak köre : az ESZI Központ
munkatársai. az igazgatóhelyettes. az Egységek egységvezető i.
fi gyele mme l kíséri a jogsza bályokat. azok változásait és betartj a. vala mi nt betartatja azok
rendelkezéseü.
együum űk öd i k
a finan szíroz~ís i. ill etve t::lmogarási szerződések e l őkészírésében,
elszámolásában.
gondoskod ik a tá mogatások fe lhasználásának - egyéb be vételeitő l és kiad ásaitól
elkülö níte tten - naprakész nyil vá ntartásá ró l,
kö te les a fenntartó nak jelezni. ha a pályázatban. illetve a szerződéskötéskor közölt
bármil yen adatban, illetve a szerződé st befo lyásoló körülmé nyben válwzás állt be.
ha vi re ndszerességgel összehívja az egységvezetőket a szakmai és gazdálkodási kérdések
megbeszélésére .
folyamatosan é rté ke li az Egységek tevéke nységét, mu nkáját,
elkészíti az igazgató hel ye ttes és az egységveze tő k , valamint az ESZl Közpo nt fe ladatai na k
el látását végző beosztott m un katársak munkaköri leírását.
elkészíti az SZMSZ-t és egyéb. kötelezőe n e lőfrt szabá lyzatokat.
elké szíti az ESZI Szakmai Programját. mel y az intézmé ny által nyújro n összes szolgáltatás
szakmai programját magába fog lalja,
el készíti az ESZl éves szakma i tevé ken ységérő l a Szakmai Beszámo lót.
kapcsolato t tan a társintézményekkel , helyi és országos szakm ai szervezetekkel.
képviseli az ESZI-t külső szervek e lőtt.
intézked ik a panaszok és közérdekű bejelemések kivizsgálása érdekében.
vagyon n yi latkozat-tétc lre kötelezettké nt vagyonn yilatk ozat-téte li kötclczellségéLaz egyes
vagyonnyil atkozat-tételi köte l ezettségekrő l szó ló 2007. évi CUl. törvé ny alapján évente
kö teles reljesíreni.

lgazgatóhelvettesi hatáskör és feladatok ellátása:
az igazgató he lyettes i fe ladatokat a Család- és G yer me kjóléti Közpo11r egységve zecője látja
el ideigle nes jelleggel. csaki s az igazgató tá, ·ollétében,
ve ze tő beosztású közalkalmazou. vezető beosztáss<Jl határozort iuő re az igazg<J tó bízza
meg.
a7. igazgató <Ílmcneti vagy tartós akadál yoz tatása esetén az igazgatöt te ljes jogk örre l
helyettes íti. ille tve helyen e kiadmányozási jogm gya ko rol az J .. 11.·· fo rm ula haszn<.ílatá va l.
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az igazgató helycuesítése so rán gyakorol t kiemelt j ogkörö k és hatáskörö k: munkál tatói
jogkö r. ·zakmai tc lje:-- ító, igaLo lá-; _ kötelczc uségd ll alás. ,·,tlami m ura ld nyozás i j ogkör
gyakorl ás _
szakmai ügymenetet ér i ntő in tézkcdb;i jogk ör az igazgatóva l tönénr egyeztetést követően
a helyi Ön ko rmá nyzat. az Egységek vezető i és az imézrné ny m inde n köza lka lmazottj a
irá nyában.
fi gyelemmel kíséri a jogszabályokar. azok változásait és betartja. azok re ndelkezése iL
vagyonnyilatkozat-téte lre kö te lezettként vagyonn yil atkozat- tételi kötelezet tségét az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrő l szóló 2007 . év i CLII. törvény a la pj á n évente
kö te les te lj esíte ni.
Egvségvezető

á ltalános feladata. hatásköre

V ezető beosztásúnak kell teki nteni az egységvezetőket, akik a munkamegosztás szempo ntjábó l
egy-egy Egységet vezetnek. Az ESZl- ben 4 egységvezető látj a el az egységveze tő i feladatokat.
Az egységvezetőt az igazgató bízza meg határozott idő re . Fele l ősségének megállapít<.1sa.
szabadság<l nak engedé lyezése. alapbéré nek. jutalmának megállapítása. kitüntetésre
előterj es ztése az igazgató hatáskörébe ta rtozik . Feladatait részletesen a munkakö ri le írás
tartalmazza.
Az egysé gvezető anyagi lag. erkö lcsileg és fegye lmileg fe l e l ős a vezetése alatt ál ló Egység
munk<íjáén . szervezi és irányítja az Egységben folyó szakmai tevéken ységet, továbbá:
e lkészíti az irányítása a lá tartozó szolgá ltatáso k Szakma i Progra mj át. az Egység éves
Szakmai mun katervét és e ll enő rz i a végrehajtást,
irányítja , elle nő rz i az ada tvédele mme l kapcso latos fe ladato k betartását, be tartatásá t
megszervezi az ehhez kapcsolódó bel ső oktatást.
az Egység éves szakma i munkájáról Szakmai Beszámo lót készít,
vezeti. il letve e ll enőrzi az igénybe vevő krő l készített ny ilváncartás t. esetdo kume ntációt.
a láírási j ogkö r gyak orlása az igénybe vevők kel kapcsolatos te ljes doku men tác ió
tekintetében,
figye le mme l kíséri az intézmé ny gazdálkodását és a pályázatai l ehetőségeket, pályázatot ír
és bonyolít
a beosztott munkatársak munkáját rendszeresen el len ő rzi.
szükség esetén fele l ősség re vo nást és rcg yclrni clj <frást kezdeményez.
elkész íti a beosztott munkatársak munkabeosztását.
elkészíti az Egységre vo natkozó éves szabadságtervet. egyben go ndoskod ik a szükséges
he lyettes ítések megszervezésérő 1,
fig yelemmel kíséri a nap i működé st. tevé ke nye n részt ves z a fe l merül ő problémák
megoldásába n,
javas lato t tesz a felvé telre kerü l ő új beosztott munkatárs személ yére .
e lkészíti a beosztott munkatár sak munkaköri le írását.
gondoskodik vala menny i beosztott munkatárs esedékes továbbképzéséről.
fe l e l ős a beosztott munkatársak rendszeres mu nka védelm i okcat<.ísáé n .
b iztosítj a a balesetmen tes munkavégzés feltéte lei t.
rendszeresen beszámo ltatj a az Egység munkacsoportjainak fe le l őse it az általuk végzect
tevé ke nység rő l. segítséget nyúj t a mego ldandó problé mák kezelésében.
a többi Egységge l kapcso la to t tart és szorosa n együttrnükö<l ik a helyi és o rsz'-ígos szakmai
sze rvezetekkel_
l'i gycl c 111 mcl kíséri a jogszah<ílyoh:a1. azok vültozása iLés betartja, Yalamint betarta tja azok
rendelkezéseit.
cllcnö rzi az cgy:-iégt'h: ré:-.Lére h:hLekzőcn el őírt :-.zah:ma i ny ilvcíman<.boh: \'ezeté:-.éL
ré.-;zr , ·esz a kölhégYe té:-:. ten aé:-.ébcn .

(\". "'· il1<~ ilt' i-. k L

hillllsítja a területet é rinti) jtlg . . 1.ah<.ílyok é-. i1nkormJnyzati rendeletek \égreh;.ij t<.kít. az
áll;.imi norniatíYa igénylé-.;éhcz -;L.üb.ége:-- aJatokaL -.1.olgáltal.
az é,·es ....iati. . ztika elkés7í1éséhcz ada1ot :-.zolgáltat.
az nr-.;zágos jeknté:-.i rendszerhez adatokat . . wlg:íltat.
elkészíri a szükséges mennyiségü Hüzirendet.
beiartja é:-i betartatja az r\ \lTSZ. a ti.íz- és munkavédelmi. vagyoiw édelrn i e l ő írásokat. az
igazgató ültal kiadott szabályzatokban és u1asítá ·okban fogla lLakat,
az egy:--égveze1ő át111ene1i vagy tartós akadályozta1ása esetén az igazgató ál tal kijelölt
hcl yellese látja el az egységvezető i feladatokat.
Egvségvczetö cgvségenkénti föhh feladata
Területi Gondozás:
ell átja a veze tő gondoz ó nő i fe ladatokat,
ell átja a szakmai fe ladatok - házi segítségnyújtás, é tkeztetés. intézmé nye n kívü li
gyermekétkeztetés. i dősek é. demens becegek nappali ellátását biztosító inrézmények.
átmcne1i elhelyezés - idnyítását, fe lügyeleté t,
javaslarot készít a személyi térítési díjak mén éké ne k kiszánútásához.
e llenő rzi a térítési díj ak befi zetésének teljesü lését.
Értelmi Fogvarékosok Napközi Orthona:
ellátja a szakmai feladacok - felnőtt korú középsúlyos énelmi fogyatékosok nappali
ellátása. valam int a fej l esztő fog lalkozrat.Js keretében végzen tevéke nységek irányítá. ;ít.
felügyeletét.
javaslatot készít a . zemélyi térítés i díjak mértékén ek kiszámításához.
el len ő rzi a térítési d~jak be fizetésének teljesü lését.
Fe jl esztő

Gondozó Központ:

ellátja a szakmai feladatok - sú lyosan hal mozottan sérül r gyermekek és fiatal
nappali ellátása irányítását. felügyeletét,
ja vaslatot készít a személyi térítési díjak mértékének kiszámítás<.íhoz.
e ll en őrzi a térítési díjak befize tésének teljesülésé t.

felnő ttek

Család- és Gvermek jólé1i Központ:
ellátja a szakmai fe ladatok irányítását és felügyeletét: szoc iális és menrálhigiénés
problémák miau veszélyeztetett személyek. illetve családok gondozása. k1ízisé1keztetés.
haj léktala no k nappali ellátása. utcai szociáli s munb. munbnélküli fi atalokka l. tartós
munkanélküliekkel végzett szoc iális munka. adósságkezelési Lanácsadás. gyermekjóléLi
alapellátás. gyermekekkel, fiata l 1·el nő ttckkel végzeu szociál is mu nka. GY IÖK. KEF
tevékenységének támogatása.
gondo:-ikodik a spcciáli . . :-.zolgü ltatá~ok nyújtásáró l: utcai és lakótelepi -.zociális munka.
kórházi szociális munka. készenléti szolgálat és a kapcsolattanási ügye k r. valamint
e-,e1e11ként a c:--aládi pótlék tcrrnés1.etbcni fo lyó:--ítá:-iúnak rneg:--zen·e1é-.,e .
bi ztosítja az óvodai és iskolai szociál is segítő tevékenység megszcn·czését.
fi gyelcm111cl Uséri a gyer111ckek é.-, fi~i ta l k lnöuck hely1etének alakulú:dt a kerületben.
re1H.lsLcröen részt \ 'ö / 1ca111 111egbe:-.zéléseken. !-iegí1 . . ége1 nyúj t a megoldandó prnblém<ík
kc 1.clé-.,é he11.
..j
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szorosan együtt rnüködik a j ogszabál yokban rögzített kül ső szen ·e kkcl.
s zervezi a jogszabály által e l ő ín éves tanácskozást.
tevéken yen részt vesz az új módszerek és e ll átás i fo rmák kidolgozásában.
e llátja az igazgató he lyettesi feladatokat az igazgató átmeneti vagy tartós akadáJyozcatása
esetén.

A gazdálkodással
szabáJvai

összefüggő főbb

fel adatok ellá tása és a munkamegosztás álta lános

Az ESZI önáll óan mü ködő költségvetés i szerv, ame lynek a gazdálkodással össze fü ggő
tevékenységeit a Gazdasági és Müködte tési Központtal megkötött Munkamegos-;.tási
Megállapodás rögzíti .
Az önállóan működő ESZI az a lapfeladat e llátását szolgáló szemé lyi j uttatásokkal és az
azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek e l ő irá n yza taiva l j ogszabá lyi
felharalmazásnál fogva rendelkezik, egyéb e l ői rán yzat fe letti rendelkezési j ogát a GMK-val
kö tött Munkam egos-;.tási Megállapodás rögzíti .
A GM K és az ESZ I kö ltségvetési tervezéssel, pénzkeze léssel. e lő irán yzat-fel haszná l ással.
c l ő i rányzat-módosítással. pénzellátással. gazdái kodási j ogkörök e ll átásával, a számvi re ile l,
az inforrnáció-szolgál racássaJ, beszá mo lással, az adózással, a bel ső e llen őrzéssel,
vagyonkezeléssel (összefoglalóan müködte téssel ) kapcsolatos fe laclarainak e ll<hása
M unkamegos ztási M egállapodás részletes szabályai szerint történik.
Az ESZI igazgatój a fe lelős az általa e ll átott gazdálkodási részfe ladatok végrehajtásáért, az
á lta la te lj esítell ada tszolgáltatások valódis;:lgáért, a mindenkori kö ltségvetési e l ő i rán yzato k
betartásáért.
A GMK és az ESZI kapcsolatában az adattovábbítás, tájékoztatás történhet írásba n, emailben, vagy e lektronikus adathordozón is. A köcelezettséggel, vagy jogosulcsággal bíró
hi vatalos iratokat. bizonyla cokac, szerződéseket. vagy ezt h e l yectesícő okmányokac papír
alapon, hiteles aláírással és bél yegzőve l ke ll ell átn i.
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A SZE RV EZETI EGYS I~GE K, A \l li '.\KA YÉGZÉS
ÉS A GAZDÁLKOD.ÁS YI Ű KÖ D ÉSI RE:\D.JE

A

működ és

á ltalános rend je

A Szakmai Program és Szakmai Beszámoló. éves Munkaterv készítésének rendje
Az igazgató készíti el az intézmény álfogó Szakmai Programját. mely koherens az intézmény
által nyúj tott összes szo lgúltatüs Szak mai Prograrnjüval. A Szak111ai Program hoz kapcsolódóan
készítik el az egységvezetők az adott Egység évenkénti Munkatervét. Az intézmény éves
tevéken ységéről az igazgató készíti el a Szakmai Beszámolót. mely támaszkodi k az
egységvezetők által készített. az általuk vezetell Egység é\'es szak mai munkájáról készi.ilt
Beszámolóra.
A szakmai e!!vsé!!ek közötti e!!vüttműködés módja

Az Egységek közötti egy üttműködés során ti gyele111mel kell lenni az adatvédelc 111111e l
összefüggő adatkezelési elvekre. különösen a bizalmasság. a szükségesség. a cé l sze rűség
alapelveinek érvényesül ésére.
Vezető i értekezlet:
Az ESZI febő vezető i fe ladatainak kijelölését, feladatokra ,·aló fe lkészülését szolgáló
értekezlet, melyet az igazgató vezet. Az értekezlet résztvevői az igazgató. az Egységek
vezető i. pénzügyi ü gyintéző. va lamin t az igazgmó által kijelölt munkatársak . Az
értekez let összehívásáró l az igazgató gondoskodik. Az értekezleten az egységvezetők
beszámolnak az adott időszakban végzeu tevéken ység ükrő l : az Egységek közötti
cgyi.i ttműk ödés ről. a munkam egosztásról. az elvégzcu feladatokró l. a ;-;oron lé,·ő fe ladatok
szervezési. eszközgazdálkodási, pénzügyi igénye irő l. meghatározzák és rögzítik az
o peratív szervezési. munkaszervezési intézkedéseket.
Team értekezlet:
...\z értekezletet az érintett szakmai Egység vezetője hívja össze az Egység feladatkörébe
tartozó feladatok hatékony ell átása érdekében szükség szerint. hetente. de legalább
havonta. Az értekezletet a ·zakmai Egység vezetője vezeti é gondoskodik annak
összc hívá~áró l. Az énckezleten elhangzott fo ntosabb meg;.íllapítá~ok at emlékez tetőben
kell rögzíteni .
Hori zontális esetmegbeszé l ő csoportok:
Az adoll szervezeti Egységekben dolgozó szakemberek a közö~ esetekkel való munka
során az összehangolt és hatékony segítés érde kében heten te/kéthetente. de lega lább
havonta ese tmegbeszé l ő csoporton vesznek részt. melyet az egységvezetők szerveznek
meg.
Tapa~zta latc"c re. konzultáci ó:
...\z Egy~égek közöui szak111aköLi rnegbc,zélóek :-iorán leh ctö~éget 1crc1m arra. hogy az
aktuá li -, szakmai kért.lé-;áct. re1 ~H.lat oka 1 átbcszéljék a munkatá r-;ak. illet ve a szak mai
Lc\·ékcny~égi.ikcL Ö:-,!->í'Changolják. közö-, projekteket \'a ló:-,ítsanak meg.

J()

IV. s1 . mc:l ld leL

fnrézrnénvi

be l ső

kapcsolat1a n ás. beszámoltatás rend je

Kö-:.vete11 .fó nná ban:
frásos jelentések. szükség szerinti ada rszolgáltatás.
éves beszámo lók, havi statisztikák ,
szakmai munka ele mzése. értékelése.
Kö-;yet/en .formában:
vezetői értekez let,
tapasztalatcsere. ko nzultáció,
intézményi ellenő rzés .
Ü!!yi ratkezelés rendje
Az intézménybe n ke le tkező ügyirato k kezelésének rendje az Iratkezelés i S zabályzatban
részletezett módon tö rté nik.
E!!ySé!!vezetők

kiadmányozásának rendje

Az igazgató által ado tt kiadmányozási j og az üg yben történő döntésre és a kele tkezett irat
kiadmányozá. ára, alá írására ad fe lhatalmazást. A ki admányozási j ogkör meghatározásának
a lapvető szempontja, hogy a j og- és szaksze rűség mellett a kiadmán yozás i jog gyakorlása
biztos ítsa a gyors ügyintézést. Az igazgató á ltal áradott j ogkö rben történt intézkedés.
kiadmányozás során a kiadmányozó telj es anyagi és fegyelmi fe l el ősséggel ta rtozik az igazgató
nevében és megbízásából tett intézkedéséért, a kiadmány valódiságáért, j ogszerűségéért . Az
igazgató az Egységek szolgáltatásait igénybe vevők e ll átásával kapcsol atban ke l etkező
j ogszabály ál tal el őírt forman yomtatványo k. általános iratok , doku me ntumok tekinte tében a
ki admányozás j ogát átruházza - névre szóló megbízás szeri nr - az egységvezetőkre. a következő
formu la betartásával:

név
Egyes ft ert S:ociális ln.ré::.mény
a z adot! Egység megnevezése
XY egységvezető
sajár bélyeg ző lenyomar
Az igazgató Szt. 94/C. §-ában meghatározott megáll apodáso k kiadmányozási jogát átruházza
az egységvezetők.re a köve tkező form ula bctanásával:

Egyesí1e11 S::.ociális lnrézmény
iga::.gató
nevében és megbbísúból:

név
Eg vesítel! S-;.ocid!is !111é::.111ény
o-:. m /011 Egység meg11e1·e::.ése

XY egységn:-:.etá
so jút hél_\·eg::<'f lenyonwr
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:\z átruhúzolt kiadminynzási jog g;akorlúsa tndhh nern ruházhatt). r\ kiaurn únyozásrajogosult
átmeneti vagy wnós t;holléLc eseté n. az igazgatótó l kell inrézkcdést kérni. Amennyiben a'l
cgység,·c'lctöt az iga?gató által kijelölt hcl ycucs hclycllcsíti. a rcnti fonnulák bctan ásáYal .. h„
toldal ékkal kell az aláírást ellátni.
A szen ·czcti e!!vsé!!ck müköc.lése -,orán az álwlánostól
Lcvéke nvsé!!ck

el térő

munkarenc.1 szerint vé!!ZClt

A Gondozó Házban dolgozó szakmai feladatot ellátó munkatársak a 24 órás ellátá~
biztosítása érdekében fo lyamatos munkarendben dolgoznak. Ylunkaidcjük 6- 18 óníig és
18-6 óráig tart. 12-2.+ órás váltásban .
A 1 appali Mel egedő minde n nap. hétvégén és ünnepnap is. 8- 18 óráig nyitva tan.
Az Utcai Gondozó Szolgálatban az utcai "7.ociáli s munkát végző munkatársak napi
munkaideje két műszakban. páratlan héten 9.00- 17.00 óráig. páros héten 12.00-20.00 óráig
tart. A tél i krízis i dő szakban (november l-tő l ápri lis 30-ig) szimén két műszakban , páratlan
héten 9.00-17.00 órái g, páros héten l.+.00-22.00 óráig dolgoznak.
A krízi. helyzetek kialaku lásc.1nak kezelése érdekében a Család- és Gyermekjóléti
Központban dolgozó munkatársak tel efonos készenléti ügyeletet látnak el. Hé t főn , szerdán
19 órától másnap reggel 9 óráig. kedden 17 órától másnap reggel 10 órúig. szerdán 19 órútó l
músnap reggel 9 óráig, csütörtökön 17 órától m~ísnap reggel 9 óráig, pénteken 16 órútól.
hétvégén és ünnepnapon 2.+ órás készen lét szerint. Továbbá kapcsolattmtási ügyelet van
minden szombaton 10- 17 óra közön a .. FIÓ KA"' Család- és Gyermekj óléti Központban.
Szociális Konyha ( 1157 Bp .. Zsókavár u. 2.+-26 .) nyitva tartása - közösségi étkezés:
hétfőtől -pénteki g 1 l- 15 ó ra között lehet igénybe \'en ni a Pajtás étteremben.
Az Egvségek igénybe

veYők

számára

e l érhető

nyitvatanási rendje

NÉV
Területi Gondozás
Idöscket és
Idöseket Segítö Srnlg:íla1.
Demenciával Élöke1 Segí1ö S1olgcílat, Szoc i<ilis
Konyh:i
IA hét\ ég i clhírás biLto:-.ítá:-.ára ha,·i váhá~sal kél
te lephely kö1iil más-más S10ciüli~ Konyha tan
nyit,·a.)
Gondozó l lüz
Házi Gondozó S1..ol!!álat
Ertelmi Fogvatékosok '.\apközi Otthona
Fejl eszt ő

Go ndozó Központ

Nap

Nyitva tanás

hét fö töl-c:.ütönökig
pémek
hétvégén

7.30 ó rától 15.50 óráig
7.30 órától 14.30 óráig
8.00 <>rától 13.00 óráig

hét fö tö 1-,·a:-.ürnapi g

24 órüs szolgálat

hétfötöl-oénteki u
hét fötöl-csiilönökig
péntek
hé t fö tö l-csü1önökig
péntek

7.30 órától
6.30 óráuíl
6.30 ó rától
7.00ó níió l
7.00 ódtól

1

16.00 órái u
16.30 óráig
15 .00 órái g
17.00 órái g
16.00 órái!!

Család- és Gvcrmckjóléti Központ
(jpalmai c~alád- és Gycrmekjtíléri Közpom
.. FIÓKA"" c~alác.1- é.'\ Gyennckjóléti Kii:tpo nt
:vlunkanél kül i Fiatalok Tanác~adó Irodája
'."\appali :\lele!!edö é' l "tcai Gondo1tí SIOl!!álat
.. FIÓKA". C , alád- é!> Gyermekj6lé1i Kii1pom
te lephe lye

hétfö
kedd. csiitön iik
szere.la
pémek
hét fö r öJ-\ · a~árnapi!!
a lkal mankém

1,

1

15.00 órá1ö l 1(),00 óráig
9.00 órától 17.00 órái g
10.00 cír<itó l 19.00 círáig
9.00 órátó l 16.00 iírái!!
8.00 6nítö l 18.00 órai !!
idös:taJ..n:-.

IV.

~1 .

me lld: le t

/-\ nvil vá nossá!l!lal va ló kapcso laLLartás . a Lörne!!tájékoztaró sze rvek fe lé va ló nvil atkozattérel
rend je
Az intézmé nyt érintő ké rdésekben a tájékoztatásra, illetve a nyi larkozatadásra az igazgató. va gy
az á ltal a esete nké nt megbízott munkatárs j ogo ul r. Az Egységek vezető i és beoszrotr
munkatársai szakmai kérdésekben az igazgató előzetes táj ékozratása után nyilatkozhatnak a
médiának. A n y il atk ozatrevő nek körül teki n tőe n kell e ljárnia a 2011. évi CXIJ . tö rvény. a
GDPR, valamint az adatvédele mre, adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, va laminL a
be l ső adatvédelmi szabályzat rende lkezéseine k és az adatbi ztonsági követelményeknek a
megtartá ába n a nyil atkozattétel során. A közö lt adatok sza kszerűségéé rt, po ntosságáért, a
tén yek objektív is mertetéséért a nyi latkozó fele l. A nyilatkozónak minde n esetbe n tekintettel
kell lenni az é rintettek jogaiva l összefüggésben is a hi vaLali tito ktartásra vonatkozó
rende lkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érde kére. Nem adható nyil atko zat o lya n
üggyel, té nn yel és körülménnyel kapcsolatban, me lynek idő el ő tti nyilvá no ságra kerülése az
intézmén y tevékenységében zavart, anyagi vagy e rkölcsi kárt o kozhat, továbbá o lyan
kérdésekrő l , a melyekben a dö nté nem a nyilatkozó hatás körébe tartozik . A n yil atkozattevő nek
élnie kell azzal a jogával. hogy a vele készíte tt interjú közlésre kerül ő anyagát a közlés e l őtt
meg1sme1]e.

A foglalkoztatással kapcsolatos

működ és

rendje

Közalka lmazotti jo gviszony létesítése
A Kjt. alapján, valamint a m unka törvén ykön yvérő l szóló 20 12. évi I. törvé ny alapján j ö n létre
a fog lalkoztatási jogv iszo ny. Az intézmé ny főá ll ású do lgozóinak kötel ező munkaidej e he ti 40
óra. Általános szabály. hogy az üres álláshelyek betöltése nyilvános pályáztatás során történik
kivére i. amikor a j ogszabál y l e hetővé teszi az ettő l való e ltérést. A közalka lmazotti j ogviszo ny
határozatlan, vagy határozott időre jön létre, a pró baidő egységesen 4 hónap. Közalkalmazotti
j ogviszony létrehozása (kinevezés) e l őct a közalkalmazottat táj ékoztatni kell az alkalmazás
pontos fe ltételei rő l. Köza lkalmazott nem hall gathat e l a Munkáltató e l ő tt o lya n té nyt,
körü lmé nyt vagy állapo to t. amely az alka lmazását akadál yozza. vagy j oge llenessé teheti. A
köza lkalmazott megtéves ztő in formáció kból eredő következménye ket és károkat maga tartozik
viselni. A közalkalmazotti j ogviszony lé tes ítéseko r a munkálLatói köte lezeLtségen tú l me nőe n
kötelező a munka.körrel kapcsolatban a közalkalm azott részére:
az intézmény te ljes megi sme rtetését, a munkavégzés he lyéül szo lgáló egység bej árását
biztosítani,
részére a munkak öri le írást átadni.
hetcki ntésrc re ndelkezésére bocsátani a Szervezeti és Műk ödés i Szabályzatot és
mellékleteit, a hatályos igazgatói utasításokat,
munka-, tűz- , balesetvéde lmi o ktatás t tarta ni .
A fentiek megvalósulásáért a m unkába álláskor a mu nkavégzés helyéül szo lgáló Egység
vezetője a felel ős .
A munkavénés főbb szabálva i
A mu nka végzés a kinevezési okmán yban megjelölt munkahe lyen történi k.
A mun katárs köLe les a mu nkakörébe Lartozó tevékenységet a m un kak öri leírásban
leírtak nak meg fel e l őe n. a legj obb képességei szeri nr. e lvárható szakértele mme l és
pontosságga l végez ni. a rábízo u vagy w do mására jurott hivatali titkot megta rtan i.
,-\munkatárs a feladata it az arra vonatkozó j o gszabályo k és e l őírások. a munkaköri leírá~ .
mu nkahel yi \· eze t ő urasít:bai. vala mint a 'izakma i el várások a lapj~ín köre les \'égezn i.
Jl)

~C:l11

kö1:ölhel ilkrél-.tekn ...,zt.:rné l l~cl nl ~ a n aJalOl. cl l1l el~ a 111Unkaki)n3nck betlilté...,é\'d
fo,-,ze l.üggésben juton tudonü,ára. é:-. amelynek kö?lése az imh rnényre ,·agy a? igénybe
ve,·ökre néZ\'C hátrányo:-. következményekkel jcírh aL
Ha jogvabályban előírt adatszolgá ltatá:ii kötdezeu„ég nem áll fenn. nem adható
felvi lágosítás azokban a kérdésekben. amelyek hin1tali titoknak minős ü l n ek és azok
nyilvánosságra kerül é.'\c az intc!z mény érdekeit sé rt i. A hi,·atal i titok megsértése fegye lmi
vétségnek minős ül.
A közalkalmazou munk<íra képes állapotba n megj elenési kötc lezCllségének akkor tesz
ele!!el. ha munkavé!!zéshez ·zükséucs
élettani ado us:.Í!l:ok.kal rendelkezik és me2.felelö
.._
'-'
egészség i, fizikai. szellemi állapotban van. Ha a közalkalmazott nincs munkára képes
állapotban nem állítható munkába. illetve a megkezdett munka\'égzéstő l el kell tiltani. A
közalkalmazorr munkára képes állapotát. különösen bármi lyen mértékü alkoholo állapot.
ill etve egyéb kábítósze r :-.zcrvezetbe n l évő jelen léte kizé1rja. Az intézménybe n a
munkavállaló munkaképes állapocának megáll apítására a közvetlen vezető jogosult. illecve
köteleze u. A munkára képes állapot megállapítása nem sértheti a közalkalmazott emberi
méltóságát.

-

-

-

Munkaid ő, p ih e n ő idő

Az in tézmé ny dolgozóinak kötel ező munkaideje a kinevezésben kerül meghatározüsra, a
mun karend és az e l végze ndő fe ladacok ültalános szabályait a munkaköri leírás tarta lmazza.
Re ndkívüli m unk aidőben

törté nő

munkavégzés

A pihenő napo n \'agy mun ka5-.zünet i napon történ ő rendkívü li munkavégzést, ill etve
készenlétet. "alamint egyéb túlrnunkác írá ·ban (pl. ügyeleti beosztás. munkaköri leírás) kell
elrendelni.
Az elre ndelés re az adott szakmai Egység vonatkozásában a szakmai veze t ő. ,·alamennyi
szakmai Egység vonatkozásában az igazgató vagy tá,·oll écében az igazgacóhel yetces
jogosult.
A közalkalmazott a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint köte l ezhető munka züneti
napokon munkavégzésre.
Közpomi Elektron iku s Nvi 1vánranási Rendszer használata.

e ll en ő rzése

Az udatszol!!áltató munkatárs fe ladatai
Az adatszolgáltatás az igénybe ve\'Ő k Szt.. ill etve Gyvt. szerinti adatainak rögzítésébő l és az
idősza kos jelentés ből áll :
• Szociális szolgáltatás és gyermckj óléci alapellátás esetén az adatszolgáltató munkatárs
az Szt.-ben. illecve a Gyvt.-ben meghatározott adacokat az Szt. 94/C. ~-a. illetve a Gyvt.
32. *szerinti megállapodás megkötését követően. l egkésőbb az igé nybevé tel e l ső napját
köve tő munkanap 2-+ óráig rögzíti az igé nybe ve,·ői nyi lváncarcásba n.
• Ha ház i segíh égnyüjtás c:-.etén a 111cgá ll apíton gondozási '.-.7Ük:-.ég lc t ,·agy a; ell:.ítou
számára nyújton szolgáltatás tanaimára \'Ona ckozó adat meg dl tozik. azt az
adah1:o lgálratásra jogo-;ult a vúltoz:bt kövctö 8 napon belül rögzíti az igénybe vevő i
nyi1\ án tartüshan.
Ha az igénybe vevő Tá r~ adal o mbi zco:-. ít:hi Azonosító Jellel (a LO\'úbbiakhan: TAJ l nem
rende lkezik. illet\·c a TAJ nem i ~ 111c rt \'agy hih:b. az igénybe vevö i 11 yilvü11 tan :b az igénybe
,·evönd: - a T...\J rögzíté'\é ig - tech nikai kóJ nt képez .
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Ha szoci ális szülgáltatás é:-i gyerrnekj óléri alapellürá~ esetén ;_iz igé nybe ve,·ő nek nyújrou
szo lgálrará:-. fo rmája. a :;zolgáltatá:-i igé nybevételének k ezdő idöpo mja vagy a szolgáltatás
megszű né ·ének várható időpo ntj a 111cgválto1.ik. azt az adatszolg::lltatásra jogosult l egkéső bb a
módosított feltételek szeri nti igénybevétel első napját követő mun kanap 2-+ ó ráig móuosítja. A
szolgáltatás igénybevételének kezdő i dőpo ntja visszame n ő l egesen csak később i időpo ntra
módosítható. Az igénybe veYő n ek nyújtott szolgáltatás formája vagy a szolgáltatás
megsz űné ·ének várható i dőpo ntj a megválwzi k v i sszam e n ő l egesen nem módosíthatók . Ha az
igénybe vevő i nyil ván tan ásban rögzítet t adat - a TAJ. az igénybe vevő nek nyúj tott szolgál tatás
fo rmáj a, a szolgáltatús igénybevételének kezdő időpo ntja vagy a szolgáltatás megszűnésének
vá rható idő po ntja szerin ti adatok, valamim az időszakos jelentés kivéte lével - megváltozik. azt
az adatszolgáltatásra jogosult a tudomásszerzést köve tő munkanap 24 óráig módosítja. Az e
bekezdés szerinti adatok v i sszamenő l egesen akkor módosíthatók. ha a módosítás ideiglenes
hatályú elhelyezéssel, nevelésbe vétellel. ill etve utógo ndozói ellátással kapcsolatos hatósági
dö ntés miatt szükséges.
Ha a szolgáltatás igénybevétel e m egszűn i k. azt az adatszol gáltatásra j ogosu lt a megszünést
követő munkanap 2-+ ó ráig rögzíti . Ha a gyermekvédelmi szakell átás igénybevétele hatósági
határozat alapján szű nik meg, a határozatban megá llap ított i dőpontot kell megjelölni a
m egszűn és idő po n~j akén t. Ha az Szt. szerimi áthel yezés vagy a Gyvt. sze1i nti gondozási hely,
utógondozói ellátási hely módos ítása miatt az igénybe vevő számára szolgáltatást nyújtó
e ngedélyes megváltozik:
• a korábbi e ngedélyes az áthelyezés. ill etve a gondozási hely, utógondozó i ellátási hely
megváltozását mege l őző nappal a szolgáltatás igénybevétele megszűn ik, azt az
adatszolgá ltatásra jogosult a m egsz űnés t követő mun kanap 24 óráig rögzíti az
igénybevétel megszűnésé t.
• az új e ngedélyes az áthelyezés, illetve a gondozási hely, utógondozói ellátási hel y
megváltozásának napj ával megállapodás megkötését követően, l egkésőbb az
igénybevétel el ső napj<:ll követő munkanap 2-+ óráig rögzíti az igénybe vevői
nyilvántartás ban az igén ybe vevő Szt. , illetve Gyvt. szerinti adatait.
Ha az Szt. szerinti áthelyezés vagy a Gyvt. szerimi gondozási hely. utógondozói ellátási hely
módos ítása miatt az igé nybe ve vő szá mára szolgáltat<:í st nyújtó engedélyes megváltoz ik:
• az áthelyezés idő po mjának az Szt. 94/C. §-a szerinti megál lapodás módosításában
meghatározott időpo mot.
• a gondozási hely, utógondozó i ell átási hely megváltozása idő po ntj ának az ell"ÖI szó ló
határozatban megállapított i dőpo nto t. ennek hiányában a határozat kel tének napját ke ll
tekinteni .
Ha az igényhc vevő az igé nybevétel megs zűn ésén ek napjától ugyanazt a szo lgá ltatást más ik
e n gedél yes tő l veszi igénybe:
• a korábbi e ngedélyes az áthelyezés. ill etve a go ndozási hely. utógondozói ellátás i hely
megváltozását megel őző nappal a szolgáltatás igénybevétele megszüni k, azt az
adatszolgáltatásra jogosult a megsz űnés t köve tő munkanap 24 óráig rögzíti az
igénybevétel megszl.ínését.
• az új engedélyes az áthelyezés. ill etve a gondozás i hely. utógondozó i ell átási he ly
megváltozásának napj ával megállapodás megkötését követőe n . legkéső bb az
igénybevéte l első napját köve tő munkanap 2-+ óráig rögzíti az igénybe vevő i
nyi lvánrart<ísban az igényhc vevő Szt.. illetve Gyvt. szcrimi adaLait.
Az i dőszakos jelentés keretében az ad<1tszolgál ta tásra jogosult az igénybe vevő i
n yi 1dntanásban n yi latk ozi k arrcíl. hogy a rögzítet t szerné ly a :-izolgáltat:.íst az admt napon
igénybe ve Lte-e. rng y - ha az az J ll arn i tJmogatás alapja - a rögzíteu ~zemél l yel az auon napon
fennállt-e a szolgáltatásra idnyulö jogviszony . Az i döszako~ jelemési kötelezettséget:
• „zociál i~ étk cz Leté ~.
• hüzi segít~égnyújtás .
_J
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•
•

i<lö:-.knrúak nappali ellátá:-.a.
1·ogyatéko:; személyek narpali ellátása.
• hajléktalan szemé lye k nappali el lát;ba esetén naponta. az adou napot kövccö
munkanap 2-t óráig. azt kö,·etöen kell teljesíteni. hogy a szol gál tatást aL a<lo tt napon az
igénybe ve \·ő n ek nyújrouák. Az id ősza k os jelentési kötelezetrséget - a ne m naponta
jelentés i kötelezenség alá esö adatszolgáltatüsi kötelezettséggel éri ntett s1olgáltatások
esetén - legalább havoma. az ado tt hó nap minden napjára. az adou hónap utnl ·ó napját
kö ve tő harmadi k mun kanap 2..+ óráig kell teljesíteni.
Ha az igénybe vevő nem
rendel kezik TAJ-ja!. és a T AJ igénylésére jogosul t szociális szolgáltatás és
gyermekjóléti alapellátás esetén a T A.T-t hatvan napon belül nem "?erzi be,
gyermekvédelmi szakellátás e ·etén hatvan napon belül nem igazolja, hogy a TAJ
kiadásáckérelmezte. az érintett a hatüri dő lejánác követő naptól az időszak os jelentésben
nem tünte thető fel igénybe ve vő ké nt. Ezt nem kell alkalmazni a nappali me legedő .
valamint csal<ídsegítés és gye1mekjóléti szolgál racás esetén. rovábbá arra az igénybe
vevőre. aki TAJ igénylésére nem köteles. Az ideiglenesen elhel yezc te, neve lésbe vert,
dc ja,·ítóintézetben vagy bümetés-végrehajtási intézetben elláton gyermek az idősza kos
jelemésben nem t üntet he tő fel. Az i dősza kos jelentésben az i gé nybevé te l rő l
szolgáltatort adat egyszer. az időszak os jelentés szerinci igénybevétel hónapját követő
hónap tizenötödi k napj áig módosítható (a továbbiak ban : önellenőrzés) . Az ö nelle nőrzés
során meg kell jelölni:
a) az igénybevételi napot.
b) a hibás adatot.
e) a helyes adatot és
d) a hi ba okát.
El l e nő rzés i

folvamat

A L adott Egység egy másik. adarrögzítési joggal ren del kező munkatársa az adatbevitelt
követően. l ehe tőleg

az adatbevitelt követő néhány napban, de l egk ésőbb egy héten belül
hogy az adatbevitelt végző mun katárs az alapdokumentumok alapjá n helyesen
rögzítene-e az adatokat. Amennyiben nem. a rendszer ö nell e nőrzés i funkciójában javítja a
hi bát. Az adatrö gzítő és az adatbevitelt elle nő rző munkatárs az említett müveletek
megtörténtét naponta igazolják aláírásukkal az erre szolgáló egységes nyo mtatványon.
Az adott Egység egységvezetője hetente végez e lle n őrzése. Szúrópróbaszerüen kiválaszt a
rendszerböl legkevesebb tíz új adatbevitelt és ezeket összehasonl ítja az alapdokumentumok
adataiva l. Amennyiben az alapdokumentumok alapján az adatok rögzítése nem megfel e lően
történt. az adott Egység egysé gveze tőj e a rendszer ön e ll e nő rzés i funkciójában javítj a a
hibát. Az adott Egység egységvezctője minden esetben (hibás. ill etve hibátlan bev itel esetén
is) fe ljegyzést készít a vizsgálatról, melyet elju ttat az ESZI igazgatója részére. Ezen kívül
havonta kinyomtatj a az igénybe ve vő i napló utolsó oldal át. azt aláírja és elj uttatja az ESZI
igazgatója számára.
7 ESZTigazgatója mi nden hó nap 16-ig végez e ll en őrzé ·e. Az egységvezető k által részére
eljuttatott. heti elle nőrzése krő l ké~z ül t felje gyzéseket áttekin ti és meggyőződ ik atTól. hogy
az ott fe ltárt hibák megfe lclö ja vítá:a megtörtént-e. Ernellecc szúrópróbaszerü e l l enő rzés t is
végez. melynek keretében kiválaszt a rendszerböl legk evcsebb tíz adacbcvi telt (új
adatbevitel és napi jelentés is) és ezeket összehasonlítja az alap<lokumcntumok a<lataival.
111ennyibc11 az alapdo kumemumnk alapján az adatok rögzítése ne m megfele l ően törté nt. a
rendszer ö nelle n ő rzési funkc.: itíj ában javítja. vagy javíuatja a hibát. \1inden esetben (h ibás .
ill etve hibát lan bc,·itcl e:-ctén i~) l"eljcgyzé:-it k é~z ít a vizsgCt latról. A L ESZ I ig<.tLgatója a heti
ó , ha,·i ellenörzésckröl ké l:Ítetc i"eljegy-16.eker eljuttatja a XV . ker. Pnlgürrncs Leri l li,·atal
Népj líléti é-.. l111ézmé11 yfclligyclc1 i fi)o~ ztá l yá ra.
e ll en őrzi .

IV.

~ 1.

mc: llékk1

A szabadsáe-. szabadsáe-olás rend je
A közalkalmazott szabadsága alapszabadságból és pót ·zabadságbó l ál l. amelynek mérté ke
megegyezik a minde nkor hatályos j ogszabályokban fog laltakkal. Az egység vezetőknek a fo lyó
év e lej é n tervet ke ll készíte ni a szabadságok üte me zésé ről. A rendkívüli és a fi zetés né lküli
szabadság engedé lyezésére minde n esetbe n az igazgató jogosulL. Egyéb esetekben az adon
egység veze tője e ngedélyezi a szabadság kivéte lét.
Fizetés né lkü 1i s zabadsáeFi zetés nélküli szabadság a j ogszabályban e l őírt eseteken kívül akkor e ngedé l yezhető , ha a
fizetett szabadsággal már ne m re nde lkezik tárgy évben a közalkalmazott. Fi zetés né lküli
szabadság adható a közalkalmazottn ak ezen felül munkáltatói mérlegelés alapján:
egyéni külföldi munkavégzés célj ából,
súl yos családi problémák esetén,
más módon nem megoldható egyéni problé mák miatt.
A közalkalmazott részére me gállapíto tt mu nkabér elszámolása
Havo nta egy alkalo mmal tö rténik a kifizetés a tá rgyhó t követő hó nap LO. napJaig a
fo lyószáml ára utalás formájában . H a a bérfizetési nap pi he n őnapra vagy munkaszüneti napra
esik. a munkabért legkéső bb a mege l őző mu nkanapo n ke ll ki fize tni.
Kereset ki e gészítés
A zervezeti egy égek vezetői ve l e lőzetese n egyeztetett, az intézmény igazgatója álta l írásban
kitü zött fe ladato k telj es ítése esetén a közalkalmazottat kereset kiegészítés illeti meg. A kereset
kiegészítés mértékét - a hatályos jogszabályok keretei között - az intézmény igazgatója
határozza meg.
He lvettesítési díj
A he lyettesfrési díj megállapításánál a helyettes ítetc közalkalmazott illetmé nyét kell alapul
venni. mértékét a munkáltató j ogosult meghatározni. A he lyettesítés kezdete a munkáltató
re ndelkezése alapján kerül megáll apításra és a rartósan távollévő közalkalmazott munkába
állásáig, ille tve az üres álláshely betöltéséig tart. Munkaidő n belüli helyettesítés díj ának
mé rté ke a hel yettesített do lgozó a lapilletmé nyé nek maxim um 50%-a le het a végzett munka
mennyiségétő l függően. A helyettesítési díjat, a he lyettes ítést kö vető második hó nap
fizetés napján kell kifi zern i.
Nem jár helyettesítési díj , ha a helyettesíte tt közalkalmazott:
rendes évi fi zetett szabadságát,
tanulmányi szabadságát tölti ,
a munkáll~uó részére j ogszabályban köte l ezőe n el őírt térítéssel és mé rté ki g
betegszabadságon van .

)~

_ .)

J utalmazá~
.Ju1 alomba n részes íthető az a köza lkal111azo11. aki kiemelkedő. illetve 1artó:.,an jó 111u nká1 végez,
továbbá a mu nkafegyelme kifogástalan. Jutalom adása a Mun káltató mérkgelési jogkörébe
tartozik. A jutalmazüs csak az eh·égzeu tevé kenység elismerésére szolgál hat. . zociálpolitikai
megfontolások nem érvé nyesülhetnek. A közalkalmazocr az intézménynél eltöltött
könlkalmazotti jogv iszony alapján az eltöltött idő függvé nyében nyugdíjba menetelekor
jutalomban részes íthető . A jutalmazás szabályai t a Kj1. szabályozza. Az erre ford ítható összeget
az imézmény. az éves költségvetése keretében határozza meg
Llletménypótlékok
Jogosu ltságára. mértékére a Kjt. és a Kollektív Szerződés szabál yai az irányadóak.
Munkahelyi pótlék
Jogosultságára. mértékére a Kjt. és a Kollektív

S zerződés

szabályai az irányadóak.

Jubil eumi ju talom
Jogosul tságára. mértékére. kifi zetésének esedékességére a Kjt. szabályai az irányadóak.
H ü sé ~ j utal o m

Szabályozása a hatályos az intézményfenntartó Budapest Főváros XV . kerületi Önkorm ányzat
szabál yzata szerint . mel ynek címe: „Budapest Főváros XV. kerü let Rákospal ota. Pestújhely.
Újpalota Önkormányzaca költségvetési szerveinél közalkalmazotri jogvi ·zonyban álló
munkavállalók juttatási szabályzata··.
Ill etm énvelőle!?

A Munkáltató éves bérköltség kerete 0.5 százalékában illetmén yel őleg keretet képez. A
közalkalmazott indokolt kérésére évi 1 alkalommal legfeljebb hat havi egye nl ő részletekben
történő kamatmemes vi sszafi zetési kötelezettséggel i lletmén ye l őleg fo lyósítható. Az első
részlet levonására az ille tmé nye l ő l eg kifizetését (átutalását) követő hó nap harmad ik
munkanapján kerül sor. Amennyiben az il l etményelől egben részesü lt közalkal mazott
közalkalmazoni jogviszonya teljes visszafizetés el őtt megszünik . az e l ő l egranozá t egy
összegbe n köteles visszatéríteni a közalkalmazott. Az ill et ményelőleg összege nem haladhatja
meg a közalkalmazott másfél havi illetménye mértékét. de legfeljebb a mjndenkori minimálbér
ötszöröse lehet. Határozorr időre léte. ített közalkalmazotti jogvi szony esetében ill e tmé nyel ő leg
nem adható.
Címek adomán vozásának rendje
Az igazgató tartósan magas színvon;ilú és ki cmelkedö rnunkaicljesíté'.'>
munkatársa számára a Kjt.- be n meghatározot t dmeket adományozhatja.

~setén

az imézmény

!\". , ; _ 111c lld lcl

Szociális támo!.!atás
A rcnntartó Önkonn ányzat szociáli s tá1nog.at<ÍSl bi7lnsíl az i'lnkon nány?.al által lél rchO?.ntr
Segélyezés i Alapból a .. Budapest Föváros XV. kerül et Rákospalota. Pestújhel y. Újpalota
Önkorm<ínyzata költség\·e[és i szen·einél közalkalmazotti jog\·iszo nyban álló rn unkav;:lllal ók
j uctatási szab<.ll yzata ·· alapján.
Iskoláztatási támo!:!atás
A fenntartó Önkormányzat a gyermeket nevelő közalkalmazottak részére a gyermek. illetve
gyermekek (általános és középi skolai ranu lmányo kat végző) taníttatásával kapcsolatosan
fel merül ő kölcségei nek enyhítésére- .. a Budapesc Főváros XV. kerület Rákospalota. Pestújhel y,
Új palota Önkon nünyzata költségvetés i szerveinél közalkalrnazoui jogv iszonyban álló
munkavállal ók juttatási szabályzata„ alapján - isko láztatási cámogatást biztosít.
Ke!!yeleti el járás
A fenntartó Önkormányzat - megharározon esetekben - a ,.Budapest Föváros XV. kerület
Rákospalota. Pestújhely. Újpalo ta Önkormányzata kö ltségvetési szerveiné l közalkalmazotti
jogviszo nyban áll ó munkaválla lók juttatási szabályzata„ alapján hozzájárul az intézmény
elhun yt közalkalmazottj ának cemetési költségeihez.
Elismerések adományozása
A fenntartó Önkormányzat a Budapest Fő város XV. kerülethez kötődő kiemelkedő
tevékenysége k. teljesítmé nyek megbecsülésére és elismerésére önkormányzati ki tüntetéseket
és e l i s merő címeket alapít. melyek odaítélésének szabályozása a 24/20 12. (VI.6.) ök. rendelete
alapján törté nik.
A Szociáli s Munka Napja alkal mábó l. az igazgató által meghatározotc létszámban - évente - az
egységek javaslata alapján az ES ZI igazgatója Di csérő Okl evelet adomúnyoz.
Saját gépkocsi hasznúlatának rendje
A saj át gépkocs i használatának elszámolása a hatál yos adójogszabúlyok és el őírúsok szerint
történik. Egyedi esetekben a saját gépkocsi használatot írásos kérelem alapj án az intézmény
igazgatója e ngedél yezi.
KúrtéríLés i kötelczeusé!!vúll alás rendje
A vérkességen alapuló felel ős ség esetei az alábbiak:
a) a gondatlan k<.lrokozás és
b) a szándékos károkozás .
A kártérítés mértéke szándé kossúg és súlyos gondatlanság esetén a teljes kárra kitc1jcd. Enyhe
go ndatlan ság esetén a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a közalkalmazott -+ havi távolléti
díjúnak összegét.
Szándékos károkozás:
a.) :'\ közalkalmazou e l ő re l<ítja cselekményé nek UrosíLó kö\'Ctkezrnényei r. é:-. azokac
kívánja
b. ) vagy a következmények heki) \'etke;l[ébe be l e n y u g~z ik .

Gondatla n ká ro k ozá~ :
a.) ...\ k:íroko7ás kö,·erkezménye it e l ő re látja. dc könn yclmÜcll bízi k azok elm arad ~bá ban
(sLilyos gondat la n:--úg)
b.) ...\ ki'>ve tkcm1é11yeket azé n 11 c111 látj a elő re. rnen a tő l e eld rható fi gye lmet és
körü ltekintést elmulasztj a (hanyagság)
Munkáltatói kötelezettségek:
,..\ lelt:íri kész let bi ztonságos megő rzésé t szolgá ló mun káltatói kötelezettsége k a következök:
A munkü lta tó biztosítj a, hogy az épülete k a vagyo nvédelmi követelményeknek rncgfe lelöek
legyenek, az épül etekbe behatol ús és így a leltári készletben hiány nyom né lkü l ne
keletkezhessen. A munk áltató kü lönösen az egyéni l e ltár fe lel ősség kö rébe tartozó eszközök
biztonságos tárolásához meg fe l e l ően zárható hel yet biztosít.
Adatvédelmi incidens esetében a munkáltató a jelzést hal adéktalan ul ki vizsgálni köteles .
szükség esetén bevonva in formatikai szakember és/vagy adatvédelmi ti szt v i se l ő segítségét, és
köteles a kü lön szabál yzatban/utasításban meghatározott lépéseket végrehajtani , így kárenyhítő
és az incidens további bekövetkeztét m egel őző lépéseket megtenni .
Munkavállal ói kötelezettségek:
A munkavállal ó kö teles a munkáltató adatbi zton ·ággal kapcsolatos szabá lyait (utasításait)
betartan i és általá nossé.Ígban minden éssze rű lépést megte nni azén. hogy az intézményt
rnegóvjé.Ík az adatvédelmj incide nsektől. A munkavállaló amennyiben észleli az adatvédelmi
inci denst köteles a vonatkozó szabályzat. utasítás szerint elj árni.
A munka vállaló köteles a dbízott kulcsokat gondosan kezelni. A kulcsok gondatlan kezelése
(elveszítése) esetén fe lme rül ő teljes költséget (zárcsere, ku lcsok másolása) a gondatlanul kezelő
közalk almazolt vise li. Munkavállal ó köteles a ri asztórendszert az e l őíráso knak meg fele l őe n ,
gondosan kezelni. A riasztó re ndszer be nem üze m el éséből ke letkező kárért a közalkalmazott
fel e l ősségge l tartozik. amel y fegye lmi eljánís keretébe n kerü l ki vizsgálásra.
Munkáltató az e pontban fe lsorolt esetekbe n a kö rülmé nyek ki vizsgálása után méltányosságot
gyakorolhat. Til os a munkaváll alónak a munkája végzéséhez nem szükséges dolgokat a
munkahelyére bevinni .
Munkakörök átadásának re nd je
Az intézmény vezető besorolású munk atársai. valami nt az igazgató által kijelölt mun katársak
munkakörének é.Í tadé.Ísáról, ill etve füvétc lé rő l személyi változás eseté n jegyzők ön yvet kell
fe lvenn i. Az átadás-átvételi eljáré.Íst a munkakörvá ltozást mege lőző harmadik munkanapon be
kell fejezn i. A.jegyző kö n yv fe lvétele az alé.Í bbi munkaköröke t érinti :
igazgató,
egységveze tő k,

pénzté.Íros,
gazdasági ügyinté ző
pénzügyi ü gy intéző .
lelt~1rfelel ösök.
munkaügyi ü gyiméző.
Munka váll al ói érdekképviseleti szervezetekkel való e!!vüumüködés re ndje
Az intézrnén v igazgatója cgyütr rn űköuik a munkavállaló i oldal minde n o lyan Iiirvényes
sze n 'ezeté,·cl. amelynek célja a L iméz111é11 y mu nbdllalóinak érde kképviselete és
érdekvédel me. Az ignga1ó túmogatj a é:; segíti az érdd képvisclc1i szervek 111 üködésé1. a
repre1e ntatí\· szaksze r\'ezcuel a szüksége:-- feltételek telje.-,ü lése ese tén KollektÍ\' Szerzödést
kör.

IV. sz.

A gazdálkodással kapcsolatos
A gazdálkodás
Az ESZI

főbb

működés

111~ l l ~ k k t

rendj e

mlíködés i rendje

gazd~Hkodi:lsával ,

ezen belü l ki eme lten a költségvetés tervezésével. végrehajtásával
fe ladatok ellátása. a hatáskörök szabályozása a GMK és az ESZI igazgató fe ladata.
Az ESZI igazgató által készített szabályzatok jegyzékét az SZMSZ 1. sz. függeléke tarta lmazza.
összefüggő

Bankszámla fele tti rendelkezés rendje
Az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számla feletti rendelkezési jogot az ESZI igazgató által
megbízott GMK dolgozók gyakorolják.
Kötelezettségvállalás. utalványozás. érvényes ítés. e lle njegyzés rendje
A kötelezettségváll alás, az ellenjegyzés, az érvényesítés, az utalványozás, valamint a
teljesítésigazolás a GMK-val egyez tetett szabályozás szerinc történik.
Bélyegző

használatána k és kezelésének rendje

Cégszerű aláírásnál csak az ESZI Központ körbé l yegzője használható. aláíró az igazgató . Az
Egységek bél yegzőj e csak a szakmai feladatok e llátásához szükséges levelezésre használható .
Az elhasználódott bélyegzőt az ESZT Központban le kell ad ni és meg kel l semmisíten i. Az
e lveszett bél yegzőt le ke ll tiltatni a Magyar Közlönybe n.

27

V. FEJEZET

ZÁ RÓ REi\DELKEZÉSEK

l ) Az
2)

3)

4)
S)

SZMSZ

érvé nyességéhez az Ön kormünyzac Egészségügyi. Szoc iál is és
Esé l yegye n l őségi Bi zonságának j óváhagyása szükséges.
Az SZNlSZ hatálya kiterjed az intézmény igazgatójára, az intéz mény valamennyi
Egységére. valamennyi közalkalmazottjára.
Az SZMSZ hatályba lépése: az Önkormányzat Egészségügyi , Szociális é. Esélyegyen l őségi
B izottságfoak j óváhagyását kö vetően az SZMSZ kihirdetése napj án. A kih i rdetésérő l az
igazgató gondoskodik.
Az SZMSZ meLlékJ ete i annak részét képezik. alkalmazásuk az SZMSZ-szel együttesen
törté ni k.
A hatálybalépésse l egyidejüleg é rvényé t veszti az Ö nko rmányzat Egészségügyi, Szociálj s
és Esé l yegye nl őségi Szoc iális Bi zottsága álta l a 4 17/2018. (X.3.) s z. határozattal
j óváhagyon SZMSZ.

Az inrézmé ny igazgatója kö te les go ndoskodni arró l, hogy a szabá lyzatban foglaltakat
vala menn yi illetékes szerv, intézmény és an nak illetékes do lgo zói megismerhessék és
tudo másul vegyék.
Az SZMSZ melléklete:

l. sz . me llékJet: Az intézmé ny szervezetj felállásának rendje
Az SZMSZ függe léke :
l . sz. függelék: Az ESZI igazgató által készített szabál yzato k jegyzéke

Budapes t. 2019. január 14.
Gráczer Irma
igazgató

Záradék:
A Szervezeti és M ű ködési Szabál yzatot Budapest Föváros XV. kerül eti Önkormányzat
számú határozatával
Egészségügyi. Szociáli s és Esél yegyenlőségi Szociális B izottsága
hagyta jóvá.

Az Szervezeti és Mük ödési Szabályzat ki hirdetése 2019.

Gré:lczer Inna
igazgmó

napj án megtörtént.

Bp. Föv. XV. ker . Önk. Egyesített Szociális Intézménye
Szervezeti és M ű ködési Szabályzat

l. sz. melléklet

Az ESZI szervezeti felé ítésc
ESZI Központ
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Fejlesztö Gondozó
Központ
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k özve1eu (gazda;;ági ügyek) irányítá<;

Bp. Föv. XV. ker. Önk . Eg:öíLcL L znci<íli-., lntéz 111é11 yc
SLen·czcri é:-. :V!üköJési Szahály1aL

1. sz . függelék

Az ESZI szabályzatainak j egyzéke
1. Aua tvéJelmi lnc iue ns Kezelési Szabályzat
2.

A belső és külső ko mmunikáció szabályzara

3. Be lföld i és kü lfö ldi k ikü ldetések e lre nde léséve l, lebo nyolírásával és e lszámolásával
ka pcsolaros Szabályzat
4 . Be lsö Adatvéde lmi S zabályzat
5 . Bizo nylati Rend
6. E szközö k és fo rrások é rtékelési szabál yzata
7.

Eszközök és források le ltár készítési és le ltározá si szabályzata

8.

Felesleges vagyo ntárgya k hasznosításának, selej tezésé nek szabályzata

9. Gépjárm ű Üze meltetési és Parkolás i S zabályzat

10. Gyakorn oki Szabályzat

1 1. Tratkezelési Szabályzat
12. Kockázatkezelé s i és szervezeti integritást sértö esemé nyek sza bályzata
13. Kolle ktív

Szerződés

14. Köre lezettségváll a lás, pé nzügyi e lle njegyzés. teljesítés igazolás. érvényesítés és
utalvá nyozás rendjének szabályza ta

15.

Közérdekű

adatok megismerésére irányul ó ké re lmek inrézésének. to vábbá a

kö te lezőe n közzétee ndő

16.

ada tok nyil vánosságra hozaLalá nak szab<ílyzata

lunkaerö -gazdá lkodá si Szabályzat

17. M unkavédelmi Szabályza t

18. Önkö ltség-számítási Szabályzat
19. Pé nz kezelési Szabá lyzat
20 . Re prezenrációs kiadások fe losztásának. azo k teljes írésének és e lszámo lásának
szabál yzata

2 1. S zámlarend
22. S zám v itel i Po litika
23. Szervezeci és Mü ködés i Szabál yzac

2-L TCtzvédc lmi Szabálvza t
25. Vagyo n,·édcl mi Szabályzat
26. Vagyo nn yil ackozat keze lési Sza bályzat
27 . Ve ze tékt:::-. és mo biltckronok használatának :-,labályza ta

Egyesített Szociális Intézmény
l l 57 Budapest. Árendás köz 4-6.
www .eszixv.hu
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1. Fejezet
Az EgyesíLetc Szoc iáli s Lntézmény alapelvei. általános célja és fe ladata

Az intézmény rövid é rövidített neve
Az intézmény típusa, szakmai a la ptevékenysége
Ala pelvek
Az in tézményben az adatvédelemmel összefüggő ada tkezelési elvek
Az intézmény á ltalános célja és feladata
Irányadó főbb jogszabályok
Az intézm ény szer vezeti egységei
Gazdálkodás
A szakmai egységek közötti együttműköd és módja
Intézményi belső kap csola ttartás, beszámoltatás rendje

lL Fej ezet
A z Egyesíte tt Szociális Intézm ény által nyúj toll szolgáltatási elemek, adatvédelemmel,
adarkezelésse l összefüggő fő bb szabályai, egységei ne k feladatai , a szolgálta tások alapelvei és
céljai , valam int más intézményekkel törté nő együttmlíködés módja
Az integrá lt intézmény működtetéséne k ala pelvei és prioritásai
Idősek elláLúsa
A Területi Gondozás célja és felada ta
Kitíízött stratégiai céljai
A fog vatékossággal élők sz,ámcíra nvú jtott na ppali ellátás
É rtelmi Fogyatékosok Napközi Otth ona célja és feladata
Fej l esztő Gondozó Közpon t célja és felada ta
Családsegítés. gvennekjóléti ala pellátás

A csalá d- és gyermekjóléti szolgáltatások szakmai a lapelvei
A Család- és Gyermekjóléti Központ célja és feladata
Más intézményekkel történő

egy üttműk ödés

módja

III. Fejezet
Az ellátandó célcsoport j e ll e mzői

Környezeti adottságok
Az ellátandó célcsoport j ell e m ző i
LY. Fejezet
A megvalósítani kívá nt program bemurntása. a l é trejövő kapacitások. a nyújro tc
szo lgál tatáselemck. tevékenységek leírása. valamint a i'eladatellátás szakmai tartalma és módja,
a bizLosíto u szolgálrnuísok fo rmái és kö re
r\ s~ociúlis alllvs~olgcífla1úsok és o gvermekjólé!i ala pellúuís célja. fe ladatai

É tkeztetés: Szociá lis Ko nyha
Házi segítségnyújtás: Házi Gondozó Szolgála t
:\f appa li ellátás : Id ősek e t Segítő Szolgálat. Id ősek et és Oemenciáva l É l ő ke t Seg ítő
Szolgálat, Értelmi fogyatékoso k Napközi Otthona. Fejlesztő Gondozó Központ, Nappa li
\leleged ő és Utcai Gondozó Szolgfüat

Utcai szociá lis munka : Nappa li l\ leleged ő és Ltcai Gond ozó Szolgá lat
Családsegítés és gyermekj óléti a lapellá tás: Csalá d- és Gye rmekjóléti Központ
(Újpalo ta i Csa lád- és Gye rmekjóléti Központ.
..FIÓ KA'. Csalá- és Gye rmekjóléti Központ)

Munkanélk üli Fiatalok T anácsadó Irodája .

A s~ociúlis s~akosí1o tt el!cíllís
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, id ősk orú a k gondozóhá za: Gondozó H áz célja ,
fela da ta

T á rgyi feltételek
T érítési díj fizetése
Létrejövő főbb kapacítások
V. Fejezet
A szociális és gyermekj ólé ti alapszolgáltatások igénybevéte lének módja, a szolgáltató és az
igénybe vevők közötti kapcsolattartás rendj e

A szociá lis és gyermekj óléti a la pszolgáltatások igénybevételének módja
A szervezeti egységek működ ése során az álta lá nostól eltérő ka pcsolattartás szerint
végzett tevékenységek
A szolgáltató és az igénybe vevő k közötti ka pcsola ttartás rendje
VI. Fej ezet
A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja. az e llátottak és a személyes gondoskodást
végző személyek j ogainak védelme

A szolgáltatásról szóló táj ékozta tás helyi módja
Az ellá tottak és a személyes gondoskodást végző személyek j ogaina k védelme
Az ellá totta k jogai
Pa naszj og
A szolgáltatást végzők j ogai
VII. Fejezel
Az Egyesített Szociál is lntézmény fej lesztésére vo natkozó középtávú te rvek

Legfontosa bb

célkitű zések

A sza kmai szolgálta tásfejlesztés 201-t-2018 közötti
Család- és Gyermekjóléti Központ
ESZI Központ
É rtelmi Fogyatékosok Napközi Otthona
Területi Gondozás

idősza kban

megvalósult elemei

Idősek et S egítő Szolgálat. I dő seke t és Demenciával Él ő ket Segítő Szolgálat
Go ndozó Ház
Fejl esz tő

Gond ozó Központ
Család- és Gyer mekjóléti Központ
Nappali

M elegedő

és L'tcai Go ndozó Szolgálat

_...,

Mell ékletek
I. Szakmai Program
II. Házirend
lll..\-legállapodásminta
IV. Szervezeti és Működési Szabályzat és annak melléklete, függelékei

I. E!!Vségek Szakmai Programjai
1. sz. melléklet: T erületi Gondozás Szakmai Program
l. I. z . mellékle [:
1.2. sz. mell ékle t:
1.3. sz. mellék.Jer:
1.4. sz. mell ékle r:
l.5. sz . melléklet:

Étkez[e[és
Házi seg íLségnyúj tás
Nappali ellátás
Gondozó Ház
De me n betegek nappali e llátása

2. sz. melléklet: Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona Szakmai Program
2. 1. sz. me ll éklet:

Fejlesztő

Fog lal koztatás Szakma i Program

3. sz. melléklet: Fejlesztő Gondozó Központ Szakmai Program
4. sz. melléklet: Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Program
4. l. sz. mellék.l et: Utcai Szoc iális Mu nka Szakma i Program

II. Egvségek Házirend jci
l. sz. melléklet: Területi Gondozás
1. 1. sz. me ll ékle t: ldöseket S egítő Szolgá laL, l dőseket és De me nciáva l Él őke[ Segítő
Szolgálat Házire nd
1.2. sz. mell é klet: G ondozó Ház Házire nd

2. sz. melléklet: Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona Házirend
3. sz. melléklet: Fejlesztő Gondozó Központ Házirend
4. sz. melléklet: Család- és Gyermekjóléti Központ Házirend
4.1 . sz . mell éklet:
4 .2. sz. me ll é klet:
4 .3. sz. me ll é klet:
4 .4. sz. me llék.Jer:

Újpa lotai C alád- és G yermekjólé ti Központ
Munkané lküli Fiatalok T anácsadó Irodája Házirend
Nappali M elegedő és Utcai Gondozó Szolgálat Házirend
FIÓ KA Család- és G yerme kj ólé ti Közpo nt Házirend

Ill. Egvségek Megállapodásainak mintái
L. sz. melléklet: Területi Gondozás Megállapodás
1. 1. sz . mellé klet: Étkeztetés
l. 2. sz. me llé k.J er: He lyben é tkeztetés
1.3. sz. me llék let: Házi segítségnyújtás
1.4. sz. m ellé k.Jer: Na ppali elhítás
1.5. sz . mellékl e t: Gondozó Ház
1.6. sz . mellé k lct: De rnens betegek nappali ellá tása

2. sz. melléklet: Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona Megállapodás
3. sz. melléklet: Fejlesztő Gondozó Központ Megállapodás
-t sz. melléklet: Család- és Gyermekjóléti Központ Megállapodás
IV. Szervezeti és

Működési

Szabálvzat és annak melléklete, függelékei

l. sz. mel léklet: Szervezeti ábra
1. sz. függe lék: Az ESZTigazga[Ó által készíten :-.zabál yzato k jegyzéke
sz. függe lék: A G MK által az ESZI-re kite rj esztett szabá lyzato k jegyzé ke
'

1. Fej ezet
A z Egy es ített Szociális Intézm é n y a lapelvei. á lta lá n os célja és felada ta
. \ csal ád- és gye rmekj ó léti sznlgáluuáso k hiz.tosítása. az. iuö:-.cllátás. a fogyatékkal é l ők segítése
Buuapest XV. kerü letének é leté ben a szoc iál is gonuoskocJá:-1 fó kus zát jclemi . A S zakmai
Progr a m tük rözi azt az intézmé nyi tö re kvés t. amely 111eg111uratja. hogy a szoc icílis felada tkörre l
sze mbe n m il yen elváráso k foga lmazóunak meg. m ilye n a fe lada t- meglw türozás és m i ndebből
eredően hogyan a lak ul a szoc iális zolgálratások mozgáste re. A kerü let la koss:.ígának szociális
hel yze te. a tám ogatásra szorul ó családo k. az idősödő e mberek. nyugdíjasok gondj aiban
nyúj to tt tá mogatás . a fogyatékkal élők segítése. azaz a szoc iál is go ndoskodás az egyik
legfonro abb és tal án a legnehezebb fe ladato k közé rarcozik.
Budapest Főváros XY. kerül e ti Önkormányzat Képvi se lő- te stül ete a Buda p es t Fő vá ros
k e rületi Ö nko rmá n yzat E gyesíte tt S zociális Intézm é nye el nevezésű kö ltségvetési zervet
( 1157 Budapest. Árendás köz -+-6.) a 398/1998. (XIl.30.) ök. h atározatta l j ó vá h a gyo tt.
valam int a -+78/2001. (X ll .19.). 28/2003. ( 1.29.). 57812003. (XI I. 17.). 83/2005 . (!JI.30.).
352/2005 . (V UI.30. ). 339/2006. (lX.27.). 264/2007. (l V.25.). 389/2007. (Y l. 20.), 122/2008.
(Irl. 26.). 126/2008. (Il l.26.), 254/2009. (IV.29.). 47312009 . (TX. 30.). 402/'.2011. (V.25.),
685/2011 . (Yll . 13.). 286/201 2. ( [Y .25.). 5l5/20l2 . (V .30.). 11 00/201 2. (X l. 28. ). 27/20 13 .
(1.30. ). 2 10120 1..+. (W .26.). 181/20 15. ( 111.26.). 23/20 16. (1 1. 2. ). 135/2016 . ([V. 5.). 533/20 16.
(X l.8.). 108/20 17. (I l.28.). 2-+41201 8. (III. 27. ), 623/2018 (X ll.11. ) ök. h atá r ozatta l
mód os íto tt. egységes szerkezetbe fog lalt A la pító O kira t szeri nt alapíto ua meg. Az intézmény
az integrált fo rmában való működés t 1999. januárban kezdte meg.
Az intézm é ny r övid és röv idítet t n eve
• Egyesített Szociális Intézmé ny

•

ESZI

Az intézm é n y típusa, szakma i ala ptevéken ysége
A szoc iálisan rászoru ltak részére személyes gondoskodás biztosítása. A szemé lyes
gondo:-.kodás magába n fogla lja a szociális és gyermekjóléti alapszolgá luuásokat és egyes
szakosíto tt ellátásokat. Az alapszolgáltatások megszervezéséve l a település i ö nko rmán yzat
egít:-.éget nyúj t a szociá lisan rászoruló k részére saját otthonukba n és lakó kö rn yezetükben
ö nálló é le tvitelük fen manásában. valamim egészségi állapotu kbó l. me ntál is állapoLUkbó l vagy
más o kból szü rmazó problémá ik megoldá:-1ába n.
Ala pelve k
Jog az emberhe z mé ltó é letre és e nnek cli ucgeníthctellcnsége.
• Esélyegye nl őség b iztosítása a kerület valamenn yi rászorulója számára é. egyen l ő
hozzáférés b izmsítása a szociá lis szolgáltatásokhoz.
• Mi n denne mű hátrányo · megkülö nböztetés tilalma kor. nem, va llási. e tni kai
hovatartozás. szex uáli s irányul tság. ,·agyoni he lyzec. po litikai nézet. fogyatékosság. és
egyéb he lyzet m iatt.
•
szociális biztonság meg te re mté~e az önkormán yzat koo rd ina tív szerepének
erősítéséve l a szociáli s intézmé 11yek. Yalarnint a swciális te, ·ékenységet folytató
no nprofit. egyházi és c i\'il szer\'aetek közön.
• l\'yi tott szociálpo litika.
• .\ -;zociáli s intézmé nyek tá1110garó sze re r ének hangsú l: oósa.
• r\ helyi szociálpo litika feladata a1. e:-.é lyegye nl ö tlc nségek mérséklb„c. é:-i a1. ebből
fakadó tá rsadalm i fesz ü ltségek. a rnargi nal izülc)dás. a ki rekesztettség c:-.i)kken tésc . a
„zcgénységbcn é l ők c:-.élycinek. i)náll ó bolJnguJá.„i lehetősége i nek javítása .
• Fcnntanh aróság: a rn l'lködé:-. é:-. a fcjle:-.1té:-. t'inan:..zírozhatö~Jga .

.\ z intézmé nyhen az a d at védelemmel összefüggő adatkezelési elvek
• CélhL)7. kötöthé!! elve: Személye:-- mlac kizáró lag meghatárPzotLcé lhC>I. jog gyako rlá:-.a
é:-. kötelezettség lelj esítése é rdekében kucl he tö .
• .lo!!sze rűsé!!. . li sztc.-.ségc:-. el jcíds ó, állá tható:.;á g e lve : Személyes adatok kezelését
jogszerüen ó; tisztes.. . égesen. vala mint az éri ntcll számára átlátható módo n kell végezni .
• Arányossá!!.. szüksé!!esség va!!v aJarrakarékossá ~ e h ·e: C.-;ak olyan szemé lyes adat
keze lhető. amely az adatkeze lés célj ának megvalósu lás;íh oz elengedhetetlen. a cé l
elé róére alka lmas. A szemé lyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mérté kben
és idei g kezel hető . M indeze knek m egfe l e l őe n Adat kezel ő csa k és ki zárólag o lyan adato t
kezel, ame ly t"eltétl e nül szük séges.
• Ponrossá g. naprakészség e lve : Az adatkezelés sorá n biztosítani ke ll az adatok
po ntosságát. te ljességét és - ha az adackeze lés céljára tekime ttel szükséges naprakészségét. valamint azt. hogy az éri nte ttel csak az adatkezelés cé ljához szükséges
idei g leh esse n azo nosíta ni.
• Korlátozott tárolhatóság: elve: A személyes adatok tárolásának olyan fo rmában ke ll
tö rté nni e. ame ly az éri ntettek azo nosításeíl csak a személyes adatok keze lése célj ainak
e léréséh e z szükséges ideig teszi le h etővé : a személ yes adatok enné l hosszabb ideig
történ ő tárolására csak a kkor kerü lhet sor. amenn y ibe n a személyes adato k kezelésére
az E U 20 16/6 79 Re ndel et 89 . cikk ( 1) bekezdésének meg fe l e l őe n közé rdekű arc hiválás
céljából, tudo mányos és törté nelm i kutatás i célbó l vagy stati sztikai célból kerül maj d
sor. az e rendeletben az é rinte tte k j ogainak: és szabadságai nak véde lme érdekében e l ő írt
megfelel ő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figye le rnmel.
• lnte!!ritás és bizalmassá u elve : M egfele l ő bizto nsági intézkedések alkalmazásá val az
automatiz:fü adatá ll omán yok ban tárolt sze mélyes adatok védelme é rde kében az
Adatkeze l ő go ndoskodik a vé letlen vagy j ogtalan megse mmi sítés. vagy véletle n
e lvesztés, val amint a j ogtal a n hozzáférés. megváltoztatás vagy te rjesztés
megakadúl yozásá ról.
Az intézmény általá nos célja és felada ta
A z ESZI működ ési te rül e té n é l ő. szociális he lyze tük. egészségügyi. me ntálhi giénés á llapo tuk
miau rászorult e mbe re k inrézmé nyi szolgáltatások kereté ben törté nő ellátása. A gye rmekek
törvénybe n fog lalt j ogain ak é rvé nyesítéséhez. a sz ü l ő i kö te lességek teljesítéséhez. a gye rme ke k
veszélyeztete ttségének mege l őzésé hez és megszün te téséhez nyújtott szé l es k ö rű tevékenység.
Támogatást nyúj t a gye rme kek e ll átására, gondozására. testi . szellemi fejl ődésé re,
szocializációj ára vonatkozó szü l ő i . go ndozó i. támogatói tevéke nység e llátásához. Szociális és
gye rmekvéde lmi feladatainak végzése sorá n ti sztele tben tartj a a család o k, az i dős e mberek
életmódját. életstratégiájál. szokásre ndszeré t és tradíc ióit. Feladatán ak ell átása során szervezi
és összehangolj a az i mézményi ell átásban részesül ők szociál is bi ztonságának megő rzése
é rdekébe n nyújtott szolgáltatásokat. informác iót nyújt és meg ismerteti e tevéke nységek és
egyéb :;zociális szolgáltatások tartalmát és eljárás i re ndjé t. t<1mogarja az azokhoz való
hozzáférést. T evékenysége sorá n. feladata te ljesítése é rdeké ben egyi.ittmüködik a szociális és
gyermekjóléti ellfüó tevéke nységéhez kapcsolódó más szervezetekkel és inrézmé nye kk el. Az
ESZT célj ai te ljesü lése. fe ladatai e llátása során a személy iségi j ogok véde lmének a minden kor
hatályos adat véde lm i j ogszabályoknak megfelelö müködés biztosításá val tesz eleger.
T evékenységének ered ményessége érdekében fi gyelem me l kíséri a szoc iá lis és gye rmekjóléti
c!Utások j1.>g-;zabályi környezetének változúsát. 111ás szolgálrató k eredményeit. Szaklcri.ilctét
érintően részt YöZ pály(iza toko n. új innovatív progra mok kido lgozásában .
Irányadó főbb jogszabályok
•
Magyarors7ág helyi önko n núnyz::uairól :;zól<í 201 1. évi C LXXXlX . tön é ny
•
:\ L :ílla mh:.ízranásról -;z1í ló 20 11. é\·i CXCV. törn~n\
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Az i n fonnáci6~ ii nrendc lko.ési jogról és az inronnáci ószabadságröl szó ló 2011 . évi
CX Il . törvény
•
A Mu nka Tön·é nyköny,·éröl szóló 20 12. évi L törvény
•
A közalkalmazonak jogállásáró l szó ló 1992. évi CXXV II. törvény
•
Az <.lllamh áztanásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (Xll. 3 1.)
kormányrendelet
•
A szociális igazgatásról és szociál is ellátásokró l szóló 1993 . évi II I. törvény
•
A gyermekek védel mérő l és a gyámügyi igazgatásról szóló J 997 . évi XXXI. törvény
•
A sze mélyes go ndoskodást nyújtó gyermekj ólé ti. gyermekvédelmi intézmé nyek.
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük fe l tétel ei rő l zó ló 15/ 1998.
(IV.30.) NM rendelet
•
A személyes gondoskodást nyújtó szoc iáli s intézmé nyek szak.m ai feladatai ró l és
működésük fe ltételeirő l szóló I/2000. (I.7.) SzCsM rendelet
•
A szociáli s, gyermekjó léti és gyermekvédelmi i génybevevő i nyi lvántartásról és az
országos jelentési rendszerről szó ló 415/20 15. (XII. 23.) Korm. re ndelet
Az Európai Parl ament és a Tan ács (EU) rendelete:
•
A te rmészetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében toneno
véde l méről és az ilyen adatok szabad áramlásáról. valamint a 95/46/EK re ndelet
hatályon kívül hel yezésérő l (általános adat védel mi rendele t) szóló 20 16/679. sz.
rendelete (GDPR).
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhel y, Újpal ota Önkormányzat Képv iselötestülerének rendele tei:
•
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapel látásokról szóló 4 1/2003.
(Xll.8.) ök. re ndelet
•
A szociális szolgáltatásokról 7/2005 . (IV .4.) ök. rendelet
•
A települési támogatás megállapításának. kifizetésének. folyósításának, valamint
felhasználása e ll enő rzésének szabályairól szóló 5/20 IS. (II .5.) ök. rendelet
Az intézmény szervezeti egységei
Az ESZI székhelye: 1 157 Budapest. Áre ndás köz 4-6. Az intézmény fe ladatait önálló szakmai
szervezeti egységek útján látj a el.
Az ESZI egységek és telephelyek:
•
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Eg vség, tclephel y megnevezése
Gondozó Ház

1157 Bp.. Erdőkerül ő u. 34.

2

Házi Gondozó Szo lgálat,

1 158 Bp .. Klebelsberg K.

Időseket Segítő

címe

LI .

20/A.

Szolgálat,

Szociális Konyha
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Időse ke t

Segítö Szolgálat.

115-1- Bp .. Arany J.

LI .

51.

1 156 Bp .. Kontyfa

LI .

3.

Szociáli s Konyha
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I d ő ·eket és De menciával É l őket Seg ítő Szolgálat

Nappali Mele!!edö és Utcai Gondozó S?ol!!álac.
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Fejle sztő

Gondozó Központ

.. FIÓKA„ Család- é:\ Gyermckj 61éti Köz pont

1158 Bp .. Mo lnár Y. u. 9-1--96.
1 155 Bp .. Kolozsvár u. -1-/b.
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.. FIÓ K.\„ C:-;alád- és G;.cnnck.j61ét i Kfö•ront
Újpalotai Család- és Gyermekj ó léti KöLpont.

1158 Br .. Pc ... tújhcl;. i út 32.
1 157

Bp .. Zsókadr u. 24-26.

Munkané lkül i Fiatalok Tanác!-> adó Irodája (i\lluFTI 1.
Szoc iá lis Konyha.
l clőseke c Segírő

Szolgúlat

A 1156 Bp .. Kontyfa u. 3. sz. alatti Időse ket Segítő Szolgálat szolgáltatúshoz kapcsol ódó meleg
étkezés (ebéd ) - a demenciával él ők ki vételével - a 1157 Bp .. Zsókavúr u. 24-26. z. alatti
telephelyen ve hető igénybe. Erre ural a 1157 Bp .. Zsókavár u. 2-+-26. sz. alatti telephelyen az
Id őseke t Segítő Szolgálat megnevezés. azzal. hogy itt az Idősek Segítő Szolgálathoz
kapcsolódó egyéb szolgáltati.l · nem ve hető igénybe. A költségvetési szerv székhel yén. a
költségvetési szerv önáll ó szervezeti egységeként müködik az Értelmi Fogyatékosok 1 apközi
Ouhona (aho l felnőrt korú. középfokban értelmil eg akadál yozott személyek nappali ellátása
keretében - az ellátott önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiaco n tö rténő
elhelyezkedésre felkészítés érdeké ben - fej l esztő foglalkoztatás is fo lyi k). valamim
telephe l ybőv ítéském a „FlÓ KA . Család- és Gyermekjóléti Közpon t.
Az integrálr in tézményben az cllát<ísc és szolgáltatúsr biztosító szakmai önálló szervezeti
egységek szakfeladatait és az intézményi rruktúrát részletesen a Szervezeti és Mlí ködési
Szabályzat tarta lmazza, mely a Szakmai Program IV. számú melléklete.
z incézmé ny szá múra meghatározou feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szakmai
·zervezcti egységei közötti megosztásáról az intézmény igazgatója gondoskod ik. Az intézmény
önálló mlíködési engedéllyel re nde l kező szervezeti egységeit szakmai vezető k azaz
egy égveze tők irányítják. ak iker az igazgató bíz meg.
Gazdálkodás
Az ESZI Közpo nt általános tevékenysége az egységek szamara a feladata ik el látásához
zükséges személyi. tárgyi. pénzügyi é. müszaki feltételek megteremtése é fennta rtá a.
kiemelt módon a szakmai. a gazdálkoclási és a munkáltatói te,·ékenység maga. szín vonalú
ellátása. 2012 júliusától a Co:dosúgi Müködrerési Kö:ponrral (GMK) kötön Munkam egos:rási
M <!gúllapodús részletes szabál yai szerint történik a gazdálkodással és épületüzcmel tetéssel
össze függő feladatok szervezése. mi szerint az ESZI költségvetési tervezéssel. pénzkezeléssel.
e 1ő i rán yzar-felhasználássa!. e lő i rán yzat-módosícással. pénzellátással. gazdái kod~ís i jog körök
ellátásáva l. a számvitellel. az információ-szolgáltatással. heszámolással, az adózással. a be l ső
el le n ő rzésse l. vagyonkezelésse l. összefog la ló:.in a mlíködtetéssel kapcsolata. fe ladatainak
ell átása a GMK-n keresztül törté nik.
A szakmai egységek közötti egy üttműköd és módja
Az egységek közöui együctmlíködé során figyelemmel ke ll lenni az adatvédelemmel
össze függő adatkezelési elvekre. kül önösen a bizalmasság. a szükségesség. a célszcrüség
alapelvei nek érvényesü lésére.
Vezető i értekezlet:
L ESZI felső ,·eze1öi feladatainak kijelölését. fe ladarokra való fe lkészülését -,zolgáló
érrekezlet. melyet az igazgató vezeL. Az énekezler részt vevő i az igazgató. az egységek
ve1.:ctöi. pénLügyi üg) in téző. va lamint a1.: igazgató által kijelölt munkarársak . Az
értekezlet összehídsáról uz igazgató gondoskodik. Az énekezlctcn a egységveze tők
bcs?ámolnak az adnt! id0szakban vég1.cll te,·ékenységükröl: az egységek kiizötti
cgyüttm líküdésrő l. a munkamcgo:-,ztásrül. az elvég1.cu feladatokról. a soro n lévö fclaJarok
szerTczési. eszközgazdálkodás i. pé nzügyi igé nyci rö l. meghat:.írozzák ó rögzítik az
operatív '-l.Cn czési. munkaszcn·czési intéLkccJésc kct.

Team énáezlet :
Az énckczleter az 6rimen szakmai egység vezeröje hívja össze az egység feladatkörébe
tartozó l'c ladatok hatéko ny e llátása érdekében szükség szerint. heten te. dc legalább
havonta. Az énekezleter a szakmai egység vezerője vezeti és go ndoskodik annak
összehívásáró l. Az értekezleten elhangzorr fonrosabb megállapításokat em lékezteröben
kell rögzíre ni.
Ho rizo nráli s eseun egbeszélö csoportok:
Az ado tt szervezeti egységek ben dolgozó szakemberek a közös esetekkel való mu nka
során az összehangolr és hatékony segírés érdekében herente/ ké thetenre. de legalább
havonta esermegbeszélö csoporto n vesznek részt. melyer az egységvezerő k szerveznek
meg.
Tapasztalatcsere, kon zul táció:
Az egysége k közö ui szakma közi megbeszélések során l ehetőséget teremt arra. hogy az
aktuáli szakmai kérdéseket. fe lada tokat árbeszéljék a munkatársak, illetve a szakmai
tevékenységüket összehango lj <:1 k. közös proj ekteket valósítsana k meg.

Intézményi belső ka pcsolattartás, beszámoltatás rendje
Kö-::.vetelt formában :
• írásos jelentések, szük ség szerinti adatszolgálratás.
• éves beszámolók. havi stati sztikák,
• szakmai munka elemzése. értékelése.
Kö-::.vetlen f onnában:
• vezető i értekez let. team értekezlet,
• esetmegbeszélő csoport.
• tapasztalatcsere. konzultáció.
• intézmén yi e l l enő rzés .
Az ESZI j ogszabál yokban megharározott fe ladatainak és hatá kö reinek a szervezeti egységek
közötti megosztásáró l az intézmény igazgatója dö nt. Az egységes szakmai no rmák kial akítását
és mlíködtc tését a szervezet i egységek veze tő in ek bevonásával, az igazgató irányítja. A
munkáltató i j ogokat az igazgató gyakorolja . Az intézmé ny Szakmai Programj a rámasz kod ik az
egyes szakmai egységek önáll ó Szakmai Programj ára. mel y eseten ként szakfelada tonként is
lebo nrásra kerülnek. Ezeket a Szakmai Progra mokat a Szakmai Program l. L.-1.4. l . számú
me ll éklete i tartal mazzák.

II. Fejezet
Az Egyesített Szociális Intézmény álta l nyújtott szolgáltatási elemek, adatvédelemmel,
adatkezeléssel összefüggő főbb szabályai, egységeinek feladatai, a szolgáltatások
alapelvei és célja i, valamint más intézményekkel történő együ ttm űködés módja
Az integrá lt intézmény

működtetésének

alapelvei és prioritásai

hatéko ny, ös szehango lr szakmai munka.
G
világos és köve thető felel ősség i rendszer.
G egységes tervezés, azono · színvo nalú Leljesítmé nyr nyüj tó ~zervezeri egységek .
G
a te ljesítmény folyamatos e llenő rzése és visszacsaLOlás.
G
az intézményi stratégia és az ö nko rmányzati pénzbeli és természerbeni ellátási
tevékenység összehango lása egy komplex e llátóre ndszer rn üködtetése érdekében,
G
racionáli s és fi nanszíroz ható e llátó rendszer megteremtése.
Az intézmény integrálta n m űk ödő szervezeti egysége i kü l önböző szo lgálta tcísokkal megfelelö
igé nybevéte li l ehe tőséget nyújtanak az arra rás zoru ló knak . r\ L ellátást igé nybe \·evők ré szére
G
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egé..,zségi . fiz il-.ai . .-;zclkmi állapotuknal-. megfc k lően egy kornpkx ellátás bi1.tosírotl. AL
integrác ió ban 111 Liködö e ll átüs i fo rmüknak c b öd legö szak ma i ho7adéka abban muta tkozi k meg.
hogy az e llátást i gén yl ő ·zükség le te ihez igazodóan tud az int ézmén y szolgá ltatüs t biz tosítani.
Ké pes a vál tozó élethelyze te khez ruga lmasan igazodni. z imegráció pé nzügyi-gazdasági
e l őnye ped ig az azonos tartalmú műk ödés i . irá nvítás i fe ladatok egy szervezetben tö rté nő
e llátása . a költségek összehangolása.

Az integrá lt intézmény á ltal nyújtott szolgáltatási elemek tevékenységek szerinti típusai
e:> tanác. adás: az igénybe vevő bevonásával történ ő. j ogair. l ehetőségei t fi gye le mbe vevő .
ké rdé ·é re
reagáló.
é lethe lyze té nek,
szükséglete inek
m egfel el ő
vélemé ny-,
ja vaslatkialakítási folyama t. a m eg fele l ő információ átadása valami lye n egy zerű vagy
spec iáli s fe lkészül tséget i gén yl ő témában. a mely va lamil ye n cse lekvésre. magatartás ra
ösztö nöz. vagy nemk ívá natos cselekvés, magatartás e lkerülésére irán yul,
e:> esetkezelé. : az igénybe vevő, vevő k szükséglete inek kielégítésére (problémáj ának
megoldására,
illetve
célj ai
eléré é re)
irányuló,
rn egállapodáson.
illetve
együttműködése n a lapu ló. rervszerü segítő kapcsolat, ame ly során számba veszik és
mozgós ítj ák az igénybe vevő , vevő k saj át és támogató környezete e rő forrása it. to vábbá
azo kat a szolgáltatásokat és j uttatásokat. amelye k bevonha tó k a cé lok e lé résébe, újabb
p roblé mák mege l őzésébe,
e:> pedagógia i segítség nyújtás: szocializác iós. pedagógiai , andragógiai és geron to lógiai
eszközökke l végzett terv sze rű tevéke nység, fo lyamat. ame ly olya n viselkedések.
attitüdö k. értéke k. is mere te k és képességek átadásának közvetle n és közvetett módját
teszi lehetővé. gyakoroltatja. amine k e redmé nyeké nt az igénybe vevő l e hetőséget kap
képességei kiteljesíté é re . fejl ődésében egy magasabb szint elérésére.
e:> gondozás: az igénybe vevő bevonásával törté n ő. Le rvezésen alapuló, célzoct segítés
mindazon tevékenységek elvégzésébe n, amelyeke t saj át maga te nne meg. ha e rre képes
lenne. továbbá o lya n re ndszeres vagy hosszabb idejű testi-le lki támogatása, fejlesztése .
amely e l őseg íti a körülményekhez képest legj o bb él etmi nőség elé rését. illetve a
család ban . társadal mi státuszban való megtartását, visszaill eszkedését,
e:> é tkeztetés: gondoskodás hi deg. ille tve meleg éte l rő l alkalmil ag vagy rendszeresen a
szo lgá ltatást igénybe vevő lakhe lyé n. szolgá!Lató nál. egyéb étkezdé be n vagy
közte rü leten.
e:> gyógypedagógi ai egítségnyúj tá : a fogyatékosságbó l adódó akadályoztato tt ág
ko mplex
kompe nzüc iójára . zolgáló
a gyó gypedagógia körébe tartozó
tevéke nység rendszer az igénybe vevő . családj a és körn yeze te képessége ine k
legteljesebb kibontakoztatása. a funkc iózavaro k ko rrekciója és a rehabilitáció
é rdekében,
e:> felügyelet: az igénybe vc ,·ő lakó- vagy tartózkodási helyé n, illetve a szolg<lltatás nyújtás
he lyszíné n lelki és fi z ikai biztonságát szolgáló, személyes vagy techn ikai eszközzel,
eszközökke l biztosított ko ntrol I.
e:> háztartási vagy háztartást pó tl ó segítségnyújtás: az igénybe vevő seg ítése 111.inde nnapi
é letvite lé be n. személye. kö rn yezete rendbe n tartásában. m inde nnapi ügyeinek
intézésébe n. valami nt a szemé lyes szükséglete inek ki elégíLésére szolgáló l ehetőségek
és eszközök biztosítása. ha ezt saját háztartüsüba n vagy annak hiányá ban nem tudja
megoldani.
q szállítás: javak vagy szolgál caLások e ljunarása az igénybe vevő höz. vagy az igénybe
veYÖ e lj uuatá~a a közszolgáltm:.íso k. '>7olgál taLá:-.ok. munkavégzés. közös-;égi
programok, esal jdi ka pcsola tok he lyszíné re. ha s7.ükséglcte ihö l adódóan m indezek más
módon nem oldhatóak meg.
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q

q

q

q

készségfejleszrés :
az
igé nybe
ve,·ö
túrsaual rni
beill eszkedését
segno
magatartásfo rmáinak. egyéni é~ tár as készsége inek kialakul<í.sár. fejle sztésér szolgüló
he lyzetek és altc rnaLívák kidolgozása. l eh etőségek bi ztosítása azok gyakorlására.
lakhatás: az éle tko rhoz. egészségi á ll apothoz. családi álla porhoz vag y helyzethez
igazíto rr , röv id vagy hosszú távú lakhatási le h e tőség. ame ly el ősegít i a szemé lyes
biztonságot és az emberi méltóság m egő rzését. a tan ulásban. a fogla lkoztatásban és a
kö zösségi éle rben való részvételt. ill etve a családtagok közön i kapcsolat fen ntartását.
megkeresés: szociál is probl émák által éri ntett vagy veszélyeztetett azon egyének
közvetlen, il letve közverett m ódon törrénő e lérése vagy felku tatása (a releváns
szolgáltatáso khoz való hozzájunatás céljából). ak ik vé lhetően jogosultak egy adotr
szolgáltatásra, de azt bármilyen okból e lérni nem tudják,
közösségi fej lesztés: egy településrész. te le pül és vagy té rség lakosságát érintő
in tegráci ós szem l él etű, bátorító- ösztö n ző, inforrnáló, k apcso l atszervező tevékenység.
amely kül önböző célcsoporto kra vo natkozó speciális igényeket tár fel, szo lgáltatásokat
kezdeményez, közösségi együttműk ödéseket valósít meg.

Az integrált intézmény adatvédelemmel, adatkezeléssel összefüggő főbb szabályai
q A személyes adatok kezeléséne k jogalapja az igénybe vevő/ igénybe vevő tö rvényes
képvisel őjé nek ö nkéntes. előzetes . megfe lelő tájékoztatáso n alapuló hozzáj árulása.
q A szükséges szemé lyes adatok az intézmény B e l ső Adatvédelmi Szabályzata szerint
kerülnek kezelésre.
q Az ESZI ki eme lten fomosnak tartja. egybe n e lkörelezett az irám. hogy az igé nybe vevő/
igé nybe vevő törvényes képv i se l őj e által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat,
egészségügyi adatokat és egyéb külö nleges személyes adatokat védele mben rész esítse.
és az érintettek in formációs ö nrende lkezési jogát és magánszféráj ár tiszte lecben rnrtsa.
q Az ESZI az elvárható intézkedésekkel go ndoskodik arról. hogy a személyes adatokat
védj e többek között a j ogosulatlan hozzáfé rés e lle n. vagy azok j ogosulatlan
megvál toztaLása ellen.
q Az ell átást igénybe vevő éri ntettet megi lleti személyes adatainak véde lme. valamint a
magáné letével kapcsola cos titokvéde le m.
q Az igénybevételi elj árás során kü lö nös figyelmet ke ll fordítani arra. hogy az ellátást
igén ylő adataihoz csak az arra j ogosu 1t személyek férj enek hozzá.
q Az adoct szervezeti egység egységveze tője kötel es biztos ítani továbbá, hogy az el látott
egész égi állapo tával, szemé lyes körül mé nyeivel, j övedelmi viszonyai val kapcsolatos
infom1áció król más e llátást igénybe vevő, valamilll arra illetékce len személy ne
szerezhessen tudomást, kü lö nös figye le mmel az e llátásr igénybe ve vő szociál is
rászorul tságának tényére .
q Személyes adat kizárólag meghatározott célbó l, jog gyako rlása és köte lezettség
teljesítése é rdekében keze lhető .
q Személyes adatok kezeléséc jogszerűen és tisztességesen, valamint az éri nte tt számára
átlátható módo n kell végezn i.
q Csak o lyan szemé lyes adat keze lhető. ame ly az adatkezelés céljának megvaló ulásához
e lengcdhecetl cn, a cél e lérésére al kalmas.
q A személyes adat csak a cél megval ósulásához szükséges mértékben és ideig keze l hető .
q Az adatkeze lés során biztosítani ke ll az adatok pontosságát. teljességét és - ha az
adatkezel és céljára te kimette l szükséges - naprakészségé t. valamint azt. hogy az
éri ntettet csak az adatkezelés céljához ·zük:iéges idei g lehessen azonos ítani.
q
A sze mélyes adato k tárolásának olyan ro nmíban ke ll tö rté nni e. ame ly az éri nlcltck
azonos ítását csak a szemé lyes adato k kezelése célja inak elé résé ha szükséges ideig teszi
l e h etővé .
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e: :'vkgklclií biz1on:-.ági

in1ézk~Jé:-.ck alh.alrnaó:..ával az au10111c11i1ál! aJJ t:.íll o rnányokha n
türolt ,;cmélye:-; adalOk ,·édelmc érdekében al ESZI gonJo..,kodik a \'életlen vagy
jogtalan 111cgse111111 isíté:-.. \·agy vélc1lcn Cl'-'CSZlé:--. rnlam in1 a jog talan hozzáférés.
megdlLOltatá:.. \'agy 1e1je,z1és megakadályoz<báról.
ldlisek ellátárn
.-.\Területi Gondozás az i Jősck nappali ellütéísán belül bizLOsítja az IJ öscket Segúő Szolgálar.
Időseket és Dernenciáva l Élökel SegíLÖ Szolgálat mliködtetését. ezen belül demen s betegek
nappali cllütáséll. A Szociális Kon yhákon szoc i<lli s étkeztetési. közösségi étkezést, a Házi
Gondozó SzolgáJatban házi segítségnyúj tást műk ödtet. valamint külön telephelyen átmeneti
időso uhon i ellátást nyúj L
A Területi Gondozás célja és felada ta
Célja:
• Az intézmén yi ell átásban részesül ő k szoc iúlis bi ztonságának megő rzése érdekében
nyújLo tL szolgálraLások szervezése és összehangolása. e tevékenységek és egyéb
szoc iális szolgáltaLások megismertetése. s az azokhoz való hozzáj utás támogatása.
• A szoc iális szolgál tatási feladatok végzése során az ell átott személyek és családok
életmódjának . szokásre11 djének. hagyományainak Li szteletbcn ianása.
• A ·zolgálLatásokkal scgí1sége1 nyújtani a prohlérnák megoldásában, krízishel yzetek
mege l őzé. ében és keze lé ·ében. a lelki (mentális) egészség megranásában . annak
t<1rnogmásában. Mindezt úgy cselekedni. hogy az ellátouaknál érvényesülj ön az
in formációhoz va ló jog. ne sérüljenek az alapvető emberi jogok és az ellátással
kapcsolatos adawk véde lme. \1egmaradjon é · megő rizhessé k a szabad mozgás jogát. az
önrendelkezési és sajáLautonóm döntési képességüket.
• Bi ztosícani a személyes ügyeikben való segítségnyújtást. a panaszhoz való jogot. az
esélyegye n l őséget é!-, nem uLOlsó sorban az emberi mélLóság Liszteletét és a személyi ég
védelmét.
F óob feladatai:
• Az inLézmény műk ödés i 1crül c1én él ő . szociáli s helyzetük, egészségi , 111cn1álh igiénés
állapotuk miatt d szorul t emberek intézmén yi . zolgáJtatások keretében történő ell átása.
étkeztetés. házi segíLségnyújtás. időse k és demens betegek nappal i és átmeneti otthoni
el lá1á ·a.
•
A Területi Go ndozás te,·ékenységének eredményessége érdekében figyelemmel kíséri
a szociáli s cllálúsok jogszabályi körn yezeLének válloz<ísai t. más szolgáltatók
eredményeit. A szakterületet érintőe n részi ve. z páJyázarokon. új innovatív programok
kidolgozás<.lban.
Kitiízött strntégiai céljai:
• a személyes go ndoskodást nyúj tó szoc iális szolgáltatások fejlesztése.
• a jelenlegi szolgáltatások bőv ítése. a prevenciós tevékenység megerősíLése.
• egye nlcLes egymásra épülő. egymást kiegé · zítő min őségi szo lgál ta tá~ok biztosítása.
• a zolgáltatás egészének fej lesztése a már működő projek tekkel összhangban.
• mu nkatársak fejleszLése, szakmai továbbképzéseken való részvéLel, az ismeretek .
tapasztalatok bővítése .
A fogyat ékossággal élók s-;.ámára 11y cíjtott 11appali ellátás
,\ XV . kerületben a fog ya1 ékosok nappali ellfüá:-.a két :--zakrnailag önálló egységben történik .
Értelmi Fouya téko ok ~apközi Otthona célja és felad a ta
Célja:
• BuJapes1 X\'. kerületbc..:n . csa lá<lban élő . külépfokban énclmikg akaJályozoll. illet ve
auti .· w. felnöukorú emberek napközbeni elláLása. identitás wdatának kialakí1á a.
élc1knrukn ak és kércsségeik nck mcg ld clö. -;érülés srcc ifih.us gy<ígyrcdagógia i
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fejlesztése. foglalkozta tása. szocial izáUsa. mi nél teljesebb ö nállóságra nevelése .
integráci ój a a társada lo mba.
• A Fejlesztő Fogla lkoztatás során foglalkozw tási habi litáció-rehabili táció : a szellemi.
rszich ikai, szoc iális funkciózavarok javítása az egyén igényeihez igazodva. ve le való
egy üttm űk ödésbe n. Az intézmén yi jogv iszo nyba n álló személy intézményen belüli
foglalkozratásá t az imézrnény szakma i programjával összhang ban. a Fejlesz tő
Fog lalkoztatás Szakmai P rogramja alapján kell biztos ítani. A fejlesztő fog lalkoztatás
cé lja a gondozási. fej lesztés i. illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén
egészségi állapotának. ko rána k, fizikai és me ntá lis állapotának megfelelő fej lesztési és
fog lalkoztatás i szolgáltatás biztosítása útján . az egyé n felkészítése az ö nálló
munkavégzésre vagy a nyíl t munkaerőp i aco n történ ő e lhe lyez kedésre. Fejle sztő
fog lalkozta tásban részes ülhet a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig az. aki
intézmé nyi j ogviszonya alapján:
a) közösségi alapel látást,
b) tám ogató szo lgáltatást,
e) nappali ell átást.
cl) átme ne ti e lhe lyezést nyújtó in tézményi ellátás t,
e) ápolást. gondozást nyújtó intézményi ell átüs t.
J) rehab ilitációs intézményi ell átás t.
g) lakóotthoni e llátást vagy
h) támogatott lakha tást vesz igénybe.
Fó'bb fe ladatai:
•

Fe ln ő tt

•

Az akadál yozoltat n evel ő családok segítése hivatalos ügyek intézésében, neve lési
kérdések mego ldüsában.

•

A nappali ellátást biztosító intézmény, az ellátás t igénybe vevők részé re szociális,
egészségi. me ntáli s á llapo tuknak megfe lelő napi életritmust biztosító szolgáltatást
nyúj t.

•

A helyi igények nek me gfe lel ő közösségi programokat szervez, valami nt hel yet biztosít
a közösségi sze rvezésű programoknak. csopo rtoknak.

•

Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyito tt fo rm ába n. az e ll átotti kö r és a lakosság [tl tal
egyadnt e l érh ető módon működjön.

•

Fej lesztő

középs úlyos é rtelmi leg akadályozo ttak részére - a napi kétszeri é tkez tetés
mellett - nappali ellátás nyújtása. gyógypedagógia fej l esztő és szinten tartó
fog lalkozások. ille tve - l e h e tőség szerint - mu nkatevékenység szervezése.

Fejlesztő

Foglalk oztat;Is szervezése. le bonyolítása.

Gondozó Központ célja és feladata

Célja:
Embe ri a lapszükségletek kie légítése. Képessé tenni a go ndozottakat szűkebb és tágabb
kö rn yezetü k egyre bőv ül ő megisme résére, valamint ezzel kapcsola tban a dologi
világhoz való hozzMérés biztosítása.
• Képessé te nni a gondozottakat saj üt életük mindennapi élmén yeinek megélésére és az
ezekben való egyre tevéke nyebb részvételre.
• Kö lcsönös szociális interakciók biztosítása az egysze rű té.Írsas kapcsolalük kialalítására
és renn tanására.
• Önrendelkezés eli smerése és a gyere kkor. a fel nőttko r megé lésének biztosítása.
F ó'bb f eladatai:
• Súlyosan . halmozottan sé rült gye rmekek. l'i atal felnőttek és felnőtt fogya tékos
-;zemél yek nappali e llátását \'égzi.
•

..,
1_l

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

A család ban 111;\r kial;1kítc1u sz.okásnk . j elzések. 111egs'le rzett képes:>égd. készségek .
ebaj áríto tt tudá;-,an ya g fe ltérképezése és a go nd uzonak számára a nappa li in tézmé nyi
létben való lehe rösé g sze rinti beé pítb;e és lejlesztése .
A go ndozou a k életkorá nak, szükség le teinek és a fogya tékosság struku:'irájának
megle lelö nevelés . fejle sztés. egyéni lej lesztés i ten·e k alapj:in.
Ele mi szintü ismererck elsaj:itíLLatása a szükebb és tágabb körn yezet jelen ségeiről.
Olyan kö rn yezet bi ztosítása. am i a gondozorrak tes ti. értelm i és szoc iális képe. ségeit
segít kibo ntakozrarni.
A kommunikáció egyéne nké nt vültozó l eh etősége inek reltérképezése. a gondozottak
állandó ösztö nzése a számukra lehetséges önkifej ezés i módok tuda ros alkalmazására,
gyakorlására.
A go ndozotta k mozgásállapotá nak lehető ség szerinri j a vírása. a meg l évő funkci ó k
állandó fejlesztése. az önállóan kivitelezhető mozgások udra lehetőségek fo lyamatos
ki használása.
A szoc iáli s készségek, rársas kapcsolatok . elem i magatartásfonnák megi sme rtetése,
é nkép. ö ni smeret kialakulásának e lősegítése.
A szabadidős és játéktevékenységben va ló aktív részvétel elősegítése.
S zoros kapcsolauartás a sz ül ő kke l. a szü l ő-gye rek kapcsolat segftése érdekében, a
zü l ő k szakmai segítése. teherme ntesítése.
Mode rn cech ni kák. áll apo thoz alka 1mazkodó terápi ük bevezetése és a fej 1esz tő gondozás
folyamaros alkalmazása.

Családsegítés és gyermekjóléti alapellátás
A Csa lád- és G yermekjó léti Központ a látóköré be kerül ő gye reká részére minden
segítsége t megad annak é rdeké be n. hogy a gyermekek emberi méltósága ne szenvedjen
csorbát, problémájuk megoldásához életkorukn ak m egfele l ő módo n. szükségle te ikre
reagál va adekvát megoldáso kat. válaszokat kapja nak az őket körül vevö ktől. A
csalüdsegítés sorün a szociális és/vagy me ntálhigié nés prob lémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló szemé lyek. családok számára. az il ye n helyzethez
vezető okok megel őzése. a krízis helyzel megszünteté e, valami nt az életvezetési képes ·ég
m egőrzése célj ábó l nyújr kü l ö nböző szolgáltatásokat az egység.

A család- és gyermekjó léti szolgáltatások szakmai alapelve i
•

•

•

Emberi 111é /1ósúgho:. önrendelke:éshe: való jog
A szociáli s mun kát végző munkatá rs a szolgáltat<.isok nyuJtasa során ne mre. fajra.
va llási meggyőződésre , nemi hovatartozásra való tekintet né lkü l végzi tevékenységét.
Az egyéni értékek . valamin t az ügyfél döntési jogünak fig yelembe véte lével alakítja ki
a szakmai kapcsolatot. Az ügy fé l és a szociáli s munkál végző munkatárs ka pcsolata.
egy üttműködése a bizalmon alapul.
S:emélyiségijogok lis: 1ele1hen /artása
A szociá lis szake mber fel e l őssége az ügyféllel kapcsolatos írásos és szóbeli
info rmác iókaL fel e l ős kezelése, va la rnint a titoktartás . A munka során a munkatársak
tudo mására jutott - az el látotta k személyiségi jogait é rintő - adatok és té nyek
nyil vánlartásáru és kezelésére \'Ona tkozöan kö te lező az adatok védel rnérö l szóló
jogszabályok és a S zociá lis Munka Etikai Kódexébe n e l ő írt ak be ta rtása.
A c.rnhíd iinrendel/.:e:ésének 1úm oga ltÍ.l'll
r\ családsegítő .;zolg<il tatás nyújtása során a SLOci<ilis Munka Eti kai Kódexének
e l ő írásai nyújtanak támpontokat a se g ítő kapcso lat kialakításföan . ...\ z ö nre nde lkezés
támogatásának elve i'bszefi.igg a legkisebb beavatk ozás e lvével. me ly szerint a
c:--al<idsegíti.Ss minden területén minde nko r úgy kell konzultálni. scg írséget nyújtani.
e ll á tást bizrosíta11 i. hogy az csak a lehe tő legk isebb mértékben tegyen bármit a
fel hasz nál<'>!- hchctt.

l..J.

•

•

A csulúd iill '!,Vlldoskndúsi k<!JJl'SSl;g(;l/d násí1<!si'
Öngo ndo:-, kod <ísi ké pességü k erős ítése érdekében a csa lád:-.egítö :-,zolg:á lrnt üsokat nyúj t.
il let\'e más segítő beavaü:ozásokal aj ánl fel és szer\'ez az igénybe vevők :-.zámára.
tájé koztat ezek igénybe \·é telének fcl té tclc iröl és eljárásairól. Szü kség eseté n
kapcsolatba lé p a szo lgáltatókkal é: közve títi feléj ük a csal ádo t. képv iseli é rde keiket a
rn ás ik szolgáltaLó va l folytato n tárgyalásba n. A csal;ídtagok beleegyezésével és
egy üttműködéséve l e rősíti és mozgósítj a a család rendelkezésé re ál ló társas t<ímogató
há lózacokat. szükség esetén a csa láddal együtt bevonh ató. m ozgósíthmó fo rráso ka t
ke res .
Egységes s-::.aknwiság elve
A Család- és G yerme kj ó léti Központ a Szociális Mu nka Etikai Kódexének betartása
melle tt egységes szakmai proto ko llok men té n végzi m unkáját. ame lynek fontos része a
munkatársak közötti egy üttműködés.

A Család- és Gyermekjóléti Központ célja és feladata
Célja:
Az egyének és a családok é leLvezetési ké pességének megő rzése. valamin t az egyén és a
család életé ben jele nrkezö p roblé ma megszüntetése é rdekébe n:
• szociális . életvezetés i és me ntálhig ié nés tanácsadást nyújt,
• segítséget nyújt az a nyagi ne hézségekkel küzdők számára a pénzbeli , természetbe n.i
e llátásokhoz. továbbá a szoci<lli s. gyerme kvédelmi , foglalkoztatás i szolgá ltatásokhoz
va ló hozz<íjutásban,
• meghallgatj a az egyé n, c salád panaszát és lehetőség szerint intézked ik annak o rvoslása
é rde kébe n,
• a csa l ádsegítő e l őseg íti a családban j e lentkező krízis. müködés i zava rok. illetve
konfliktusok mego ldását.
• e llátja az együttműködés i kötelezettségből fakadó fe ladatokat.
• tanácsadást nyújt a tartós mu nkanélkü lie k, a fi atal m unkanélkülie k, az adósságte rhekkel
és lak hatá i pro blé mákkal küzdök. a fogyatékossággal é l ők. a króni k us betegek. a
szenvedélybetegek. a pszichiátri ai betegek, a kábítószer- problém ával k üzdö k, illetve
egyé b szoe i<í.l isan rászorult szemé lyek és csa ládtagjai k részére.
• a családo ko n belüli kapcsolaterösítést szolgáló közösségépítő, családko nzultációs.
ko nll iktuskeze lö mediációs programokat és szolgáltatásokat müködtet,
• e l ősegíti és ösztö nz i a humán j e l l egű civil kezdeményezéseket.
• veszélyeztetettséget és a kríz ishelyzetel ész l e l ő j e l ző re nd sze rt működte t. enne k
ke retébe n szervezi a szoc iá lis és egészségügyi szolgáltatók. intézmé nyek. az o ktatási
intézmé nye k. a pártfogó relügyelö i és j ogi segít ségnyújtó szolgálat, valami nt a
társadalmi szervezete k. egyházak és magánszemélyek részvé teléL a mege l őzésben.
• fe lhívja a települési ö nko m 1ányzar fi gyelmét egyes szociáli san rászorul l csopon o k.
személyek spec i<í.l is szükséglete ire. a kirekesztődés veszé lyeire és az e llátó rendszer
esetleges ruá nyosságaira.

F ó1Jb feladatai :
•
•
•

A gyermekj ó lé ti e llátás és szolgá lta tás által á nos fe ladata a gyermek csal ádba n t örténő
neve lésének e l őseg ítése.
A gyermeki j ogokról és a gyermek fej lödését bi ztos ító támogatásokról való tájékoztat:.ís.
a támoga tásokhoz való hozzájutás segítése.
A
csal ádsegítési .
csa lád te rvezési .
pszichológi ai .
ne\·elési .
egészségügyi.
mentálh igié nés. káros szenvedélyek megelőú:-,é t célzó ta nácsadás. vagy az eze khez
való hozzáju tás me gsze rvezése.
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•

•
•
•
•
•
•
•

•

Vál sághely1cthcn k\·ö dra nd ós anya tániogat;b a. -,cgítcSse. tanácsokkal ,· aJ1~ cllátá:--;1.
va lamint :-;zá111ára a családok átmeneti otthonában igén ybe , ·chetö e ll átá:-- hoz való
hozzájmás szervezése.
Szabad i dős programok szervezése.
H ivaralos ügyek intézésé ne k segítése.
Speci á li s szolgáltatások müködtc té sc.
Tartós munkanélkü liekke l végzett szoc iális munka. Munkae rő -piaci reinregrációt
e l ösegírő programok biztosítása az igénybe vevők számára.
Adósság terhekkel küzdő személyekkel. családokkal va ló mu nka. Adósságkezelési
tanácsadást nyúj t. illetve a pénzbeli támo gatásokhoz való hozzájutásban közremüköd ik.
A kriz íshe lyzetben lévőknek ta rtós élelmi szert ad, maximum 5 nap időrartarma.
Müködteti a Mun/.:.an élkiili Fiatalok Tanácsadó lrodcijú1. A MUFTI feladata i között
kieme lte n jelen van a XV. ke rületi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (GY IÖK)
tevéke nységének koord inálásában való közreműködés. valamim a XV. kerül eti
Kábírószerügyi Egyezrerő Fórum (KEF) munkájában való aktív részvéte l.
Szervezeti egységén belül végzi a haj léktalanok nappal i ell átását. szervezi és bonyolítja
a XV. ke rü letben az utcai szociális munkát (Na ppali Melegedő és Uf(:ai Gondo-::.ó

Szolgcílat).
Más intézményekkel

történő együttműködés

módja

Az Egyesíte tt Szociáli s Intézmé ny kapcso l ~Hi hálója:
,... Fenntartóval. felügye leti szer vekkel
A Budapest Főváros XV. ker. Ö nkorrná nyzara Po lgám1esreri Hi varalúnak vezetői vel
és munkatársaival: a szakmai működésse l és gazdálkodással össze függő feladatok
son.ín való együttműködés.
Gazdasági Működterés i Közpo nt. a gazdálkodássa l és é püle tmüködtetéssel
össze fü ggő fe lada tok teljesítése során.
Társ inrézmé nyek, társszolgáltató k, re ndvédelmi szervek. pártfogói felügyeler.
egyházak, c ivilek. ö nkén tesek vezető i ve l , szoc iális ü gyintéző i ve l : je l zőre ndszer
működtetése. együttm űködés kialakítása. új szolgáltatások indítása. napi aktuáli s
feladarok elvégzése. tapasztalatcsere.
Mag yar Államkincstár. Szociális és Gyermekvéde lnli Főigazgatóság , BFKH
Szociál is és Gyámhivatala: az e ll enőrzéseket végző szervekke l fo lymatos az
eg yü tt működé s ill . a konzultáció a hau:llyos jogszabályok szerinti műk ödés
megvalósítása tekintetében.
BFKH rv. kerül e ti Hi vatala Foglalkoztatási Osztály munkatársaival a kerületi tartós
mun kané lkü liek ellátása kapcsán a sze rvezettel való hatékony együttm űködés
érdekében.
r
Szociális ágazatban
A Család-, Ifjúság- és Népesedéspoliti ka i Imézer. a Szociáli. és Gyermekvédelmi
Fő igazga tóság munkatársai val való együuműködés : szakmai szolgálrarások
szervezése, módszertani ké rdések egyeztetése .
Szakmai mu nka kapcsolat a szakmai érdekvédelm i szervezetekke l.
.,_ Egészségügy tcrülctéröl
Föv~1rosi kórházak szociáli s munkásaival, e lsósorban a szociá lis szolgálratások
igé nybe, ·é telé,·el kapcsolarban. valarninr a je l 7őre nd ~zc r i kapcsolat tartás céljábó l.
A ke rület háziorvosaival. szak m,·osai val.
,... Oktatás rerül etérö l
K ic mc ilc n romos az cgyüttmü ködb; a Sal k:a házi Sára Kato liku s ,\ ltalá nos b ko la.
Szak.közé pisko la. S1akisko la é.-.; Fejle:mö \Je,·elés-Ok ratá:--t Végzö Iskolával.
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A k~ rület i és rövárosi közoktat:ls i inthményekkcl a közösségi munka
megszervezése. ö nkémes munk~í ra diákok fogadása.
Elsőso rba n szakirányú - szociál is közép- és rclsőoktat ás i iméz111ényck terepgyako rlatra hallgatók fogadása.
Egyéb együuml'1ködések
Szociális és Rehabilitációs Alapítvány
Csokonai Kulturáli · és Sport közpo nt: műve lődés i . ku lturál is kapcso latok tárházát
nyújtja a XV . ke rület. Az itt ki a lakítoll munkakapcsolatok segítik a szoc iális
szolgáltatások bemutatását a tágabb körn yezet irányába.
RÉPSZOLG
K ft.,
Palota-15
Kft..
a
hajl éktalanok.
megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatását e lősegítő programok közös szervezése.
Tartalmas kapcsolat a lakult ki a kerületi kü l ö nböző val lás i fe lekezetek vezető i vel és
önkénteseivel.
Folya matos a kapcsolat a kortárssegítőkkel, a civil szervezetekkel.

III. Fejezet
Az ellátandó célcsoport j ellemzői
Környezeti adottságok
A kerü let terüle te: 26.95 km 2. A XV. kerül eti lakott lakáso k száma: 34.222 (a 20 1 1. évi
népszámlálás adatai alapj án). A ke rület lakosai nak szá ma 20 13 augusztusában 80.573 fő vo lt.
Népsűrűség kb. 3000 fö/km 2 .
B udapest XV. kerü le te három tön é nctil cg j ó l el kü l ö níthető, ill etve megkülönbözte tett terül eti
egységbő l áll. Ez a háro m része a kerületnek - Rákospalota. P estújhe ly és Újpalota. E
terülerré. zek azonban sem építészeti szempontbó l, se m az o tt é l ő e mberek társadalmi. szoc iális
helyzetét figyelembe véve nem teki nthetők teljesen ho mogénnek. Ez még Újpa lotára - amely
egy tipikus nagyvárosi lakó telep - is igaz. mi nt az a késő bb i ekben fe l. orol t adatok tükrébe n is
látható. Ez a homogenitás még ke vés bé mondható e l Rákospalo táról, aho l a családi házas
kertvárosias lakóövezet (R ákospalora-kercváros) me llett. létezik az Öregfalu n evű terül et, a
maga régi építés ű paraszrházaival, illetve újo nna n felépült lakóte lepi lakásaival. társasházaival.
Emelle tt még sok kü l önböző időszakban épült településrész alkotja Rákos palo ta egészét. Ilye n
többek között a Rákospalo ta-Újfalu és az egyedi ado ttságokkal rende lkező M ÁV- telep. Még
talán Pestújhely té rsége - családi házas, vi ll aszerű épül etekk el beépített telep ül ésrészként - a
leghomogénebb rész a XV. kerületet alkotó háro m városrész közül. Még meg kel l emJíteni.
hogy létezik az egyko1i l aktanyaépü l etekbő l kialakíto tt Szi las-parki lakótelep, amely ugyan
Újpalo ta me lle tt van, de több szempo nt miatc se m kapc o ló<lik szervesen az óriási lakóte lephez.

Az ellátandó célcsoport j ell emzői
A XV . kerü le t lakosságának szociál is he lyzetét - többek közö tt - a fog lalkozta to tt né lküli
háztartáso k, valamint a rendszeres munkaj övedelemmel nem rendelkező aktív korúak arán ya
jel lemzi. Ezek az é rté kek j e lzik a re ndszeres munkajövedelem hiányához (inaktivitás,
e ltan ottság) kapcsolódó családok megélhetési nehézségeit. A kerület lakó né pessége
e l őreha l adott mértékben elöregede tt. gyenge a tern1észeces reprodukc iós képessége. A
fi atalkorúak ará nya al acsony. ame ly a né pességsóm fenntartását veszélyezteti és további
jelentős mértékű természetes alapú népességfogyást vetít előre hosszú tá vo n.
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Budapes t XV. k erület n é pességének szúrna lSl90-ben. 2001-hen. 2011 - be n

* 201 1. októberi

2011 :;:
79.6-l5

2001
86A53

1990

Év
XV. kcrü leli lakú né cssé !l össLcscn

95.593

:íllapol.

Budapest XV. k erületi lakosságának száma és kormegoszlása 2010, 2011 , és 2012. j a nuár

l-én

(év/fő)

kormegoszlás

2010

2011

2012

0-18 év

12 977

12 431

12 177

19-60 év

4 7 305

48 7 12

48 4 18

60 év felett

19 51 0

19 5 10

19 637

összesen

79 792

80 653

80 232

Budapest XV. k erület adatai nemek és népsűrű ség szerinti bontásban

200 1
20 11

Férfi

Nő

Összesen

Néps űrűség

fő

fő

fő

( fő/ km 2 )

40.046
36.435

46 .407
43.2 10

86.453
79.645

3. 163
2.956

A Budapest XV. kerületi lakosság gazdasági aktivitás szerint (20 1 1. év i népszámlálás)
Foglalkoztawu

-35.113

Munkanélküli

4.685

Eltartou 1 Ö:;,;,cscn

1lnak1ív

Fogl:ilkona1on

kereső

.

22.669

-

Munkanélkü li

Inaktív
keresö

Elianon

ö,sze:;.:n

:vlegosz lás. százalék
~

17.178 79.645

44,l

5,9

[28,5

21 ,6

100,0

A XV. kerülelbcn 2 376 fő rcgiszLrált á ll ásk ereső L tano uak nyi lván 2013 . augusztusban. A
20 13 . szepte mberi záró napon a Nemzeti Foglalkoztacási S zolgála t regiszterében 484.1 ezer
á lláskereső szerepelL. amely az el őző hó naphoz képest 1,6%- kal (7,8 ezer főve l ) . míg az e l őző
év azo nos hónapj ához képest szignifiká nsabb mértékbe n. 8, 1o/c-ka1 (42,6 ezer főve l ) csökkent.
Az i d őse k á lLalános jellem zője. hogy akkor kérnek segítséget. am ik or a csah.íd i viszo nyaik
változása, fe lbo mló kapcsolataik, egyedüllél. anyagi , gazdasági helyzetük gyeng ül ése
fel erősöd ik és az egészségi állapolllk rom lása. akti vitásuk csökkenése. ö nellátási ne hézségek, a
nö vekvő rászorulLság megjeleni k a mindennapja ikban.
A 2011. év i népszáml álás tartós betegségre. ill etve fogyaté kossá gra vo natkozó ké rdése ire nem
volt kö te lező a válaszadás. a kérdés re a megké rdezett főváros i la kosok három negyede válaszolt.
Közülü k 66 .394 rő (a né pesség 3.8% -a ) mo ndta magáL valamilyen fogya tékossággal é l ő ne k .
Szám uk l 99c- kal. népessége n belüli arán yuk 0 .8 száza lékponual csökkenl tíz év alatl. Közöuük
tová bbra is több a nö (5-J.l/é ). A fogyatékos és a nem fog ya tékos embere k ko rsLrukrú rája
j e lle111 zőe n elLér cgy111ástól. A fogyaLékossággal é l ő k között ki sebb (-J..8 9l.) a gye rmeke k és j óval
nagyobb (S Y-i ) a 60 éves és idősebbek arán ya . A nem fogyatékos embe rek esetében e zek az
arán yok 12 . ill e tve 2-1-rc A fogyatékosságga l él ő k 291/i -á nak az ál talános iskola 8. évfolyama.
illetve az éreuség i volt a leg ma gasabb befejezett iskolai végzettsége. KcrüleLi a<lalOk ne111
állnak re ndelkezésre . Az É>JO. FENO kli e nseire nagyfokú he te rogen itás je llem ző éle tkor.
1-.tírkép. szocinkulturál is hátté r tckin1ctéhc11 cgya rün t.
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A e aládo k e etében a legjellemzőbb veszélyeztető tényezők közé sorolhatók:
• a zociális veszélyeztetett ég (lakhatási problémák. díjhátralék) .
• a szegénykuJ túrából fakadó életvezetési, zocializáció problémák ,
• menráli és addikto lógiai betegségek és az ezzel járó devianciák megjelené e a
családban,
• párkapcso lati problémák, egyszül ős családok,
• inaktív lakossági csoport magas lét zárna,
• kriminalizálódás mind a felnőttek, mind a gyermekek körében,
• iskolai beilleszkedési zavarok.
Jellemző probl ématerületek a Szolgálatot fe lkereső k körében:
• Megélhetési problémák
Jövedelem nélküliség, alacsony jövedelem a napi működést és életvitelt teszi
bizonytalanná. Ennek következménye a hátralékok megjelenése, a különböző fizetési
kötelezettségek halasztása, az alapvető szükségletek kielégítésének labilitása.
Szorosan összefügg a probléma a foglalkoztatási helyzettel , a megoldást nehezíti az
érintettek egészségügyi és mentális állapota. Mindez együtt marginalizálódási
fo lyamato t eredmén yez, a legnehezebb helyzetben lévő k nehezen tájékozódnak,
igazodnak el a hivatalos elj árásrendekben. A tájékozatlanság kiszolgáltatottá teszi ezt a
csoportot, érdekeiket gyakran nem az .,elfogadott" eszközökke.I próbálják érvényesíteni,
ezzel konfliktus helyzeteket is teremtenek, amely a negatív megítéléseket erősítheti.
• Foglalkozrarással, munkavégzéssel kapcsolatos problémák
Munkahely el vesztése, munkaügyi problémák, elhelyezkedési nehézségek. A
munkaerő-piaci elvárásokhoz nem illeszkedő egyéni tudás, végzettség, mobili tás.
Munkaadói oldalról hátrányos megkül önböztetés (nem, származás, életkor,
gyerekszám).
• Lakhatással kapcsolatos problém6k
Lakásfe nntartási adósságok, lakás-karbantartási gondok. Lakáshoz j utás szű k
lehetőségei . Lakáselvesztés veszélyei. A problématerület szorosan összefügg az
alacsony jövedelmi helyzettel, de e nnél sokkal zélesebb lakossági kör érintett.
Növekszik azon lakosok száma (bérl ők és tu lajdo nosok vegyesen) aki knél a lakhatás
veszélybe kerülhet, ezáltal minden téren veszélyeztetetté válnak, a probléma kezelése
önkormányzati és állami fel el ősségváll alást igényel.
• Kapcsolati problémák - mentálhigiénés problémák
Családon belüli és más személyközi kapcsolati konfliktusok. Kapcsolatok teljes hiánya
és az elmagányosodás is ide tartozik. Családi kapcsolati nehézségek érintik a
kommuni kációs zavarokat, az erőszak megjelenését, a bántalmazást, a gyermeknevelési
problémákat. Következményként jellemzően megjelennek az általános beilleszkedési
zavarok, lakóközösségi konfliktusok. Egyértelmű , hogy a bizonytalanná váló
egzisztenciális helyzet, a környezeti negatív hatás felerősíti a konfliktusokat, gyengíti a
kapcsolati kobézióc. ugyanakkor a jól működő kapcsolati háló segít kivédeni a kü l ső
veszélyeztető tén yezők et.
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IV. Fejezet
A megva lósítani kíván t program bem uta tása . a l ét rejövő kapacitá sok , a nyújtott
szo lgá ltatáselemc k, tevé ke nysége k leírása. va lam int a fe ladatellá tás sza kmai ta rta lma és
módja, a b iztosított szolgáltatások fo r mái és köre
A Szakmai Progra mban rögzíte u tevékenységek meg\'alósításár61 rn inden év e lején Munkate rv
készül. me ly tartal mazza a heti . havi. éves vagy a fo lyamatos megvalósítás ütemezését. A
színvona las szakmai mun ka megő rzése. a haté konyság növelése é rdekében az ESZI
rn unk aLársai rendszerese n részt \'esznek konfe renc iáko n, továbbképzéseken. Erre vonatkozóan
az imézmény minden évben Továbbképzési Tervet kész ít.

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás
A gyerme kek és családjaik. a szociál isa n rászorul ók részére ott honukban, ill etve
lakókörn yezetükben nyúj to u szo lgáltatáso k. amelyek öná lló é letvite lük fe nmanása. valam int
é letko ruk ból. egészségi. fizikai és me ntál is áll apOLukból adódó he lyzetük. esetleges problé müik
megoldásában nyúj tanak segítséget az igénybe vevő k szám ára.
É tkeztetés
A Szociá lis Kon yh a az étkeztetés ke retében azoknak a szoeiál isan rászorultaknak a legalább
napi egyszeri me leg étke zési l ehetőségét biztosítja. akik azt önmaguknak. illetve ö nm aguk és
elta rtottjai k részére tartósan vagy átme ne ti je llegge l nem képesek biztosíta ni .
Étkeztetésbe n kell részesíte ni azt az i gé n y l ő t. illetve álcala e ltan onar is. aki kora vagy egészségi
á llapota mi au nem ké pes az é tk ezésről más módon gondoskodni . Az étkeztetés igé nybevéte lét
jöveue le rn vizsgálai el őzi meg.
A hajlékta lan. fogyatékos szemé lyek. pszichiátriai betegek . .-zenvedé lybetegek ré:zére
l e h et őséget ke ll biztos ílani az é tkeztc lés igénybevételére, illeLve segítséget kell nyújtani a saját
lakóhe lyükö n tö rté n ő étkezés biztosítására.
Az étkeztetés fo rmá i:
• he lyben fogyasztás.
• elvi tel.
• házhozszá l1írás.
Az é tkez tetés rő l igénybevéte li naplót kell vezetn i. Az étkezte tés keretében főétkezéskén t
legalább napi egyszeri me leg éte lt kell bizLOsítani. Ha az é tkezésben részes ül ő szemé ly
egészségi á llapota indo kolja. a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részé re dié tás
étkeztetést kell biztosítani . Igény eseté n a munkaszüneti és p i h en ő na pon tö né n ő é tkezte tés
feltéte le it is biztosítani kell. A házhozszállítás nál a szolgáltató az ebédet közvetlenül az
e ll átottak lakására szállítja.
Kö-:.össéú é1ke-:.és
A Budapest XV. ker. Zsókavár utca 24-26. szám alan kialakított Szoc iális Konyhán (Paj tás
é tte rem ) kedvezményes té1ítés e lle nében. lakossági szolgá ltatáské nt közösség i é tkezést (napi
egyszeri ebédet) le het igénybe vennj . A közösségi étkezés díját a helyszíne n a s zolgáltatás
igénybevéte le e l őtt kell megfi zetni . H ét főtő l -pé mek ig 11 és 15 óra között tan nyitva a telephely.
Be fi zetni egy hétre/egy hónapra is lehet a he lyszíne n mi ndc n hé t főn és kedden 9- Lő l 10 órá ig.
Le hetőség van meghatározott napokra 1s e löre be fi zetn i és vá lasztani a menük közül.
Amenn yiben Ya lak i le aka1ja monua ni az e l őre megrende lt ebédet. ezt két nappal e l őbb
sze mélyesen. ,·a gy írúsban teheti meg.
/111é-:.111é11ve11 /..:friili r;Yern1e /..:érke-:.1erés
. \ 328/20 11 . ( X IT.29.) Korm. rcnuc lct 13/ .-\. ~ -a alapján bC\"CZC lCll ún. S7Lin idci
gyermekétkeztetést a Pajtás étte remben bitos ítja az ESZI TerL"ileri Gondozás . Ennek a
szolgáltatásnal\ a l\e reté ben az öszi. téli. tavaszi tan írá-,i -.,z ünctbcn 'alarnim a nyári canítási
..;z üner k gal<íhb -L\ rnunbna pj án. 10 \'ább~í a1. ezen idötarwmra csó . a bölcsődei d lütás Lnyújtó
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intézmén y és az óvoJa zárva tartá sának i uőra rta ma alatt i munkanapokon a gye rmek lakóhelye
vagy - ha a gyermek é lecYitc:lszerüe n a bejelenteu tartózkodás i he lyé n lak ik - tartózkodás i he lye
szerinti települési ö nko rmányzat a dé li meleg főét kezés helybe n tö rténő e l!'ogyasztás<:1nak
megszervezésé rő l go ndoskodi k.
Hé/\·érd n m ·irl'a Wr!Ó 5-:.ociúlis Ko/1\·lw fe!adaw
Biztosítani a hé tvégi me leg étkeztetést a szociális étkezés ben része sül ő e lláto ttak számára.

Házi scgítségnvú jtás
A luízi segítségnyúj tás a szükség szeri nti segítséget nyújtja saj át lakókörn yezetü kben azoknak
a fogyatékos. szoc iáli s. vagy egészségi állapotuk miatt rászoru ló személyeknek , akik az
é letvitelükhöz szemé lyi és körn yezeti tisztaságuk biztos ításához. társas kapcsolataik
á polásához, kulturális igén yeik kielégítéséhez, é rdeke ik véde lmé hez igénylik ezt a
szolgáltatás t. A házi egítségnyúj tás m unkan apoko n hétvégén. il letve indoko ltság alapján.
ünnepnapoko n is igénybe ve hető. A házi segítségnyújtásba n részes ülök gondozási sz ükségletét
figyelembe véve kerül meghatá rozásra. hogy az igénybe vevő a szociális ·egítés vagy a
személyi gondozás t veszi igénybe .

Nappali ellátás
A nap pal i e llátás e l sősorban az idős koru k. egészségi állaporuk. me ntális he lyzetük, ille tve
hajléktalanságuk miatt önmag uk c llátás;h a részbe n ké pes fel n őtte k e llMását szolgálja. Az
ellátási kötelezettség továbbá kiterj ed a 3 évesnél idősebb felügyeletre szo ruló fogyatékos.
ille tve ami sta személyek napközbeni tartózkodásá nak. társas kapcsolata inak, napközbe ni
é tkezte téséne k, higié niai szükséglete inek kie légítésére és megszervezésére .
Id őseket Segítő Szolgálat, Időseket és Demenciával É l őket Segítő Szolgálat
Az e llátás az időse bb korosztál yhoz tartozók részére és a demens betegek számára bi ztosítanak
a nappali órákban hasznos időtö ltés t, tár sas programokat. kézmü ves foglalkozásokat. kulmrá li.
programo kon való részvéte lt, étkezést.
A; ellálás böosíz ja
• a tagok has znos időtö ltését.
• a tagok részére - a ház ire ndbe n meghatározott nyitva tartási időbe n - a Szolgálat
helyiségeinek. be re ndezési és fe lsze re lési rárgyain ak térítésme ntes használ arát.
• az é tkezést,
• egyéb szol !.!ál tat<ísokat.

Értelmi Fogyaték. osok
.
Napközi Otthona (ÉNO)
Az é rte lmi akadályo zottsággal é l ő ember egész éle té n át pedagóg iai, szociá li s segítséget igénye l
saját e mbe ri éle té nek megvalósításához. A fe lnőtt életkort bemuta tva egyre nagyobb teret kell
ad ni a zociális j e ll e m zőknek. A szociális adaptác iós akadá lyok a fe l n ő ctkorban sokkal
erő teljesebben j e le nnek meg, mint isko láskorban. A nevelés célj a nem csupá n hosszú idejű
intellekmális . egítés, irányítás a fejlödé ben. hanem lega lább annyira az adaptív visel kedé. .
magatartás kialakítása és a szoc iális ko mpetencia e lé rése. va lami nt a személyes és szociális
imegráci óra tö rekvés. A felnőttkor az e m beri é let közé pső , legaktívabban alko tó, ö nki telj esítö
zakasza. A sérü lt emberek esetébe n a te lj esítő képesség. a csel ekvő képesség ne hezítettségével
lehet talá lkozni. dc ön magában ez 111ég nem akauál ya a személy iség kibo ntakozásá nak. Az
ö nmegvalós ítás. a szemé lyiségben rejl ő lehető égek é rvé nye: ítését jele nri . A sé rül tek között
több a személyi. égében károsodott e m ber. de e nnek e l sősorban nem a te ljesítmé nyben való
akadályozottság n o ka, hane m a le he tőségek e légtele nsége .
Ezért az a fe ladat. ho gy olyan leh etősége ket kínáljanak fe l számukra. amel ybe n bizo nyíwn i
tudják az elmúlt évek azon kutatási tapasztal atait. hogy az é rtel mi leg akadályozo tt f'e l nőueknél
a kibontakozó tanu lüsi képesség nagyobb. mi nt azt az e l őző időszakokban fe ltételezték . Az
akadál yozo tt em be r el sősorban e m ber a maga egyed i meg is méte lhete tl e n lé tével és csak
má:-;odsorba n kCi rosodo tt. sé rül t. Ember mi vo ltában több az általános . m int az e lté rés . A
kí:-.é ré:-;be n az e mbert középpontba hel yező go ndo lko<lCi:-.:-.al szükséges a közö:-, vo ná:-,o kra.
szükség letekre gunuo lni. és azok kielégítéséhez hoaáj áruln i.
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{NO u/m1\:-,o/.,zú/1u1ú wi
• igény -,zeri nt melcg ékkm billosít<.ba.
• ~za badidö.;; programok szerTezé-,e.
• -.;zük:-.ég :-.Lerinl az egé,1,z,1,égügyi alapel lfüás meg~ze rve7ése. a szake ll át<bokhoz való
ho7.zújutás ~egí[ése .
• hi vatalos ügyek in tézésénd segítése.
• munkavégzés l ehet őségé nek szervezése,
• életvitelre vonatkozó tanácsadás. életveze[és segítése.
• speciális ö nszerveződő csoportok támogacása. mlíködésének. szervezésének segítése.
Fe;tes:1ö. kö:össégépí1ő programok
• gyógytorna,
• tcní.ri ás úszásokrat<.í.s.
• tánc.
• kézmlí\'es foglalkozások.
• kerékpározás.
• háztartási ismeretek.
• kézmlí ves mlíhely.
• kerékpáros túrák.
• gyal ogtúra.
Fejlesztő Gondozó Központ (FENO)
Az egység a súlyosan halmozottan sérült gyerekek. fiatalok és fe lnőttek nappali el látá ár
biztosítja. A súl yosan és halmozouan ·érült gyermekek és fe ln őnek napközben i ellátcísa ma
még ni ncs országos szinrlí lefedettséggel megoldva . Budapesten csak két he lyen (az egyik a
XV. kerület i) mlíködik olyan nappal i ellátást nyúj tó intézmény, aho l úlyo an halmozottan
sérült embereket látnak el. Ezért kiemelten font os. hogy a más kerületben. illetve Budapest
agglomerációjában é l ő. családokban nevel k edő súlyosan halmozotcan sérü lt gyerekek és
fe lnő tte k is igénybe tudj ák venni a FE~O szolgáltatásait.
Az egyéni foglalkozások lényeges [erületét al kmják az ellátottak nevelése. valamint fej le ztése.
Ezeken a fog lalkozásokon a szakember és a gondozott intim , védett helyzetben vannak . ahol a
közös mu nka és egymás alapos megismerése a leginkább lehetséges. A komm unikáció - mint
fej lesztési terület - fo kozott figye lmet kap ezeken a fog lalkozásokon, hi szen a gondozott
kommunikációs jelzése it il yen körü lmények közöli könn yebb észrevenni . mcgli gyclni és
megerősíte ni . Az egyéni fejlesztése k keretében elsősorban új kommunikációs jelzések
kialakítása. m ege rősítése zajlik. minden ell áto ll esetébe n a maga képességei szerint.
A fog lalkozások tartalmazhatnak más fejksztési elemeket is. de szoros kapcsolatban a
kommunikációval. Ez a hel yzet lehecöséget ad a gondozott számára. hogy ellazuljon. kellemes.
megnyugtató ingereket kapj on. r\z egyes foglalkozások anyagát az cl látollak aktuális állapora.
hangulata, ráhangolódási képessége és érde kl ődése is nagymértékben befolyásolj a. A
fog lalkozá oknak állandó részei. jelzései, rituál éi vannak.
Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat
1\ Csalúd- és GYermekjóléti Kii:po111 s-::,el'l'e:eti kere1ei11be/fii111 iíködik o Nappali Melegedő és
Utco i Gvndo:-.ó 5:-.o l~úlat .
.-\ Nap pa li Melegedő a hajléktalanok számára egész évben hétfő tő l \'asárnapig. napi 10 órás
nyi tvatanüssal elérhc:tö. Bi ztosítort a fü rdé:-.. borntvál knzás lehe tősége a szüksége. esz.köziik kel
együtt. valami m rn eleget.lé~i . szé nhit.lrátpótlási . étkezési lehe tőség (zsíros ken yér. rea) is
iégénybe vehelÖ. Alkalmi jelleggel ruhát. cipőt 0,1,ztanak. Csomagmegörzé:--i szolgá ltad:-. i,1,
nilíküdi k. ,\mun kakeresést az internet használ atü,·al. va lam int tcle ronálás i lehet őségge l segít ik.
S:-:ociúlis Mo.rndú1 ml'1ködtcrnek. Cgyi11té1é:-.be11 :-.1:ocifü:- munkások d mogatjük a
haj lékta lannka1.
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Ctcai zociá lis munka
Az Utca i G o ndozó S zolgá latba n végzen utca i :-,zociál is mu nka célja az utd n (átjáró kban.
e rdő kben . parkok ba n. stb.) é l ő haj lék talanokkal való kapcsolatl'elvétc l. majd a kapcsolattart ás
sorün a haj léktala nok tümoga tása. a he lyzetjavítüs elfoegítése. ideüli s esetbe n az ell átó he lye k.
imézmé nyek bevomisüval. Az utcai szociális munk a a lapadarait és az urcai gondozás sorá n
szerzett isme re re ke r és rapaszral at0kat esemé ny na pló ban rögzítik.
• T ájé ko zrarás .
in fo rmációny újtás: A
hajl éktalan
klienscsopo n
tájékoztatása
jogosul tságaikró l. járandó ·ága ikró l. az általu k igé nybe vehető e llárásokró l. Enne k
eszköze a szemé lyes megkeresé s, az e1Te a célra használható táj ékoztató kiad ványok.
szó ró lapo k.
• Szo lgál tatások nyújt:.lsa: A Nappali Me l egedő ben tisztálkod ási, fü rdé si l ehetőségek. téli
krízis i dőszak ba n étkezés, valami m az utca i szoc iáli s mun ké\s el érhetőségé nek
biztosítása. A z utcaj munka során a fe lle lt haj lék talano k számára esetenké nt ko nzerv.
kenyér és te a biztosítása, alkalm i je lleggel ru ha, takaró pó tlása.
• Szoc iáli s ügyintézés : Szállás ke resésbe n. munk akeresésébe n való segírség nyújtás,
egészségügyi krízisell átás. kö zvetítés a m egfe le l ő egészségügyi. mun kaügyi ill.
·zoc iá li s intézmé nye k felé .
• He lyze tfe lmé rés, fe lde rítő mun ka : Az info rmáció k. adato k rögzítése az ú n . . zoc iális
térképe n. A szociá li térké p fo lya matos frissírése. akrua lizálása .
• Beavatkozás krízishelyzetben - krízi sintervenció : Az utcai szociáli s m unkás kö te les
incézkedni , ame nnyiben annak elmaradása a klie ns életé t. vagy testi épségé t
veszélyez te ti .
• Segítő kapcsolat: Az utcai szociá li s munkás és a kliens közö tt segírő kapcso lat j ö het
!érre, szerződéses és szerződése n kív ül i fo nná ba n.
• É rde ké rvé n yes ítés segítése: Az emberi, ál lampo lgári és szociális e llátáshoz való
j ogokró l és l ehetőségekrő l tájé koztatj ák a klienseket. ill etve uz esetleges sé rel mek
o rvoslásához segítsége t nyúj tan ak. Szükség sze rinr az elláro ttj ogi képvi se l ő ve l való
kapcsolattartás támogatása.
• F ilmkl ubo t mü ködtetne k, amely az utcán élő hajlé krala nokkal va ló kapcso lamu-tás
fo ntos eszközeké nr j e le ni k meg.

Csa ládsegítés és gyermekjóléti alapellátás
A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatellátásának szakmai tartalma
A Család- és Gye n nekjóléri Kö~pon t s~erve~e ti keretein heliil mííködik a~ Újpalota i Csalá d- és
Gye nnekjr51éti Kö:pont, a M111lka11élkiili Fia talok Tunúcsadó !rodl!jo és a „ FIÓ KA·· Család- és
Gyermek.jóléti Kö::p onr.
Krízishelyzetbe n max imum 5 napra ko nze rvet bizto sít a rászo rul ó knak . A rászorul tság té nyé t
az esetfe l e lős csal ádse g ítő n kívül a ta nácsadók. valam int a Na ppali Me legedő és Urcai Go ndozó
Szolgálat szociális munkás . urca i szociális mun kás mun ka társa i is megá llapíthatják. A
ko nzerve k kiadásá t az egységveze tő e ngedélyezi .
A kríz isell átáshoz jurás felté te le :
• az e ll átást indoko ló helyzet,
• XV. ke rüle tbe n ta rtózkodás é letv ite l sze rűe n.
• az ese t fe l el ős szociáli s m unkással való együtt111 C1ködés váll alása a bekerü lési he lyzet
j avítása érdeké be n.
A családse gíté · és a gye rm e kj ó lé ti alape llátás rc ladatait a csa l ádegítő. az esetm nedzser és a
w nácsauó rnu nkakö rö khcn do lgozó mu nkatársa k látják c l. A szoc iáli s munka haté kony
megv alós ulását scgírik e l ő a szociáli s asszisztens munkatársak tevéke nysége. A
gyermekvéde lm i beavatkozás m ind ig a gye rmek é rde kében törté ni k és amen nyibe n le hetséges .
a szülőke t támoga ró móJ sze rek is hangsúlyt kap nak. A csa láJsegítő a csa láugo ndozüst te rveze tt
módo n végzi a m('1k ödés i zavarok cllen:-.ú lyozása és a csalüdi kon lliktu . ok mego luüsünak

,-.
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elősegítése

éruekébe n. ~1 legkisebb beav atkozás elve mentén. A gnnuu1ási tcn·ct a szülővel és
a gyermekkel együttrnlik ödYe ké-;?íli el a csa l áJ~egítö. esetmencuz~er. A tervben rögzítik
azokat a fe ladato kat. amcl)ek elvég?ésé,·el a gye rme ket a csa ládjában lehel megtartan i és
elhár ítani a \Cszé lyeztctö helyzeteket. Szük:-.ég _,. Lerinc esetkonferenciát hívharnak össze a
jelzörend~zc r illetékes tagjainak meghívásával és a család részvécelé,·el ann ak érdekében. hogy
összehango lja az együ ttm üködésükel. A gyermek érdekében a "zülö cámogat;.lsának.
megerősítésének céljával kezdeményezhet ik a k ül ö n böző szo lgál tat<.Ísok igénybevéte lé t i:-;. A7
összes körül mény fel tárása után mérlegeli k. hogy a he lyzet rendezhető-e az önkén t igénybe
vehető alapelJátásokkal vagy :zük ·éges-e a gyerekvédelmi gondoskodás körébe tartozó egyéb
hatósági intézkedés kezdemé nyezése.
Feladatai , tevékenysége
1) Minden. a településen él ő gyermek családja. il letve minden zociáli vál ághelyzetben
l évő várandós an ya számára
a)
felvi lágos ítást. tanácsol adnak az i génybevehctő - gyermekek.ke l
kapcsolatos - ellátásokról. támogacásokról. szabadidős program okról.
b)
prevenciós célú programokat szerveznek.
2) Azon gyermekek csa ládjai számára. amelyek gondjaikkal a gye rekjóléti szolgálatot
megkeresik (önként jele nt k ező k ) . vagy amel yek a jel zőren dszer Yalamcly tagja. illetve
szervezete jelzése alapján a gyerekjó léti szolgáim segítségét az önkéntes együttműködés
keretében elfogadják (kül döuek)
a)
ko nkrét problémáikban segítséget nyújtanak (tanácsadás).
b)
segítő kapcsolatban terápiás jel! egű segítséget kíná lnak gondjaik (legyen
az akár életvezetési. gyermeknevelési. sze nvedélybetegséggel,
pszichiátriai betegséggel összefüggő ) megoldásában,
tá moga1j{ik a fenncanó önkormányzat által kötött ellátási szerződés
e)
alapj án biztosított átmeneti gondozási férőh e l ye kre jel entkező
gyerekekel. csal ádokat (.. Aranyhíd" Gyermekek Átmeneti Onhona.
illetve SZÉR/\ Családok Átmeneti Ouhona),
d)
a gyerekek, illetve más családtagok szám;lra (tematikus)
csoportfoglal kozásokat. kl ubokat tartanak.
3) Segítséget nyújtanak azon családok számára, amelyek az önkéntes eg y ü ttm űködés
keretében nem tudják. vagy nem aka1j ák a gyerrneke(ke)t veszélyeztető gondjaikat
mego ldani (ún . kirendelt családgondozás keretében. hatós<lgi ki rendelés alapján).
4) Segítséget ad nak a szüleiktöl kiemelve neve l kedő (ideiglenes hatáll yal elhelyezett, vagy
nevelésbe ven) gyermekek csal ádjainak annak érdekében. hogy a gyerrnek(ek)
visszafogadására alkalmassá és képessé váljana k.
5) A családjukba visszakerült gye1111ekek. illetve fiatal fe l nőttek vi szai ll eszkedését segítő
támogatást nyúj tanak (utógondozás).
6) Felkérésre fi gyelemmel kísérik az örökbefogadási céll al új családhoz kerü l ő gyermek
beille zkedését és tapasztalataikról a felkérő szervnek visszajeleznek.
7) A j e l zőre mlsze rrel kapcsolatban
a)
a jelzések alapján a gondokkal kü sz ködő családokkal fe lveszi k a
kapcsolatot. szükség esetén
o scgno kapcsolat keretében együ t tműk öd ne k (alape ll<.Ítá:-.).
továbbá
o segít:..éget nyújtanak a gyermekjóléti alapel látás ,·alarncly
fo rmáj;1n:.1k igénybe vételére <pl. hölc:-.öde. gye rmekek <.Í tmeneti
otthona ),
o j ava:..lato l tesznek hatós;lgi intézkedésre (védele mbe vételre.
c~al<ít.lbafngaJá:.. ra. gyerchéde lmi :-.zakcllát<.Í:-.ra).

b)

folyamatosan
kapcsola tot tarta na k a gye rekek.kel fogla lkozó
-.;zakem bc rekkel. .. mlíködte ti k.. a je l zőren d szert.
c)
re n<ls7.crcsen szak rna kö7.i megbeszéléseken kon7. ultúl nak a vel ük
szorosan cgyüumlíködö szake m bercsopono kka l.
8) Az önkormányzat szá mára
a)
figyelemmel kísérik a településen él ő gye rekek szociál is helyzetéL.
veszélyez tetettségéL. részt vesz az inrézrné nyen kív üli gyermekétkeztetés
rnegszcrvezésbcn,
b)
szükség esetén körn yezettanulmá nyt készítenek,
c)
felkéré. re rés zt vesznek az önkormányzat által összehívott. gyere keket
is éri ntő dö ntéseket elő ké szítő szakma i meg beszéléseken.
évente egyszer ún . éves tanácskozáson á ttekintik a te lepülésen él ő
d)
gyerekek szociál is he lyzetét és e rről jelentést készíte nek .

Speciális szolgáltatások
1. Az u1cai és /akó1elepi s::.ociális munka vonatkozásában a tenni valók két részre

2.

3.

4.

S.

oszthatók. Az utcai és lakótelepi szoc iális mu nka legal apvetőbb feladata , hogy ne m
szabad hagy ni, hogy gyermek fo lyamaLosa n utcán tartózkodjon. Ennek m egfe l elően
minde n, a ke rü letben terepen do lgozó szakembernek kü lön Cigyclmet ke ll fo rd íta nia a
gyere kekre. Ja vaslat, megál lapodás arra irán yu l. hogy amenn yiben olya n gyereke t
látna k az utcákon céltalan ul l ődörögn i , aki nek he lyzetét nyugtalanítónak tarcják.
haladéktala nu l jelezzék a Csal ád- és G ye rmekj ó lé ti Központnak. Az ő fe ladatuk pedig
az. hogy az esetleges gyermek- haj lékta la nságot azonnal megszüntessék, az utcá n
re ndsze resen cél talanu l l ődörgő ( kallódó-csel len gő) . utcára szoru ló, ottho ni
környezetükben nyugodt dél után i e l fog laltságot nem l elő gyerek ek. illetve
gyerekcsoportok sz<.í.rnára ped ig tartalrnas i dőtö l tést igyekezzene k b iztosítani a k lubok
szervezésével.
M ár több éve segícségec nyúj ta nak kapcsolano rtási ügyekben go ndokkal küszködők nek.
Ezekben az esete kbe n a szociális munkás a gyereket n eve lő és a kapcsolattartási
igénnyel re nde l kező fel nő nekkel megállapodást köt és az e bbe n megfogalmazottak
alapján fo lyik a később i ekben a gyere kke l való ka pcsolattartás.
A kórluí::,i s-;,ociúlis munka teki ncetébe n m inden o lyan kó rházzal. aho l terüle tileg
ille té kes gyerekkel van go nd. együttmüködik a C ·a lád- és Gyer me kjó léti Központ. Így
ezekben a kórháza kban a gyereke kke l. ille tve várandós a ny<:íkkal kapcsola tba n áll ó
szociális eg ítő szake mbe rekkel rendszeres az együtunüködés.
A kés::.enléti s::.olr.:álra1ás (k1íz is-telefon néven) 1998 óta rn üködik. Ez a szolgáltacás az
intézmé ny nyit vatartási idejé n túl biztos ít tanácsadási l ehetőséget, szükség esetén
azo nna li
segítségnyújtást
a
klie nsgyerekeknek.
család tagjaiknak
és
a
társi n tézmén ye kne k.
Óvodai és iskolai s::.ociális seg uo 1el'ékenység: A gye rmek veszélyezcete ttségének
mege l őzése érdekébe n a szoc iá lis seg ítő mu nka eszközeivel támogatás t nyújt a Családés Gye rmekjóléti Közpo nt a köznevelési intézménybe j <író gyermeknek. a gyerme k
családjának és a köznevelé:·i intézmé ny pedagógusainak . Az óvodai és is kolai szociális
segít ő egyé ni , csopon os és közösségi szociá li s munkát végez. vala mint gye rme k- és
ifjúságvédelmi felada tokat lát e l.

To11úcsadcísok
•
•
•
•
•

Jogi Tanácsadás
Háztarnísi adósságJ.:czclés
Fej lesztöpedagógi ai tanácsadás
Pszic ho lóg iai T anác:-.ad ás
É let\'ezctési Tanácsadás

•
•
•
•

:Vkntál higiéné:-. Tanáe:-.aJá:.
Pár- b; családkonzultáció
Családterápiás tanácsadá:-.
\'kJiáció
Crermek és ifi1ísúgi program ok
• Nyitott gyerekklub
• Kamaszkl ub (Találka Kl ub)
• Fiatalok intenzív közösségé pítő nyári tábora
• Kézmüvcs napok
S ;.ociá l is munka csopo rtokkal
• Megvál tozott munkaképe ségűek m u n kae rő -p i aci reintegrációra való fe lkészítése
• Tartós munkanélkü liek m un kaerő-piac i fe l készítő csoportja
• Állás kereső Klub
• Fogyatékkal élő fiatalok csoportja
• Mentálhigiénés csoport
• Tea Ház
• Kanga Kl ub
•
apsugár Kl ub
• Háztartás Kl ub
• e oporto tájékoztatók. szo lgáltatókkal való kapcsolattarn1s
• Fogyasztóvédelmi beszélgetések
E g,·éh s;:,akmai tevékem ségek
• Szakmai konferenci ák szervezése
• Szakmai m ű hel ymunka
• Szervezetfejle ztés
• Szupe rvízió
• Nemzetközi kapc olatok
• Ellárottjogi feladatok
• Önkéntesek foglalkoztatása
• Egyetemisták. főisko l ások terepgyakorlatának vezetése
• Közösségi szolgálat koordinálása
• Szakmai továbbképzések
A Praktikus Életmód Iroda célközönsége olyan családok és egyének csoportja. akik még nem
tartoznak közvetlenül a szociáli san vcszélycztertek közé és a Praktikus Életmód lroda új
·zolgáltatásaillélk igénybevételével el érhető . hogy megtartsák (e ·etleg javít ák) jelenlegi
élethelyzetüket. életkörü lményeiket. A Praktikus Él etmód Troda szolgáltacásainak alapvető
cé lja az é letm inőség javícása, fenntartása a szociális munka eszközeivel. valamint a
memálhigiénés zem l é l etbő l adódóan olyan. az életvitele a l apvetőe n befolyásoló módszerekkel.
eszközökkel. me lyek alkalmasak arra. hogy a j elenlegi szociális problémák enyhítésén túl
megakadályozzák a probl émák átörökité ét.
• lnfo rmációs Ponc
• Egészség megő rzés t e lősegítő . egészségtudato programok. sportnapok (baba-mama
torna, jóga. re laxác i ós/felfrissítő techn ik<.1k )
• .. Kamasz-panasz„ se rdül ők és/vagy szülök köretkn be. zé l getős csoportja
• .. A Bi blia aktua litása a hérkö71lapokban„ - bc:-.,zé lgetö kör
• El őadások ö n ké nte~ck és civi l szcrvezerek bevonásá\·al
• ön~egítö . prevenciós (és támogató) csoportok
• .. Praktik:ík a háLtanJsban·· - ötletbörze
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• Szá111ítógépö kés1s~gkj ksnés
Pmb!t!11w-orie111ú/1 1el'éke11rst!i;d és s;,o/r;ú/rallísok
:\ lartós munkanélküli '>zemé ly munkaerő- p i ac i he lyzetének feltúrása. szociális és mentáli'>
á llapo tának vizsgá lata. azaz a munkára való alka lrnasság vizsgálata sorá n fe lté rképezik:
• a csa!J<li kö rü lmén ye k.
• a lakáskörü lmények.
• az a l ap ve tő fi zikális szükség letek.
• az a nyagi he lyzet.
• az is ko lai végzeuség. szakképesítés.
• az egészségi állapo t.
• a tartós munka nélkü li lé t által okozou é letvezetési problé mák.
• a munka végzés irá nti moti váltság,
• a té nyleges m un kavégzés i képesség.
• a szemé ly iségzavar megléténe k. valamint
• a szenvedélybete gségre vagy fogyatékosságra utal ó tüne tek jellemzöit.
A tartós munkané lküli kli e nssel való kapcsolattartás része az egyénre sza bott fej lesztési
prog ram kidolgozása. A re ndszeres é rté kelések során le hetőség van a programtípus
megváltoztatására az ügyfél élethelyzetéhez alkalmazkodva. Segítséget nyúj lanak a tá rs ult
problémák keze léséhez. valamint a szükség le te khez igazodó. más szo lgáltatáso k
igénybevételé hez.

Há-:.wrtlÍsi adósság ke :.elés
Az e ladósodott egyé nek. családok hozzáj uthatnak minden o lyan in fo rmác ió hoz. egyénre
szabolt segítséghez. a mely által képessé vál hatnak lakhatásuk biztonságos megtartására.
• ln fo rmáció nyújtás
• Egyéni esetkeze lés. ad ósság kezelési szolgáltatás

Munkanélkiili Fiatalok Tanácsadó Irodája (MUFTI)
A MUFTI-ban megj el en ő itJ úsági munkané lkü liség egyik je l l emzőj e. hogy az összeté te lükbe n
zömmel al ul képzeu riata lok tanul ás i kudarcokkal terhelve. negatív isko lai kaJTi e rre l ke rülne k
ki az alap- vagy középfokú kép zés ből. és a m un kaerő-piaco n va ló helyzetük re ndkív ü l
há trányos. Az ifjúsági munkané lkü liség másik je ll e m zőj e. hogy a munkae rő-piac i h:hrán yo k
mellé gyakran. egyéb szoc iális. mentál is és psziché s problémák társulnak.

ln fonnáci ós és wnácsadó s:.olgálratás
• ÁI lás keresés segítése. állás közvetítés
• Pszichológiai és pályaorientác iós tanácsadás
Cso po rtmw 1ka
• El helyezkedési esél y növel ő ké pzések szervezése
• Ifjúsági állás kereső klub
• Ifjú sági ál l ~ískeresö tré ning
• Kerü le ti Ál lás/Ké pzés i Bö rze
• Diákmunka Bö rze
• ltJúsági klub/Durnasarok
• Filrn klub/Gasztro fi llll klub. s zabadidős prograrnok
Koordinációs tevéken ység: a GY IÖK é:; a KEF munkájának seg ítése. támogatása.

S-:.vciális s-:.akosított ellátás
Átmeneti elh elyezést nyújtó intézmény, id ő. korúak gond ozóháza
Gondozó Ház
Célja:
A meglévő tesLi. sze ll emi akti vitás fenntartása. fejle szté:-,e. Ell átja azokat a zolgáluuást igénybe
ve,·ökct, akik önmagukról betegségük vagy má ok miau, ouhonukban idő l egesen nem képesek
gond oskodni.
Feladata:
A Terül eti Gondozás. ame lyen belül működik a Gondozó Ház. különböző szolgáltatások
bizto írásával lehető éget nyújt a kórházi ápolásra nem szoruló, családi ellátást ré zben vagy
teljesen nélkül öző k incézményi keretek között történő átmeneti ellátására. valamint mindazok
zociáli és egészségügyi rehabilitációjára. akiknek az életminö égében kedvezÖllen ( zociális,
fiz ikai. mentális. végleges elhel yezésre v<í.rakoz<Í.S) v<í.ltozás állt be.
Tárgyi feltételek
Az ESZI Egységek épületei, berendezési tárgyai, technikai fe lszereltsége az új. illetve fe lújított
telephelyek tekintetében sok esetben átlagon fe lül inek mondható. a többség esetében pedig
átlagos té.lrgyi fe ltételekrő l lehet említé t tenni. Összességében az adott Egy ég igénybe
vevőinek életkori sajáto ságainak és a szakhatósági el ő írásokn ak megfelelnek a körn yezeti
adottságok. A Gondozó Házban négyágyas lakóegységek vannak. mel yeket ki egészítenek a
közös. égi együul étre szolgáló helyiségek. A m eglévő berendezés és felszerelés a jelenl egi
e l őíráso kna k megfele l ő . Nővérhívó . érték- és vagyontárgyak megőrzéséne k biztonságos
kialakítása rendelkezésre áll . Minden telephel yen a nyil vántartások veze tése. valamint az
adatszo lgálra1ások manuáli san és gépi feldolgozásokkal történnek. folyamata a KE NYS ZI
rendszer használata. A szállítási feladatok ell ácá ánál az ESZl használja a GMK tulajdomí.ban
l évő Suzuki Wagon R személygépkocs it é az Opel Movano kisbuszt, melyre e l sősorban
mozgá ukban korlátozott és kerekesszék.kel köz l ekedő gondozottak vagy csoportok szál lítása
során van szük ég. Az ESZf kizáról ago · ha ználatában az utcai . zociális munka orán egy
Suzuki SX-l és egy Dac ia Dokker sze mé l ygépjármű áll a munkacársak rendelkezésére.
Térítési díj fizetése
Az ESZI álca! nyújcon zol gál1atá ok egy ré. ze téríté ·mentese n vehető igénybe. Il yen a
családsegítés. gyermekjóléti szolgáhatá ok összes. ége. a házi gyermekfe lügyelet. a
hajléktalanok nappali ell átása. valamilll az utcai szociális munka. A többi szolgáltatásért
intézményi térítési díj , ill etve személyi térítési díj kerül megál lapításra a szociális
szolgáltatásokról szóló 7/2005. (lV.4.) ök. rendelet alapján. Az étkeztetésnél bizonyos
e erekben 2 hónapig mód van térítésmentes éckezé re, ha erre írásbeli javas latot tesz a Csalüdés Gyermekj óléti Központ egységvezetője. Az igénybe vevő k előre fi zetik a személyi térítési
díjat az idősek gondozóháza ell ütá . a fogyaté kosok nappali ellátása és az étkeztetés
igénybevételekor. Az idősek nappali ell átása és a házi segítségnyújtás igén ybe vevő i utólag
fi zetik meg az adott szolgúlratá. személyi térícé i díj úr. A személyi térítési díj befizetése az adott
egy. ég telephelyén vagy a gondozónönél ( zá rni a ellenében) a gondozott laká án történik.

Létrejövő főbb

kapacításo k
Az ES Z l-be n 2019 . j anuártó l a7 e ngedé lyeze u állás helyek
A::; cílláshel\'l:k

Egysép./1elephelr 1·agr.feladu1
111egne1·e-:.ése
ESZT Közpnnc

Értelm i Fogyacékosok Napközi
Otthona (ÉNO)
Fej lesztő

159

111e~os:Jáso

Allúshelv
7

17 + 1

(pályázat
terhére)

Go nJozcí Központ (FENO)

Go ndozó Ház

23.5

8

Házi Gondozó Szolgálat

28.75

Időseke t Seg ítő

12.75

Szolgálat.

Időseket és Demenc iával Élőket
Segít ő

.~záma :

!Yl unkokt>r

igazgat<Í. mu nkaügyi ügyi ntéző.
pénztáros/gazJ asági ügyintéző . pénzügyi
ügyintézö. gépkocsi vezetö. technikai
dol!WZÓ
egy ségvezet ő . terápiás munkatárs,
pszichológus. gondozó. seg ícő . tec hn ikai
dolgozó
egységvezetö. terápiás munkatárs.
konduktor, gondozó, seg ítő. technikai
dolgozó
szociál is munkatárs. terápiás munkatárs.
gondozó. techn ikai dolgozó
egységvezető . szoc iáli s munkatárs.
terápiás munkatárs. gondozó. asszi sztens
szociális munkatár ·. terápiás mu nkatárs,
go ndozó. asszisztens. technikai dolgozó

Szolgálat

„ FIÓK A'' Csa lád- és Gyermekjóléti

Közponr
Újpalotai Család- és Gyermekj óléti
Központ
Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó
irodája (MUFTI)
Na ppali M e l ege dő
Utcai Gondozó Szolgálat

21
28

.+
.+
.+

Engedél yezett férőhelyek száma:
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Gondozó Ház
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V. Fejezet
A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások igénybevételének módja, a szolgáltató és
az igénybe vevők közötti kapcsolattartás rendje
A szociá lis és gyermekjóléti alapszolgáltatások igénybevételének módja
Az ESZI szociáli s és gyermekjóléci alapszolgáltarásait igénybe vevöknek váll alniuk kell az
ell átásba vétel fe ltételeit. az adott Egység, telephely Házirendjének ( 11.1-fl.4.4 számú
mellék letek) berartását. A szolgáltatások jelentös részének igénybevétele önkéntes. az el látást
igénylö. illetve törvényes kép v i selője kérelmére. indítványára történik azon a telephelyen. ahol
az ellátüst igén ylö az ell átást igénybe kívánja ve nni. Az ellátásL. szociáli s szolgáltat<ist csak a
jogszabál yi e l őírásokban rögzített feltételek megléte esetén lehet nyújtani . A szolgáltatások
igénybevé telét a Megállapodás (fll .1 -Hl....J.. számú mellékletek) alapozza meg. A megállapodás
tartal mazza a szolgáltatás tényleges tartalmát. a szo lgáltatást igénybe vevő jogait. ill etve
kötelezettségeit, valamint a szolgáltató vállalásait. A szolgáltatások igénybevételének
bejelentése e l sősorban az intézmény teleph elyein történik. Az igények fe lvételét az ellátási
terü leteke n dolgozó, kijáró munkatársak i · teljes íthetik. akik jelzik az igényeket az adott egység
telephelyén és amennyiben a rászorultság megállapítható. - el látoaként - nyilvüntanásba veszi k
és biztosítj ák sz~ímára a kapacitás nak megfelelöen az igényelt szolgáltatást.
A Nappal i Me legedő igénybevé tel feltétele:
• félévente érvé nyes rüdő szürö igazolás / negatív mellkasi lelet/.
• Házire nd betartása .
Gondozó Ház: a személyes gondoskodás igénybe vétele önkéntes, az ell<itást igé nylö. il letve
törvényes képv i se lőj e kérelmére. indítványára történik. Ha az ellátást i gén yl ő személy
csel ekvő képte len . a kérelmet, illetve indítv<ínyt - az érintett személy véleményét l eh e tőség
szerim figyelem be véve - a törvényes ké pv i se l őj e te1jeszti e l ő . A korlározotta n cselekvöképes
személy a kérelmét. ind ítványát a törvényes kép v i se lőj é nek belegyezésével. vagy - ha e
tekintetben a bíróság a cse l e kvőképességé t nem korlátozta - önáll óan terjesztheti e l ő . Ha a
törvényes k épv i selő ideiglenes gondnok. intézményi elhelyezésre vo natkozó kérelméhez.
indítván yához a gyámhi vatal e l őzetes jóváhagyása is szükséges.
Csa lád- és Gyermekj óléti Közpom: a munkatársak a nyitva tartási idöhöz igazodó ügyeleti
rendszerben látják el tevéke nység üket. Az egyé neket. családokat heti köröuen meghatározott
időben fogadják. Az ügyfe leket az e l őté rbe n szoc i áli ~ asszisztens fogadja és a családsegítőhöz.
esetrne neuzserhez vagy a tan ác:sauóhoz iJ·ányítja. Az ese t felclős a gonuozás i fo lyamatról
esernaplót ,·ezet. A seg ítő munka során a kapcsolattarrás l eh e tősé g szerim e l ő re megbeszélt
id ő po n tok ban történik . akár az egység telephelyé n. akár az ügyfél lakásán. rng y más helyszínen
valósul meg. A segítő kapcso lat szübég -.;zeri nr ki re1jcd az ügyfél családtagjai ra. és közvetlen
körn yeze tére is. A se g ítő szol gáltatás a ~zociüli s munkát végző é:-. a klie11s együ ttes és
egyenrangú munkafolya mata . . \ mun kafo lyarnatut az e l -;ő imerj ú során a kl iens ~zükség lete i nek
me g á lla p ít~bü\'a l és a rroblémarncgo ldó alternat Í\':.Ík kidnlgozi sá\'al kezdik . mel yet egy
gnndnzá:-.i rc rv fo rmájában írü:-.ban is rögzítenek.
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A szervezeti egységek
végzett tevékenységek

működés e

során az általá nostól

eltérő

kapcsolatta rtás szerint

G ondozó Házban dolgozó szakmai rc ladato l e ll átó munkatársak a 2-J. ó rás e ll átás
biz tosítása é rdekébe n folyamatos mun karendben do lgoznak . Munkaidej ük 6- 18 ó ráig és
18-6 ó rá ig tan. 12-2-J. ó rás váltásban.
A Nappali M elegeuö rni nuen nap. hétvégé n és ünne pnap is . 8-1 8 órá ig nyitva carr.
Az Urca i G o ndozó Szolgálatba n az utcai szoci<.íl is munk át végző rnu nk:uá rsak nap i
mun kaideje kél m (íszakba n, páratlan hé te n 9.00-17.00 ó ráig. páros hé te n 12.00- 20.00 óráig
tan . A té li krízis i dőszakban (november 1-cöl áprili s 30-ig) szi mén két m űs zakban . páratl an
hé te n 9.00- 17 .00 ó ráig, páros héte n 14.00- 22.00 óráig do lgoznak.
A krízishe lyzetek kia lak ul ásának kezelése érdekében a C salá u- és Gye rmekj óléti
Közpo ntba n do lgozó mu nkmársak te lefo no s ké ·zenléri ügyeletet lámak e l. Hétfő n , szerdán
19 ó ráLó l más na p regge l 9 óráig, kedde n 17 órátó l másnap reggel 10 óráig, sze rdá n 19 órától
másna p reggel 9 ó ráig, csütörtökö n 17 órátó l más nap reggel 9 ó ráig, pénteken 16 órától.
hé tvégén és ünnepnapon 24 ó rás készenl ét szeri nt. T ovábbá kapcsola na rtási ügye let van
minde n szombaton 10- 17 ó ra között a „FlÓ KA" C sa lád- és Gye rmekj ó léti Központ ban.
Szociális Ko nyha ( 11 57 Bp. Zsóka vá r u. 2-J.-26.) nyitva tartása - közös ·égi étkezés :
h ét!"őtő l -pé n teki g 1 1-1 S ó ra közöu le he t igé nybe venni a Pajtás étte re mben.

A szolgálta tó és az igénybe

vevők

közötti kapcsolattartás rendje
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NviLva tartás

Nap

Területi Gondozás
I dőseke t

Seg ít ő
Szo lgálat.
Időseke t
és
De menc iáva l Élőket Seg ítő Szn lgála l. Szociá lis
Konyha
( A hétvégi e llá tás bi1.tosítására ha vi vá ltá~sa l két
telephe ly kiizül más- más Szoc iális Ko nyha tan
nyitva. )
Gondozó 1láz

hé Lfötöl-csütönökig
pé nte k
hétvégén

7 .30 ó rátó l 15,50 ó ráig
7.:10 ó ráról 14 .30 ó ráig
8.00 ó rát<'>! 13.00 óníig

hét töröl -vasárnapig

24 ó rás szolgála1

Házi Gondozó Szolgálat

húfötö l-oé mt.:ki g
hétfö1.ö l-csütönö kjg
péntek
h ét fő t ő 1-csütii rtiikig
pénte k

7 .30
6.3 0
6.30
7.00
7.00

hé tfő

ke<ld . csütö rtö k
szcr<la
péntek
hé1főtő l- v a sárna p i g

15.00 ó rá tól 19.00 ó rá ig
9.00 ó rától 17.00 ó rá ig
10.00 ó rá ról 19.00 ó ráig
9.00 círától 16,00 ó ráig
O, .00 ó rától 18.00 óráig

alka! manként

idősza ko s

Erte!mi Fogvatékosok Napközi Otthona
Fejleszt ő

Gondozó Központ

ó rától
ó rától
6 rát01
ó rától
ó rfüól

16.00 ó rái !!
16.30 ó ráig
15.00 <íráig
17.00 ó rá ig
16.00ó ráig

Csahid- és Gvermekj óléti Központ
Újpalotai Csa lád- és G ye rme kj ólé ti Közpom
..F IÓK A"' Csa lád- és Gyermekjóléti Közponc
:vtunk ané lkü li Fi atalok Tanácsadó Irodája
Nappal i

M e l ege dő

ó Utcai Gondozó Swlg úlaL

.. FIÓKA„ Csal <í<l- és Gyerme kj óléti Központ
telephel ye

JI

VI. Fejezet
A szolgáltatásról szóló táj ékoztatás helyi módja. az ellátottak és a személyes
gondoskodást végző személyek jogainak védelme
A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja
Az adon szo lgáharás celephel vé n szóban. lelefo no n. e-mai lben:
Szóbe li. elektronikus és relefonos kapcso lattarrás i l ehetőség az egysége k vezető ivel és
m u nkarársai val.
W eb lapon: A XV. ker. Polgármesteri Hi vata l ho nlapj á n a www. bpxv. hu, az intézmé ny saját
honlapjá n, www.eszixv.hu o ldalon folyama tosan h ozzáférhető minden info rmáció.
Tá jékozrató k.iadvánvok:
Az intézmény szolgáltatásai ró l több rájékozrató kiadvány. szórólap készül t. mel yet e ljuttatnak
a munkatársak az érintettekhez és azok hozzátartózóihoz, valamint a j elzőrendszer más
intézményei, szervezetei és a k ül önböző c ivil sze rvezetek, önké ntesek is részt vesznek az ESZI
szo lgáltarásairól val ó lakossági informálásba n.
Hel vi sa jtó - mé dia:
Re ndszeresen jelenne k meg hírek. összefogla lók az ESZI tevéken ységérő l. a telephelyek
programjai ról a helyi saj tóban, Életképek újság, an nak 60+ melléklete. valamint a XV. TV-ben.
M inde n fontosabb esemén yrő l elő zeresen é rtesítjük az XV. Média Kommuniké.Í.c iós és
S zo lgálraló K özhasznú NKfr. munkatá rsait.
Az ES ZI s zékhe l vén: 1 l 57 Budapest. Árendás köz 4-6.
A Po l2árrnesteri H ivatalban: 1153 Budapest. Bocskai u. 1-3.

Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme
Az ellátottak jogai
A szemé lyes go ndoskodást igé nybe vevők nek j oga van az ell átást szabado n igé nybe venn i úgy,
hogy a szoc iális he lyze tükre. mentális és egé. zségi állapo tukra, egyé ni szükségleteikre
fi gyelemme l nyújtsa szám ukra a l eh ető legteljesebb szolgáltatást. Az ell áto tt személynek joga
van az egyéni és egye nl ő bánásmódra, valamint an-a is, hogy ő t é1i ntően megismerhesse az
intézmény gazdálkodásána k és működésé ne k adatait. Az e ll áto tt sze mé lyt mindenkor megil leti
személyi adatainak védelme. személ yes tul ajdonát képező tá rgyainak használata. a szabad
mozgás j oga és le he tősége, saját és társai nyugalmára tekintettel. Joga van csaJácli és baráti
kapcsolatainak <1polásá ra a Házire nd fe lté teleine k fi gyelembe vétele me llett. Tilo a hátrányos
megkülö nböztetés bfü·milye n o kból. így k ülönösen az ellátorr nem e. vallása. ne m zeti . etnikai
hovata rtozása. politikai vagy más véleménye, kora. cselekvő képességének hián ya vagy
korlátozottsága, fogyaté kossága, születési vagy egyéb helyzete miatt. A szol gáltatást igénybe
vevő j övedelmi he lyze té t csak a törvényben. ill etve tö rvé ny felhatalmazása alapj á n k észült
kormányre ndeletben meghatározott esetek ben és fe ltéte le k melle u lehet v izsgálni.
Az ESZI munkatársai kötelesek az ellátottak egészségi állapo tával. személyes körülmé nyeive l.
j övede lm i vi zo nyaival kapcsolatos dokume ntumo kat bizalmasan kezelni és tárolni . annak
é rdekében. hogy azokró l más, arra illeté kte le n személy ne sze rezhessen tudomást. Eze n
adatokró l. ténye krő l az intézmé ny do lgozója ki záró lag a szolgáltatás t igé nybe vevő
fe lha talmaz;.1s<l alapjún tájékoztathat másokat. ki véve az éle te t. tesli épséget veszé l yeztető
he lyze teket.
,.\gyermeknek j oga va n a szabad vélemé nyn yilvánításhoz. és a hhoz. hogy tájékoztatást kapjon
j ogairól. j ogai é rvényesítésének leh e tősége irő l . továbbá a hhoz. hogy a szemé lyét és vag yornít
é rimö minden ké rdésben közvetlenül vagy más módon meghallgassák. és vé leményét korára.
egészségi álla potára és fejlettség i szintjére tekin tette l fi gyelem be vegyék .
A g ye rmek nek j oga van ahhoz. hogy aL őt érimö Ligyekhe n Gyv t.- hen mcghatáro Lo tt
fó ru mo knál panas. zal élj e n. A g yerme kj ogi képviselö c: llálj a a gyermek véde lmi

gonJoskoJ ásba n részesü lö gyermek e tör\'é nybc n megh~uározott jogainak véJe lrnét. és segíti a
gye rmeket jogai megismerésében és én ·é nyesítésében. A gyermekj ogi képvisel ő kiemelt
li gyclmer ford ít a külö nleges vagy speciáli s e ll átást igé n ylő gyermek védel mére . A
gyermekjogi kép vise l ő j ogosul t a gyermekj ó léti. ill etve gyermekvéde lm i .~zolgálcató
Levé ke nységec végző m űködési terü letén táj ékoztatást, iratokat. információkat kérni és a
he lyszínen táj é kozódni.

Panaszjog
Az ESZl szo lgáltatásait igénybe vevő, tö rvényes ké pv i se l ője, hozzátartozója. az e ll ütottak
j ogait és érde ke it képv i selő társadalmi szervezet. azaz a panasz tevő panaszával az adott egység
vezetőjéhez (szakmai veze tő) . il letve az igazgatóho z ( intézmé n yveze tő) . továbbá az elláwttjogi
vagy gyermekjogi képv i selőhöz fo rdulhat. Az egységveze tő . az igazgató 15 napo n belül kö te les
a panasztevő t írás ban ércesíteni a panasz ki vizsgál ásá nak e redményérő l. Amennyiben a
pan asztevő ne m é rt egye l az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvé tel étől számított 8 napon
belül a fenntartóhoz fordulhat j o gorvoslatért. Az imézményi jogv iszony keletkezése.
megszűnése és a ·zemé lyi térítés i díj megáll apítása e -e rei ben a fen ntartó dö ntésének
felülvizsgálatát a dö ntés kéz he zvé te létő l . zárníto u 30 napo n be lül a bíróságtól lehet kérni.
Az ellátoujogi. gyermekj ogi k épv i sel ő tevé ke nységérő l. hatásköré ről. az általa nyúj tható
segítségadás l ehetőségéről, e l é rhetőségé ről szó ló írásos tájékoztatót a váróhelyiség faliCljságjára
kel l kifüggeszte ni . Ezzel kapcsolatosan az egységvezető kérésre szóbel i táj ékoztatást is nyújt.

A szo lgáltatást

végzők

jogai

Szociá lis e llá tó tevéke nység teljesítése során arra is figyelmet ke ll fordíta ni. hogy az intézmény
alkalmazásában álló. a szociáli s szolgáltató tevékenységet végző mu nkatársak részére
biztos íto ttak legyenek a m eg fe l el ő munkakö rü lménye k és a mun kavégzés felté telei. Megkapj ák
a teljesítmé nyükhöz megfele l ő megbecsü lést és el isrne rést. em beri méltóságukat és
sze mé lyiségi jogaikat ne érje csorba. A szociális szolgáltató tevékenységet az intézmény
m unkatársai közfeladatként végzik. így közfeladato t e ll átó knak m i nős ü l nek. Az intézmény
igazgatój a együttmű köd ik a munkaválla ló i olda l minden o lyan törvé nyes szervezetével.
amelynek célja az intézmény mun kaváll aló inak érdekképvise lete és érdekvéde lme. Az igazgató
t;imogatj a és seg íti az érdek.képviseleti szervek működésé t. a re prezencatív szakszervezenel. a
szükséges fe lté telek teljesülése esetén Ko lle ktív Szerződés t kö t.

VII. Fejezet
Az Egyesített Szoci;ilis Intézmény fejlesztésére vonatkozó középtávú tervek
Az intézmé nyi integrác ió nagyobb l ehetőséget j ele nt a családi támogató szo lgáltatások komp lex
fejl esztésé re. a segítséget nyújtó eszköztárak összeépítésére . A nehézségekke l k ü szködő
csa ládokat képes egy re ndszerké nt kezelni , egyszen e fi gyelve és reagálva a gyermekek
szükségleteire és a szülők problé máira, az idősödés fiz ikai és sze llemi problém <li nak kezelésére.
mi közben a segítő beavatkozás fók uszába a ké pessé tevés t. a ko mpetenciák növelését. a
társadalmi integráció e rős ítésé t he lyezi.
Legfontosabb célkitűzések
o szegregác ió memes intézmények
o egye nl ő esé ly a hozz<fférésbe n
o ko rsze rü tudással rendel kező szakembe rek. a hatéko nysügot el ő térbe helyező .
együumű ködő szo lgáltatáso k
o az e ll ára tl an gyerekek szümának radikális csökken tése
o rugalmasság. a szükség letekre vál aszoló -;zo lgültar<Í:--ok 111l.í köJLct~ se
o rutinszerűen j 6 l műkhdő :--zakmaköz i cgyü uműködé s

o
o
o

h.or-..;crü képzé:-.i é:-. tndbbh.épzé:-.i renJ:-.1.crd bövíté:-.t'
hatékony é...; inten7í\· c~aLí tlmt'g t anó szolg:í ltat:bnk bi 1to:--Ít<.ba
h.nr:-.1crü möds?Crch. rut ins7c rü használata a7 i~k ol a i kontl iktusok. a c-..al átlon belüli
erö:-.zak. a gyerek- é..; riatalkori bünelkö\'e[é:-. hatékony kezclé:-.éhc;
o a1. igénybe vnők clégetlettségének rendszeres mérése
A szakmai szolgáltatásfejlesztés 2018-2021 közötti idöszakban mcgvalösuló elemei
Család- és Gvermekjóléti Központ
Részvétel a Szociáli s V.írosközpont :.zakmai programjának kidolgozás.íban. 111egvalósítüsúban .
A további fej lesztés során indo ko lt lenne a .. FIÓKA'" Család- és Gyerm ekjóléti Központ állal
használt Kolozsv<lr utcai és a PescLijhelyi úton l évő tele phe lyeket is átköllözcen i a Szoc iális
Városközpo nt közelébe (Bp .. XV. Areodás köz). Az Ó\'o<lai. iskolai szoci áli s munka
bevezetése. az ehhez szükséges bázis kialakítása.
Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat
A Kontyfa utcai épületben a Nappali :Vlelegedö és Utcai Gondozó Szolgálat faházas
elhelyezésének kiváltására kerül sor. A meg üresedő faház Lij. raktárként való műk ödése
bi ztosítaná az ESZI egységei. valamint a Szociális Városközpo ntban mükötlö cekphelye k
számára a rak tározási háueret. Az utcai szociális mun ka során cerver kell ké:-.zíteni arra. hogy
mil ye n L1j s7.olgáltau.ísok bc\'e7.etésévcl bi7.tosíthatö a hatékon yabh rehah i1itáció. társad a!mi
reincegráció.
Területi Gondozás
Id őse k et Segít ő Szolgálat, Id őseket és Demenciával Élő ket Segít ő Szolgálat
A 1:?. fő deme ns beteg nappa li ell átásásának bevezetésével e l kezdődö tt az épület
infra slruktLiráliu · fcjclsztésc. melynek k öve t kező üleme érin Li az egész tele phely
é pül etszerkezeti fel újítása.
Értelmi Fogvatéku~uk Na pközi Otthona
Az ÉNO által jelenleg az Áre ndás köz -l-6 sz. alan használt épü letrész bövílése megtörtént.
további feladat olyan áralakícások el végzése. mely l ehe tővé re zi. hogy fé rö helynövelé ·t
lehessen végrehajtani .
Fe jlesztő Gondozó Központ
Az ön korm ányzat a FE ·o íenntartását bi ztosítja. de a nem kerül eti ell <\cottak esetében igényt
rart az érintert ön.kormányzat an yag i hozzájárul ására. Az intézménynek az érincett
önkormán yzatokkal fo lyamatosan fenn kell tartani a a ka pcsolatot. Támogaro tC lakhatás helyi
bevezetésének vizsgálata és mcg\'alós ítása .
.Más típusú (ogwl/ék/..:o l

élő

s::em é fre k nuppoli ellú túso

A fo gyatékosok 1mís karegóriáiba sorolt szernélye k (hal lüssérü ltek. m ozg~í ssé rü ltek,
látássérültek) a tapaszralarok és fe lmérések szerint. illetve érdekvédelmi szervezeteik jelzései
alapján - külö n böző okok miacr - nagyon csekély mé rtékben vennék igé nybe a folyamatosan
bi ztos ított nappali re nd szerű cll áLást. ezért a részükre a konkrétan ldmcrült igény(ck ) kapc án
jöhel szóba a szo lgá ltatás( ok) biztosítása. A lehetséges igények fo lyamatos felmérése és a
mego ldá!->ok keresése továbbra is fe ladat.

Budapest. 20 19. január l-l .

Gráucr Irma
iga1 gat6

