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Általános információk 

 
 A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ célja és feladatai 

 
 
 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásban részt vevő képviselőtestületek döntése értelmében a 
kistérség területén a szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodási feladatokat kistérségi 
rendszerben látják el. 
 
Buzsák, Gyugy, Hács, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogyvámos, Somogyvár, 
Szőlősgyörök települések képviselőtestületei 2005. január 28-i együttes testületi ülésükön Lengyeltóti 
Alapszolgáltatási Központ néven közös intézményfenntartó társulást hoztak létre lengyeltóti 
székhellyel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57.§ (4). 
bekezdése alapján. 
2011. június 15-én megtartott együttes képviselőtestületi ülésen a társult települések 
képviselőtestületei a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működtetését 2011. július 1-től átadják a 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába. 
 
Az intézmény működését 2005. március 1-jén kezdte meg és az alábbi feladatokat látja el: 
 

� étkeztetés, 
� házi segítségnyújtás, 
� családsegítés, 
� nappali ellátás, 
� gyermekjóléti szolgáltatás és 
� szociális információs szolgáltatás 
� gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) 

 
2011. július 1-től a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézmény az eddigi 
feladatokon kívül a kistérség területén fogyatékkal élők részére fogyatékosok nappali ellátását is 
megszervezi a Lengyeltóti Idősek Klubja épületében, kibővítve ezzel az idősek nappali ellátását.   
               
 
Működési terület, a társulásban résztvevő önkormányzatok lakosságszáma: 11.567 fő 
 
 Buzsák     1526 fő 
 Gyugy      306 fő 
 Hács      411 fő 
 Kisberény     180 fő 
 Lengyeltói    3309 fő  
 Öreglak    1621 fő 
 Pamuk      270 fő 
 Somogyvámos     818 fő 
 Somogyvár    1877 fő 
 Szőlősgyörök    1249 fő 
 
A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ  székhelye : 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. 
           telephelyei: 8695 Buzsák, Fő tér 1.       
        8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 16. 
        8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 10. 
        8697 Öreglak, Fő u. 14. 
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        8698 Somogyvámos, Csepregi u. 8. 
         8699 Somogyvár, Kossuth L. u. 75. 
        8692 Szőlősgyörök, Bató B. u. 12. 
                   
Az intézmény jogállása: A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ jogi személyiségként működő 
intézmény, gazdálkodási jogkörét tekintve önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodását 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el, mint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv külön megállapodás alapján. 
Az intézményt egyszemélyi felelős vezető vezeti. 
 
 
Az intézmény létrehozásának célja:  
 

- A társult településeken a szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés minden lakos 
számára biztosított legyen. 

- A településeken nyújtott szolgáltatások egységesen magas szakmai színvonalúak legyenek, 
egységes szakmai kontroll érvényesüljön. 

- A szakmai programban megfogalmazott célok teljesülése esetén, azokon a településeken is 
elérhetőek lesznek a szolgáltatások, ahol az intézmény létrehozását megelőzően ez nem volt 
biztosított, vagy nem megfelelő színvonalon működött. 

 
Ellátottak köre:  
 
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások a lakosság egészére kiterjednek, a gyermekektől a felnőtt 
korúakon át az idősekkel bezárólag. 
 
Lakosság korcsoport szerinti megoszlása 2007. december 31. állapot szerint:  
 
 
Település 

 
0-2 
évesek 

 
3-5 
évesek 

 
6-13 
évesek 

 
14 
évesek 

 
15-17 
évesek 

 
18-59 
évesek 

 
60 év 
felettiek 

Állandó 
népesség 
száma 

Buzsák 21 29 94 12 40 818 435 1449 
Gyugy 17 12 26 3 14 164 53 289 
Hács 11 16 42 4 17 228 92 410 
Kisberény 9 10 28 28 10 90 28 176 
Lengyeltóti 84 96 307 53 120 1996 698 3354 
Öreglak 51 64 176 29 65 952 305 1642 
Pamuk 22 13 32 3 12 155 57 294 
Somogyvámos 27 34 82 18 24 495 119 799 
Somogyvár 73 38 171 29 92 1123 342 1868 
Szőlősgyörök 25 26 90 15 42 770 265 1233 
Összesen 340 338 1048 167 436 6791 2394 11.514 
 
 
A kistérség településeire is jellemző a lakosság elöregedése, egyre több az idős, magányos, beteg 
ember. Ők gyermekeik segítségére egyre kevésbé számíthatnak, ritka, hogy több generáció él együtt. 
A fiatalok lehetőség szerint külön háztartásba költöznek a közelben, de egyre erőteljesebben 
jelentkezik a fiatalok elvándorlása is a munkalehetőségek korlátozott száma és szezonális jellege 
miatt. 
A születések száma tekintetében csökkenő tendencia figyelhető meg, mely a nevelési-oktatási 
intézményekben is érezteti hatását.  
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A lakosság egyre nagyobb hányada szegényedik el vagy él rossz körülmények között, melynek 
következtében az anyagi, megélhetési problémákon túl a párkapcsolati, gyermekneveléssel összefüggő 
problémák száma is növekedést mutat. 
 
Az alapszolgáltatási központ alapellátás biztosításával helyben nyújt segítséget az igénylők számára, 
illetve ha szükséges kapcsolatai révén segíti a kliensek megfelelő szakellátást nyújtó intézménybe 
történő eljutását.  
 
 
A szolgáltatások előkészítése: 
 
Az intézmény létrehozását megelőzően a települések lakossága körében igényfelmérés készült. 
Azon településeken, ahol már működött a szolgáltatás, a meglévő információk felhasználásával történt 
az előkészítés, ahol pedig új szolgáltatásként került bevezetésre, a helyi Polgármesteri Hivatalok 
munkatársai mérték fel a várható szükségleteket. 
 
A fogyatékos nappali otthon indítása miatt a kistérség minden településén felmérést végeztünk, mely 
szerint a településéken 18 év feletti, fogyatékkal élő személyek száma, akik nappali ellátásban 
gondozhatóak a következőképpen alakul: 
 

Sorszám Település neve 
 

Létszám 

1 Buzsák 3 
2 Gyugy 2 
3 Hács 7 
4 Kisberény 3 
5 Lengyeltóti 19 
6 Öreglak 21 
7 Pamuk 4 
8 Somogyvámos 2 
9 Somogyvár 7 
10 Szőlősgyörök 14 
  

Összesen 
 

82 
 
A felmérésben szereplő létszám indokolja a fogyatékos nappali ellátás megszervezését, a hozzáférés 
biztosítását.  
A családokban egyre nagyobb problémát okoz a fogyatékkal élő emberek napközbeni ellátásának 
biztosítása. 
A fogyatékosok nappali ellátását a jogszabály 6-8 fős csoportok kialakításával írja le, így a 
Lengyeltótiban létrehozandó ellátás esetén 16 fő gondozottal, két csoportot hozunk létre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

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

Étkeztetés 
 

Az ember számára élete fenntartásához naponta megfelelő mennyiségű tápanyagra, ásványi sókra, 
vitaminokra, folyadékra van szüksége. 
A napi szükséges táplálékfelvétel mennyiségét, összetételét befolyásolja a táplálkozó kora, egészségi 
állapota, napi fizikai teljesítménye. 
A szolgáltatás igénybevételének módját, a jogosultak körét, a térítési díj mértékét a települési 
önkormányzatok helyi szociális rendeleteikben rögzítik. 
 
I. CÉLJA: 
 
A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ alapszolgáltatás keretében napi egyszeri meleg ételt biztosít 
azok számára, akik koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt önmaguk illetve eltartottjaik 
részére nem képesek ezt biztosítani tartósan, vagy átmenetileg. A szociális rászorultság feltételeit az 
önkormányzatok helyi rendeleteikben szabályozzák. 
 
II. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELE: 
 
Az ellátás önkéntes, egyéni kérelem alapján történik. A kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell 
benyújtani szóban, telefonon vagy írásban, aki a jogosultságot elbírálja. A jogosultság elbírálásakor az 
egyéni rászorultság vizsgálata történik, melyet a helyi szociális rendelet szabályoz. Az ellátás 
megállapításáról, a fizetendő személyi térítési díjról írásban értesíti a kérelmezőt. 
Az étkezésért fizetendő személyi térítési díj megállapításához a jogszabályban rögzített jövedelem 
vehető figyelembe. 
 
III. ELLÁTOTTAK KÖRE:  
 
Az ellátottak nagy része idős koruk, egészségi állapotuk miatt igényli ezt a szolgáltatást, de egyre 
növekvő azoknak a száma, akik szociális helyzetük miatt igénylik, mivel az alapvető létfeltételek 
biztosítása is megterhelő számukra, pl. hajléktalan. 
 
IV. A FELADAT SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, A BIZTOSÍTOT T SZOLGÁLTATÁS 
RENDSZERESSÉGE: 
 
Buzsákon, Hácson, Lengyeltótiban, Öreglakon, Somogyváron, Szőlősgyörökben működő intézmények 
konyhájáról biztosítjuk az igénybevevők ellátását. 
 
Az étkeztetés a hét minden munkanapján igénybe vehető. 
  
 Az igénybevevő kérheti, hogy helyben fogyasztja, vagy a főzőhelyről éthordóban elviszi, illetve 
gépkocsival kéri az étel házhoz szállítását. 
Lengyeltótiban és Kisberényben az Alapszolgálat ételszállító autójával történik az étel kiszállítása, 
Buzsákon, Gyugyon, Hácson, Öreglakban, Pamukon, Somogyváron, Somogyvámoson falugondnoki 
gépkocsival szállítják ki, Szőlősgyörökben a helyi önkormányzat által fenntartott gépkocsi szállítja ki, 
melynek költségeit az önkormányzatoknak megtérítünk. 
A kiszállítás naponta 10 óra 30 perc és 14 óra között folyamatosan történik. 
 
Személyesen 11.30-tól lehet az ételt intézményünkből, illetve a főzőhelyekről elvinni. 
 
Helyben fogyasztásra a telephelyeken az Idősek klubjában van lehetőség. 
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V. SZOLGÁLTATÓ ÉS IGÉNYBEVEVŐ KAPCSOLATARTÁSA: 

Az étkeztetésben részt vevő gondozónők folyamatos kapcsolatban állnak a háziorvosi szolgálattal, 
figyelemmel kísérik a rájuk bízott emberek egészségi állapotát, annak változásáról tájékoztatják a 
kezelőorvosokat. A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ keretében működő szervezeti egységek 
dolgozóival, pl.: családgondozók, folyamatosan kapcsolatban állnak a házi gondozók, ezen kívül a 
Polgármesteri Hivatalok szociális ügyeket intéző területeivel, többek között, a gondozottak érdekeit 
képviselve.  

A családtagokkal, rokonokkal is fenntartják a kapcsolatot.  

 

VI. AZ ELLÁTOTTAK ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK JOGAINAK VÉDELME: 
 

� A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak 
joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális 
intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális 
helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybe vételére. 

� A szociális szolgáltatások során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. 
� Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával 

kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. 
� A személyes gondoskodást nyújtó intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan 

módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevők alkotmányos jogainak 
tiszteletben tartására, különös tekintettel az élethez, emberi méltósághoz, testi épséghez, 
testi-lelki egészséghez való jogra. 

� Az ellátást igénybe vevőt megilleti a személyes adatainak védelme, valamint a 
magánéletével kapcsolatos titokvédelem. 

� Az intézményvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz 
kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőn belül nem 
intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.  

� Az ellátott jogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap-, és szakosított ellátás 
biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részsülő részére 
nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Az ellátott jogi képviselő neve, elérhetősége az 
intézményben kifüggesztésre kerül.  

� Az intézményvezető az ellátás igénybevételekor a fenntartó által jóváhagyott intézményi 
házirend 1 példányát átadja a jogosultnak. Egyébként a házirendet az intézményben jól 
látható helyen ki kell függeszteni és gondoskodni kell arról, hogy az a jogosultak 
hozzátartozói és az intézmény dolgozói számára folyamatosan hozzáférhető legyen.  

 
A szociális szolgáltatást végzők jogai:  
 

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

� Közfeladatot ellátó személynek minősül az alábbi munkaköröket betöltő személy: 
� Házi segítségnyújtást végző szociális gondozó, 
� Étkeztetésben részt vevő gépkocsivezető, gondozónő, 
� Nappali ellátásban dolgozó gondozónő, 
� Családgondozó, 
� Az előgondozással megbízott személy. 
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S Z A K M A I   P R O G R A M 
 

Házi segítségnyújtás  
 
 

A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ kistérségi alapszolgáltatást biztosít az arra rászoruló emberek 
részére házi segítségnyújtás keretében. A szolgáltatás igénybevételének módját, a jogosultak körét, a 
térítési díj mértékét a települési önkormányzatok helyi szociális rendeleteikben rögzítik. 
 
I. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA: 

A házi gondozószolgálat célja, hogy családpótló szerepet lásson el, leküzdve az izoláció biológiai, 
pszichés és szociális következményeit. 
 
II. A SZOLGÁLTATÁS FELADATA: 

 

Tevékenysége összetett, szerteágazó, az életvitel minden területére kiterjedő teljes körű gondoskodást 
jelent. 

Az ellátottak életvitelükhöz, személyi és környezeti tisztaságuk biztosításához, társas kapcsolataik 
ápolásához, kulturális igényeik kielégítéséhez, érdekeik védelméhez kapnak segítséget a 
gondozónőtől. 

 

Biztosítani kell: 

� az alapvető ápolási, gondozási feladatok elvégzését 

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

� a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, azok elhárításában való 
segítségnyújtást 

 
 
III. ELLÁTOTTAK KÖRE:  
 

Házi segítségnyújtásban részesítjük lakásukon azokat az idős, beteg embereket, akik önmaguk 
ellátására képtelenek, vagy részben képesek, róluk nem gondoskodnak, vagy nem tudnak a 
hozzátartozóik gondoskodni, és erre a szolgáltatásra egyéni kérelem alapján igényt tartanak. 

Gondoskodni kell továbbá azokról a fogyatékos személyekről, pszichiátriai betegekről, 
szenvedélybetegekről, akik az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget 
igényelnek, de egyébként önellátásra képesek; egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, 
illetve azokról, akik a rehabilitációt követően saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedésben 
kérnek segítséget. 

A házi segítségnyújtásban való részesítést az ellátottak többsége magas életkora miatt kéri, mivel a 
saját megszokott környezetét többségük még akkor sem adja fel, ha már nehézkessé válik maga és 
környezete ellátása. 

 
IV.A SZOLGÁLTATÁS JELLEGE, TARTALMA, SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI, 
RENDSZERESSÉGE: 
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A gondozási munkában a prevenció mellett a rehabilitáció is szerepel, a lehetőség határain belül 
törekedni kell a biológiai, pszichés és szociális egyensúly visszaállítására. 

A házi segítségnyújtás keretében érvényesül a gondozás valamennyi eleme, /fizikai, egészségügyi, 
pszichés gondozás, foglalkoztatás /, de mivel elsősorban az alapvető létszükségletek kielégítése kerül 
előtérbe, így a fizikai gondozás jelentkezik nagyobb hangsúllyal. 

� Alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása 

� Közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában 

� Közreműködés az ellátott háztartásának vitelében 

� Segítségnyújtás az ellátott és környezete közötti kapcsolattartásban 

� Egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezése 

� Szociális ellátásokhoz való hozzájutásban segítségnyújtás 

 

A gondozás terjedelmét mindenkor a gondozottak igényei, egészségi állapota határozza meg. 

Gyakoriság szempontjából teljes gondozásban /mindennapos/, öltöztetés, tisztálkodás, ágyazás, 
mosogatás, stb. illetve részgondozásban kérik a házi gondozó szolgálat segítségét. A gondozási 
szükséglet, a látogatások gyakorisága, a segítségnyújtás módja a gondozási tervben kerül rögzítésre. 

A gondozónők az elvégzett feladatokról a gondozottaknál eltöltött időről gondozási naplót vezetnek 
naponta, amelyet velük aláíratnak. A gondozónők a gondozottaknál végzett tevékenységről havonta 
gondozási lapot vezetnek. 

 

V. SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA: 
 
Az ellátás önkéntes, egyéni kérelem alapján történik. A kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell 
benyújtani, aki a gondozási szükséglet megvizsgálása után írásban értesíti a kérelmezőt az ellátásról. 
 
A gondozási szükséglet alapozza meg a házi segítségnyújtást, ezt követően a személyi jövedelmi 
helyzet alapján az intézményvezető a helyi rendeletben szabályozottak szerint megállapítja a fizetendő 
személyi térítési díjat (gondozási óradíjat). 
Ha a személyes gondoskodást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei miatt a 
szolgáltatás biztosítása halaszthatatlan, a házi segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján 
átmenetileg, legfeljebb egy hónapos időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható. 
Az intézmény munkatársa az ellátás megkezdése előtt egyszerűsített előgondozást végez a 
kérelmezőnél. 
 

VI. SZOLGÁLTATÓ ÉS IGÉNYBEVEVŐ KAPCSOLATARTÁSA: 

Folyamatos kapcsolatban állunk a háziorvosi szolgálattal, a gondozónők figyelemmel kísérik a rájuk 
bízott emberek egészségi állapotát, annak változásáról tájékoztatják a kezelőorvosokat. Ha 
gondozottaink kórházi ellátásra szorulnak, a gondozónők telefonon érdeklődnek gondozottjaik 
egészségi állapotának alakulásáról. 

A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ keretében működő szervezeti egységek dolgozóival, pl.: 
családgondozók, folyamatosan kapcsolatban állnak a házi gondozók, ezen kívül a Polgármesteri 
Hivatal szociális ügyeket intéző területeivel többek között, a gondozottak érdekeit képviselve.  

A családtagokkal, rokonokkal is fenntartják a kapcsolatot.  

 

VI. AZ ELLÁTOTTAK ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK JOGAINAK VÉDELME: 
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� A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak 

joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális 
intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális 
helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybe vételére. 

� A szociális szolgáltatások során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. 
� Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával 

kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. 
� A személyes gondoskodást nyújtó intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan 

módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevők alkotmányos jogainak 
tiszteletben tartására, különös tekintettel az élethez, emberi méltósághoz, testi épséghez, 
testi-lelki egészséghez való jogra. 

� Az ellátást igénybe vevőt megilleti a személyes adatainak védelme, valamint a 
magánéletével kapcsolatos titokvédelem. 

� Az intézményvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz 
kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőn belül nem 
intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.  

� Az ellátott jogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap-, és szakosított ellátás 
biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részsülő részére 
nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Az ellátott jogi képviselő neve, elérhetősége az 
intézményben kifüggesztésre kerül.  

� Az intézményvezető az ellátás igénybevételekor a fenntartó által jóváhagyott intézményi 
házirend 1 példányát átadja a jogosultnak. Egyébként a házirendet az intézményben jól 
látható helyen ki kell függeszteni és gondoskodni kell arról, hogy az a jogosultak 
hozzátartozói és az intézmény dolgozói számára folyamatosan hozzáférhető legyen.  

� A nappali ellátást igénybe vevők érdekeinek érvényesülését az érdekképviseleti fórum 
segíti elő.  

 
 
A szociális szolgáltatást végzők jogai: 
 

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

� Közfeladatot ellátó személynek minősül az alábbi munkaköröket betöltő személy: 
� Házi segítségnyújtást végző szociális gondozó, 
� Étkeztetésben részt vevő gépkocsivezető, gondozónő, 
� Nappali ellátásban dolgozó gondozónő, 
� Családgondozó, 
� Az előgondozással megbízott személy. 
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   SZAKMAI PROGRAM 

 
Nappali ellátás 

 
 

A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA ÉS FELADATA: 
 
 
A nappali ellátások közül a társult önkormányzatok a településeken élő 18. életévüket betöltött 
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk 
ellátásra részben képes személyek ellátását vállalták. 
 
Napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségleteik 
kielégítésére szolgáló intézmény. Megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését, foglalkoztatását, 
egészségügyi, mentális ellátását. 
 
Nappali ellátást igény szerint Buzsákon, Lengyeltótiban, Öreglakon, Somogyvámoson, Somogyváron, 
Szőlősgyörökben biztosítja az Alapszolgáltatási Központ minden településre vonatkozóan, 
hétköznapokon 7.30-16 óra között. 
Engedélyezett férőhelyek száma: Buzsák: 25 fő, Lengyeltóti: 25 fő idősek nappali ellátására, valamint 
16 fő fogyatékos nappali ellátásra, Öreglak: 40 fő, Somogyvámos: 30 fő, Somogyvár: 25 fő, 
Szőlősgyörök: 25 fő. 
 
Az ellátás önkéntes, egyéni kérelem alapján történik. A kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell 
benyújtani, aki a jogosultságot elbírálja. Az ellátás megállapításáról írásban értesíti a kérelmezőt. 
 
A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a kötelezett rendszeres 
jövedelme vehető figyelembe. 
 
Az intézményben lehetőség van csak bent tartózkodásra, étkezés igénybe vétele nélkül is. 
 
Szabadidős programok szervezése, szükség szerint házi segítségnyújtás, továbbá egészségügyi 
ellátáshoz való hozzájutás segítése feladatunk. A háziorvos hetente egy alkalommal látogat az 
intézménybe, ennek elsődleges célja a tanácsadás. 
Az Idősek klubjában rendszeresen megünneplésre kerülnek a nagyobb ünnepek a születés- és 
névnapoktól kezdve az idősek világnapján keresztül a karácsonnyal bezárólag. 
Évente 2-3 alkalommal kisebb kirándulásokat szervezünk ellátottjaink számára. 
 
További feladatunkat képezi az életvitelt elősegítő tanácsadás, hivatalos ügyek intézése az ellátottak 
megbízásából. Támogatjuk az önszerveződő csoportokat. 
 
Az intézmény belső rendjét házirend szabályozza. 
 
Az idősek klubjának dolgozói folyamatos kapcsolatban állnak az ellátottak családtagjaival, 
háziorvosokkal, szükség esetén a Polgármesteri Hivatal ügyintézőivel. 
A dolgozók rendszeresen tájékoztatást kapnak a megyében található bentlakásos intézményekről, 
elérhetőségekről. 
  
Az idősek nappali ellátásától függetlenítve szerveződik meg a fogyatékosok nappali ellátása. 
 
A fogyatékosok nappali intézménye 16 fő gondozására szerveződő szolgáltatással bővült Lengyeltóti 
telephely a kistérség minden településéről várja a jelentkezőket. 
 
Elsősorban azok jelentkezését várja: 
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• akik nagykorúak, vagy indokolt esetben azok a 12 év felettiek, akik nem tanulói közoktatási 
intézménynek,  vagy szünidejűk idejére szorulnak ellátásra; 

• akik saját otthonukban élnek, de napközben egyedül vannak, mert családtagjaik dolgoznak; 
• akik nem magányosak, de közösségre vágynak; 
• akik szeretik, és vágynak a társaságra, a közös programokra; 
• akik önállóan, családtagjaik segítségével, vagy más módon, biztonságosan el tudnak jutni a 

napközibe. 
A fogyatékos nappali otthon adta lehetőségek: 

• egy állandó közösséghez való tartozás, biztonságot ad (ha valaki úgy hiányzik, hogy nem szólt 
előre, azt keresik, nem érte-e valami baj); 

• a közösségben megszűnik a mindennapok egyformasága; 
• mindig van kivel megbeszélni a fontos, aktuális kérdéseket, gondolatokat; 
• új barátságok, ismeretségek szövődhetnek; 
• a kortárs csoport tudja, hogy mit jelent sérültnek lenni, és milyen nehéz ezt elfogadtatni 

másokkal; 
A napközi által biztosított szolgáltatások: 

• igény szerint étkezés biztosítása; 
• teljes körű gondozás (fürdetés, öltöztetés, tiszta ruházat, etetés, folyadékpótlás, pelenkázás, 

bőrápolás, helyváltoztatás segítése,) rászorultságától függően; 
• állandó gondozói felügyelet, biztonságos környezet; 
• rendszeres vérnyomás-testsúly, és diagnózistól függően vércukorszínt mérés; 
• napközbeni gyógyszerelés; 
• napi egészségmegőrző tanácsadás, és alkalomszerűen jeles szakemberek előadásai 

egészségmegtartás témakörben; 
• akut–és krónikus egészségi állapotokban, a szükséges orvosi ellátások megszervezése; 
• szellemi képességek megtartását célzó napi programok, 
• kézműves tevékenységek (pl. ajándékkészítés ünnepekre); 
• séta, kirándulás, mobilizálás, múzeum- színházlátogatás, stb… 
• napi terápiás foglalkozások 
• önkéntes, és önszerveződő csoportokban való részvétel; 

 
AZ ELLÁTOTTAK és SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK JOGAINAK VÉDELME: 
 

� A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak 
joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális 
intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális 
helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybe vételére. 

� A szociális szolgáltatások során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. 
� Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával 

kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. 
� A személyes gondoskodást nyújtó intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan 

módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevők alkotmányos jogainak 
tiszteletben tartására, különös tekintettel az élethez, emberi méltósághoz, testi épséghez, 
testi-lelki egészséghez való jogra. 

� Az ellátást igénybe vevőt megilleti a személyes adatainak védelme, valamint a 
magánéletével kapcsolatos titokvédelem. 

� Az intézményvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz 
kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőn belül nem 
intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.  

� Az ellátott jogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap-, és szakosított ellátás 
biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részsülő részére 
nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Az ellátott jogi képviselő neve, elérhetősége az 
intézményben kifüggesztésre kerül.  
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� Az intézményvezető az ellátás igénybevételekor a fenntartó által jóváhagyott intézményi 
házirend 1 példányát átadja a jogosultnak. Egyébként a házirendet az intézményben jól 
látható helyen ki kell függeszteni és gondoskodni kell arról, hogy az a jogosultak 
hozzátartozói és az intézmény dolgozói számára folyamatosan hozzáférhető legyen.  

� A nappali ellátást igénybe vevők érdekeinek érvényesülését az érdekképviseleti fórum 
segíti elő.  

 
A szociális szolgáltatást végzők jogai: 
 

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

� Közfeladatot ellátó személynek minősül az alábbi munkaköröket betöltő személy: 
� Házi segítségnyújtást végző szociális gondozó, 
� Étkeztetésben részt vevő gépkocsivezető, gondozónő, 
� Nappali ellátásban dolgozó gondozónő, 
� Családgondozó, 
� Az előgondozással megbízott személy. 
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                                                 S Z A K M A I   P R O G R A M 
 

 Családsegítő Szolgálat 
 
 
I. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA: 
 
  
A családsegítő által nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás olyan személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek, módszereinek, a szociális munkás készségeinek, 
képességeinek alkalmazásával, felhasználásával hozzájárul egyének, családok, valamint különböző 
közösségi csoportok jólétéhez, fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való 
alkalmazkodáshoz. 
A családsegítés célja hogy a segítő és a hozzá forduló kliens közös munkálkodás során, a szakember 
segítő támogatása mellett a probléma felismerését, megfogalmazását követően, hatékony megoldási 
mechanizmusokat alkalmazva érjen el eredményt. 
A szociális munka, így a családsegítés célja továbbá személyek képessé tétele saját problémáik 
felismerésére, megfogalmazására, megoldások kidolgozására. 
Ennek kapcsán cél a problémamegoldó készség, képesség kialakítása, fejlesztése, a hatékony 
konfliktuskezelés módszereinek átadása. 
 
 
II. A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATA:  
 
A családsegítő szakembereinek feladata, hogy figyelemmel kísérje a lakosság szociális, mentális 
helyzetét, az észleltekre hatékonyan reagáljon. Megoldási javaslatokat dolgozzon ki és továbbítson 
azon szervek, intézmények felé, ahol mód és lehetőség nyílik a nagyobb méretű, társadalmi 
problémává nőtt helyzetek megoldására. 
Feladat, hogy kezelje, ill. megelőzze azon okokat, melyek a szociális, mentális problémák 
kialakulásához vezettek. 
Krízishelyzet estén gyors, hatékony helyzetfelismerést követően feladat a krízis megszüntetése, 
továbblépés kidolgozása. 
A szociális szakember segítséget nyújt a családban jelentkező működési zavarok, ill. családon belüli 
konfliktusok kezelésében, megoldásában. 
 
 
III. ELLÁTOTTAK KÖRE:  
 
A kistérség (Buzsák, Gyugy, Hács, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogyvámos, 
Somogyvár, Szőlősgyörök) településein élő szociálisan hátrányos helyzetű, segítségre szoruló 
személyek, családok. 
 
A családsegítő szolgáltatás segítséget nyújt azon szociálisan hátrányos helyzetben, krízishelyzetben 
lévő egyének, családok, csoportok számára, akik saját erejükből önállóan nem képesek az adott 
élethelyzetből kimozdulni, a kitűzött célt megvalósítani. 
Segítséget nyújt a társadalom perifériájára szorult, kilátástalan helyzetben lévőknek (munkanélküliek, 
hajléktalanok). 
Foglalkozik az adósságterhekkel, lakhatási problémákkal küzdő családokkal. 
Nagy figyelmet fordít a nagycsaládosokra, gyermekeiket egyedül nevelőkre és az alacsony nyugdíjjal 
rendelkező egyedül élő idősekre is. 
Segítséget nyújt az egészségi állapotuk miatt támogatásra szorulóknak ill. az ügyintézésben segítséget 
kérőknek. 
 
 



 14 

IV. FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, A BIZTO SÍTOTT 
SZOLGÁLTATÁSOK  FORMÁI: 
 
 A családsegítő szolgálat feladatait különféle területek köré csoportosítva látja el: 
 
1. Megelőző tevékenység körében 

 
- figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentális helyzetét 
- veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszert működtet, melynek 

keretében a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, gyermekjóléti szolgálat, 
oktatási-nevelési intézmények, pártfogói és jogi segítségnyújtó szolgálat, rendőrség, 
ügyészség, bíróság, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak, magánszemélyek 
részvételét biztosítja a megelőzésben 

 
2.  Életvezetési képességek megőrzése céljából 
 

- szociális, életvezetési és mentális tanácsadást nyújt, egyéni esetkezelést végez. 
- Családgondozást végez a családban jelentkező működési zavarok ill. a jelentkező 

konfliktusok megoldásának elősegítésére, családon belüli kapcsolat erősödésének 
érdekében 

- Közösségépítő, közösségformáló célzattal az azonos élethelyzetben, meghatározott 
problémakörrel rendelkezők számára csoportos foglalkozás keretében biztosít 
kiútkeresést egymás segítése, eredményeként. 

 
3.Általános segítő tevékenység keretében 
          

- elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket 
- kezdeményezi a fenntartónál az új igényként megjelenő szociális szolgáltatások 

bevezetését. 
 

V. FELADATELLÁTÁS MÓDJA: 
 
- egyéni esetkezelés, családterápia 
- egészségügyi, nevelési, életvezetési tanácsadás 
- jogi és mentálhigiénés tanácsadás 
- pszichológiai tanácsadáshoz való hozzáférés segítése 
- önsegítő csoportok szervezésében való közreműködés 
- azonos élethelyzetűek számára csoportszervezés 
- ifjúsági tanácsadás 
- adományok gyűjtése, közvetítése  
- hivatalos ügyek intézésének segítése 

 
 
VI. A CSALÁDSEGÍTÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA: 

 
 
A családsegítő szolgálat nyitott intézmény, minden hozzáfordulóval megkülönböztetés nélkül törődik. 
Önkéntes megkeresés után a klienssel kötött un. „szerződés” kapcsán kezdődik meg a tartós ill. a 
hosszabb- rövidebb ideig fennálló együttműködés, közös munkálkodás a cél megvalósítása érdekében. 
A működtetett jelzőrendszer jelzése kapcsán a szociális szakember keresi fel a problémákkal küzdő 
egyéneket, családokat és kínálja fel a segítséget. 
A szociális szakember a kliens érdekeit képviseli, személyes adatait, problémáit bizalmasan kezeli. 
Munkáját a szakmai etikai kódex alapelveinek megfelelően végzi. A szolgáltatás ingyenes. 
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Az ellátottak szolgáltatással kapcsolatos észrevételeikkel, kérdéseikkel, felmerülő problémáikkal az 
intézmény vezetőjéhez illetve a rendszeresen az intézménybe látogató ellátott jogi képviselőhöz 
fordulhatnak. Az ellátott jogi képviselő elérhetősége, fogadóórája az intézményekben kifüggesztésre 
kerül. 
 
A családsegítés tárgyi feltételei: 
Székhely: Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. szám alatti iroda. 
A város központjából könnyen és gyorsan megközelíthető. Az épületben a családsegítő 
irodahelyiségén kívül interjú szoba, váróhelyiség is található. Telefon, számítógépek, internet, fax, 
fénymásoló, valamint a terület ellátáshoz Nissan Micra személyautó áll rendelkezésre. 
 

VII. AZ ELLÁTOTTAK ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK JOGAINAK VÉDELME: 
 
� A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak 

joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális 
intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális 
helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybe vételére. 

� A szociális szolgáltatások során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. 
� Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával 

kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. 
� A személyes gondoskodást nyújtó intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan 

módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevők alkotmányos jogainak 
tiszteletben tartására, különös tekintettel az élethez, emberi méltósághoz, testi épséghez, 
testi-lelki egészséghez való jogra. 

� Az ellátást igénybe vevőt megilleti a személyes adatainak védelme, valamint a 
magánéletével kapcsolatos titokvédelem. 

� Az intézményvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz 
kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőn belül nem 
intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.  

� Az ellátott jogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap-, és szakosított ellátás 
biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részsülő részére 
nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Az ellátott jogi képviselő neve, elérhetősége az 
intézményben kifüggesztésre kerül.  

� Az intézményvezető az ellátás igénybevételekor a fenntartó által jóváhagyott intézményi 
házirend 1 példányát átadja a jogosultnak. Egyébként a házirendet az intézményben jól 
látható helyen ki kell függeszteni és gondoskodni kell arról, hogy az a jogosultak 
hozzátartozói és az intézmény dolgozói számára folyamatosan hozzáférhető legyen.  

� A nappali ellátást igénybe vevők érdekeinek érvényesülését az érdekképviseleti fórum 
segíti elő.  

 
A szociális szolgáltatást végzők jogai: 
 

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

�  
� Közfeladatot ellátó személynek minősül az alábbi munkaköröket betöltő személy: 

o Házi segítségnyújtást végző szociális gondozó, 
o Étkeztetésben részt vevő gépkocsivezető, gondozónő, 
o Nappali ellátásban dolgozó gondozónő, 
o Családgondozó, 
o Az előgondozással megbízott személy 
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                                                      S Z A K M A I    P R O G R A M 
 

 
 Gyermekjóléti Szolgálat 

 

I. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA ÉS FELADATA: 
      
A Gyermekjóléti Szolgálat segítséget nyújt a gyermekek jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, a 
szülői kötelezettségek teljesítéséhez, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetésének 
megelőzéséhez, illetve a már kialakult helyzet megszüntetéséhez. 
 
Szolgálatunk célja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése. A 
gyermekjóléti szolgáltatás ezen feladatok szem előtt tartásával végzi feladatát. 
 
A családban történő nevelés érdekében: 
 

- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való 
tájékoztatás, a támogatáshoz való hozzájutás segítése, családtervezési, 
pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek 
megelőzősét célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 
szociális válsághelyzetben levő várandós anyák támogatása, segítése, tanácsokkal 
való ellátása-szabadidős programok szervezése, hivatalos ügyek intézésének 
segítése. 
 

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:     
    
Észlelő és jelzőrendszer működtetése, a nem állami szervek valamint: 
                            - magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző  

    rendszerben veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására 
     javaslat készítése,  

                       - az egészségügyi szolgáltatást nyújtókkal / védőnői szolgálat, házi orvosi, házi 
gyermekorvosi / a személyes gondoskodást nyújtókkal 

                           - a nevelési, oktatási intézményekkel, rendőrséggel, nevelési tanácsadóval, társadalmi 
szervezetekkel, egyházak, alapítványok képviselőivel való együttműködés 
megszervezése és e tevékenység összehangolása. 

 
 
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 
 

- családgondozás a családban jelentkező működési zavarok  
- ellensúlyozására, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen 

válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, 
- egészségügyi és szociális ellátás valamint a hatósági beavatkozás 

kezdeményezése, 
javaslat készítése a gyermek családból történő kiemelése. 
 

A családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: 
 

- a családgondozás biztosítása a szakszolgáltatást végző intézménnyel 
együttműködve, a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, 
javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához 
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- utógondozás biztosítása a családban történő visszailleszkedés során. 
 
 

II. ELLÁTOTTAK KÖRE: 
 
A kistérség (Buzsák, Gyugy, Hács, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogyvámos, 
Somogyvár, Szőlősgyörök) településein élő szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek, veszélyeztetett 
gyermekek, fiatalkorúak, várandós anyák. 
  
 
III. AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA: 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vétele történhet önkéntes alapon, 

- észlelő-jelzőrendszer jelzése alapján, valamint  
- hatósági, jegyzői intézkedéssel.  
 

A gyermekjogi képviselő a szolgáltatásban részesülő számára nyújt segítséget jogai gyakorlásában.  
A Gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermekek jogainak 
védelmét, és segítséget nyújt a gyermek jogainak megismerésében és érvényesítésében. 
 
Speciális ellátás: 

� Kapcsolatügyelet:  
              Célja: a gyermek a válás és egyéb problémák után is kapcsolatban maradjanak szeretteikkel.  
 
 
Ha a gyermekek ezen alapvető joga valamilyen ok miatt nem biztosított, mediátori /közvetítő/ 
segítséget, semleges helyet, a gyermek számára természetes környezetet és szakemberek segítségét 
tudjuk felajánlani a cél érdekében. 
 
Kik vehetik igénybe a kapcsolatügyelet szolgáltatásait: 
 

- azok a szülők, nagyszülők, testvérek, akik mediátoraink segítségével 
megállapodást kötnek egymással, vagyis: 

- egyetértenek céljainkkal, 
- aláírják a kapcsolatügyeleti együttműködés kereteiről szóló egyezséget, 
- hajlandók a fokozatosság, a kapcsolattartási szintek és lépcsőfokok betartására. 
 

A szülők közvetlenül vagy a gyámhivatalon keresztül kerülhetnek kapcsolatba intézményünkkel. 
A szakemberek mindvégig a háttérben maradnak és csak a sikeres találkozás feltételeire ügyelnek. 
Vizsgálatokat és terápiát nem végzünk, ám együttműködés hiányában megszakadt kapcsolattartás, 
sikertelen közvetítés esetén „kapcsolatügyeleti tapasztalatok” címmel összefoglalót készítünk a 
kapcsolatügyeleti napló bejegyzései alapján, amelyet mindkét szülőnek és kérésre gyámhivatalnak 
illetve bíróságnak átadunk. 
 
 
IV. A SZOLGÁLTATÓ ÉS IGÉNYBEVEVŐ KAPCSOLATTARTÁSA: 
 
A szakmai munka során a családgondozók az általuk és a kliensek igényeihez igazodó időpontban 
fogadó órát tartanak, illetve végeznek családgondozást. 
  
Az esetmegbeszélő team lehetőséget ad a munka során felmerült problémás esetek megbeszélésére. 
 
Évente egy alkalommal gyermekvédelmi tanácskozást szervezünk az érintett szakemberek és 
intézmények bevonásával, ahol beszámolunk a végzett munkáról. 
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A rászoruló családokat hozzásegítjük szükségleteinek leginkább megfelelő támogatáshoz 
/gyermekvédelmi támogatás, intézményi ellátás: pl.: bölcsőde, nevelési tanácsadó stb./  
 
Tanácsadással segítjük a nevelési, életvezetési, szociális problémákkal küzdő családokat.  
A szociálisan rászoruló, anyagi problémákkal küzdő családok számára háztartásgazdálkodással 
foglalkozó csoportot szervezünk. 
 
Tájékozódunk a településeken szervezett szabadidős programokról. 
 
Veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszert működtetünk. 
Ennek érdekében hatékony kapcsolatot alakítunk ki a települések oktatási, egészségügyi 
intézményeivel, gyermekvédelmi szakembereivel, évente több alkalommal szakmaközi megbeszélést 
tartunk jelzőrendszeri tagok által foglalkoztatott problémákról. 
A problémamegoldásban együttműködünk a védőnői szolgálattal. 
Ha az alapellátás nem vezet eredményre, kezdeményezzük a gyermek védelembe vételét. 
A védelembe vett gyermek részére a család és az államigazgatási szerv szakemberének bevonásával 
gondozási-nevelési tervet készít a családgondozó. 

 

 V. AZ ELLÁTOTTAK ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK JOGAINAK VÉDELME: 

 

� Intézményünkben az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogait a vonatkozó 
jogszabályok az alapvető emberi normák határozzák meg. 

� Az ellátott jogait védő jogszabályok közül kiemelkedő a módosított gyermekvédelmi ellátásról 
szóló 1997. évi XXXI. tv. a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és 
végrehajtása során született rendeletek (az 15/1998 NM rendelet). 

� A személyes gondoskodás során a gyermeki és szülői jogok tiszteletben tartásával azok 
érvényesülést biztosítva kell eljárni. A gyermeki jogok minél szélesebb körű érvényesülésének 
érdekében az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a gyermekek számára megismerhető 
legyen a gyerekjogi képviselő neve, elérhetősége. 

� Az intézmény birtokába került adatok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII.tv. szabályait kell alkalmazni. 

� Bűncselekmény gyanúja esetén a büntetőeljárási törvényben foglaltak szerint kell eljárni. 
� A gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatottakat megilleti az a jog, hogy 

személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák, 
tevékenységüket értékeljék és elismerjék.  

� Az intézményben foglalkoztatott családgondozó, intézményvezető a büntetőjogi védelem 
szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősül.  

 
 

 
SZAKMAI PROGRAM 

 
Rendszeres szociális segélyezettek beilleszkedést elősegítő programja 

 
 

Az aktív korú, 55 év feletti nem foglalkoztatott személyek esetében a rendszeres szociális segély 
folyósításának feltétele az Alapszolgáltatási Központtal történő együttműködés. 
Az együttműködés keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személy, amennyiben a rendszeres 
szociális segély folyósítását megállapító határozat így rendelkezik, köteles az Alapszolgáltatási 
Központ beilleszkedést elősegítő programjában részt venni. 
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I.  AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS CÉLJA 
 
Munkán keresztül történő integráció: 

1) A munkaerőpiacra való visszatérés ösztönzése 
2) A feketegazdaságban munkát vállalókat a primer munkaerőpiacra átvezetni. 
3) A munkanélküli lét időtartamának csökkentése. 
4) Megváltozott munka-erőpiaci helyzethez való alkalmazkodás. 
5) Aktívabb álláskeresésre ösztönzés. 
 
Kapcsolathálón keresztül történő integráció: 

1) Tartós munkanélküliség okozta pszichés traumák, hátrányos helyzetből adódó nehézségek 
leküzdése. 

2) Társas kapcsolatok intenzitásának növelése, izoláció oldása.  
3) Önbizalom, önérvényesítő képességek erősítése. 
 
II.   AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT FELADATAI 
 
1) Az együttműködésre kötelezett személy – szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó – 

egyénre szabott programjának kidolgozása regisztrációt követő 60 napon belül. 
2) Programok szervezése, lebonyolítása. 
3) Más szervezet által nyújtott programok esetében koordináció. 
4) A települési önkormányzat (jegyző) tájékoztatása (az együttműködésről, illetve annak hiányáról). 
Az Alapszolgáltatási Központ a megállapított rendszeres szociális segély folyósításának 
időtartam alatti együttműködés keretében: 

– a nem foglalkoztatott személyt a jogerős határozat alapján a központban történő megjelenésekor 
       nyilvántartásba veszi, 
− tájékoztatja a nem foglalkoztatott személyt a beilleszkedést elősegítő program menetéről, a 

beilleszkedést segítő programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól, 
− a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a nem foglalkoztatott személy bevonásával, 

valamint a munkaügyi központ közreműködésével kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó 
beilleszkedést elősegítő programot és arról írásban megállapodást köt, 

− folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel és legalább kéthavonta személyes 
találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elősegítő programban foglaltak betartását. 

− kapcsolatot tart a munkaügyi központtal, 
− legalább évente írásos értékelést készít a program végrehajtásáról, 
 
 
III. ELLÁTOTTAK KÖRE 
 
A kistérség (Buzsák, Gyugy, Hács, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogyvámos, 
Somogyvár, Szőlősgyörök) településein élő aktív korú, 55 év feletti nem foglalkoztatott, rendszeres 
szociális segélyre jogosult személyek, valamint a DDRMK Balatonboglári Kirendeltsége által a 
Családsegítő Szolgálathoz együttműködésre küldött rendelkezésre állási támogatásban részesülő 
személyek.  
 
 
IV. AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAI 
 
1) Tanácsadás (jogi, munkaügyi, pszichológiai, életvezetési, mediációs stb.). 
2) Információs szolgáltatás (tájékoztatás helyben és helyben nem igénybevehető szolgáltatásokról és 

az igénybevétel feltételeiről). 
3) Ügyintézéssel kapcsolatos segítségnyújtás. 
4) Egyéni esetkezelés, családgondozás. 
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5) Csoportokkal végzett szociális munka. 
6) Közösségi programok. 
7) Életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás. 
8) Az egyén környezetére irányuló tevékenység szervezése. 
9) Munkavégzésre felkészítő foglalkozás (munkahelykeresést segítő technikák elsajátítása). 
 
V. AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT OPERATÍV FELADATAI 

Lengyeltóti városban helyi szociálpolitikai kerekasztal. működik.  
Feladata különösen: a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott faladatok megvalósulásának, 
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, valamint a közfoglalkoztatási terv évenkénti 
véleményezése. 
Tagjait delegálják: Helyi önkormányzat, iskola, óvoda, bölcsőde, egészségügy, egyház, civil 
szervezetek, alapítványok delegáltjai. 
A szociális kerekasztal évente legalább egy alkalommal, de ezen kívül eseti jelleggel is ülésezik. 
Üléseit az Alapszolgáltatási Központ épületében tartja, üléséről jegyzőkönyv készül, mely továbbításra 
kerül a képviselőtestület felé.  

  
VI. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE KÖTELEZETT SZEMÉLY KÖTELEZETTSÉGEI 
 
1) A rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 

napon belül köteles az Alapszolgáltatási Központnál megjelenni. 
2) Együtt kell működnie a program kidolgozásában. 
3) Minden tőle telhetőt meg kell tennie a vállaltak sikeres végrehajtása érdekében. 
 
 

� A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak joga 
van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által 
biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota 
alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybe vételére. 

� A szociális szolgáltatások során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. 
� Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 

legfontosabb adatok megismeréséhez. 
� A személyes gondoskodást nyújtó intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan módon 

végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevők alkotmányos jogainak tiszteletben 
tartására, különös tekintettel az élethez, emberi méltósághoz, testi épséghez, testi-lelki 
egészséghez való jogra. 

� Az ellátást igénybe vevőt megilleti a személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével 
kapcsolatos titokvédelem. 

� Az intézményvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz 
kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőn belül nem 
intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől 
számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.  

� Az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap-, és szakosított ellátás 
biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részsülő részére nyújt 
segítséget jogai gyakorlásában. Az ellátott jogi képviselő neve, elérhetősége az intézményben 
kifüggesztésre kerül.  

� Az intézményvezető az ellátás igénybevételekor a fenntartó által jóváhagyott intézményi 
házirend 1 példányát átadja a jogosultnak. Egyébként a házirendet az intézményben jól látható 
helyen ki kell függeszteni és gondoskodni kell arról, hogy az a jogosultak hozzátartozói és az 
intézmény dolgozói számára folyamatosan hozzáférhető legyen.  

� A nappali ellátást igénybe vevők érdekeinek érvényesülését az érdekképviseleti fórum segíti 
elő.  
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A szociális szolgáltatást végzők jogai: 
 

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

� Közfeladatot ellátó személynek minősül az alábbi munkaköröket betöltő személy: 
o Házi segítségnyújtást végző szociális gondozó, 
o Étkeztetésben részt vevő gépkocsivezető, gondozónő, 
o Nappali ellátásban dolgozó gondozónő, 
o Családgondozó, 
o Az előgondozással megbízott személy 

 
VII. DOKUMENTÁCIÓ 
 
1) Nyilvántartás a nem foglalkoztatott személy megjelenéseiről az Alapszolgáltatási Központban. 
2) Nyilatkozat az adatkezelésről. 
3) Együttműködési megállapodás. 
4) Esetnapló. 
 
 
 
 
 

Ellátott jogi képviselő elérhetősége: 
Kiss Kálmánné  
06-20-4899611 
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M E G Á L L A P O D Á S 
(Étkeztetés igénybevételéről) 

 
amely létrejött a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított  
1993. évi III. tv. 94/B (1), (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel egyrészről a Lengyeltóti 
Alapszolgáltatási Központ ellátást nyújtó intézmény vezetője Nyers Györgyi ( továbbiakban ellátást 
nyújtó intézmény), valamint, 
Név:........................................................................................................................................................                                                                       

Születési hely:............................... Születési idő:..............év ..................................... hó .............. nap  

Anyja neve: ............................................................................................................................................                                            

Személyigazolvány száma: .............................................. Taj.szám: ................................................... 

Lakcím: ...................................................................................................................... szám alatt lakó 

Tartózkodási helye:................................................................................................................................ ( 

továbbiakban ellátást igénybevevő ) között a mai napon az alábbi feltételek mellett. 

 
1./ Az ellátást nyújtó intézmény az ellátást igénylő számára a szociális alapellátást, ÉTKEZTETÉST: 
..............................................napjától 
              határozatlan időre nyújtja,                           határozott ideig: ……………. biztosítja. 
 
2./ Az ellátást igénylő az igénybevételtől kezdődően az étkezésért...............................  Ft/ebéd azaz 
........................................................... forint/ebéd személyi térítési díjat fizet rendszeres havi 
jövedelme alapján. 
 
3./  Az ellátást nyújtó intézmény az ellátást igénybevevő számára az étkeztetés keretein belül: 

a napi egyszeri meleg élelmet  munkanapokon biztosítja: 
                           naponta 11.00 – 13.30 óráig. 
A hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelően élelmiszer- nyersanyag- energia és 
tápanyagtartalommal biztosítja. 
Az ellátást igénybevevő az ételt saját éthordójában elviheti, illetve indokolt esetben, írásbeli 
meghatalmazás alapján más személy. Az ellátást igénybevevő külön kérelmére, házi 
segítségnyújtás keretében a megjelölt időpontban az ebéd házhoz szállítást az ellátást nyújtó 
intézmény biztosítja. 

 
4./ Az ellátást igénybevevő vállalja, hogy a megjelölt időpontban, megfelelő váltó éthordóban az étel 
elviteléről gondoskodik. 
 
5./ Az ellátást igénybevevő amennyiben az étkeztetést bármely okból nem kívánja igénybe venni 
azt legkésőbb a szüneteltetést megelőző nap 12.00 óráig jelzi. (Ellenkező esetben az igénybe nem vett 
étkeztetésért is térítési díjat kell fizetnie. ) 
 
6./ Az ellátást igénybevevő az étkeztetés igénybevételétől függően, havonta utólag az ellátást 
követő hó 10-ig az intézmény irodahelyiségében a személyi térítési díjat megfizeti. ( Az ellátásért 
meg nem fizetett személyi térítési díjat az intézményvezető hátralékként nyilvántartja és annak 
behajtásáról intézkedik.) 
 
7./ Az ellátást igénybevevő tudomásul veszi, hogy a személyi térítési díj összegét a fenntartó 
rendelete szerint az ellátást nyújtó intézmény – a kötelezett jövedelmének jelentős megváltozása 
kivételével – évente két alkalommal felülvizsgálhatja és megváltoztathatja. 
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8./ Az ellátást igénybevevő szociális helyzetében, jövedelmi viszonyaiban történt változást  
15 napon belül az intézmény vezetőnek jelzi. (Ellenkező esetben a jogtalanul, rosszhiszeműen 
igénybe vett ellátás teljes összegű intézményi térítési díjának megfizetésére köteles.) 
 
9./ Az ellátást igénybevevő intézményi jogviszonya az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, a 
jogosult halálával, vagy a határozott időtartam lejártával szűnik meg. 
Az ellátást igénybevevő intézményi jogviszonyát az ellátást nyújtó intézmény vezetője a 
jogosulttal történt külön egyeztetést követően szünteti meg. 
 
10./ A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján 
kívánják meg rendezni. 
 
11./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá az 
étkeztetés ellátásra vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
 
 
 
Lengyeltóti,  ..............év ............................................hó ............nap 
 
 
 
 
 
 
 
          ______________________                                            ______________________ 
               ellátást igénybevevő                                                                    vezető 
 
 
 
 
 
 
Erről értesítést kap: 
 
1. Ellátást igénybevevő: 
2. Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
3. Irattár 
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                                                      M E G Á L L A P O D Á S 
                                            ( Házi segítségnyújtás igénybevételére ) 
 
 
amely létrejött ( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. 
évi III. tv. 94/B § ( 1 ), ( 2 ) bekezdésében foglaltakra tekintettel) egyrészről a Szociális 
Alapszolgáltatási Központ ellátást nyújtó intézmény vezetője Nyers Györgyi ( továbbiakban: ellátást 
nyújtó intézmény), valamint 
Név:........................................................................................................................................................                                                                       

Születési hely:............................... Születési idő:..............év ..................................... hó .............. nap  

Anyja neve: ............................................................................................................................................                                            

Személyigazolvány száma: .............................................. Taj.szám: ................................................... 

Lakcím: ...................................................................................................................... szám alatti lakos  

( továbbiakban: jogosult) között a mai napon az alábbi feltételek szerint. 
 
1./ Az ellátást nyújtó intézmény a jogosult számára a személyes gondoskodást nyújtó alapellátás 
keretében 
Házi segítségnyújtás igénybevételét: 
............................................... -tól kezdődően: 

              határozatlan időre nyújtja,                           határozott ideig: ……………. biztosítja. 
   

2./ Az ellátást nyújtó intézmény a házi segítségnyújtás igénybevételével kapcsolatos tájékoztatást a 
jogosultnak megadta. 
 
3./A jogosult jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal NYILATKOZAT-ot  tett a 
tájékoztatás tudomásulvételéről és tiszteletben tartásáról, valamint tájékoztatási kötelezettségéről. 
 
4./ Az ellátást nyújtó intézmény a házi segítségnyújtással a jogosult igénybevevő, önálló 
életvitelének fenntartását, - szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 
 
5./ Az ellátást nyújtó intézmény vállalja, hogy a házi segítségnyújtást jelen szerződés 2. sz . 
mellékletét képező GONDOZÁSI- ÁPOLÁSI LAPON rögzített módon, formában és gyakorisággal 
hivatásos,  gondozó foglalkoztatásával nyújtja. A házi gondozó a gondozási tevékenységről gondozási 
naplót vezet. 
 
6./ Az ellátást nyújtó intézmény a jogosult szükségleteinek megfelelő ellátása érdekében a házi 
orvosi szolgálattal kórházi és egyéb egészségügyi és szociális ellátást nyújtó intézménnyel 
együttműködik. 
A gondozási tevékenység tartalmának felülvizsgálatát a vezető gondozónő 3 havonta elvégzi.  
 
7./ A jogosult vállalja, hogy az intézmény ellátásáért a házi segítségnyújtásért a Gondozási naplóban 
rögzített igénybevételtől függően, havonta utólag az ellátást követő hó 10-ig a                     
........................ Ft/óra, azaz ............................................... forint/óra személyi térítési díjat megfizeti. 
 
8./ A jogosult tudomásul veszi , hogy a személyi térítési díj összegét az Önkormányzat rendelete 
szerint, az ellátást nyújtó intézmény – a kötelezett jövedelmének jelentős megváltozása kivételével –  
évenként két alkalommal felülvizsgálhatja és megváltoztathatja. 
9./ A jogosult jogainak sérelme, az intézmény dolgozói kötelezettségszegése, valamint kifogásai 
orvoslása érdekében panasszal élhet az intézményvezetőnél. 
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10./ A jogosult intézményi jogviszonya a jogosult halálával, az intézmény jogutód nélküli 
megszűnésével a határozott időtartam lejártával megszűnik. A jogosult kezdeményezésére az 
intézményvezető megegyezés szerinti időponttól szünteti meg az intézményi jogviszonyt. Az 
intézményvezető a jogosult más gondozási forma, illetve másik intézménybe történő elhelyezésének 
indokoltsága, és indokolatlan intézményi elhelyezés esetén szünteti meg az intézményi jogviszonyt. 
 
11./ A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján 
kívánják rendezni. 
 
12./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a 
házi segítségnyújtás ellátásra vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
 
 
 
 
Lengyeltóti, ..............év ............................................hó ............nap 
 
 
 
 
 
 
 
  _______________________                                                 ________________________ 
                 jogosult                                                                                      igazgató 
 
 
Erről értesítést kap: 
1.Ellátást igénybevevő: 
2.Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
3.Irattár 
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Megállapodás 

nappali ellátás biztosítására 

 

Amely létrejött egyrészről Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ (Lengyeltóti, Csokonai u. 3.) 
vezetője, 

Másrészről: 

Név: ………………………………………………., Leánykori név:……………………. ………,  

Lakcím: ………………………………………………….., Telefonszám: ………………………. 

Anyja neve: …………………………………………… 

Születési hely: ………………………………………, Születési idő: …………………………… 
   

Személyigazolvány szám: ……………………………, Taj szám: ……………………………… 

 

b, Az ellátást igénybevevő törvényes képviselője: 

Név: ………………………………………………., Leánykori név:……………………. ………,  

Lakcím: ………………………………………………….., Telefonszám: ………………………. 

Anyja neve: …………………………………………… 

Születési hely: ………………………………………, Születési idő: …………………………….  

között az alábbi tartalommal: 

1. Az ellátás időtartama: 
Az intézményi szociális ellátást ……..év ………………….hó ………... napjától kezdődően 
 Határozott    határozatlan időre (Megfelelő kifejezés kérem aláhúzni!) 

2. Az igényelt ellátás típusa: 

Idősek nappali ellátása  Fogyatékosok nappali ellátása (Megfelelő kifejezés kérem aláhúzni!) 

 

3. Az intézmény szolgáltatásai: 
Az intézmény a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Törvény 
szerint nappali ellátást biztosítja az ellátást igénybevevő számára. 

A nappali ellátások  körébe az alábbi szolgáltatások tartoznak: 
• étkezés lehetőségének biztosítása, 
• fogyatékos nappali ellátás esetén  teljes körű gondozás (fürdetés, öltöztetés, tiszta ruházat, 

etetés, folyadékpótlás, pelenkázás, bőrápolás, helyváltoztatás segítése,) rászorultságától 
függően; 

• rendszeres vérnyomás-testsúly, és diagnózistól függően vércukorszínt mérés; 
• napközbeni gyógyszerelés; 
• napi egészségmegőrző tanácsadás, és alkalomszerűen jeles szakemberek előadásai 

egészségmegtartás témakörben; 
• akut–és krónikus egészségi állapotokban, a szükséges orvosi ellátások megszervezése; 
• szellemi képességek megtartását célzó napi programok, 
• kézműves tevékenységek (pl. ajándékkészítés ünnepekre); 
• séta, kirándulás, mobilizálás, múzeum- színházlátogatás, stb… 
• napi terápiás foglalkozások 
• önkéntes, és önszerveződő csoportokban való részvétel; 
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Az ellátást igénybevevő tájékoztatása. 
Az ellátást igénybevevő tudomásul veszi az intézmény vezetőnek: 
- az intézményben biztosított szolgáltatásra 
- az ellátást igénybevevőt érintő, az intézmény által vezetett nyilvántartásra, 
- az ellátást igénybevevő és hozzátartozója közötti kapcsolattartás rendjére. 
- Az érdekképviseleti fórum működésére és panaszjog gyakorlásának módja 
- az intézmény házirendjére vonatkozó utasításait. 

4. Az ellátást igénybevevő kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra jogosultság 
feltételeiben való változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési 
díj fizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt. 
 

5. Az intézményvezető szükség szerint tájékoztatja az ellátást igénybevevőt, illetve 
hozzátartozóját: 
    - az ellátást igénybevevő állapotáról 
    - az ellátás ideiglenes szüneteléséről, 
    - személyi térítési díjhátralék következményeiről. 

6. A személyi térítési díj megállapításának és fizetésének szabályai: 
6.1 A személyi térítési díj összegéről az intézményvezető legkésőbb jelen megállapodás 
aláírásától 30 napon belül értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. 
6.2 Ha az ellátást igénybevevő a személyi térítési díj összegét vitatja , az intézményvezető erre 
vonatkozó értesítésének kézhezvételtől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 
Ilyen esetben Lengyeltóti Város Képviselőtestülete dönt a személyi térítési díj összegéről.  
6.3 A térítési díj fizetésére kötelezett az ellátásért a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig köteles 
a személyi térítési díjat megfizetni.                                                                                           
6.4 Ha az ellátást igénybevevő a személyi térítési díj fizetésének nem tesz eleget az 
intézményvezető tizenöt napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az 
elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot 
nyilvántartásba veszi és erről negyedévenként tájékoztatja a fenntartót, aki a hátralék behajtása 
iránt államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL Törvény, valamint az 
adózás rendjéről szóló 1990.évi XCI. Törvény rendelkezései alapján intézkedik. 

7. Az ellátást igénybevevő és hozzátartozója az intézményi keletkezésével és megszűnésével , 
valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő az intézményvezetőhöz vagy az 
érdekképviseleti-fórumhoz. 
A panasz elbírálásra jogosult tizenöt napon belül tájékoztatja a panasztevőt az intézkedésről. 
Ha a panasztevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet vagy a panasz kivizsgálására jogosult  
nem intézkedik, a panasszal az intézmény fenntartójához lehet fordulni. 
 

8. Az intézményi jogviszony megszűnik: 
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével ( ez esetben az intézmény fenntartóját elhelyezési 
kötelezettség terheli az ellátást igénybevevővel szemben) 
- határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam elteltével. 
- ha a szociális szolgáltatás feltételei már nem állnak fenn. 
- ha az ellátást igénybevevő a házirendet súlyosan, illetve rendszeresen megsérti. 
- ha az ellátást igénybevevő az intézményi jogviszony megszüntetését kezdeményezi az 
intézményvezetőnél. 
 

9. Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető az ellátást igénybevevő közös 
megegyezése alapján kerülhet sor. 

10. Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézményvezető egyezteti az ellátást 
igénybevevővel az intézményi jogviszony megszűnéséig fizetendő térítési díj összegét, az 
intézmény tárgyi eszközeiben okozott kár megtérítését  
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11. Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban 
tárgyalás útján rendezik. 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 2004. évi CXL.törvény  rendelkezései 
az irányadók.  

Lengyeltóti, ………..év ……………………hó ………nap. 

 

 
 az intézmény                 törvényes            ellátást 
képviseletében       képviselő          igénybevevő 
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AZ ELLÁTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓK  
 
Étkezetés 
 

o Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (9/1999.(XI.24.) 
SZCSM rendelet) 

o Megállapodás (1993.évi III.tv. 94/B §) 
o Nyilvántartás, törzslap (1993. évi III.tv.18-20§.) 
o Étkezésre vonatkozó igénybevételi napló (1/2000.SZCSM rend. 4. sz.melléklet) 
o Jelenléti ív (a napi igénybevétel elszámolásához) 
o Értesítés a személyes gondoskodást nyújtó Szoc. ellátás biztosításáról (6. sz. melléklet a 

9/1999. SZCSM rendelet) 
o Nyilatkozat más alapszolgáltatás igénybevételéről 

 
 

Házi gondozás 

o Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (9/1999.(XI.24) 
SZCSM rendelet 1.sz. melléklet) 

o Gondozási szükségletről igazolás 

o Megállapodás (1993. évi III.tv. 94/B§) 

o Nyilvántartás (1993. évi III.tv.18.§) 

o Egyéni gondozási terv (4/2004. ESZCSM rendelet 9.§) 

o Egyszerűsített előgondozási adatlap (9/1999.(XI.24.) SZCSM. rend. 4. sz. melléklet) 

o Értesítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás biztosításáról (9/1999.(XI. 24.) 
SZCSM rendelet 6. sz. melléklet) 

o Gondozási napló (29/1993. Korm. rend. 1. sz. melléklet) 
o Nyilatkozat más alapszolgáltatás igénybevételéről 

 
Nappali ellátás 

 
o Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (9/1999.(XI.24.) 

SZCSM rendelet)  
o Megállapodás (1993.évi III.tv. 94/B§) 
o Egyszerűsített előgondozási adatlap 
o Egyéni gondozási terv 
o Értesítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás biztosításáról (9/1999.(XI:24) 

SZCSM rendelet) 
o Nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója (1/2000. SZCSM rendelet) 
o Nyilvántartás 
o Foglalkoztatási terv 
o Nyilatkozat más alapszolgáltatás igénybevételéről 
o Egyszerűsített előgondozási adatlap 

 
Családsegítés: 

 
o Forgalmi napló (1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet) 
o Esetnapló (1/2000.(I.7) SZCSM rendelet) 
o Nyilvántartás 
o Nyilatkozat adatkezeléshez 
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Gyermekjólét: 
 

o Forgalmi napló 
o IX.sz. adatlap (251/2006. ( XII. 06.)  
o Gyermekeink védelmében elnevezésű adatlap-rendszer „Macis adatlapok” (251/2006. XII.06.) 

Korm.rend.  
o Feljegyzés jelzésről (1997.évi XXXI. tv. 17. §), 
o Egészségügyi esetjelző lap (1997.évi XXXI. tv. 17.§, 15/1998.(IV.30.) NM. rend. 14.§ (4), 
o Iskolai esetjelző lap (1997.évi XXXI. tv. 17.§, 15/1998. (IV.30.) NM. rend. 14.§ (4), 
o Feljegyzés esetmegbeszélésről (15/1998. (IV.30.) NM. rend. 15.§), 
o Nyilatkozat (1997.évi XXXI. tv. 33.§) 

 
 

 


