Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnök
5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: agostonne@gyomaendrod.hu

MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának
Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

2017. január 17-én 14 órakor
kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe.


Napirend:

1. Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi
tevékenység háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.)
önkormányzati rendeletet felülvizsgálata – 2. forduló
2. A gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes
gondoskodásról szóló 21/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
3. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
4. A Térségi Szociális Gondozási Központ alapdokumentumainak jóváhagyása
5. Tájékoztató a Térségi Szociális Gondozási Központ által biztosított
közétkeztetési elégedettség felmérésére szolgáló kérdőívek kiértékeléséről
6. GYÜSZTE-vel kötött megállapodás felülvizsgálata
7. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálata
8. Közszolgáltatási szerződés létesítése közfeladatok ellátására (2. forduló)
9. Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők áremelési kérelme



A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
főmenüből
nyíló,
Önkormányzat

Testületi
ülések

Előterjesztések
menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés
előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

10. Intézkedési terv a turisztikai attrakciók üzemeltetésére és az azokhoz vállalt
indikátorok teljesítésére
11. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítása
12. Polgármester és alpolgármester illetményének módosítása
13. Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterve
14. Kossuth u. 30. szám alatt található fogorvosi rendelő bérleti jogviszonyának
meghosszabbítása
15. 2017. évi támogatási alapok pályázati kiírása
16. Csatlakozás előkészítése az önkormányzati ASP rendszerhez
17. 1956-os forradalmat és szabadságharcot felidéző emlékmű megvalósításának
helyzete
18. Beszámoló a Gyoma 300 éves emlékév szervezésének helyzetéről
19. Halászati makett gyűjtemény kiállítása Szarvason
20. A Start közmunka mintaprogramok 2017.-2018. évi tervezete
21. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. §
(2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt
ülésen kerül sor.
22. Kállai Ferenc Kulturális Központ vezetői pályázatinak elbírálása, vezető
kinevezése

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2017. január 13.

Ágostonné Farkas Mária s.k.
bizottsági elnök
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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló
orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló
14/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálata – 2. forduló
Keresztesné Jáksó Éva, Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2016. novemberi ülésén tárgyalta és elfogadta az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló
rendelet-tervezetet. A képviselő-testületi ülést követően a hivatal írásban kezdeményezte véleményezési eljárást a
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnél. A vélemény önkormányzathoz történő megérkezését követően van
lehetőség a rendelettervezet megtárgyalására és a rendelet megalkotására. A NEFI véleménye 2017. január 9.
napján megérkezett, melyben a NEFI kinyilvánította, hogy a rendelet-tervezetben szereplő adatok és a körzetek
szerinti felosztások megfelelőek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet
megalkotni szíveskedjenek.
Hatásvizsgálat:
1. A rendelet alkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával biztosítja az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 5-6. §-ában meghatározott alapellátási kötelezettség megvalósítását.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei: A rendelet által szabályozott alapellátási
körzetek biztosítják, hogy a településen élők közül mindenki hozzájuthasson háziorvosi, védőnői, fogorvosi
alapellátáshoz, ügyeleti ellátáshoz. A kisgyermekek, valamint a nevelési és oktatási intézmények gyermekei és
tanulói számára biztosított az iskola-egészségügyi ellátás. Az alapellátás célja az orvosi feladatok ellátásának
biztosítása, egészségügyi preventív tevékenység ellátása.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet közvetlenül nem generál adminisztratív terheket.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az
egészségügyi alapellátás körzetei meghatározásáról szóló rendelet elfogadását magasabb szintű jogszabály, az
egészségügyi alapellátásról szóló törvény teszi kötelezővé. A helyi önkormányzat a rendelet megalkotásával törvényi
kötelezettségnek tesz eleget.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet
végrehajtásához az önkormányzat megfelelő intézményrendszerrel rendelkezik.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
/2017. (….) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetekről
Általános indokolása
A helyi rendelet megalkotásának célja, hogy a településen élők közül mindenki hozzájuthasson háziorvosi, védőnői,
fogorvosi alapellátáshoz, ügyeleti ellátáshoz. A kisgyermekek, valamint a nevelési és oktatási intézmények
gyermekei és tanulói számára biztosított az iskola-egészségügyi ellátás. Az alapellátás célja az orvosi feladatok
ellátásának biztosítása, egészségügyi preventív tevékenység ellátása.
Részletes indokolás
1. § Az önkormányzat az egészségügyi alapellátást, mint kötelező feladat-ellátást a településen kialakított
alapellátási körzetekben biztosítja.
2. § Az önkormányzat meghatározza a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek számozását,
területét. Az önkormányzat 2017. február 1. napjától 4, 2017. március 1. napjától 3 fogorvosi körzetet alakít ki.
3. § Az önkormányzat meghatározza a területi védőnői körzetek számozását, területét. Az önkormányzat
meghatározza az iskola és ifjúságegészségügyi ellátás intézményi felosztását a kialakított orvosi körzeteknek
megfelelően.
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4. § Az önkormányzat meghatározza az ügyeleti ellátás szolgáltatási területét.
5. § A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet megalkotása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beterjesztett rendelet megalkotását a tervezetben foglalt szabályozási tartalommal:
/2017. ( . ) önkormányzati rendelet
az egészségügyi alapellátási körzetekről
rendelet-tervezet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos
módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata közigazgatási területén az egészségügyi alapellátási feladatait
a) e rendelet szerint kialakított házi gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi, fogorvosi, területi védőnői körzetekben,
b) az iskola- és ifjúságegészségügyi orvosi ellátást, és védőnői szolgálatot valamint az iskolafogászati ellátást e
rendelet szerinti intézményi felosztás szerint biztosítja.
2. § (1)Gyomaendrőd közigazgatási területén az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti
működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység a következő orvosi körzetekben folytatható:
a) 7 felnőtt háziorvosi körzet, melynek sorszámát és területének meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.
b) 3 házi gyermekorvosi körzet, melynek sorszámát és területének meghatározását a 2. melléklet tartalmazza.
c) 4 fogorvosi körzet, melynek sorszámát és területének meghatározását a 3. melléklet tartalmazza.
d) 3 fogorvosi körzet, melynek sorszámát és területének meghatározását a 4. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Gyomaendrőd Város közigazgatási területe 5 területi védőnői ellátási körzetet alkot, a körzetek területének
meghatározását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) Az iskola- és ifjúságegészségügyi védőnői szolgálat intézményi felosztását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) Az iskola- és ifjúságegészségügyi orvosi ellátás intézményi felosztását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(4) A 4 fogorvosi körzethez kapcsolódó iskolafogászati ellátás intézményi felosztását a rendelet 8. melléklete
tartalmazza.
(5) A 3 fogorvosi körzethez kapcsolódó iskolafogászati ellátás intézményi felosztását a rendelet 9. melléklete
tartalmazza.
4. § Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás szolgáltatási területe a település teljes
közigazgatási területére terjed ki.
5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével – 2017. február 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja, a 3. § (5) bekezdése és a (4) bekezdés 2017. március 1. napjával lép
hatályba.
(3) Hatályát veszti Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység
háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet.
(4) Hatályát veszti a 2. § (1) bekezdés c) pontja és a 3. § (4) bekezdése.
1. melléklet a /2017. ( . ) rendelethez
Háziorvosi körzetek
1. körzet
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

A
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

B
ÁCHIM ANDRÁS
ADY ENDRE
ÁLMOS
ARANY JÁNOS
ÁRPÁD
ATTILA
BACSÓ BÉLA
BAJCSY-ZSILINSZKY
BAJCSY-ZSILINSZKY
BAJCSY-ZSILINSZKY
BATTHYÁNY LAJOS
BÉKE
BERCSÉNYI MIKLÓS
BERZSENYI DÁNIEL
BESSENYEI GYÖRGY
BOCSKAI ISTVÁN
BOCSKAI ISTVÁN
BUDAI NAGY ANTAL
BUDAI NAGY ANTAL
DOBÓ ISTVÁN
ESZE TAMÁS
FEGYVERNEK
HÁMÁN KATÓ
HANTOSKERTI
HŐSÖK
HŐSÖK
HŐSÖK
HŐSÖK
HUNYADI JÁNOS
KÁLLAI FERENC
KÁLVIN JÁNOS
KÁLVIN JÁNOS
KAZINCZY FERENC
KELETI
KISRÉTI
KISRÉTI
KISS BÁLINT
KNER
KNER
KOSSUTH LAJOS
KÖRGÁT
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
LISZT FERENC
LUTHER
MÁTYÁS KIRÁLY
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MIRHÓHÁTI
PÁSZTOR JÁNOS
PÓSA LAJOS
RÁKÓCZI FERENC
SOMOGYI BÉLA
SZABADSÁG
SZABÓ DEZSŐ
SZONDY GYÖRGY
TANYA VII.

C
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
út
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
útja
útja
útja
útja
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
tér
utca
utca

D

E

000001
000002
000067

000043
000040
végig

000001
000002
000001
000002

000037
000034/0001
000031/0001
000018

000000 0043 000043
000044
000044
000045
000045
000046
végig
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000001
000002

000073
000038

000001
000002

000029
000038

000004

000040

000001
000002

000025
000020

000001

000014

000094

végig

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Folyamatos
Páratlan
Folyamatos
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos

57
58
59
60
61
62
63
64
65

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

TANYA VII.
VÁSÁRTÉRI
VÁSÁRTÉRI
VÁSÁRTÉRI
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
ZRÍNYI ILONA
ZRÍNYI MIKLÓS
ZRÍNYI MIKLÓS

lakótelep
lakótelep
lakótelep
utca
utca
Üdülő-telep
utca
utca

000859/0002 végig
000000 0015 000000 0034B
000016
000017
000023
000035
000001
000033/0001
0000035
000039/0001
000001
000002

000026
000028

D
000044
000045
000039

E
végig
000061
végig

000020
000033

végig
végig

000135
000160
000001

végig
végig
000039/0001

000040
000075

végig
végig

000031
000040
000005
000042

végig
végig
végig
végig

000022
000027/0001
000001
000002
000001
000001
000000 0001
000001
000019
000034
000041

végig
végig
000041/0001
000064/A
000085/0011
000024
000000 0001
000015/0004
000022 B
000034
végig

D

E

000036

végig

Hrsz. foly.
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Teljes
Folyamatos
Folyamatos

2. körzet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

A
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

B
BAJCSY-ZSILINSZKY
BAJCSY-ZSILINSZKY
BOCSKAI ISTVÁN
BOTOND
BUDAI NAGY ANTAL
BUDAI NAGY ANTAL
DAMJANICH JÁNOS
DR. PIKÓ BÉLA
EÖTVÖS JÓZSEF
FŐ
FŐ
GÁRDONYI GÉZA
HATÁR GYŐZŐ
JÓKAI MÓR
KÁLVIN JÁNOS
KÁLVIN JÁNOS
KATÓ JÓZSEF
KISFALUDY
KISRÉTI
KISRÉTI
KOSSUTH LAJOS
KOSSUTH LAJOS
LEHEL
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MIKSZÁTH KÁLMÁN
PETŐFI SÁNDOR
PETŐFI SÁNDOR
TANYA VII.
TOMPA MIHÁLY
VÁSÁRTÉRI
VÁSÁRTÉRI
VÁSÁRTÉRI
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
WESSELÉNYI MIKLÓS
WODIÁNER ALBERT

C
út
út
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
út
út
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
lakótelep
lakótelep
lakótelep
utca
utca
utca
tér

F
Páros
Páratlan
Páratlan
Teljes
Páros
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Folyamatos
Teljes
Teljes
Páros
Páratlan
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Páratlan
Páros
Teljes
Páros
Páratlan
Páratlan
Páros
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Teljes
Teljes

3. körzet
1
2
3
4
5

A
5500
5500
5500
5500
5500

B
BÁNOMKERTI
BOCSKAI ISTVÁN
CSOKONAI VITÉZ M.
DR. SZILÁGYI FERENC
ERKEL FERENC

C
út
utca
utca
üdülő-telep
utca
5

F
Teljes
Páros
Teljes
Teljes
Teljes

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

ERZSÉBET
FÁY ANDRÁS
GÁRDONYI GÉZA
GYÓNI GÉZA
HÁRSFA
KATONA JÓZSEF
KÖLCSEY FERENC
KŐRÖS
LÉVAI
LOSONCZI ISTVÁN
MÓRICZ ZSIGMOND
MUNKÁCSY MIHÁLY
NAGY SÁNDOR
PÁSZTOR JÁNOS
PÁSZTOR JÁNOS
PETŐFI SÁNDOR
PETŐFI SÁNDOR
RADNÓTI MIKLÓS
RÉV
RÓZSA FERENC
SEMMELWEIS IGNÁC
SZÉCHENYI ISTVÁN
SZÉKELY BERTALAN
TOKAI FERENC
TOLDI MIKLÓS
TOMPA MIHÁLY
ÚJKERT
VÁSÁRTÉRI
VÁSÁRTÉRI
VÁSÁRTÉRI
VIDOVSZKY BÉLA
VÍZMŰ
ZRÍNYI MIKLÓS
ZRÍNYI MIKLÓS
ZRÍNYI MIKLÓS

liget
utca
utca
utca
utca
utca
utca
sor
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
sor
lakótelep
lakótelep
lakótelep
utca
sor
utca
utca
utca

000041

végig

000015
000043
000066

végig
végig
végig

000025

végig

000000
B 000000
000000 A A 000000 D
000000*B B végig

B
A

000027
000029
390039/0001

000027/A
végig
végig

D

E

000110
000111

000156/0001
000133

Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Folyamatos
Folyamatos
Hrsz.foly.
Teljes
Teljes
Folyamatos
Folyamatos
Hrsz.foly.

4. körzet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

A
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

B
AVRAM
BALASSI BÁLINT
BESENYSZEGI
BETHLEN GÁBOR
BÍRÓ
DÁVIDHÁZI SÁMUEL
FŐ
FŐ
GÉZA FEJEDELEM
GUTENBERG
IPARTELEP
KÁLMÁN FARKAS
KERESZTÚRI
KÓS KÁROLY
KOVÁCS IMRE
MADÁCH IMRE
MAGTÁRLAPOSI
MÓRA FERENC
NÉMETZUGI

C
tanya
utca
utca
utca
tanya
utca
út
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
sor
6

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

20
21
22
23
24
25
26

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

NYÁRSZEGI
OKTÓBER 6.
RÁCZ LAJOS
SELYEM
SELYEM
SZENT ISTVÁN
TANYA VI.

utca
lakótelep
utca
út
út
utca

000111
000124

végig
végig

D

E

000037
000052

000109
000108

000058/0001
000099
000102

végig
000129
000122

000111
000128

végig
végig

Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes

5. körzet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

A
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

B
BABITS MIHÁLY
BÁNYÁSZ
BARTÓK BÉLA
BEM
CSEJTI
DANKÓ PISTA
DOB
FAZEKASZUGI 5-ÖS
FŐ
FŐ
HALÁSZ
HATHÁZ
HONVÉD
IFJÚSÁGI
IRIMIÁS TANYA
JÓZSEF ATTILA
KÁNTORKERT
KÁRÁSZ
KÁVAI TANYA
KINIZSI PÁL
KOSSUTH
KÖNYVES KÁLMÁN
KŐRÖS
KÜRT
LILIOM
MÁRTON GÁBOR
MARTOS FLÓRA
MESTER
MIKES KELEMEN
MOHÁCSI
NAGYLAPOSI
NAGYLAPOSI MÁV LAKÁS
NAP
NAPKELETI
OLAJOSOK
POLÁNYI MÁTÉ
SELYEM
SELYEM
SIMAI
SUGÁR
SUGÁR
TAMÁSI ÁRON
TÁNCSICS MIHÁLY
TANYA IV.
TANYA V.
TEMPLOMZUG

C
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
gátőrház
út
út
utca
utca
utca
lakótelep
utca
sor
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
vasútállomás
utca
utca
útja
utca
út
út
utca
út
út
utca
utca

7

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Páratlan
Páros
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

47
48
49
50
51

5502
5502
5502
5502
5502

TÓTH ÁRPÁD
VADÁSZ
VARJASI
VASÚTI
VASÚTSOR

utca
utca
utca
őrházak
utca

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

6. körzet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

A
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

B
AKÁC
ALKOTMÁNY
APPONYI
BLAHA LUJZA
BOROSTYÁN
CSURGÓ
DAMJANICH
DAMJANICH
DÁVID TANYA
DEÁK FERENC
DEÁK FERENC
DÉCSI
DÓZSA GYÖRGY
DR. CSÓKÁSI BÉLA
EGRESSY BÉNI
ENDRŐDI
FAZEKASI
FŐ
FŐ
GÁBOR ÁRON
HÍDFŐ
HŐSÖK
KACSÓH PONGRÁC
KENDERÁZTATÓ
KISFOK
KORÁNYI FRIGYES
KÖZTÁRSASÁG
LÁBAS
NÉPLIGET
ORGONA
POLÁNYI MÁTÉ
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN
SELYEM
SELYEM
SUGÁR
SUGÁR
SZÉLMALOM
SZENT ANTAL
TANYA II.
TANYA II.
TANYA III.
TEMETŐ
VASVÁRI PÁL
VASZKÓ MIHÁLY
ZRÍNYI ILONA

C
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca

D

E

000001

végig

000002
000003

000008
000013

utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
út
út
utca
utca
tere
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
utca
út
út
út
út
utca
utca

000001
000002

000009
000014

000002

000014/0001

000001
000002

000035/0001
000048

000001

000028

000001
000002
000001
000002

000033
000038
000033
000044

000210
000286/14

végig
végig

D

E

utca
utca
utca
utca

F
Teljes
Teljes
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Páratlan
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Páratlan
Páros
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Folyamatos
Hrsz. foly.
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

7. körzet
A

B

C
8

F

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

ÁLMOSDOMB
APPONYI
BACSALAPOSI
BAROSS GÁBOR
CSILLAGOS
DAMJANICH
DAMJANICH
DEÁK FERENC
DEÁK FERENC
DIÓFA
ENDRŐDI
HATÁR
ISKOLA
JUHÁSZ GYULA
KIS
KODÁLY ZOLTÁN
KONDOROSI
KÖR
MIRHÓI
PÁSKUMI
POLÁNYI MÁTÉ
POLYÁKHALMI
SELYEM
SELYEM
SUGÁR
SUGÁR
SZABADSÁG
SZABÓ ERVIN
SZARVASI
SZŐLŐSKERT
TANYA II.
TORONYI
TULIPÁN
UGARI
ZÖLDFA
ZSÁK

utca
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
út
utca
út
út
út
út
út
utca
utca
út
utca
utca
utca
út
utca
utca

000002

végig

000010
000015
000011
000016

végig
végig
végig
végig

000015

végig

000029

000058

000035
000040
000035
000046

000097
000100
000109
000126/0001

000013

000185

Teljes
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Páratlan
Páratlan
Páros
Teljes
Folyamatos
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Páratlan
Páros
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

2. melléklet a /2017. ( . ) rendelethez
Házi gyermekorvosi körzetek
1. körzet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

B
AKÁC
ALKOTMÁNY
APPONYI
BABITS MIHÁLY
BÁNYÁSZ
BAROSS GÁBOR
BARTÓK BÉLA
BEM
BLAHA LUJZA
BOROSTYÁN
CSEJTI
CSILLAGOS
CSURGÓ
DAMJANICH
DANKÓ PISTA

C
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
9

D

E

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5500
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

DEÁK FERENC
DÉCSI
DOB
DÓZSA GYÖRGY
DR. CSÓKÁSI BÉLA
EGRESSY BÉNI
ENDRŐDI
FAZEKASI
FAZEKASZUGI 5-ÖS
FŐ
FŐ
GÁBOR ÁRON
HALÁSZ
HATHÁZ
HÍDFŐ
HONVÉD
HŐSÖK
IRIMIÁS TANYA
JÓZSEF ATTILA
JUHÁSZ GYULA
KACSÓH PONGRÁC
KÁNTORKERT
KÁRÁSZ
KÁVAI TANYA
KENDERÁZTATÓ
KISFOK
KODÁLY ZOLTÁN
KONDOROSI
KORÁNYI FRIGYES
KOSSUTH
KÖNYVES KÁLMÁN
KŐRÖS
KÖZTÁRSASÁG
KÜRT
LÁBAS
LILIOM
MÁRTON GÁBOR
MARTOS FLÓRA
MESTER
MIKES KELEMEN
MIRHÓI
MOHÁCSI
NAGYLAPOSI
NAGYLAPOSI MÁV LAKÁS
NAP
NAPKELETI
NÉPLIGET
OLAJOSOK
ORGONA
POLÁNYI MÁTÉ
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN
SELYEM
SELYEM
SIMAI
SUGÁR
SZABADSÁG
SZABÓ ERVIN
SZÉLMALOM

utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
gátőrház
út
út
utca
utca
utca
utca
utca
tere

000001
000002

000109
000108

1
2

109
122

utca
utca
utca
sor
utca
utca
utca
utca
út
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
vasútállomás
utca
utca
út
útja
utca
utca
utca
út
út
utca
út
utca
utca
utca
10

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

SZENT ANTAL
TAMÁSI ÁRON
TÁNCSICS MIHÁLY
TANYA IV.
TANYA V.
TEMETŐ
TEMPLOMZUG
TORONYI
TÓTH ÁRPÁD
TULIPÁN
VADÁSZ
VARJASI
VASÚTI
VASÚTSOR
VASVÁRI PÁL
VASZKÓ MIHÁLY
ZÖLDFA
ZRÍNYI ILONA
ZSÁK

utca
utca
utca

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

utca
utca
utca
utca
utca
utca
őrházak
utca
utca
utca
utca
utca
utca
2. körzet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

A
5500
5502
5500
5502
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5502
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5502
5502
5500
5502
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5502
5502

B
ADY ENDRE
ÁLMOSDOMB
AVRAM TANYA
BACSALAPOSI
BALASSI BÁLINT
BÁNOMKERTI
BESENYSZEGI
BETHLEN GÁBOR
BÍRÓ TANYA
BUDAI NAGY ANTAL
BUDAI NAGY ANTAL
DAMJANICH JÁNOS
DÁVID TANYA
DÁVIDHÁZI SÁMUEL
DIÓFA
EÖTVÖS JÓZSEF
FŐ
FŐ
GÁRDONYI GÉZA
GÉZA FEJEDELEM
GUTENBERG
GYÓNI GÉZA
HATÁR
IFJÚSÁGI
IPARTELEP
ISKOLA
KÁLMÁN FARKAS
KÁLVIN JÁNOS
KÁLVIN JÁNOS
KATÓ JÓZSEF
KATONA JÓZSEF
KERESZTÚRI
KINIZSI PÁL
KIS

C
utca
utca
utca
út
utca
út
utca
utca

D

utca
utca
tér

000020
000033

utca
utca
utca
út
út
utca
utca
utca
utca
út
lakótelep
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
11

000110
000111

000040
000077

E

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
végig
Páros
végig
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
000156/0001 Páros
000133
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
végig
Páros
végig
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

5500
5500
5500
5500
5500
5502
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5502
5502
5500
5500
5500
5500
5502
5500
5500
5502
5502
5502
5500
5500
5500
5502
5500
5500
5500
5500

KISFALUDY
KISRÉTI
KISRÉTI
KÓS KÁROLY
KOVÁCS IMRE
KÖR
LEHEL
LÉVAI
LOSONCZI ISTVÁN
MADÁCH IMRE
MAGTÁRLAPOSI
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MÓRA FERENC
NAGY SÁNDOR
NÉMETZUGI
NYÁRSZEGI
OKTÓBER 6.
PÁSKUMI
POLYÁKHALMI
RÁCZ LAJOS
RÓZSA FERENC
SELYEM
SELYEM
SZARVASI
SZÉCHENYI ISTVÁN
SZENT ISTVÁN
SZŐLŐSKERT
TANYA II.
TANYA III.
TANYA VI.
TOKAI FERENC
TOLDI MIKLÓS
UGARI
ÚJKERT
VÁSÁRTÉRI
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
WESSELÉNYI MIKLÓS

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
sor
utca
lakótelep
út
út
utca
utca
út
út
út
utca
utca
utca

utca
utca
út
sor
lakótelep
utca
utca

000031
000034/0002

végig
végig

000022
000027/0001

végig
végig

111
124

végig
végig

000031

végig

Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes

3. körzet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

A
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

B
ÁCHIM ANDRÁS
ÁLMOS
ARANY JÁNOS
ÁRPÁD
ATTILA
BACSÓ BÉLA
BAJCSY-ZSILINSZKY
BATTHYÁNY LAJOS
BÉKE
BERCSÉNYI MIKLÓS
BERZSENYI DÁNIEL
BESSENYEI GYÖRGY
BOCSKAI ISTVÁN
BOTOND
BUDAI NAGY ANTAL
BUDAI NAGY ANTAL

C
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
12

D

E

000001
000002

000031/0001
000018

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

CSOKONAI VITÉZ M.
DOBÓ ISTVÁN
DR. PIKÓ BÉLA
DR. SZILÁGYI FERENC
ERKEL FERENC
ERZSÉBET
ESZE TAMÁS
FÁY ANDRÁS
FEGYVERNEK
FŐ
FŐ
HÁMÁN KATÓ
HANTOSKERTI
HÁRSFA
HATÁR GYŐZŐ
HŐSÖK
HUNYADI JÁNOS
JÓKAI MÓR
KÁLLAI FERENC
KÁLVIN JÁNOS
KÁLVIN JÁNOS
KAZINCZY FERENC
KELETI
KISRÉTI
KISRÉTI
KISS BÁLINT
KNER
KNER
KOSSUTH LAJOS
KÖLCSEY FERENC
KÖRGÁT
KŐRÖS
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
LISZT FERENC
LUTHER
MÁTYÁS KIRÁLY
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MIRHÓHÁTI
MÓRICZ ZSIGMOND
MUNKÁCSY MIHÁLY
PÁSZTOR JÁNOS
PÁSZTOR JÁNOS
PETŐFI SÁNDOR
PÓSA LAJOS
RADNÓTI MIKLÓS
RÁKÓCZI FERENC
RÉV
SEMMELWEIS IGNÁC
SOMOGYI BÉLA
SZABADSÁG
SZABÓ DEZSŐ
SZÉKELY BERTALAN
SZONDY GYÖRGY
TANYA VII.
TOMPA MIHÁLY
VIDOVSZKY BÉLA

utca
utca
utca
üdülő-telep
utca
liget
utca
utca
utca
út
út
utca
út
utca
tér
útja
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
út
utca
utca
sor
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
13

000135
000160

végig
végig

000001
000002

000075
000038

000001
000002

000029
000034/0001

000001
000002

000025
000020

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

74
75
76
77
78

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

5500
5500
5500
5500
5500

A
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

VÍZMŰ
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
WODIÁNER ALBERT
ZRÍNYI ILONA
ZRÍNYI MIKLÓS

B
ÁLMOSDOMB
BABITS MIHÁLY
BACSALAPOSI
BÁNYÁSZ
BAROSS GÁBOR
BARTÓK BÉLA
BEM
CSILLAGOS
DANKÓ PISTA
DÁVID TANYA
DIÓFA
DOB
FŐ
HALÁSZ
HATÁR
HONVÉD
IFJÚSÁGI
ISKOLA
JÓZSEF ATTILA
JUHÁSZ GYULA
KÁNTORKERT
KÁRÁSZ
KIS
KODÁLY ZOLTÁN
KONDOROSI
KOSSUTH
KÖNYVES KÁLMÁN
KÖR
KŐRÖS
KÜRT
LILIOM
MARTOS FLÓRA
MIKES KELEMEN
MIRHÓI
MOHÁCSI
NAP
NAPKELETI
OKTÓBER 6.
PÁSKUMI
POLÁNYI MÁTÉ
POLYÁKHALMI
SELYEM
SELYEM
SUGÁR
SUGÁR
SZABÓ ERVIN
SZARVASI

sor
utca
tér
üdülő-telep
utca

000001

Fogorvosi körzetek
1.
körzet
C
D
utca
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
út
utca
lakótelep
utca
utca
utca
sor
utca
utca
utca
út
tér
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
lakótelep
út
utca
út
út
út
út
út
utca
út
14

000032

Teljes
Folyamatos
Teljes
Teljes
Teljes

3. melléklet a /2017. ( . ) rendelethez
E

000052

000108

000038

végig

000054
000055
000057
000064

000124
000129
végig
végig

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Páros
Páratlan
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

SZŐLŐSKERT
TAMÁSI ÁRON
TÁNCSICS MIHÁLY
TANYA II.
TANYA III.
TORONYI
TULIPÁN
UGARI
VADÁSZ
ZSÁK

utca
utca
utca

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

utca
utca
út
utca
utca
2. körzet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

A
5500
5502
5502
5502
5500
5500
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5500
5500
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5500
5502
5502
5500
5500
5502
5500
5502
5502
5500
5500
5502
5502
5500
5500

B
ADY ENDRE
AKÁC
ALKOTMÁNY
APPONYI
BALASSI BÁLINT
BESENYSZEGI
BETHLEN GÁBOR
BLAHA LUJZA
BOROSTYÁN
CSEJTI
CSURGÓ
DAMJANICH
DÁVIDHÁZI SÁMUEL
DEÁK FERENC
DÉCSI
DÓZSA GYÖRGY
DR. CSÓKÁSI BÉLA
EGRESSY BÉNI
ENDRŐDI
FAZEKASI
FAZEKASZUGI 5-ÖS
FŐ
FŐ
FŐ
GÁBOR ÁRON
GÉZA FEJEDELEM
HATHÁZ
HÍDFŐ
HŐSÖK
IPARTELEP
IRIMIÁS TANYA
KACSÓH PONGRÁC
KÁLMÁN FARKAS
KÁVAI TANYA
KENDERÁZTATÓ
KERESZTÚRI
KISFOK
KORÁNYI FRIGYES
KÓS KÁROLY
KOVÁCS IMRE
KÖZTÁRSASÁG
LÁBAS
MADÁCH IMRE
MAGTÁRLAPOSI

C
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
gátőrház
út
út
út
utca
utca
utca
utca
tere
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
15

D

E

000001
000002
000110

000133
000048
000156

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

5502
5502
5500
5502
5502
5500
5502
5500
5502
5502
5502
5500
5502
5500
5502
5502
5500
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

MÁRTON GÁBOR
MESTER
MÓRA FERENC
NAGYLAPOSI
NAGYLAPOSI MÁV LAKÁS
NÉMETZUGI
NÉPLIGET
NYÁRSZEGI
OLAJOSOK
ORGONA
POLÁNYI MÁTÉ
RÁCZ LAJOS
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN
SEBES GYÖRGY
SELYEM
SELYEM
SELYEM
SELYEM
SIMAI
SUGÁR
SUGÁR
SZABADSÁG
SZÉLMALOM
SZENT ANTAL
SZENT ISTVÁN
TANYA IV.
TANYA V.
TEMETŐ
TEMPLOMZUG
TÓTH ÁRPÁD
ÚJKERT
VARJASI
VASÚTI
VASÚTSOR
VASVÁRI PÁL
VASZKÓ MIHÁLY
ZÖLDFA
ZRÍNYI ILONA

tér
utca
utca
vasútállomás
sor
út
utca
útja
utca
utca
utca
utca
utca
út
út
út
út
utca
út
út
utca
utca
utca
utca

utca
utca
sor
utca
őrházak
utca
utca
utca
utca
utca

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
000001
000037
Folyamatos
Teljes
Teljes
Teljes
000001
000053
Páratlan
000002
000052/0001 Páros
000124/0001 végig
Páros
000131
végig
Páratlan
Teljes
000001
000055
Páratlan
000002
000062
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

3. körzet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

A
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

B
ARANY JÁNOS
AVRAM TANYA
BAJCSY-ZSILINSZKY
BAJCSY-ZSILINSZKY
BIRÓ TANYA
BOCSKAI ISTVÁN
BOCSKAI ISTVÁN
BOTOND
BUDAI NAGY ANTAL
BUDAI NAGY ANTAL
CSOKONAI VITÉZ M.
DR. PIKÓ BÉLA
DR. SZILÁGYI FERENC
ERKEL FERENC
ERZSÉBET
FÁY ANDRÁS

C
utca

D

út
út

000044
000045

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
üdülő-telep
utca
liget
utca

000036
000037

16

000001
000002

E

F
Teljes
Teljes
000050
Páros
végig
Páratlan
Teljes
végig
Folyamatos
000057
Páratlan
Teljes
000031/0001 Páratlan
000018
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

FŐ
HÁMÁN KATÓ
HÁRSFA
HATÁR GYŐZŐ
HŐSÖK
HUNYADI JÁNOS
JÓKAI MÓR
KÁLVIN JÁNOS
KÁLVIN JÁNOS
KAZINCZY FERENC
KISRÉTI
KISRÉTI
KISS BÁLINT
KNER
KOSSUTH LAJOS
KOSSUTH LAJOS
KÖLCSEY FERENC
KŐRÖS
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MIRHÓHÁTI
MÓRICZ ZSIGMOND
MUNKÁCSY MIHÁLY
PÁSZTOR JÁNOS
PÁSZTOR JÁNOS
PETŐFI SÁNDOR
RADNÓTI MIKLÓS
RÁKÓCZI FERENC
Rév
SEMMELWEIS IGNÁC
SZÉKELY BERTALAN
TANYA VI.
TANYA VII.
TOMPA MIHÁLY
VÁSÁRTÉRI
VIDOVSZKY BÉLA
VÍZMŰ
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
WODIANER ALBERT
ZRÍNYI MIKLÓS
ZRÍNYI MIKLÓS

út
utca
utca
tér
útja
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
út
utca
sor
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
út
utca
utca
utca

utca
lakótelep
utca
sor
utca
utca
tér
utca
utca

000135

000185

000044

végig

000012
000035

000034/0001
000075

000001
000002

000029
000034/0002

000004
000005

000040
végig

000001
000002

000025
000020

000015

végig

000001
000035

000033/0001
000039/0001

000028
végig
390039/0001 végig

Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Teljes
Páros
Páratlan
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Páros
Páratlan
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Folyamatos
Teljes
Folyamatos
Hrsz.foly.

4. körzet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

B
ÁCHIM ANDRÁS
ÁLMOS
ÁRPÁD
ATTILA
BACSÓ BÉLA
BAJCSY-ZSILINSZKY
BAJCSY-ZSILINSZKY
BAJCSY-ZSILINSZKY
BÁNOMKERTI
BATTHYÁNY LAJOS
BÉKE
BERCSÉNYI MIKLÓS

C
utca
utca
utca
utca
utca
út
út
út
út
utca
utca
utca
17

D

E

000001
000002
000052

000043
000040
végig

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5502
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

BERZSENYI DÁNIEL
BESSENYEI GYÖRGY
BOCSKAI ISTVÁN
BUDAI NAGY ANTAL
BUDAI NAGY ANTAL
DAMJANICH JÁNOS
DOBÓ ISTVÁN
EÖTVÖS JÓZSEF
ESZE TAMÁS
FEGYVERNEK
FŐ
GÁRDONYI GÉZA
GUTENBERG
GYÓNI GÉZA
HANTOSKERTI
HŐSÖK
KÁLLAI FERENC
KÁLVIN JÁNOS
KÁLVIN JÁNOS
KÁLVIN JÁNOS
KÁLVIN JÁNOS
KATÓ JÓZSEF
KATONA JÓZSEF
KELETI
KINIZSI PÁL
KISFALUDY
KISRÉTI
KISRÉTI
KNER
KOSSUTH LAJOS
KÖRGÁT
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
LEHEL
LÉVAI
LISZT FERENC
LOSONCZI ISTVÁN
LUTHER
MÁTYÁS KIRÁLY
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MIKSZÁTH KÁLMÁN
NAGY SÁNDOR
PÁSZTOR JÁNOS
PÓSA LAJOS
RÓZSA FERENC
SOMOGYI BÉLA
SZABADSÁG
SZABÓ DEZSŐ
SZÉCHENYI ISTVÁN
SZONDY GYÖRGY
TOKAI FERENC
TOLDI MIKLÓS
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
WESSELÉNYI MIKLÓS
ZRÍNYI ILONA
ZRÍNYI MIKLÓS

utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
utca
út
útja
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
üdülő-telep
utca

18

000001
000020
000033

000035
végig
végig

000156/0001

végig

000000 0043 000043
000001
000002
000036
000077

000031
000010/0002
végig
végig

000031
000038

végig
végig

000042

végig

000022
végig
000027/0001 végig
000000

000014

000034
000041

000034
végig

000001

000027/A

Teljes
Teljes
Folyamatos
Páros
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Páratlan
Páros
Páros
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Páratlan
Teljes
Folyamatos
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Páratlan
Teljes
Teljes
Folyamatos

4. melléklet a /2017. ( . ) rendelethez
Fogorvosi körzetek
1. körzet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

A
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

B
AKÁC
ALKOTMÁNY
ÁLMOSDOMB
APPONYI
BACSALAPOSI
BÁNYÁSZ
BAROSS GÁBOR
BLAHA LUJZA
BOROSTYÁN
CSEJTI
CSILLAGOS
CSURGÓ
DAMJANICH
DANKÓ PISTA
DÁVID TANYA
DEÁK FERENC
DÉCSI
DIÓFA
DÓZSA GYÖRGY
DR. CSÓKÁSI BÉLA
EGRESSY BÉNI
ENDRŐDI
FAZEKASI
FAZEKASZUGI 5-ÖS GÁTŐRHÁZ
FŐ
FŐ
GÁBOR ÁRON
HALÁSZ
HATÁR
HATHÁZ
HÍDFŐ
HŐSÖK
IRIMIÁS TANYA
ISKOLA
JUHÁSZ GYULA
KACSÓH PONGRÁC
KÁRÁSZ
KÁVAI TANYA
KECSEGÉS-ZUG TANYA
KENDERÁZTATÓ
KINIZSI PÁL
KIS
KISFOK
KODÁLY ZOLTÁN
KONDOROSI
KORÁNYI FRIGYES
KOSSUTH
KÖNYVES KÁLMÁN
KÖR
KŐRÖS

C
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca

D

utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
út
út
utca
utca
út
utca
utca
tere
utca
utca
utca
utca

utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
tér
utca
utca
utca
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00002
00001

E

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
000078
Páros
00063/0002 Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

KÖZTÁRSASÁG
KÜLTERÜLET TANYA
KÜRT
LÁBAS
LILIOM
MÁRTON GÁBOR
MESTER
MIKES KELEMEN
MIRHÓI
NAGYLAPOSI
NAGYLAPOSI MÁV LAKÁS
NAPKELETI
NÉPLIGET
OLAJOSOK
ORGONA
PÁSKUMI
POLÁNYI MÁTÉ
POLYÁKHALMI
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN
SELYEM
SIMAI
SÓCZÓZUGI 1/5-ÖS GÁTŐRHÁZ
SUGÁR
SUGÁR
SZABADSÁG
SZABÓ ERVIN
SZARVASI
SZÉLMALOM
SZENT ANTAL
SZŐLŐSKERT
TÁNCSICS MIHÁLY
TANYA II.
TANYA III.
TANYA IV.
TANYA V.
TEMETŐ
TEMPLOMZUG
TORONYI
TÓTH ÁRPÁD
TULIPÁN
UGARI
VADÁSZ
VARJASI
VASÚTI
VASÚTSOR
VASVÁRI PÁL
VASZKÓ MIHÁLY
ZÖLDFA
ZRÍNYI ILONA
ZSÁK

utca

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
000101
Folyamatos
Teljes
Teljes
000109
Páratlan
000126/001 Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
vasútállomás
utca
út
útja
utca
út
utca
út
utca
út
utca

00001

út
út
utca
utca
út
utca
utca
utca
utca

00001
00002

utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
őrházak
utca
utca
utca
utca
utca
utca

2. körzet
1
2
3
4

A
5500
5502
5500
5502

B
ADY ENDRE
BABITS MIHÁLY
BALASSI BÁLINT
BARTÓK BÉLA

C
utca
utca
utca
utca
20

D

E

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

5502
5500
5500
5500
5502
5500
5502
5500
5500
5500
5500
5500
5502
5502
5500
5500
5500
5502
5500
5500
5502
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5502
5500
5500
5502
5500
5500
5500
5500
5500
5502
5502
5500
5500
5500
5502
5502
5500
5502
5500
5500
5500

BEM
BESENYSZEGI
BETHLEN GÁBOR
BOCSKAI ISTVÁN
DAMJANICH JÁNOS
DÁVIDHÁZI SÁMUEL
DOB
FŐ
FŐ
GÉZA FEJEDELEM
GUTENBERG
GYÓNI GÉZA
HONVÉD
IFJÚSÁGI
IPARTELEP
JÓKAI MÓR
JÓKAI MÓR
JÓZSEF ATTILA
KÁLLAI FERENC
KÁLMÁN FARKAS
KÁNTORKERT
KATÓ JÓZSEF
KATONA JÓZSEF
KERESZTÚRI
KISFALUDY
KISRÉTI
KISRÉTI
KÓS KÁROLY
KOSSUTH LAJOS
KOSSUTH LAJOS
KOVÁCS IMRE
LÉVAI
LUTHER
MADÁCH IMRE
MAGTÁRLAPOSI
MARTOS FLÓRA
MOHÁCSI
MÓRA FERENC
NAGY SÁNDOR
NAP
NÉMETZUGI
NYÁRSZEGI
OKTÓBER 6.
PÁSZTOR JÁNOS
PÁSZTOR JÁNOS
PETŐFI SÁNDOR
PETŐFI SÁNDOR
RÁCZ LAJOS
RÓZSA FERENC
SELYEM
SUGÁR
SUGÁR
SZÉCHENYI ISTVÁN
TAMÁSI ÁRON
SZENT ISTVÁN
TOMPA MIHÁLY
TOMPA MIHÁLY

utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
út
út
utca
utca
utca
utca
lakótelep
utca
utca
utca
utca
utca
utca
sor
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
sor
utca
lakótelep
tér
utca
utca
utca
utca
utca
út
út
út
utca
utca
utca
utca
utca
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00065
00080

000017
00026

000031
000038
000035
000042

0000029
0000042

000102
000111
000128

000005
000012

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
000195/0001 Páratlan
000188
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
végig
Páratlan
végig
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
végig
Páratlan
végig
Páros
Teljes
végig
Páratlan
végig
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
végig
Páratlan
végig
Páros
Teljes
Teljes
végig
Folyamatos
végig
Páratlan
végig
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
végig
Páratlan
végig
Páros

62
63
64
65

5500
5500
5500
5500

ÚJKERT
VÁSÁRTÉRI
WESSELÉNYI MIKLÓS
ZRÍNYI MIKLÓS

sor
lakótelep
utca
utca

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

3. körzet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

A
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

B
ÁCHIM ANDRÁS
ÁLMOS
ARANY JÁNOS
ÁRPÁD
ATTILA
AVRAM TANYA
BACSÓ BÉLA
BAJCSY-ZSILINSZKY
BÁNOMKERTI
BATTHYÁNY LAJOS
BÉKE
BERCSÉNYI MIKLÓS
BERZSENYI DÁNIEL
BESSENYEI GYÖRGY
BÍRÓ TANYA
BOTOND
BUDAI NAGY ANTAL
CSOKONAI VITÉZ M.
DOBÓ ISTVÁN
DR. PIKÓ BÉLA
DR. SZILÁGYI FERENC
EÖTVÖS JÓZSEF
ERKEL FERENC
ERZSÉBET
ESZE TAMÁS
FÁY ANDRÁS
FEGYVERNEK
FŐ
FŐ
GÁRDONYI GÉZA
HÁMÁN KATÓ
HANTOSKERTI
HÁRSFA
HATÁR GYŐZŐ
HŐSÖK
HUNYADI JÁNOS
JÓKAI MÓR
JÓKAI MÓR
KÁLVIN JÁNOS
KAZINCZY FERENC
KELETI
KISRÉTI
KISRÉTI
KISS BÁLINT
KNER
KNER
KOSSUTH LAJOS
KOSSUTH LAJOS
KÖLCSEY FERENC
KÖRGÁT

C
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
üdülő-telep
utca
utca
liget
utca
utca
utca
út
út
utca
utca
út
utca
tér
útja
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
út
út
utca
utca
22

D

E

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
00167-0171 végig
Páratlan
000190
végig
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
000003
000015
Páratlan
000002
000024
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
000001
000029
Páratlan
000002
000034/0002 Páros
Teljes
Teljes
Teljes
000004
000040
Páros
000005
000063
Páratlan
Teljes
Teljes

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

KŐRÖS
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
LEHEL
LISZT FERENC
LOSONCZI ISTVÁN
MÁTYÁS KIRÁLY
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MIRHÓHÁTI
MÓRICZ ZSIGMOND
MUNKÁCSY MIHÁLY
PETŐFI SÁNDOR
PETŐFI SÁNDOR
PÓSA LAJOS
RADNÓTI MIKLÓS
RÁKÓCZI FERENC
RÉV
SEMMELWEIS IGNÁC
SOMOGYI BÉLA
SZABADSÁG
SZABÓ DEZSŐ
SZÉKELY BERTALAN
SZONDY GYÖRGY
TANYA VI.
TANYA VII.
TOKAI FERENC
TOLDI MIKLÓS
TOMPA MIHÁLY
TOMPA MIHÁLY
VIDOVSZKY BÉLA
VÍZMŰ
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
WODIÁNER ALBERT
ZRÍNYI ILONA

sor
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca

000001
000002

utca
utca
utca
000001
utca
000002
utca
sor
utca
tér
üdülő-telep

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
000027
Páratlan
000040/0001 Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
000001
Páratlan
000010/0001 Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
5. melléklet a /2017. ( . ) rendelethez

Területi védőnői körzetek
I. körzet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

A
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

B
ARANY JÁNOS
BAJCSY ZSILINSZKY
BETHLEN GÁBOR
BOCSKAI ISTVÁN
BOTOND
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY
DAMJANICH
ERKEL FERENC
EÖTVÖS JÓZSEF
FÁY ANDRÁS
FŐ
DR. PIKÓ BÉLA
GUTENBERG
HŐSÖK
HUNYADI JÁNOS
JÓKAI MÓR
KATÓ JÓZSEF

C
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
út
utca
utca
útja
utca
utca
utca
23

D

E

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

KERESZTÚRI
KISRÉTI
KISFALUDY
KOSSUTH LAJOS
KÓS KÁROLY
KOVÁCS IMRE
KÖLCSEY FERENC
LISZT FERENC
MAGTÁRLAPOSI
MIRHÓHÁTI
MÓRA FERENC
NYÁRSZEGI
PÁSZTOR JÁNOS
PETŐFI SÁNDOR
RÁKÓCZI FERENC
RÁCZ LAJOS
SELYEM
SZABADSÁG
SZENT ISTVÁN
TOMPA MIHÁLY
ÚJKERT
VÁSÁRTÉRI
VÁSÁRTÉRI
VÁSÁRTÉRI
TANYA VII.
WESSELÉNYI MIKLÓS
ZRÍNYI MIKLÓS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

A
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

B
BAJCSY-ZSILINSZKY
BÁNOMKERTI
BESSENYEI GYÖRGY
BÉKE
BUDAI NAGY ANTAL
GÁRDONYI GÉZA
GYÓNI GÉZA
HÁMÁN KATÓ
HŐSÖK
HUNYADI JÁNOS
KATONA JÓZSEF
KAZINCZY FERENC
KÁLVIN JÁNOS
KELETI
KISS BÁLINT
KINIZSI PÁL
KÖRGÁT
LEHEL
LÉVAI
LOSONCZY ISTVÁN
MIKSZÁTH KÁLMÁN
NAGY SÁNDOR
RÓZSA FERENC
SZÉCHENYI ISTVÁN
TOKAI FERENC
TOLDI MIKLÓS
VÁSÁRTÉRI
VÁSÁRTÉRI

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
sor
lakótelep
lakótelep
lakótelep
utca
utca
II. körzet
C
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
útja
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
lakótelep
lakótelep
24

16.22.32.
1-73.

18
30
85.

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Páros
Folyamatos
Teljes
Teljes

D

E

A, B, C, D
1-

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

15.

Páratlan

29
30
31

5500
5500
5500

VÁSÁRTÉRI
TANYA VI.
VÖRÖSMARTY MIHÁLY

lakótelep

19 -

21.

C
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
utca
útja
utca
utca
utca
sor
utca
utca
utca
utca
utca
utca
sor
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca

D

E

lakótelep
utca
sor
utca

31.,33.,34.

utca

Páratlan
Teljes
Teljes

III. körzet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

A
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

B
ÁCHIM
ADY ENDRE
ÁLMOS
ATTILA
ÁRPÁD
BACSÓ BÉLA
BAJCSY-ZSILINSZKY
BALASSI BÁLINT
BERCSÉNYI MIKLÓS
BERZSENYI DÁNIEL
BESENYSZEGI
BOCSKAI ISTVÁN
DÁVIDHÁZI SÁMUEL
ESZE TAMÁS
FEGYVERNEK
FŐ
GÉZA FEJEDELEM
HANTOSKERTI
HÁRSFA
HŐSÖK
KÁLLAI FERENC
KÁLMÁN FARKAS
KIS LAJOS
KŐRÖS
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
LUTHER
MADÁCH IMRE
MÁTYÁS KIRÁLY
MÓRICZ ZSIGMOND
MUNKÁCSI MIHÁLY
NÉMETZUGI
PÁSZTOR JÁNOS
PÓSA LAJOS
RADNÓTI MIKLÓS
SEMMELWEIS IGNÁCZ
SOMOGYI BÉLA
SZABADSÁG
SZABÓ DEZSŐ
SZÉKELY BERTALAN
SZONDY GYÖRGY
TANYA VII.
VÁSÁRTÉRI
VIDOVSZKY BÉLA
VÍZMŰ
ZRÍNYI MIKLÓS

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

IV. körzet
1
2

A
5502
5502

B
BABITS MIHÁLY
BACSALAPOSI

C
utca
utca
25

D

E

F
Teljes
Teljes

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

BAROSS
BARTÓK BÉLA
BEM JÓZSEF
CSEJTI
CSILLAGOS
DANKÓ PISTA
DOB
FŐ
FŐ
HATHÁZ
HONVÉD
IFJÚSÁGI
JÓZSEF ATTILA
JUHÁSZ GYULA
KODÁLY ZOLTÁN
KÖNYVES KÁLMÁN
KÖRÖS
KÜRT
LILIOM
KÁRÁSZ
KINIZSI PÁL
KÖR
MARTOS FLÓRA
MESTER
MIKES KELEMEN
MIRHÓI
MOHÁCSI
NAP
NAPKELETI
OKTÓBER 6.
OLAJOSOK
POLÁNYI MÁTÉ
POLYÁKHALMI
SIMAI
SUGÁR
SUGÁR
SZABADSÁG
SZABÓ ERVIN
TAMÁSI ÁRON
TÁNCSICS
TANYA III.
TANYA V.
TORONYI
TÓTH ÁRPÁD
UGARI
VADÁSZ
VARJASI
VASÚTSOR

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
út
utca
utca
lakótelep
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
lakótelep
útja
utca
út
utca
út
út
utca
utca
utca
utca

12-

87
108

I /A-

E

29

80

4639-

136
115

D

E

utca
utca
út
utca
utca
utca

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Folyamatos
Teljes
Teljes
Páros
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

V. körzet
1
2
3
4
5
6

A
5502
5502
5502
5502
5502
5502

B
APPONYI
AKÁC
ALKOTMÁNY
ÁLMOSDOMB
BÁNYÁSZ
BLAHA LUJZA

C
utca
utca
utca
utca
utca
utca
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F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

BOROSTYÁN
CSURGÓ
DAMJANICH
DEÁK FERENC
DÉCSI
DIÓFA
DÓZSA GYÖRGY
DR CSÓKÁSI BÉLA
EGRESSY BÉNI
ENDRŐDI
FAZEKASI
GÁBOR ÁRON
HALÁSZ
HATÁR
HÍDFŐ
HŐSÖK
ISKOLA
KACSOH PONGRÁC
KENDERÁZTATÓ
KIS
KISFOK
KONDOROSI
KORÁNYI FRIGYES
KÖZTÁRSASÁG
LÁBAS
NÉPLIGET
OKTÓBER 6
ORGONA
PÁSKUMI
POLÁNYI
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN
SELYEM
SELYEM
SUGÁR
SUGÁR
SZARVASI
SZÉLMALOM
SZENT ANTAL
SZŐLŐSKERT
TANYA II.
TEMETŐ
TULIPÁN
VASVÁRI PÁL
VASZKÓ MIHÁLY
ZÖLDFA
ZRÍNYI ILONA
ZSÁK

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
tere
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
utca
utca
lakótelep
utca
út
utca
utca
út
út
út
út
út
utca
utca
utca

II/6-

9

1-
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1212-

33
38
37
44

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Páratlan
Páros
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

6. melléklet a /2017. ( . ) rendelethez
Iskola- és ifjúságegészségügyi védőnői szolgálat intézményi felosztása
-

1. SZÁMÚ ISKOLA VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
ÁNTSZ kód: 040097480
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézményből - a gimnázium intézményegység
2. SZÁMÚ ISKOLA VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
ÁNTSZ kód: 040097609
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
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-

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium (speciális tagozat nélkül)
5. SZÁMÚ VEGYES (ISKOLA-TERÜLETI) VÉDŐNŐI
ÁNTSZ kód: 040097477
SZOLGÁLAT
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézményből – az általános iskolai intézményegység
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium (speciális tagozat)
7. melléklet a /2017. ( . ) rendelethez
Iskola- és ifjúságegészségügyi orvosi ellátás intézményi felosztása
1. házi gyermekorvosi körzet

2. házi gyermekorvosi körzet

3. házi gyermekorvosi körzet

Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit kft. – Tulipános Óvoda
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda – Csemetekert
Óvoda
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. – Selyem úti Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézményből – az
általános iskolai intézményegység
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. – Vásártéri
óvoda
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda – Margaréta
Óvoda
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola tanulói létszámának 50 %-a
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézményből - a
gimnázium intézményegység
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda – Százszorszép
Óvoda
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola tanulói létszámának 50 %-a
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és
Kollégium
8. melléklet a /2017. ( . ) rendelethez
Iskolafogászati ellátás intézményi felosztása

1. fogorvosi körzet

2. fogorvosi körzet

3. fogorvosi körzet

4. fogorvosi körzet

Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit kft. – Tulipános Óvoda
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. – Selyem úti Óvoda
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda –
Csemetekert Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium – felső tagozat
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző
Iskola és Kollégium szakiskola tagozata
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
intézményből – az általános iskola alsó tagozat
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium – alsó tagozat,
speciális tagozat
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző
Iskola és Kollégium középiskola tagozata
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda –
Margaréta Óvoda
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. –
Vásártéri óvoda
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
intézményből – az általános iskola felső tagozat
Gyomaendrődi Kiss Bálint Általános Iskola – felső tagozat
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda –
Százszorszép Óvoda
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola – alsó tagozat
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
intézményből – gimnáziumi intézményegység
9. melléklet a /2017. ( . ) rendelethez
Iskolafogászati ellátás intézményi felosztása
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1. fogorvosi körzet

2. fogorvosi körzet

3. fogorvosi körzet

Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. – Selyem úti Óvoda
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit kft. – Tulipános Óvoda
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda –
Csemetekert Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda –
Margaréta Óvoda
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. –
Vásártéri Óvoda
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
intézményből – az általános iskola
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző
Iskola és Kollégium
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda –
Százszorszép Óvoda
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
intézményből – gimnáziumi intézményegység

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló /2017. ( . ) önkormányzati rendelet
1. függelék
Felnőtt háziorvosi körzetek
1. körzet
2. körzet
3. körzet
4. körzet
5. körzet
6. körzet
7. körzet
Gyermekorvosi körzetek
1. körzet
2. körzet
3. körzet
Fogorvosi körzetek
1. körzet
2. körzet
3. körzet
4. körzet

Dr. MacsáriJudit
Dr. Schóber Ottó
Dr. Katona Piroska (helyettesítés)
Dr. Kolozsvári Árpád
Dr. Petrikó Attila
Dr. Petrikó Attila (helyettesítés)
Dr. Varga Edit Brigitta
Dr. Varga Géza
Dr. Fekécs Tünde
Dr. Katona Piroska
Dr. Kerekes Attila
Dr. Török Anna
Dr. Török Anna (helyettesítés)
Dr. Kerekes Attila (helyettesítés)

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes
gondoskodásról szóló 21/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás és Gyomaendrőd Város Önkormányzata
úgy döntött, hogy a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás és a helyettes szülői feladat-ellátás biztosítására 2017.
január 1. napjától a Térségi Szociális Gondozási Központból a Család és Gyermekjóléti Központ intézményegység
kiválik és önálló intézményként önkormányzati fenntartásban változatlan személyi és tárgyi feltételekkel
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ elnevezéssel látja el a fenti feladatokat.
Az intézmény átszervezése a gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes
gondoskodásról szóló 21/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát is szükségessé teszi, a rendelet
normaszövegén át kell vezetni az új intézményi struktúrát.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a rendelet megalkotásához a társulásban
résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása is szükséges. Csárdaszállás és Hunya
települések Képviselő-testületei jelen előterjesztés megtárgyalásával párhuzamosan tárgyalják a rendelet
módosítását, döntésükről szóban tájékoztatjuk a képviselő-testületet.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a rendelettervezet, kérem, szíveskedjenek azt megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
Hatásvizsgálat:
1. A rendelet alkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az Önkormányzat rendeletében
meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és
érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei: Nem releváns
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet közvetlenül nem generál adminisztratív terheket.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A
rendelet megalkotásával az önkormányzati szabályozás teljes mértékben megfelel a törvényi felhatalmazásnak és
szabályozásnak.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A megalkotásra
kerülő rendelet többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez, mivel az abból következő igazgatási tevékenységet
a szervezetben már alkalmazott munkaerő végzi, amelynek költségeit az éves költségvetések tartalmazzák.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
A gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes
gondoskodásról szóló 21/2016. (IX. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló
…/2017. (…..) önkormányzati rendelet
Általános indokolása
Az Önkormányzat rendeletében meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújt a gyermekek
törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez.
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Részletes indokolás
Az 1. § indokolása:
Az Önkormányzat az óvodai feladat-ellátást Társulás útján biztosítja, ezért a társulási feladatként biztosított ellátás
tekintetében szükséges meghatározni a rendelet területi hatályát, mely nem más, mint a tárulást alkotó három
önkormányzat közigazgatási területe.
A 2. § indokolása:
Az Önkormányzat rögzíti az általa biztosított természetbeni ellátásokat és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokat.
A 3.-5. § indokolása:
Az Önkormányzat a törvény által előírt integrált szolgáltatásként biztosítja a család és gyermekjóléti szolgálat és
központ feladatait.
A 6. § indokolása:
Az Önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozására vonatkozó feladatát az általa fenntartott Gyomaendrődi
Család- és Gyermekjóléti Központ útján önálló helyettes szülő alkalmazásával látja el.
A 7. § indokolása:
Rendelkezik a rendelet hatálybalépésének időpontjáról.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
" gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 21/2016. (IX. 2.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beterjesztett rendelet megalkotását a tervezetben foglalt szabályozási tartalommal:
Tervezet
…/2017. (…….) önkormányzati rendelet
a gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a
személyes gondoskodásról szóló 21/2016. (IX. 2.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29. § (2) bekezdés a) pontjában valamint a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a rendelet 7. § (1) bekezdésére tekintettel Csárdaszállás Község
Önkormányzata és Hunya Község Önkormányzata hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. § A gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 21/2016. (IX.
2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya a rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében kiterjed a
Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás Község valamint Hunya Község közigazgatási területén állandó bejelentett
lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint bevándorlási, letelepedési
engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyekre, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában (továbbiakban: Gyvt.) meghatározott
személyekre.”
2. § Az ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) által
biztosított
a) természetbeni ellátás:
aa) a Gyvt. 21/A §-ban meghatározott intézményi gyermekétkeztetés valamint
ab) a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített szünidei gyermekétkeztetés,
b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás:
ba) gyermekjóléti szolgáltatás - integrált feladat-ellátás a családsegítési szolgáltatással,
bb) önálló helyettes szülői feladat-ellátás.”
3. § Az ÖR. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„4. § (1) Az Önkormányzat a Gyvt. 39. §-ában rögzített gyermekjóléti szolgáltatási feladatait a Gyomaendrődi
Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Központ) intézményén keresztül biztosítja.”
4. § Az ÖR. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ellenőrzés megszüntetéséről az önkormányzat határozattal dönt.”
5. § Az ÖR. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az Önkormányzat az 5. § (5) bekezdésében rögzített hatáskörét a Polgármesterre átruházza.”
6. § (1) Az ÖR. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az önkormányzat a Gyvt. 45. §-a szerinti, a gyermekek átmeneti gondozására vonatkozó feladatát az általa
fenntartott Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ útján önálló helyettes szülő (továbbiakban: helyettes
szülő) alkalmazásával látja el.”
(2) Az ÖR. 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Gyomaendrőd Város Önkormányzata Csárdaszállás és Hunya Községek Önkormányzatával kötött
megállapodás alapján Csárdaszállás és Hunya községek közigazgatási területén is biztosítja a helyettes szülői
ellátást.”
7. § Ez a rendelet 2017. február 15. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében a helyi szociális rendelettel kapcsolatban az
alábbi javaslatot fogalmazott meg az önkormányzat számára:
„Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.26.) számú
rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoc. tv.) 45. § (4)
bekezdésével ellentétesen állapítja meg a rendkívüli települési támogatásokra való jogosultság feltételeit. Kérem a
rendeletet áttekinteni és módosítani, hogy az a Szoc. tv.-ben meghatározottakon túl ne tartalmazzon olyan feltételt,
melyek megszabására a képviselő-testületnek nincs felhatalmazása.”
A javaslat szerint a települési önkormányzatoknak nincs felhatalmazása arra, hogy a települési támogatás jövedelmi
és vagyoni feltételeit meghatározza.
Az írásbeli észrevételt követően telefonon egyeztettünk a törvényességi felügyeleti szakügyintézővel. A rendelet
normaszövegének összeállítása során figyelemmel voltunk az EMMI által kiadott rendeletalkotási segédletre. A
rendeletalkotási segédlet leszögezi az önkormányzatok mérlegelési jogkörét a rendkívüli települési támogatások
jogosultsági feltételeinek meghatározásánál, ugyanakkor kiemeli, hogy az önkormányzatok rendkívüli települési
támogatást nyújtanak jövedelmi és vagyoni viszonyaiktól függetlenül azoknak a személyeknek, akik nem várt
események miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülnek.
Rendeletünk 3. § (1) bekezdése nem tartalmazza konkrétan az önkormányzat kötelező feladatát, ezért szükséges a
helyi rendelet módosítása:
„Az önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt jövedelmi és vagyoni viszonyaiktól függetlenül azoknak a
személyeknek, akik nem várt események miatt létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe kerülnek. A létfenntartást
veszélyeztető élethelyzet nem várt események: halál, betegség, baleset, természeti katasztrófa bekövetkezése
esetén kialakult olyan élethelyzet, melyben a személyek, családok mindennapi megélhetése kerül veszélybe.”
A felülvizsgálat során áttekintésre került a rendelet teljes normaszövege, melyen az alábbi módosításokat, apróbb
pontosításokat javasoljuk átvezetni:
a 2. § (5) bekezdés Munkaügyi Központ megnevezést tartalmaz, mely megváltozott, illetve duplán szerepel
az igazolásra történő utalás – törölni kell a szövegrészt.
az 5. § (2) bekezdés tartalmazza a temetési támogatás összegét, melyet sávosan az egy főre eső jövedelem
függvényében határoztunk meg. Régi szabályozásból vettük át a legalacsonyabb összeg meghatározását, mely a
mindenkori legegyszerűbb földben történő temetés összegének 10 %-a. A korábbi szabályozásban ehhez az
összeghez volt kötve a temetési segély összege, azonban már nincs ilyen előírás, ezért javaslom, hogy a temetési
támogatás legkisebb összegének is konkrét összeget határozzunk meg: 20.000.-Ft. Így jövedelemtől függően
20.000-30.000-50.000 Ft lehet a támogatás összege.
a 8. § rendelkezik a szociális tűzifa támogatásról, gyakorlati tapasztalat alapján a szabályozást ki kellene
egészíteni a lakásfenntartási támogatás esetében alkalmazott szabályozással, mely szerint a támogatás ugyanazon
lakásra csak egy jogosultnak/családnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások
számától. Ugyanakkor a rendelet ezen szakasza meghatározza a külön lakás fogalmát is (társbérlet, albérlet,
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészei)
a 11. § (2) bekezdés b) pontja határozza meg a települési gyógyszertámogatás jövedelmi feltételeit:
támogatásban részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a
mindenkori nyugdíjminimum 230 %-át. Ezzel a támogatással önkormányzatunk közel 100 személynek enyhíti
havonta jelentkező gyógyszerköltségét. Javaslom a jövedelmi határt megemelni, hogy a támogatott személyek körét
bővítsük, az eddigi 65.550.Ft helyett 71.250.-Ft-ban meghatározni. A jövedelmi határ ilyen mértékű emelése a
nyugdíjak/jövedelmek emelkedését követi, a jogosultak létszámát kismértékben növeli.
A települési gyógyszertámogatásnál, mint rendszeres támogatásnál is szabályozni szükséges a haláleset
bekövetkezését, melyet a települési lakásfenntartási támogatásnál szabályoztunk.
A települési lakásfenntartási támogatás esetében szabályozni kell, hogy amennyiben támogatott személy
szolgáltatói szerződése megszűnik, akkor a megszűnés hónapjának utolsó napjával a támogatás megszüntetésre
kerül.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a helyi rendeletet megalkotására.
Előzetes hatásvizsgálat
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Az Önkormányzat által kialakított települési támogatási rendszer a rendeletmódosítással teljes mértékben megfelel a
szociális törvény előírásainak. A rendeletmódosításnak egyéb gazdasági hatása nincs. A rendelet módosítása nem
igényel többlet költségvetési forrást.
2. Környezeti és egészségi következményei:
Nem releváns.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet módosításával az önkormányzati szabályozás teljes mértékben megfelel a törvényi felhatalmazásnak és
szabályozásnak.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál
rendelkezésre állnak.
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
…./2017. ( . .) önkormányzati rendelet
Általános Indokolása
A helyi rendelet megalkotásának célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénnyel
összhangban a szociálisan rászorult személyek és családok segítése érdekében a szociális ellátás feltételeinek
megteremtése, biztosítása.
Részletes indokolás
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata meghatározza, hogy melyek azok az igazolások, melyeket az ügyfeleknek
a kérelem benyújtásával egyidőben be kell nyújtaniuk.
2. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata rendkívüli települési támogatást nyújt jövedelmi és vagyoni viszonyaiktól
függetlenül azoknak a személyeknek, akik nem várt események miatt létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe
kerülnek. Az önkormányzat meghatározza a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet fogalmát: nem várt események,
halál, betegség, baleset, természeti katasztrófa bekövetkezése esetén kialakult olyan élethelyzet, melyben a
személyek, családok mindennapi megélhetése kerül veszélybe.
3. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata a temetési költségekre adható települési támogatás összegét 20.000.-Ftban állapítja meg, amennyiben az igénylő személy családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi
nyugdíjminimum 200-300 %-a közé esik.
4. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tüzelőanyagra igénybevehető támogatást ugyanazon lakásra egy
jogosultnak/családnak biztosítja, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Az önkormányzat
meghatározza, hogy mely esetekben tekinthető külön lakásnak ugyanaz a lakás (társbérlet, albérlet, jogerős bírói
határozattal megosztott lakás).
5. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata a települési gyógyszertámogatás jövedelmi feltételeként az egy főre eső
jövedelmet a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-ában határozza meg.
6. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata a települési gyógyszertámogatást igénybevevő személy halála esetén a
haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben biztosítja.
7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata úgy rendelkezik, hogy amennyiben a települési lakásfenntartási
támogatásban részesülő személy szolgáltatási szerződése megszűnik, ide nem értve a szolgáltatóváltást, a
megszűnés hónapjára járó támogatás teljes összegben megilleti a támogatott személyt (szolgáltatót).
8. § A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Döntéshozói vélemények
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Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beterjesztett rendelet megalkotását a tervezetben foglalt szabályozási tartalommal:
Tervezet
…../2017 (……...) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §
(5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (5) A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat, orvosi
igazolást, számlákat, jövedelemre vonatkozó munkáltatói igazolást, illetve a pénzellátást folyósító szerv igazolásait
és egyéb iratokat a kérelem beadásával egy időben kell benyújtani.”
2. § Az ÖR. 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt jövedelmi és vagyoni viszonyaiktól függetlenül
azoknak a személyeknek, akik nem várt események miatt létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe kerülnek. A
létfenntartást veszélyeztető élethelyzet nem várt események: halál, betegség, baleset, természeti katasztrófa
bekövetkezése esetén kialakult olyan élethelyzet, melyben a személyek, családok mindennapi megélhetése kerül
veszélybe.”
3. § Az ÖR. 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 5. § (2)
c) Az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 200-300 %-a esetében a segély összege 20.000.-Ft.”
4. § Az ÖR. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1)Az Önkormányzat a téli, fűtési időszakban egyszeri alkalommal szilárd tüzelőanyag formájában
természetbeni támogatást biztosít annak a rászoruló személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és nem rendelkezik az
Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal.
(2) Támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától.
(3) Az (2) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói
határozattal megosztott lakás lakrészeit.”
5. § (1) Az ÖR. 11. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (3)
b) akinek alkalmanként jelentkező vagy rendszeres - legalább hat hónap időtartamban fennálló - havi
gyógyszerkiadása meghaladja az 5.000.-Ft-ot, de családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és nem rendelkeznek vagyonnal.”
(2) Az ÖR. 11. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (4)
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c) 5.000,- Ft ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a és 250
%-a közé esik.”
6. § Az ÖR. 11. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a települési gyógyszertámogatásban részesülő személy a támogatás folyósításának időtartama alatt
elhalálozik, a haláleset hónapjára járó támogatást az Önkormányzat teljes összegben folyósítja, de a támogatás
további folyósítását meg kell szüntetni.
7. § Az ÖR.16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) Ha a támogatás folyósításának időtartama alatt a támogatásban részesülő személy
a) lakcíme megváltozik,
b) szolgáltatási szerződése megszűnik, ide nem értve a szolgáltató váltást,
c) elhalálozik,
a változás, megszűnés illetve a haláleset hónapjára járó támogatást az Önkormányzat teljes összegben folyósítja,
de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.”
8. § Ez a rendelet 2017. február 15. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Térségi Szociális Gondozási Központ alapdokumentumainak
jóváhagyása
Keresztesné Jáksó Éva, Mraucsik Lajosné önkormányzati intézmény vezető
Toldi Balázs elnök
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Társulási Tanács!
Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetője az alábbi kérelemmel fordult a
fenntartóhoz:
„Intézményünk személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatainak ellátását szabályozó törvények és azok
végrehajtására kiadott rendelet változásai miatt felülvizsgáltam a Szakmai programokat és azok mellékletét képző
házi rendeket, illetve az ellátást igénybe vevőkkel kötendő megállapodásokat. Ezen túlmenően egy új megállapodás
tervezetet is elkészítettem, mely az idős otthonban lakó ellátottak esetében az intézményi és személyi térítési díj
közötti különbözet megfizetésére irányuló kötelezettség vállalás esetén kell kötnöm intézményvezetőként az ellátott
gyermekével.
Az intézmény SzMSz-e is átdolgozásra került, mivel 2017. január 1-től a Család és Gyermekjóléti Központ kivált
intézményünk integrált szervezetéből.
Kérem a Tisztelt Fenntartót, hogy az általam felülvizsgált és módosított dokumentumokat szíveskedjen megtárgyalni
és jóváhagyni.”
Az intézményvezető által a szakmai jogszabályoknak és az intézmény szervezeti változásának megfelelően
módosított intézményi alapdokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik. Az intézmény Közalkalmazotti
Tanácsa megismerte, megvitatta és a fenntartónak elfogadásra javasolja az intézményi SZMSZ-t.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot
alapdokumentumokat jóváhagyni.

szíveskedjen az

előterjesztést

megtárgyalni

és

az

intézményi

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"A Térségi Szociális Gondozási Központ alapdokumentumainak jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a Térségi
Szociális Gondozási Központ intézmény fenntartója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 92/B. § (1) bekezdés 1) pontja alapján jóváhagyja a 2017. évben hatályos szakmai jogszabályoknak és
az intézmény szervezeti változásának megfelelően átdolgozott
a)
intézményi szervezeti és működési szabályzatot,
b)
az alapellátás körébe tartozó szolgáltatások szakmai programját,
c)
az átmeneti elhelyezést nyújtó egység szakmai programját,
d) az idősek otthoni intézményegységek szakmai programját,
e)
az idősek otthoni intézményegységek házirendjét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
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"A Térségi Szociális Gondozási Központ alapdokumentumainak jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a Térségi
Szociális Gondozási Központ intézmény fenntartója a 2017. évben hatályos szakmai jogszabályoknak megfelelően
átdolgozott, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet függelékét képező
a) átmeneti elhelyezést biztosító gondozást-ápolást biztosító intézmény
b) házi segítségnyújtás- személyi gondozás - igénybevétele
c)
házi segítségnyújtás keretében szociális segítés igénybevétele
d) tartós elhelyezést biztosító gondozást-ápolást biztosító intézményi elhelyezése
e) a tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesülő jövedelemhányad alapján megállapított személyi térítési díj
és az intézményi térítési díj közötti különbözet megfizetése
tárgyú megállapodásokat.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya
Szervezeti és Működési Szabályzata

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA,
JOGI ALAPJA és HATÁLYA
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települések Önkormányzatai a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások és gyermekjóléti alapellátások biztosítása érdekében működtetik a Térségi
Szociális Gondozási Központot.
A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az
intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat
a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Az SZMSZ az intézmény szakmai programjaiban rögzített cél- és feladatrendszer racionális és
hatékony megvalósítását szabályozza.

2. Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjai








1993. évi III. tv.
2011. évi CXCV. tv.
368/2011 (XII.31.) korm.rend.
1992. évi XXXIII. tv.
2012. évi I. tv.
2011. évi CVI.törvény
2011. évi CXII. törvény




1999. évi CXXV. tv.
1/2000.(I.7.) SzCsM. r.



257/2000. (XII.26.)Korm.r.



9/2000.(VIII.4SzCsM.r.



2/2009. (I.30.) GYe. Kt r.

Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Az államháztartásról
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
A közalkalmazottak jogállásáról
A Munka Törvénykönyvéről
A közfoglalkoztatásról
Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
A kereset kiegészítésről
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
A Kjt. szociális valamint gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
A személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról
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1.1

A Szabályzat hatálya

Az SZMSZ és a függelékét képező egyéb szabályzatok (vezetői utasítások) betartása
kötelező érvényű az intézmény minden alkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses
jogviszonyban állókra.
Az SZMSZ-t az intézményvezető előterjesztése után a Közalkalmazotti Tanács
véleményezi. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól.

2. AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE ÉS CÍM ADATAI
Az intézmény elnevezése:

Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya
Az intézmény rövid neve:
Térségi Szociális Gondozási Központ
Az intézmény székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
Telefon/fax száma:
66/ 386-991 66/ 284-603 Fax: 66/386-991/107
E-mail címe:
gondozasikp@gyomaendrod.hu
Az intézmény telephelyei:
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.
5502 Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 2-6.
5502 Gyomaendrőd Kondorosi u. 1.
5502 Gyomaendrőd Mester u. 19.
5502 Gyomaendrőd Magtárlaposi u. 11-19.
5502 Gyomaendrőd Fő u. 42.
5502 Gyomaendrőd Népliget u. 2.
5500 Gyomaendrőd Kossuth L. u. 3.
5555 Hunya Rákóczi u. 31.
3. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA IRÁNYÍTÁSA
Az intézmény alapítószerve

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.

Alapításának ideje:
Alapító okirat kelte:
Alapító okirat azonosítója:
Nyilvántartási száma:
Intézmény típusa

1993. május 1. 53/1993. (III.23.) KT határozat
1993. április 15.
347983
347983
Többcélú-közös igazgatású, egységes szerkezetű és irányításúintézmény
Gyomaendrőd–Csárdaszálás- Hunya Települési Önkormányzati
Társulás
5500 Gyomaendrőd Selyem u. 124.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Települési Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa
5500 Gyomaendrőd Selyem u. 124.

fenntartó szerve

Felügyeleti irányító szerve:

Az intézmény jogállása:
Az intézmény gazdálkodási

Az intézmény önálló jogi személy.
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jogköre:

Önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő és
gazdálkodó intézmény vezetője , teljes munkáltatói és
bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény vezetője az
intézményvezető , aki képviseli az intézményt és az intézmény
dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.

Az intézmény ellátási területe:
 Alapszolgáltatás, időskorúak gondozóháza, Család és Gyermekjóléti Szolgálat
vonatkozásában: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya települések Közigazgatási területe
 Szakosított ellátás ( idősek otthona ) vonatkozásában : Magyarország területe
Fő tevékenység államháztartási szakágazati besorolása:
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
Intézmény vezetője

881 000

Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya élén álló intézményvezető vonatkozásában az kiemelt munkáltatói
jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd
Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat az intézményvezető
vonatkozásában a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. A községek
telephelyein dolgozók vonatkozásában a munkáltatói jogkört az
intézmény vezetője gyakorolja, az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása
esetén erről köteles 8 napon belül írásban tájékoztatni a telephely szerinti
települési önkormányzat polgármesterét.

4. AZ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI
4.1 Idősek , fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben
Kormányzati funkció szerinti megjelölés:
102031Idősek nappali ellátása
101221Fogyatékossággal élők nappali ellátása
4.2. Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Kormányzati funkció szerinti megjelölés:
107051szociális étkeztetés
107052házi segítségnyújtás
107053jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
101222Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
107055falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
4. 3 Időskor, demens betegek
Kormányzati funkció szerinti megjelölés:
102023-

időskorúak tartós bentlakásos ellátása
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102024102025-

demens betegek tartós bentlakásos ellátása
időskorúak átmeneti ellátása

4.4 Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás- gyakorló terep biztosítása
Kormányzati funkció szerinti megjelölés:
095020iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás képzés
4.5 Vendéglátás, étkeztetés
Nevelésbe, oktatásban, intézményen kívüli étkeztetésben résztvevők
Kormányzati funkció szerinti megjelölés:
096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben – óvodai intézményi
étkeztetés, iskolai intézményi étkeztetés, tanulók kollégiumi intézményi
étkeztetése
096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben – rendezvényi
étkeztetés, munkahelyi étkeztetés, egyéb vendéglátás
104037
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
4.7 Közúti közlekedés
Támogató szolgálat keretén belül végzett szállítási tevékenység
Kormányzati funkció szerinti megjelölés:
045150egyéb szárazföldi személyszállítás
4.8 Általános munkaügyek
Kormányzati funkció szerinti megjelölés:
041231rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv nem folytat.

5. Az intézmény által használt bélyegzők
Hosszú bélyegzők:
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Adószám: 15347983-2-04
Telefon: 06(66) 386-991

Körbélyegző: Középen az ország címere. Címer körül az intézmény hosszú neve.

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:
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Hosszú bélyegző: intézményvezető, vezető beosztású munkavállalók, egészségügyi koordinátor,
szociális ügyintéző, gazdasági ügyintéző, műszaki csoportvezető, gépkocsi
vezetők,
Körbélyegző:
intézményvezető, gazdaságvezető, gazdasági ügyintéző, szociális szervező
II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK ALAP ELVEI
Az intézmény a személyes gondoskodást nyújtó szociális illetve gyermekjóléti alapszolgáltatásai által
nyújt segítséget mindazon szociálisan rászorult személyeknek, akik életvitelükben részleges vagy
teljes segítségre szorulnak.
1. Adekvát szolgáltatásnyújtás elve: Intézményhálózatunk, az alap és szakosított ellátási formák
összehangolásával, idős és/vagy fogyatékkal élő személyek, valamint a kiskorú gyermekek bio
– pszicho – szociális szükségletei kielégítésében nyújt részleges vagy teljes segítséget
szolgáltatásaival. Lehetőségeinkhez mérten mindenkor igyekszünk a segítségre szoruló
személy, család részére a szükségleteit legmegfelelőbben kielégítő ellátási formát nyújtani.
2. Magasszínvonalú szolgáltatás nyújtás elve:Intézményünk, az ellátás lehető legmagasabb
színvonalú megvalósulása érdekében kapcsolatot tart mindazon társadalmi-, érdekképviseleti
szervezetekkel, társintézményekkel, illetve hatósági feladatot ellátó szervezetekkel melyeknek
együttműködése az ellátottak, kliensek életminőségének javulásához hozzájárulhat.
3. Emberi jogok védelmének elve: Segítő tevékenységünk végzése során minden munkavállaló
alapvető kötelessége maximálisan tiszteletben tartani az ember – mint önálló indivídum –
alaptörvényben elismert jogait. A törvényben megjelölt gyermeki, emberi, és szociális jogok
megvalósulása érdekében az intézmény munkatársai mindenkor az ellátott, kliens érdekeit
képviselve kötelesek tevékenykedni.
4. Törvényes képviselői jogok érvényesülésének elve: Mindenkor biztosítani kell, hogy a
korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen ellátottak/kliensek érdekeinek védelme
mellett a szülők, a gyám, illetve más törvényes képviselő felügyeleti jogköre sérelmet ne
szenvedjen.
5. Takarékosság elve: Működésünk során törekszünk humán erőforrásunk és pénzeszközeink
hatékony takarékos felhasználására.
6. Az önkéntesség és a kliens mindenek felett álló érdekvédelmének elve: az intézmény a
kliensekkel és családjukkal az önkéntesség alapján alakít ki együttműködést.
7. Személyes adatok védelmének és a közérdekű adatok nyilvánosságának elve: az intézmény
alkalmazottainak, a feladatvégzés során tudomására jutott, személyiségi jogokat érintő adatok
és tények kezelésére, továbbítására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan kötelezően
betartandó A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. törvénynek, az 1993. évi III .Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
törvénynek, valamint a Szociális Munka Etikai Kódexében lefektetett szabályok.
8. Kompetencia határok betartásának elve: Az intézmény hatósági feladatokat nem végezhet
annak ellátásával nem bízható meg.
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III.

ALAP ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ FELADATOK

III.1. SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ ELLÁTÁSI FORMÁK
1.Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja)
A szolgáltatást elsősorban a saját otthonukban élő azon nagykorú személyek vehetik igénybe, akik
egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak, de önmaguk
ellátására kis segítséggel képesek.
Napközbeni benntartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatra, alapvető higiénés szükségletek
kielégítésére szolgáló ellátási forma, melynek keretében fizikai-, egészségügyi-, mentális-,
segítséget, a szabadidő célszerű hasznos eltöltésére irányuló foglalkozást és érdekvédelmet
biztosítunk.
2.Fogyatékosok nappali ellátása ( Esély Klub)
A harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de
felügyeletre szoruló fogyatékos illetve autista személyek nappali ellátására szolgáló ellátási forma.
Az ellátottak részére lehetőséget biztosítunk a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatkora,
valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint napi egyszeri
étkezésre.
Ezen ellátotti csoport részére – az idősek nappali ellátásához hasonlóan-, speciális
szükségleteikhez alkalmazkodva biztosítjuk az összes gondozási elemet magában foglaló komplex
ellátást. Fogyatékosok nappali ellátása magába foglalja – igény szerint – a napi egyszeri
étkeztetés, diétás étkeztetés biztosítását is .
Mindkét nappali ellátási formában nyújtott szolgáltatás magában foglalja
elemeket:

az alábbi

a) Fizikai ellátás
Segítjük a személyi higiéné folyamatos fenntartását, a személyes ruházat tisztítását. A klubtag
megbetegedése esetén lakásán segítjük őt a gyógyulásban az önálló életvitel fenntartásában, hogy
mielőbb visszatérhessen a közösségbe.
b) Egészségügyi ellátás
Megszervezzük az alap illetve a szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást. Rendszeresen ellenőrizzük
ellátottaink testsúlyát, vérnyomását, szükség esetén az orvos által előírt gyógyszereket napi vagy heti
adagolókba rakjuk és ellenőrizzük annak pontos bevételét.
Az egészség megőrzése érdekében felvilágosító, ismeretterjesztő előadásokat szervezünk.
c) Mentálhigiénés ellátás
Egyéni és csoportos beszélgetések módszerével segítjük ellátottainkat lelki egészségük megtartásában.
Segítjük családi és más társas kapcsolatainak fenntartását, helyreállítását. Különböző rendezvényeink
alkalmával megünnepeljük a névnapokat, nemzeti, vallási és egyéb ünnepeinket. Biztosítjuk a
részvétel lehetőségét a városban megrendezett különböző kulturális rendezvényeken.
d) Szabadidő hasznos és célszerű eltöltésére irányuló foglakoztatás
A szabadidő hasznos eltöltése érdekében az adott kor és ellátotti csoportnak megfelelő
tevékenységeket szervezzük meg. Különböző eszközök, manuális és szellemi foglalkozáshoz alkalmas
anyagok biztosítása által igyekszünk motiválni a szabadidő hasznos eltöltését. Ehhez sajtótermékek,
társasjátékok, TV, DVD számítógép áll rendelkezésre.
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A fogyatékos ellátottak vonatkozásában a képességek, készségek fejlesztése nagy hangsúlyt kap a
foglalkoztatás során.
Kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a foglalkoztatásnak, hiszen ezáltal megtarthatók a képességek, a
szunnyadó készségek felébreszthetők, idős korban az értelmi és fizikális hanyatlás lassítható.
e) Ellátottaink érdekvédelme
Tájékoztatást nyújtunk az elérhető szolgáltatásokról, segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében,
érdekvédő társadalmi csoportokba való bekerüléshez.
Naprakész tájékozottsággal segítjük ellátottainkat abban, hogy hozzáférhessenek minden olyan
szolgáltatáshoz, juttatáshoz, melyre jogosultak.
Idős ellátottaink biztonságos közlekedését segítve a kluboktól távol lakókat az intézmény
gépkocsijaival szállítjuk az ellátó egységekbe.
3. Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtásban azon személyek részesíthetők, akik részére az intézményvezető gondozási
szükségletet állapít meg. Az ellátásra jogosultak részére – az intézményvezető által a gondozási
szükséglet mértékéről kiállított igazolásban meghatározottak szerint – szociális segítést, vagy személyi
gondozást biztosítunk.
Az igazolásban meghatározottnál kevesebb időtartamú gondozás, csak az ellátott vagy törvényes
képviselőjének írásos nyilatkozatában foglaltak szerint nyújtható. A szolgáltatást igénybe vevő
személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti, vagy az általa igényelt
alacsonyabb napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást hetente- a hét egy vagy több
napján – összegvontan is igénybe veheti.
E szolgáltatás keretében az ellátásra jogosult személyeket a szociális segítés vagy személyi gondozás
körébe tartozó feladatok elvégzésével segítjük az önálló életvitel minél hosszabb ideig történő
fenntartásában. A szükségletekhez igazodó feladatok elvégzésével működünk közre:
 Szociális segítés keretében segítjük az ellátottat a lakókörnyezeti higiénia megtartásában,
illetve alapvető háztartási tevékenységekben. Segítséget nyújtunk továbbá a veszélyhelyzet
kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
 Szükség esetén segítjük a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözést




Személyi gondozás keretében a szociális segítés körébe tartozó feladatokon túl részt veszünk
a segítő kapcsolat kialakításában és fenntartásában, valamint a gondozási és ápolási
szükségletek kielégítésében
Az ellátott szakápolási szükségleteinek kielégítése érdekében kezdeményezzük az
otthonápolási szolgálat közreműködését

4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó
készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai
betegek részére nyújtott szolgáltatás, akiknél az önálló életvitel fenntartása mellett
krízishelyzetekkel lehet számolni. Az ellátási forma célja, a krízishelyzetek megelőzése,
elhárítása, megoldása.
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5. Támogató szolgálat
Az ellátás célja a fogyatékkal élők segítése saját lakókörnyezetükben. Elsősorban a lakáson kívüli
közszolgáltatások elérésében való közreműködés, valamint az ellátottak
autonómiájának
biztosítása mellett saját otthonukban speciális szükségleteik kielégítésében való segítségnyújtás.
Személyi segítő szolgálat működtetése révén
- segítjük a fogyatékos személyt és családját az alapvető szükségletek kielégítésében
- információnyújtással, ügyintézésben való segédkezéssel, tanácsadással segítjük a fogyatékkal
élők társadalmi integrációját
- segítséget nyújtunk társas kapcsolataik ápolásában, építésében, továbbá a szabadidő hasznos
eltöltésére szervezett programok elérésében
Szállító szolgáltatás által
Segítjük ellátottaink önálló ügyintézését, közszolgáltatásokhoz, egészségügyi , szociális, fejlesztő
tevékenységekhez, kulturális, sport rendezvényekre való eljutását.
A támogató szolgáltatásunkat úgy szervezzük, hogy annak tevékenysége az ellátási területen élő
valamennyi fogyatékossági csoportba tartózó személyre kiterjedjen, és szolgáltatásai – a háziorvos
javaslatának figyelembevételével – az egyéni szükségletekhez igazodjanak.
6. Tanyagondnoki szolgálat
A tanyagondnoki szolgálat a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- CsárdaszállásHunya személyes gondoskodást nyújtó integrált intézményi ellátórendszerének tagjaként látja el
feladatát Gyomaendrőd 001-es 002-es tanya körzetében.
A szolgáltatás célja, Gyomaendrőd város külterületén, tanyáin élők alapvető szükségleteinek
kielégítésében, életvitelük segítésében való közreműködés, a közszolgáltatásokhoz, egészségügyi
és egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
Célunk a tanyákon élők esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása.
Tanyagondnoki szolgálatunk keretében nyújtott alapszolgáltatási feladatainkat, különösen az
1993.évi III.,Szociális tv., az illetve annak végrehajtására kiadott 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet,
valamint a 2/2009. (I.30.) Gye Kt rendelet alapján szervezzük.
7. Étkeztetés
Étkeztetés keretében a szociálisan rászoruló személyeknek naponta egyszeri meleg ételt
biztosítunk, melynek kiszolgálása a nappali klubokból történik.
Az igénylők helyben elfogyaszthatják, önállóan elvihetik az ebédet, vagy szükség esetén az
intézmény gépkocsija, illetve a házi gondozók házhoz szállítják azt.
Az Idősek nappali ellátását igénybe vevő klubtagjainknak szociális étkeztetés keretében
biztosítjuk a klubban történő étkezést.
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III. 3. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK
Idősek otthona és átmeneti elhelyezést ( gondozó ház) biztosító egységek
Ápolást, gondozást nyújtó intézményeink, olyan elsősorban nyugdíjkorhatárt betöltött személyek
gondozását-ápolását végző egységek, amely az egészségügyi intézeti (kórházi) kezelést nem igénylő,
de önmaguk ellátására átmenetileg vagy tartósan nem képes személyek részére nyújtanak az
elhelyezéssel, komplex ellátást. Az ellátás magába foglalja a napi háromszori – szükség esetén
ötszöri – étkeztetést, szükség esetén a ruházattal, illetve textíliával való ellátást, mentális gondozást,
egészségügyi ellátást, továbbá minden olyan szolgáltatást, amelyet az 1993. évi III. törvény és a
végrehajtására kiadott rendeletek előírnak a szolgáltatást nyújtó intézmény számára.

1. Átmeneti elhelyezés /Idősek gondozóháza/
A nyugdíjkorhatárt elért idősek, valamint azon 18. életévüket betöltött beteg személyek részére nyújt
átmeneti ellátást, akik egészségi állapotuk miatt, vagy más egyéb okból időlegesen önmagukról
otthonukban nem képesek gondoskodni.
Feladatunk az ellátást igénybe vevők korának, egészségi állapotának megfelelő, fizikai és
egészségügyi ellátás biztosítása, mentális gondozás, valamint célszerű és hasznos tevékenység
megszervezése. Cél, az ellátott önellátó képességének helyreállítása arra a szintre, ami által
visszatérhet saját környezetébe és ott az alapszolgáltatást igénybe véve képes az önálló életvitelre.
Átmeneti elhelyezés iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki a külön
jogszabályban foglalt eljárás szerint határozott időre állapítja meg az ellátásra való jogosultságot.
2. Tartós elhelyezés /Idősek Otthona/
Idősek otthoni elhelyezés iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Az
intézményvezetője a kérelem nyilvántartásba vételét követően megvizsgálja az elhelyezést igénylő
gondozási szükségletét és annak időtartamáról igazolást állít ki.
Tartós idős otthoni ellátásban azon személyek részesíthetők, akiknek napi gondozási szükséglete a 4
órát meghaladja, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények alapján megállapítható az
idős otthoni ellátásra való jogosultságot.

III. 3. SZINT ALAPJÁN NEM MEGHATÁROZHATÓ OKTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
1. Gyakorlóterep biztosítása
Az intézmény gyakorlóterepet biztosít a személyes gondoskodást nyújtó szociális segítő tevékenység
végzéséhez szükséges alap-közép és főiskolai szintű szakmai képzésben résztvevő hallgatók számára.
Ezen túlmenően gyakorló terepet biztosít központi főzőkonyháján szakács cukrász tanulók részére.
Ezt a tevékenységét a képzőhellyel történő megállapodásban, szerződésben lefektetett elvek alapján
végzi.
A terepgyakorlatokon részt vevő hallgatók gyakorlati képzését szakképzett főiskolai végzettségű
szakdolgozók végzik.
Az intézmény helyet ad a középiskolás tanulók számára előírt közösségi szolgálat teljesítésének is.
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III.4. VENDÉGLÁTÁS, ÉTKEZTETÉS
1. Gyermekétkeztetési köznevelési intézményben
E feladatkörben az intézmény üzemeltetésében működő központi főzőkonyháról a bölcsődei,
közoktatási és köznevelési intézményekbe járó bölcsődés, óvodás, általános és középiskolás
gyermekek részére biztosítunk étkeztetést.
2. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Ezen a jogcímen az intézmény munkavállalói illetve az intézménytől független külső szervezetek,
valamint magánszemélyek részére biztosítunk étkeztetési szolgáltatást.
3. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Ezen a címen a településen élő rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését látjuk el.
III. 5. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS
Az intézmény 9 személyes személyszállító gépkocsijai ( támogató szolgálat, tanyagondnoki szolg. )
az alapfeladatuk maradéktalan elvégzése után fennmaradó szabadidejükben, illetve munkaidőn túl
személyszállítást végezhetnek a helyi szociális rendelet térítési díjakról szóló mellékletében
meghatározott térítés ellenében.

IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA
(telephelyeken nyújtott szolgáltatások)
1. Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. Gondozási Központ
- szakmai irányító csoport
- gazdasági csoport
- központi konyha (élelmezési csoport)
- tanyagondnoki szolgálat (001,002)
Őszikék Idősek Otthona
1. sz. Idősek Klubja Étkeztetés Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Támogató szolgálat székhelye
2. Gyomaendrőd, Mirhóháti u 8.

Őszi Napsugár Idősek Otthona

3. Gyomaendrőd, Blaha L. u. 2-6.

Rózsakert Idősek Otthona
Átmeneti Elhelyezést biztosító Egység
5.sz Idősek Klubja Étkeztetés Házi segítségnyújtás

4. Gyomaendrőd, Kondorosi u.1.

Szent Imre Idősek Otthona
3. sz. Idősek Klubja Étkeztetés

5. Gyomaendrőd, Mester u.19.

4.sz Idősek Klubja Étkeztetés
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6. Hunya Rákóczi u. 31.

6.sz Idősek Klub Étkeztetés Házi segítségnyújtás

7. Gyomaendrőd Magtárlaposi u.11-19.

Rózsakert Esély Klub (Fogyatékos nappali ellátás)
Támogató szolgálat részére nyitva állóhelység

Közoktatási intézményekben tanulók étkeztetése:
8. Gyomaendrőd Népliget u. 2.
Általános Iskola tálalókonyha
9. Gyomaendrőd Fő u.42.
Diákotthon tálalókonyha
10. Gyomaendrőd Kossuth L. u. 3. Általános Iskola Tálalókonyha

V. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ
SZERVEZETI EGYSÉGEK,
JOGÁLLÁSUK, ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSÁNAK RENDJE
A) SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS


Őszikék Idősek Otthona
Férőhely:
Nyitva tartás:



Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 8.

42 fő részére tartós elhelyezés normál férőhelyeken
az év minden napján a nap 24 órájában

Rózsakert Idősek Otthona és
átmeneti elhelyezést biztosító egység
Férőhely:
Nyitva tartás:



56 fő részére tartós elhelyezés normál férőhelyeken
az év minden napján a nap 24 órájában

Őszi Napsugár Idősek Otthona
Férőhely :
Nyitva tartás:



Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.

50 fő részére tartós elhelyezés normál férőhelyeken
10 fő részére átmeneti elhelyezés
az év minden napján a nap 24 órájában

Szent Imre Idősek Otthona
Férőhelyek:
Nyitva tartás:

Gyomaendrőd, Blaha L. u. 2-6.

Gyomaendrőd, Kondorosi u 1.

20 fő részére tartós elhelyezés normál férőhelyeken
az év minden napján a nap 24 órájában

B) ALAP SZOLGÁLTATÁSOK
1)

1.számú Idősek Klubja
Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.
Férőhelyek száma: - Idősek Klubja:
30 fő
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- Étkeztetés
- Házi segítségnyújtás ellátási területe: vasútvonaltól a volt
Ellátás ideje:

2)

gyomai rész felé eső terület
Hétfőtől – péntekig 7.30-15.30 óra között
Szombaton 8-14 óra között
- Étkeztetés:
Hétfőtől szombatig 11-13 óra között
szükség esetén vasárnap saját elvitellel
- Házi segítségnyújtás:Hétfőtől-péntekig 7.30-15.30 óra között
Szombaton:
8.00-14.00 óra között

- Idősek Klubja:

3. számú Idősek Klubja
Gyomaendrőd (Öregszőlő) Kondorosi u 1.
Férőhelyek száma: - Idősek Klubja:
25 fő.
- Étkeztetés
Ellátás ideje:
- Idősek Klubja:
hétfőtől-péntekig 7.30-15.30 óra között
- Étkeztetés:

3)

4. számú Idősek Klubja: Gyomaendrőd ( Nagylapos) Mester u. 19.
Férőhelyek száma: - Idősek Klubja:
15 fő
- Étkeztetés
Házigondozás:
igény esetén ellátandó
Idősek Klubja:
Étkeztetés:

4)

hétfőtől – péntekig 7.30 – 13.30 óra között
hétfőtől – péntekig 11.00 -13.00 óra között

5 .számú Idősek Klubja
Gyomaendrőd Blaha L. 2-6.
Férőhelyek száma: - Idősek Klubja
44 fő
- Étkeztetés
- Házi segítségnyújtás, ellátási területe a vasútvonaltól a volt
Ellátás ideje:

5)

Szombaton 8-14 óra között
hétfőtől-szombatig 11-13 óra között
szükség esetén vasárnap saját elvitellel

endrődi rész felé eső terület
hétfőtől-péntekig 7.30-15.30 óra között
Szombaton 8-14 óra között
- Étkeztetés:
hétfőtől –szombatig 11-13 óra között
szükség esetén vasárnap saját elvitellel
- Házi segítségnyújtás:hétfőtől-péntekig 8-16 óra között
Szombaton: 8.00-14.00 óra között

- Idősek Klubja:

6.sz Idősek Klubja Hunya Rákóczi u. 31.
Férőhelyek száma: Idősek Klubja
30 fő
Ellátás ideje:
hétfőtől-péntekig 8-16 óra között
szombat 8-14 óra között

-Házi segítségnyújtás : hétfőtől –péntekig 7.30-15.30
Szombaton:
8.00-14.00 óra között
ellátási területe Hunya közigazgatási területe
- Étkeztetés hét öt napján az Önkormányzat főzőkonyhájáról

6)

Fogyatékosok nappali ellátása - Esély Klub
Gyomaendrőd Magtárlaposi u. 11-19.
Férőhelyek száma : 30 fő
Ellátás ideje :
hétfőtől-péntekig 7.30 – 15.30 óra között
Szombaton 8-14 óra között
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8.) Étkeztetés:

Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás területén biztosított a szolgáltatás
az idősek nappali ellátását végző klubok közreműködésével.
Az ebéd házhozszállítását az intézmény étkeztetés szakfeladaton dolgozó
gépkocsija, a házi gondozók és tiszteletdíjas gondozók végzik.

9.) Házi segítségnyújtás:

Intézményi társulás egész területére vonatkozóan az 1-es,
5- ös 6-os számú idősek klubjához integráltan működik
Engedélyezett ellátotti létszám: 70 fő

10.) Támogató szolgáltatás: Hét 5 napján Gyomaendrőd, Hunya településeken igény szerint,
az ellátotti létszám változó
személyi segítés:
H – P 7.30 - 15.30 óra között
szállítás:
H – P 6.00 – 16.00 óra között
10.) Tanyagondnoki szolgálat Hét öt napján hétfőtől-péntekig 7.30 -15.30 óra között
Gyomaendrőd 001, 002, tanya körzetében igény szerint, a
szolgáltatást igénybe vevők száma változó

11.) Jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás: Mezőberényi Városi Humánsegítő és Szociális
Szolgálathoz integráltan Gyomaendrődön
10 jelzőkészülékkel
A belső szakmai egységek jogi személyiséggel nem rendelkeznek.

VI. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE
A Térségi Szociális Gondozási Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális alap és szakosított
feladatot ellátó költségvetési szerv – szociális intézmény.
A munkavállalók által betöltött
munkakörök és létszámok egységenkénti jegyzékét az SZMSZ 1.számú függeléke tartalmazza.
Ellátási formánként szakmai csoportok működnek. A csoportok vezetőjét az intézményvezető bízza
meg. Az egységvezetők irányítják és vezetik az adott szervezeti egységben dolgozók munkáját.
A szakmai feladatot ellátó egységek vezetőinek a feladata a gondozási – ápolási tevékenység operatív
szervezése által mindenkor a rendszerszemléletű egyéni szükségletekre adekvátan reagáló hatékony
gondozás megvalósulásának koordinálása. A rendelkezésre álló tárgyi, személyi és pénzügyi
feltételek mellett gondoskodni arról, hogy az ellátottak élelmezése, ruházata, mentális gondozása,
foglalkoztatása, szellemi és kulturális lekötöttsége koruknak és egészségi állapotuknak megfelelő
legyen.
Az ápoló-gondozó személyzet valósítja meg a közvetlen gondozást, az ellátottak egészségügyi
ellátását és ápolását.
Az egységek vezetői munkájukról az intézmény vezetőjének rendszeresen beszámolnak,
gondoskodnak a távollévő dolgozók helyettesítéséről. A különböző szolgáltatások között szükség
esetén a Gondozási Központ vezetője a dolgozói létszámot átcsoportosítja.
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A szociális területen dolgozó szakemberek és technikai dolgozók etikus és humánus magatartása
alapvető követelmény. Ennek érdekében minden dolgozónak kötelező betartania a Szociális munka
etikai kódexében lefektetett alapvető normákat.
A szakmai vezetők jó munkaszervezéssel a napi események összegzésével – esetenként egyéni
megbeszéléssel – elősegítik a jó munkatársi kapcsolatok kialakítását.
A munkakörök betöltéséhez és a feladatkör megfelelő ellátásához elengedhetetlen követelmény a
munkakörre előírt szakképesítés. A rendszeres továbbképzések lehetővé teszik azt, hogy a
gondozást irányító és végző dolgozók megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek.
A szolgáltatások integrációja, az alap és szakosított szolgáltatások egy szervezeti keretben történő
működtetése, a különböző ellátási formák egymásra épülésével, a részterületek együtt működésével
valósul meg.
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Térségi Szociális Gondozási Központ szervezeti felépítése
Gyomaendrőd,Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
(fenntartó)

intézményvezető
gazdasági vezető

szociális szervező
intézményvezető helyettes
szociális ügyintéző

területi vezetőgondozó

gazdasági ügyintézők
Idősek otthona, Gondozóház

élelmezésvezető

-központi főzőkonyha
-tálalókonyhák

ételszállító gépkocsi

karbantartók

Őszikék Idősek Otthona
Gye. Mirhóháti u.1-5.
56 fő tartós elhelyezés
Őszi Napsugár Idősek Otthona
Gye. Mirhóháti u. 8.
42 főtartós elhelyezés
Rózsakert Idősek Otthona
Gye. Blaha u. 2-6.
50 fő tartós elhelyezés
10 fő átmeneti elhelyezés
Szent Imre Idősek Otthona
Gye. Kondorosi u. 1.
20 fő tartós elhelyezés

étkeztetés
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

Nappali ellátás
1.sz. Idősek Klub Gye. Mirhóháti u. 1-5.
30 fh
3.sz. Idősek Klub Gye. Kondorosi u. 1.
25 fh
4.sz. Idősek Klub Gye. Mester u. 19.
15 fh
5.sz. Idősek Klub Gye. Blaha u. 2-6.
44 fh
6.sz.Idősek Klub Hunya Rákóczi u. 33.
30 fh
Fogyatékos Nappali Klub
Esély Klub 30 fh
Gye.Magtárlaposi u. 11-19.
Támogató Szolgálat
Gye. Mirhóháti u. 1-5.
Gy.Magtárlaposi u. 11-19.
Tanyagondnoki szolgálat
Gyomaendrőd 001, 002 tanyakörzet
Gye. Mirhóháti u. 1-5.
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VI.1. MUNKAKÖRÖK
Az intézmény szakmai csoportjainak alapegységei a munkakörök. A munkakörök jegyzékét az
intézményvezető készíti el és tartja karban.
A munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, melyek
elkészítéséért és naprakészségéért a személyügyi ügyintéző, és az egységek, csoportok vezetői
együttesen felelősek.
Az egységek, szakmai csoportokat vezetők munkaköri leírásának elkészítéséért és naprakészségéért az
intézményvezető felelős. A munkaköri leírás átvételét a munkakört betöltő dolgozó aláírásával
igazolja.

VI.2. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI EGYSÉGEI, VEZETŐI SZINTJEI
Az intézmény vezető beosztású munkakörei:
Magasabb vezető munkakör: intézményvezető
gazdasági vezető
szociális szervező /intézményvezető helyettes/
Vezető munkakörök:

idősek otthona vezető ápolói
nappali ellátást nyújtó klubok vezetőgondozói
területi vezetőgondozó
támogató szolgálat vezető
élelmezésvezető

1.) Intézményvezető:
A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya élén álló
intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás,
felmentés) Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa gyakorolja. Egyéb munkáltatói jogokat a társulás székhelye szerinti tag önkormányzat
polgármestere gyakorolja a Társulási Megállapodás 11.pont 2. alpontja szerint.
Az intézmény vezetője rendes évi szabadságát az egyéb munkaáltatói jogkört gyakorló
polgármester engedélyével veheti igénybe. A szabadság nyilvántartása az intézményben történik.
Az intézmény vezetője az éves szabadságáról, annak nyilvántartásáról adatszolgáltatási
kötelezettséggel tartozik a munkáltatói jogkör gyakorlója felé. Az éves szabadság ütemtervének
egy példányát minden év március 31-ig, az igénybe vett szabadságáról pedig félévente köteles
írásbeli tájékoztatót küldeni a székhely önkormányzat illetékes ügyintézőjének.
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Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetője a szervezetnek, munkáját a mindenkor
hatályos jogszabályok alapján végzi.

Az intézményvezető felelőssége:
Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek. Felel:
- a szakszerű és törvényes működésért,
- az ésszerű és takarékos gazdálkodásért,
- a szakmai munkáért,
- az ellátottak érdekvédelmi feladatainak ellátásáért,
- a szociális munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
- a munkabalesetek megelőzéséért,
- a munkavállalók egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért.
Az intézményvezető jogköre
Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a Szociális Törvény, valamint a fenntartó
határozza meg.
Az intézményvezető kiemelt feladatai:
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás irányítása és ellenőrzése,
- az integrált intézmény vezetése,
- az intézmény jogszerű működésének és gazdálkodásának biztosítása,
- az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a
vonatkozó jogszabályok és a rendelkezésre álló költségvetés alapján,
- a munkáltatói, valamint a kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör
gyakorlása,
- a szociális feladatot ellátó intézmény képviselete,
- a munkahelyi baleset megelőzésének irányítása,
- a döntés – az egyetértési kötelezettség megtartásával – az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe,
- az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében az intézményvezető köteles
ellátni az E-képviselő jogkörébe tartozó feladatokat .
- Az intézmény vezetője E képviselő és adatrögzítő feladatokat egyaránt ellát
- E képviselőként az intézményben kijelöli az adatszolgáltató munkatársakat és
gondoskodik azok felkészítéséről
- az adatszolgáltatással kapcsolatos részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza
Főbb feladatai:
a) Magasabb vezetői hatáskörében irányítja, koordinálja és ellenőrzi:
- az intézmény szakmai, gazdasági tevékenységét, működését
- munka és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását
- a szolgáltatást igénylők felvételével kapcsolatos ügyintézést,
- az intézmény működéséhez előírt szabályzatok elkészítését, betartását
- a munkavállalók továbbképzési tervének végrehajtását
- az intézmény belső ellenőrzési mechanizmusait
- a munkavállalók tájékoztatását
- a különböző szinteken történő munkaértekezletek megtartását
- a gondozási egységek közötti együttműködést
- a panaszok kivizsgálását
b) Munkáltatói hatáskörében:
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gyakorolja mindazon munkáltatói jogokat, melyeket az 1992.évi XXXIII. a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló, illetve a 2012. évi I.tv. a Munka törvénykönyve, illetve a végrehajtásukat
szabályozó rendeletek a hatáskörébe utalnak.
irányítja a munkavállalók feladatellátását,
biztosítja az intézményben dolgozók előírásszerű munkafeltételeit,
jóváhagyja a munkavállalók munkaköri meghatározását
vizsgálatot végez a felmerülő munkaügyi problémák, panaszok tisztázása, megoldása
érdekében
az intézmény vezetője közvetlenül – szóban és írásban – valamint telekommunikációs és
elektronikus levélben is adhat utasításokat minden munkavállaló részére

Helyettesítés rendje:
Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén – az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos
hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – teljes felelősséggel a szociális szervező helyettesíti. Az
intézményvezető tartós távolléte esetén annak kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköreit is
gyakorolja. Tartós távollétnek minősül a legalább 30 napos, folyamatos távollét.
Mindkét vezető tartós távolléte esetén az intézményvezetőt gazdasági ügyekben a gazdasági vezető,
más területeken pedig az intézményvezető vagy a fenntartó által megbízott vezető beosztású
közalkalmazott helyettesíti a fentieknek megfelelően.
E képviselőt távolléte, szabadsága idején a Térségi Szociális Gondozási Központ szociális szervező
(intézményvezető helyettes) munkakörben foglalkoztatott, adatszolgáltatásra jogosult munkatársa
helyettesíti.

2.) Szociális szervező / intézményvezető helyettes /
Munkakör célja, az intézmény nyújtotta szolgáltatások folyamatos monitorozása által a minőségi
fejlődés elősegítése. Az ellátási területen élők életkörülményeinek figyelemmel kísérése és az
újonnan felmerülő szolgáltatási módszerek kifejlesztésének elősegítése. Pályázati lehetőségek
felkutatása. Az intézményben folyó szakmai tevékenység folyamatos kontrollálása, a szükséges
változtatások feltárása.
Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetőjének helyettese , munkáját közvetlenül
az intézményvezető irányításával végzi.
A szociális szervező a gazdasági vezető kivételével fölérendelt viszonyban van az intézmény
minden munkavállalójával.
Az intézmény vezető helyettesítésekor fölé rendelt viszonyban van a gazdasági vezetővel is.
Szociális szervező ( intézményvezető helyettes ) főbb feladatai
- saját feladatkörében az intézményvezető iránymutatásai alapján irányítja, koordinálja
a
területi vezetőgondozó, a bentlakást biztosító, a nappali ellátás,
a támogató szolgálat
valamint a tanyagondnoki feladatokat ellátó egységvezetők munkáját
- az intézményvezető megbízása alapján szakmai kontroll feladatokat lát el az egyes ellátási
formákban az intézmény egészére vonatkozóan
- figyelemmel kíséri a szakfeladatok tevékenységét és beszámolót készít arról.
- részt vesz az intézmény egészét érintő döntések előkészítésében.
- tájékoztatja a segítséget kérő klienseket az intézmény által nyújtható szolgáltatásokról
- figyelemmel kíséri az ellátottak szakfeladatonkénti létszámát
- a közvetlen irányítása alá tartozó ellátási formákban jelentkező
kérelmeket az
intézményvezető részére előkészíti döntésre
- koordinálja az intézményben ellátást kérők felvételével kapcsolatos tevékenységet
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intézményi elhelyezést kérők esetében nyilvántartásba veszi a kérelmeket, elvégzi az
előgondozást és arról tájékoztatja az intézményvezetőt
tartós elhelyezést igénylők esetében előkészíti a gondozási szükséglet vizsgálathoz szükséges
dokumentációt, elvégzi a kérelmező gondozási szükségletének vizsgálatát és az
intézményvezető elé terjeszti a döntéshozatalt megalapozó dokumentumokat
férőhely üresedése esetén az intézményvezetővel történő egyeztetés után értesíti a fogadó
intézményi egység vezetőjét és mentálhigiénés munkatársát az új ellátott érkezéséről
értesíti a kérelmezőt a beköltözés lehetséges időpontjáról, részt vesz az intézményi
áthelyezések, a gondnokság alá helyezés ügyintézésében
E képviselő által adott jogosultságnak megfelelően köteles a KENYSZI rendszerbe a
munkaköri leírásban meghatározottak szerint adatot szolgáltatni.
A szociális szervező munkáját munkaköri leírás alapján, valamint az intézményvezető közvetlen
irányítása mellett végzi.
Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre, ezen túlmenően személyes
felelősséggel tartozik az intézményvezetőnek. Beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény
egész működésére és szakmai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az
intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére.
Az intézményvezető és a szociális szervező rendszeresen tanácskoznak.

Helyettesítés rendje:
A szociális szervezőt akadályoztatása, szabadsága, vagy tartós távolléte esetén az intézményvezető a
területi vezetőgondozó és /vagy a szociális ügyintéző helyettesítik.
A szociális szervező helyettesítését ellátó személy – az intézményvezető helyettesítéséhez kapcsolódó
feladatok kivételével - a szociális szervező munkakör feladatait végzi.
3.) Területi vezetőgondozó
A munkakör célja, az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
koordinálásában való részvétel, a hatékonyabb feladatellátás érdekében.
A munkakör magában foglalja a házi segítségnyújtás vezetőgondozó feladatkört is.
Munkáját közvetlenül a szociális szervező irányításával végzi.
A munkakört betöltő feladata:
- az ellátási területen felmerülő hatáskörébe utalt alapellátási igények folyamatos figyelemmel
kísérése
- a hatáskörébe tartozó alapszolgáltatások, gondozási feladatok koordinálása
- a házi segítségnyújtás szakmai munkájának összehangolása, szervezési, vezetési feladatok
ellátása
- a szociális munka gyakorlati hatékonyságának és hatásosságának elősegítése
- az alapszolgáltatások iránt az intézményvezetőhöz benyújtott kérelmek nyilvántartásba vétele
- házi segítségnyújtást igénylők esetében elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatot és az
igazolás kiállítása végett az intézményvezető elé terjeszti
- előkészíti a felvétellel kapcsolatos dokumentációt és döntésre az intézmény vezető elé terjeszti
- a 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező házi segítségnyújtást igénybe vevő
ellátottak esetében szükség esetén javaslatot tesz szakosított ellátási forma igénybevételére
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ellenőrzi a szakfeladaton dolgozó munkavállalók tevékenységét, koordinálja a házigondozók
munkáját
- felel az ellátást igénybe vevők gondozási tervének elkészítéséért
- kijelöli a gondozási terv végrehajtásáért felelős gondozót
- a gondozási tervek végrehajtását, a tervben foglalt célkitűzések megvalósulását fél évente
ellenőrzi és részt vesz a gondozási tervek évenkénti értékelésében
- végzi, illetve kezdeményezi a gondozási szükségletek felülvizsgálatát
- koordinálja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásba bevont munkavállalók ügyeletellátását
- felelős a jelzőrendszerhez kapcsolódó dokumentáció előírásszerű vezetéséért, a szükséges
jelentések elkészítéséért
- feladata az étkeztetést igénylők részére biztosított napi egyszeri meleg étel kiszolgálásának
koordinálása Az igénybevétellel kapcsolatos dokumentáció kezelése. A szociális rászorultság
vizsgálatának lefolytatása. Jogszabályban meghatározott dokumentáció előkészítése döntésre.
- Igénybevételi naplók kezelése.
- részt vesz az intézmény egészét érintő döntések előkészítésében.
- Alapszolgáltatások vonatkozásában havonta elkészíti a normatíva igénylését megalapozó
összesítő jelentéseket
- A szociális regiszterbe történő időszakos jelentésekhez összesíti a hatáskörébe tartozó
adatokat
- E képviselő által adott jogosultságnak megfelelően köteles a KENYSZI rendszerbe a
munkaköri leírásban meghatározottak szerint adatot szolgáltatni.
- figyelemmel kíséri a szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok változásait
- részt vesz a szakmai programok, házi rendek, szakmai szabályzatok aktualizálásában
Részletes feladat meghatározást a munkaköri leírás tartalmazza.
Helyettesítés rendje:
A területi vezetőgondozót akadályoztatása esetén a szociális szervező, illetve az 1-es, 5-ös, 6-os számú
Idősek Klubjainak vezetői helyettesítik.
4.) Idősek Otthoni vezető ápoló
A munkakör célja, a tartós és átmeneti elhelyezésben részesülő személyek komplex ellátásának
szervezése, irányítása. Munkáját közvetlenül a szociális szervező irányításával végzi.
A munkakört betöltő legfőbb feladatai:
- A különböző feladatokat ellátó munkavállalók tevékenységének irányítása, koordinációja,
ellenőrzése.
- Azon ügyviteli feladatok ellátása, amelyeket az intézményvezető a munkaköri
leírásban a hatáskörébe utalt.
- Felelős a vezetése alatt álló intézményegységben folyó gondozási-ápolási tevékenységért,
annak színvonaláért.
- Felelős az ellátást igénybe vevők gondozási – ápolási tervének elkészítéséért
- kijelöli a gondozási terv végrehajtásáért felelős gondozót
- A gondozási tervek végrehajtását, a tervben foglalt célkitűzések megvalósulását fél évente
ellenőrzi,
- Részt vesz a gondozási tervek évenkénti értékelésében
- Elkészíti a vezetett egység szakmai programjának és házi rendjének tervezetét, illetve ezen
dokumentumok évenkénti felülvizsgálatát és az intézményvezető elé terjeszti
- Az egység munkájáról az intézményvezető által meghatározott módon rendszeresen beszámol.
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Részt vesz az intézmény egészét érintő döntések előkészítésében.
Felelős a közegészségügyi rendszabályok betartásáért, a HACCP rendszer egységen belüli
működéséért, az előírt dokumentáció vezetéséért
E képviselő által adott jogosultságnak megfelelően köteles a KENYSZI rendszerbe a
munkaköri leírásban meghatározottak szerint adatot szolgáltatni.

Helyettesítés rendje:
Az idősek otthona vezetőápolóját akadályoztatása, szabadsága, vagy tartós távolléte
mentálhigiénés munkatárs vagy az egészségügyi koordinátor helyettesíti.

esetén a

5.) Nappali ellátást nyújtó klubok vezetőgondozói:
A munkakör célja, a nappali ellátást biztosító egységekben ellátottak részére a gondozási elemek
összehangolása által magas színvonalú szolgáltatás biztosítása. Ennek érdekében a munkavállalók
feladatainak irányítása, koordinálása. Munkáját közvetlenül a szociális szervező irányításával
végzi.
A munkakört betöltő főbb feladatai:
- Szervezi az egységben ellátottak komplex gondozását
- Irányítja és ellenőrzi az egységben folyó feladatellátást
- Tájékoztatja az ellátottakat az elérhető juttatásokról
- Vezeti az egység által biztosított alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó dokumentumokat végzi a
számára előírt egyéb ügyviteli és adminisztrációs feladatokat
- Elkészíti az irányítása alá tartozó munkavállalók havi, heti munkaprogramjait
- Felelős az ellátást igénybe vevők gondozási tervének elkészítéséért
- A gondozási terv végrehajtásáért felelős gondozót kijelöli
- A gondozási tervek végrehajtását, a tervben foglalt célkitűzések megvalósulását fél évente
ellenőrzi,
- Részt vesz a gondozási tervek évenkénti értékelésében
- Felelős a közegészségügyi rendszabályok betartásáért, a HACCP rendszer egységen belüli
működéséért, az előírt dokumentáció vezetéséért
- Rendszeres kapcsolatot tart a területi vezető gondozóval
- Részt vesz az intézmény egészét érintő döntések előkészítésében.
- E képviselő által adott jogosultságnak megfelelően köteles a KENYSZI rendszerbe a
munkaköri leírásban meghatározottak szerint adatot szolgáltatni.
Helyettesítés rendje:
Nappali ellátást nyújtó klubok vezetőgondozóját akadályoztatása, szabadsága, vagy tartós távolléte
esetén a munkaköri meghatározásban megbízott szakdolgozó, a területi vezetőgondozó vagy az
intézményvezető által megbízott szakdolgozó helyettesíti.
6.) Támogatószolgálat vezető
A munkakör célja, a jogszabályok alapján támogatószolgálati ellátásban részesíthető személyek
részére a szükségleteknek megfelelő ellátás megszervezése, a feladatot végző személyi segítők és
szállító szolgáltatás irányítása, szervezése, ellenőrzése.
Munkáját közvetlenül a szociális szervező irányításával végzi.
Főbb feladatai:
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A szociális rászorultság megállapításához szükséges dokumentáció döntésre való előkészítése,
előterjesztése
személyi segítők munkájának irányítása, koordinálása
figyelemmel kísérni az ellátási területen élő fogyatékos lakosság körében felmerülő
igényeket
a szolgáltatás működésével kapcsolatos dokumentáció, nyilvántartások vezetése
Felelős az ellátást igénybe vevők gondozási tervének elkészítéséért
A gondozási terv végrehajtásáért felelős gondozót kijelöli
A gondozási tervek végrehajtását, a tervben foglalt célkitűzések megvalósulását fél évente
ellenőrzi,
Részt vesz a gondozási tervek évenkénti értékelésében
Feladata a személyi szállítások szervezése
Végzi a szolgálat működéséhez kapcsolódó dokumentumok előírásszerű vezetését.
A szolgálat munkájáról jelentéseket készít, adatszolgáltatást végez.
E képviselő által adott jogosultságnak megfelelően köteles a KENYSZI rendszerbe a
munkaköri leírásban meghatározottak szerint adatot szolgáltatni.

Helyettesítés rendje:
Támogató szolgálat vezetőjét akadályoztatása, szabadsága, vagy tartós távolléte esetén a fogyatékos
nappali klub vezetője helyettesíti.
7.) Gazdasági vezető:
Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya
Települési Önkormányzati Társulás fenntartásában
működtetett Térségi Szociális Gondozási Központ gazdasági vezetője vonatkozásában a kiemelt
munkáltatói jogokat ( kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) a Társulási Tanács gyakorolja.
Egyéb munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.
Az intézmény gazdasági munkájának felelős vezetője a gazdasági vezető.
Feladatait közvetlenül az intézményvezető irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Munkáját a
mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett végzi.
Főbb feladatai:
 Irányítja a gazdasági, élelmezési és műszaki csoport munkáját
 Felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért
 Felelős a költségvetési terv és a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatások
helyességéért
 Gondoskodik a kifizetések időben történő teljesítéséről, az adó és egyéb kötelezettségek
betartásáról
 Gondoskodik arról, hogy az intézmény gazdálkodása a jóváhagyott költségvetés keretein
belül történjék
- Biztosítja az intézmény zavartalan működéséhez szükséges gazdasági feltételeket
- A karbantartó dolgozók munkáját szervezi, irányítja, ellenőrzi
- Feladata az intézmény épületeinek megelőző karbantartásának, védelmének, tisztán
tartásának megszervezése, ellenőrzése
- Koordinálja a karbantartáshoz szükséges anyagok, eszközök beszerzését, felügyeli
azok hatékony takarékos felhasználását
- Felelős a szükséges műszaki felújítások, épület karbantartások elvégzéséért
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Irányítja a kivitelezők munkáját
Koordinálja az intézmény, eszközeinek kölcsönbeadását.
Közvetlenül irányítja az élelmezésvezető munkáját
Felügyeli és ellenőrzi az élelmezési csoport feladatellátását.
Rendszeresen ellenőrzi a közoktatási intézmények megrendeléseivel, elszámolásaival,
számlaelőírásaival és térítési díj beszedésével foglalkozó élelmezési adminisztrátor
munkáját.
Irányítja, szervezi az élelmiszer közbeszerzés lebonyolítását
Gondoskodik az intézmény számviteli, pénzgazdálkodási ügyrendjének
kidolgozásáról, figyelemmel kíséri a folyamatok szabályszerű működését
Gazdasági és pénzügyi kérdésekben külső szerveknél képviseli az intézményt
Az intézményvezető bérgazdálkodási jogköréhez kapcsolódó létszám és
bérgazdálkodási nyilvántartást vezeti, adatokat szolgáltat
Megszervezi, és folyamatosan ellenőrzi az intézmény vagyonvédelmét, a mindenkori
leltárt
Elkészíti a félévi és év végi beszámoló jelentést, a havi pénzforgalmi jelentést,
melyről hiteles másolatot készít a fenntartónak
Ellenjegyzési jogkörben a pénzgazdálkodás terén gazdasági kihatású
kötelezettségvállalásokat és intézkedéseket ellenjegyzi
Az utalványozási jogkört az intézményvezető és a szociális szervező gyakorolja,
ellenjegyzést a pénzügyi okmányokon a gazdaságvezető végzi
Gondoskodik a munkabérek és azok járulékainak kifizetéséről, annak szabályok
szerinti lebonyolításáról
Kapcsolatot tart a fenntartó önkormányzatoknál az intézmény gazdálkodó
munkájában illetékes Osztályokkal
Feladata az intézmény illetve a fenntartó által – az intézmény részére – benyújtandó
pályázatok gazdasági előkészítésében való részvétel
Feladata az intézmény pályázati úton nyert támogatási összegeinek elszámolásához a
gazdasági vonatkozású dokumentumok támogatási szerződésben foglaltaknak
megfelelő elkészítése, az elszámolások lebonyolítása.

Helyettesítés rendje: Közvetlen pénzügyi tevékenységet nem érintő ügyekben a
főkönyvi könyvelő helyettesíti.
8. ) Élelmezésvezető:
Munkáját közvetlenül a gazdaságvezető irányítása mellett látja el. Saját hatáskörében jár el az
élelmiszer beszerzés előirányzatának felhasználásában. Távolléte esetén az élelmezési
adminisztrátor helyettesíti.





Főbb feladatai:
Felelős az intézmény és az intézmény élelmezési szolgáltatását igénybe vevő minden szervezet
élelemellátásának zavartalan lebonyolításáért.
A gazdaságvezetővel együttműködve koordinálja az étkeztetés igénybe vevő szervezetek részére az
étel kiszállítását végző gépkocsi munkáját.
Gondoskodik a normál és diétás étrendek korcsoportoknak megfelelő összeállításáról, a nyersanyag –
felhasználás szabályainak figyelembevétel, az étkeztetéssel összefüggő szabályok naprakész
betartásával
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Gondoskodik a konyha zavartalan, előírásszerű működtetéséről
Feladata a konyhai dolgozók az élelmezési adminisztrátorok irányítása, munkaidejük beosztása, a
munka megszervezése.
Az élelmezési adminisztrátorokkal együttműködve adatot szolgáltat a gazdasági csoport részére
vezeti az élelmezéssel kapcsolatos nyilvántartó programokat, előírt dokumentációkat
Rendszeres közvetlen kapcsolatot tart a közoktatási intézményekben a gyermekek, tanulók
étkeztetésével foglalkozó munkatársaival
Koordinálja a közoktatási intézmények tálaló konyháin dolgozók munkáját
Szervezi az egyéb vendéglátás keretében a külső rendezvényeket
Részt vesz az intézmény élelmiszer közbeszerzésének lebonyolításában.
Felelős a főzőkonyha és az egységekben működő tálalókonyhák HACCP rendszer szerinti
működéséért
A vezetők részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza, mely jelen szabályzat függelékét képezi.
Az intézményvezető közvetlen munkatársai
Az intézményvezető a feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.
Az intézményvezető közvetlen munkatársai:
Szociális szervező
Gazdasági vezető
Szociális ügyintéző
Az intézményvezető közvetlen munkatársai az intézményvezetőnek tartoznak felelősséggel és
beszámolási kötelezettséggel.

Az intézmény vezetősége, kapcsolattartás
Az intézmény vezetőjének munkáját (irányító, tervező, szervező, döntés előkészítő, értékelő
tevékenységet) a szociális szervező a területi vezetőgondozó, az egységek vezetői segítik
meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelességekkel.
Vezetői testület:
- intézményvezető,
- szociális szervező
- gazdasági vezető
Az intézmény szakmai irányításában, döntések előkészítésében tanácskozási joggal részt
vesz az egységvezetőkből álló munkaközösség.
VI.3. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ EGYSÉGEK MUNKAKÖREI
1 Vezető ápoló
Munkakör célja, jellemző feladatai ld. az intézmény vezetés címszó alatt.
2 Intézményi orvos (megbízási szerződés alapján ellátott feladatkör)
A munkakör célja, A tartós és átmenti elhelyezésben részesülő ellátottak orvosegészségügyi feladatainak ellátása.
Feladatai:
- elkészíti az intézmény gyógyszer alaplistáját
- figyelemmel kíséri az intézményben lakók egészségi állapotát
- irányítja és ellenőrzi az intézmény gyógyszerfelhasználását
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kapcsolatot tart a gyógyintézetekkel
meghatározza a diétás élelmezésben részesülők körét.
szakterületét érintő kérdésekben önállóan dönt
részt vesz a gondozási-ápolási tervek elkészítésében

3 Mentálhigiénés munkatárs
Mentálhigiénés munkakör célja, az ellátottak lelki egészségének megőrzése, helyreállítása.
Munkáját közvetlenül a vezetőápoló irányításával végzi.
- alapvető feladata a lakók foglalkoztatásának és mentális gondozásának szervezése,
- kivitelezése, melyet éves-, havi-, heti munkaterv alapján végez
- előkészíti az új lakó fogadását
- a beköltöző lakót fogadja, tájékoztatja a házirendről, elkészíti személyi leltárát,
- segíti a beilleszkedést, fokozott figyelemmel kíséri és elősegíti a társas kapcsolatok
létrejöttét azok ápolását
- az ellátott beköltözését követ 30 napon belül összehívja a gondozási tervet készítő teamet és
elkészíti az egyénre szabott gondozási terveket
- elkészíti a rövid- közép és hosszú távú mentálhigiénés és foglalkoztatási tervet
- egyéni és csoportos irányított beszélgetéseket szervez
- a probléma megoldó modell segítségével kezeli a kialakult konfliktusokat
- felismeri a lakó krízis állapotát, melyet haladéktalanul jelez az intézmény orvosa felé
- segíti a lakók és dolgozók gyász feldolgozását
- vezeti a számára előírt dokumentációkat
- Részt vesz az ellátottak gondozási tervében kitűzött célok megvalósításában.
- Hosszú és rövid távú munkatervet készít
- A munkaterv megvalósulását folyamatosan figyelemmel kíséri, ha szükséges egyeztetés
után változtatásokat eszközöl.
- Vezeti a gondozási elemhez szükséges dokumentációt egyénre és csoportra vonatkozóan
egyaránt.
- Jelzéssel él, illetve folyamatosan tájékoztatja az intézmény vezetőjét a szükséges eszközök
biztosításának lehetőségiről.

4. Egészségügyi koordinátor
A tartós és átmeneti elhelyezésben részesülő ellátottak egészségügyi ellátását és annak szervezését
bonyolító munkakör.
Feladata:
- az ellátottak egészségügyi állapotával kapcsolatos feladatok végzése
- egészségügyi ellátás koordinálása
- ellátáshoz szükséges gyógyszer-, segédeszköz,- ápolási kellékek beszerzése
- intézményi orvos munkájának segítése
- szakorvosi ellátással kapcsolatos teendők elvégzése
- gyógyszer,- segédeszköz nyilvántartások vezetése
- orvosok által kért jelentések, nyilvántartások elkészítése
- kórházba, egészségügyi intézetbe utalt ellátottak utánkövetése, kapcsolattartás a kezelő
orvossal
- részt vesz a gondozási-ápolási tervek elkészítésében
- ápolási dilemmák esetén konzultál az illetékes orvossal
- Felelős a közegészségügyi rendszabályok betartásáért, a HACCP rendszer egységen belüli
működéséért, az előírt dokumentáció vezetéséért
5 Gondozó-ápolók
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A munkakör célja az ellátottak szükségletközpontú gondozási-ápolási feladatainak elvégzése.
A komplex szolgáltatást jelentő gondozási elemek szakszerű kivitelezése. Munkájukat közvetlenül
a vezetőápoló irányítja.
Feladatai:
- elsődleges feladat, a gondozottak szükségleteinek felmérése és maradéktalan kielégítése
- ellátnak minden olyan feladatot, amelyet az ellátottak egészségi állapota indokol, s
amely szakmai képesítésükből eredően kompetenciakörükbe tartozik
- vezetnek minden dokumentációt, mely az adott munkakörben előírt
- új dolgozó betanítása.
- exit leltár előírásszerű felvétele
- részt vesz a gondozási-ápolási tervek elkészítésében, végrehajtásában, szükség esetén
javaslatot tesz a terv módosítására
6. Segédgondozó
A munkakör célja, az idősek otthonában élők részére a szükségleteiknek megfelelő komplex ellátásban
való részvétellel a szakképzett gondozó –ápolók munkájának segítése azon tevéenységek
elvégzésével, melyhez nem szükséges szakmai képesítés. Ezek a tevékenységek elsősorban az
ellátottak fizikai ellátásának körébe tartozó feladatok. Testi higiénia biztosítása, szájápolás, fogápolás,
közvetlen környezeti rend, higiénia biztosítása, étel elfogyasztásának segítése, etetés.
- Az Idősek otthonában élők ápolásának, gondozásának segítése.
- A kulturált környezet, higiénés rend kialakítása, a lakószobák otthonossá tétele.
- Élelmezéssel kapcsolatos segédápolói feladatok végzése, étkeztetésben való részvétel, fekvő
beteg etetése.
- Rendszeres és szükség szerint ágynemű és ruhanemű csere.
- Lakók egészségi állapotának megfelelő mozgás, levegőzés elősegítése.
- A lakók állandó megfigyelése, az észlelt változások jelentése szakápoló, eü. koordinátor felé
szóban és írásban.
- Az előirt dokumentáció pontos vezetése. / esemény napló, átadó napló, ápolási dokumentáció /
- Érkező- kórházba szállított, illetve eszméletlen beteg, valamint a halott értékeinek,
készpénzének, személyes ruházatának és használati tárgyainak felleltározásában való
részvétel.
- Az orvos utasításainak pontos betartása, szükség esetén a betegek vizsgálatra való
előkészítése, szakrendelésre, szűrővizsgálatra való kisérése.
- ágytálak, vizeletgyűjtő edények, vesetálak kihordása, tisztítása, előírás szerinti fertőtlenítése,
fürdőkád, tusoló fertőtlenítése.
- Részletes feladat meghatározást a munkaköri leírás tartalmaz.

VI. 4. ALAP SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI MUNKAKÖREI
1. Nappali ellátás (Idősek Klubja, Esély klub) vezetőgondozó
Munkakör célja, feladatköre ld. az intézmény vezetése címszó alatt.
2. Szociális gondozók / nappali ellátásban /
Munkakör célja, az ellátottak szükségletközpontú gondozási feladatainak elvégzése. A
komplex szolgáltatást jelentő gondozási elemek szakszerű kivitelezése.
Munkájukat az egység ( idősek klubja, fogyatékosok klubja) vezetőgondozója irányítja.
Főbb feladatuk:
- A klubtagok legmagasabb színvonalú komplex ellátása.
- Étkeztetés, higiénés szükségletek kielégítésében való segédkezés, ügyintézés, pszichés
gondozás, egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok
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Részt vesznek a gondozási tervek kivitelezésében
Vezetik az előírt dokumentációt

3. Terápiás munkatárs fogyatékosok nappali klubban
A munkakör célja: a fogyatékosokat is ellátó nappali klubban ellátottak részére a komplex gondozás
elemei közül a célszerű hasznos időtöltés megszervezése, a fogyatékosok képességeinek fejlesztése .
Főbb feladatai:
- alapvető feladata az ellátottak egyéni és csoportos foglalkoztatásának, célszerű hasznos
időtöltésének megszervezésében való részvétel, melyet éves munkaterv alapján végez
- szinten tartja illetve lehetőség szerint fejleszti az ellátottak meglévő képességeit
- munkája során figyelemmel kíséri az ellátottak életkorát és egészségi állapotát és ennek
- megfelelően szervezi meg részükre a hasznos időtöltést, mely lehet : munkavégzési célú,
terápiás célú
- terápiás célú foglalkoztatás esetén együttműködik az intézmény orvosával és a gyógy- tornásszal
4. Szociális gondozók / házi segítségnyújtásban /
A munkakör célja, saját környezetükben segítséget nyújtani azon személyek részére akik
önálló életvitelüket más módon nem képesek fenntartani és gondozási szükségletük nem
haladja meg a napi 4 órát.
Munkájukat elsődlegesen a területi vezetőgondozó, másodsorban a nappali ellátást
nyújtó egység vezetője irányítja és koordinálja.
Főbb feladatuk:
- A házi segítségnyújtásban részesülők szükséglet és igény szerinti ellátása,
- Ellátottak egészségi állapotának figyelemmel kisérése
- Személyi és közvetlen környezeti higiéne biztosításában való segítségnyújtás
- Szükség esetén helyettesítik a személyi segítőket
- Részt vesznek a gondozási tervek végrehajtásában
- Vezetik a tevékenységhez előírt dokumentációt

5. Személyi segítők
A munkakör célja, olyan segítséget nyújtani a saját környezetükben élő mindazon
fogyatékossággal élő személy és családja részére ami által megőrizhetik szuverenitásukat,
illetve előremozdítható társadalmi integrációjuk.
Munkájukat közvetlenül a támogató szolgálat vezetője irányítja.
Főbb feladata:
- A támogató szolgáltatásban részesülő fogyatékos személyek higiénés, életviteli,
életfenntartási szükségleteinek kielégítésében való aktív közreműködés
- Szükség esetén helyettesítik a házigondozókat
- részt vesz a gondozási tervek elkészítésében, annak kivitelezésében, szükség esetén
javaslatot tesz annak módosítására
6. Támogató szolgálati gépkocsivezető
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A munkakör célja a fogyatékos ember szállítására alkalmas, speciálisan akadálymentesített gépkocsi
által az ellátást igénybe vevők szállítása. A támogató szolgálati gépkocsi vezetője speciális
képesítéssel rendelkezik, így a szállítás folyamán a fogyatékosság jellegének megfelelően tudja
segíteni az utasát.
Főbb feladatai:
- A támogató szolgálat vezetője által felvett igények alapján a szállító tevékenység elvégzése
- A szállítás időtartama alatt felelős az utasokért
- A kísérő nélkül szállított fogyatékos személyek felett felügyeletet lát el a szállítás során
- Segíti a fogyatékkal élő személyt, közvetlenül az utazás előtt, alatt és a után személyes
szükséglete kielégítésében, illetve ügyei intézésében
- Köteles vezetni minden dokumentációt mely a személyek szállításával, a szolgáltatásért
fizetendő térítési díjak alapjául szolgál, illetve a gépjármű használatával kapcsolatos.
- Köteles a hónap végén a menetlevél feladatok szerinti összesítését elvégezni és a
meghatározott időpontig leadni a szolgálat vezetőjének illetve a gazdasági csoport
ügyintézőjének.
- postai küldemények ügyintézése, feladása
- Térítési díjak feladása pénzintézetbe
- Ügyiratok továbbítása az egységekbe

7. Tanya gondnok
A munkakör célja a 001-es és 002-es tanyakörzetben élők életvitelének segítése, idősek,
egyedül élők, fogyatékkal élők, hátrányos helyzetben lévő családok alapvető szükségleteinek
kielégítésében, életvitelük segítésében való közreműködés, a közszolgáltatásokhoz,
egészségügyi és egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
Munkáját a szociális szervező irányításával végzi. Helyettesítését az intézményvezető által
megbízott személy látja el.
Főbb feladatai:
- Egészségügyi szolgáltatások elérésének segítése
- Szociális információk szolgáltatása
- Hivatalos ügyek intézésének segítése
- Közösségi rendezvényekre történő szállítás
- Információk közvetítése a kulturális, sport, szórakoztató rendezvényekről, az azokra való eljutás
megszervezése.
- A tanyagondnok ügyintézési feladatai közé tartozik napi rendszerességgel a hivatali ügyek
intézésében való segítségnyújtás, postai szolgáltatások elintézése. A szolgáltatást igénybe vevő
megbízása alapján önállóan intézi a tanyagondnok a szolgáltatáskörébe tartozó ügyeket illetve
elkíséri a szolgáltatást igénybe vevőt az adott hivatali helyre.
- Önálló feladatként elvégzi a tanyagondnok a körzetben lakó igénylőknél mindazon
tevékenységeket, melyekhez nem szükséges szakgondozói képesítés. Pl: tüzelő felvágás, hó
eltakarítás, apró háziállatok részére takarmány beszerzése, fűnyírás, egyéb a háztartásban
előforduló szakértelmet nem igénylő apró javítási munkák.
- Személyek szállítása
- postai küldemények ügyintézése, feladása
- Térítési díjak feladása pénzintézetbe
- Ügyiratok továbbítása az egységekbe
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8. Szociális segítő étkeztetésben
A munkakör célja az étkeztetés keretében biztosított napi egyszeri meleg étel kiszolgálásának
megszervezése, az étkeztetésben részt vevő ellátottakkal való kapcsolattartás. Az étkeztetéshez előírt
dokumentáció naprakész vezetése, Adatszolgáltatás a KENYSZI rendszerbe történő jelentéshez.
Főbb feladatai:
- étkezők nyilvántartásának vezetése
- ételek ételhordóba történő kiadagolása
- az étel házhoz szállításának koordinálása
- ételhordók és szállító edények közegészségügyi előírás szerinti tisztántartásának szervezése,
- igénybevételi napló vezetése
- új igények felvétele, dokumentáció előkészítése döntésre az intézményvezető felé
9. Szociális segítő házi segítségnyújtásban
Közreműködik a házi segítségnyújtás keretében szociális segítésre jogosult igénylők önálló
életvitelének fenntartásában. Végzi az 1/2000. (I.7.) Sz.Cs.M. rendelet 5.sz. mellékletének II. részében
a szociális segítés körében tartozó feladatokat.
A munkakörbe tartozó feladatokat elsősorban közfoglalkoztatott munkavállalók végzik.
10 . Szociális ügyintéző
Munkakör célja, az intézmény egészére vonatkozóan a szakmai munkához kapcsolódó
dokumentumok naprakészen tartása, adminisztrációs tevékenység végzése.
- Statisztikai adatok gyűjtése, dokumentálása, szolgáltatásokkal kapcsolatos kutatások, felmérések
előkészítése, kivitelezése, szakmai feladatot végzők országos nyilvántartásával kapcsolatos ügyek
intézése. Munkáját közvetlenül az intézményvezető irányításával végzi
Főbb feladatai:
- hosszú és rövidtávú képzési és továbbképzési tervek elkészítése
- szakmai feladatot ellátó munkavállalók szakmai nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézés,
- kredit szerzési kötelezettség nyomon követése,
- munkavállalók szakmai továbbképzésének koordinálása, a továbbképzéssel kapcsolatos
jelentések illetékes szervhez történő megküldése
- Nyomon követi a továbbképzési tervben foglaltakat, és évenként felülvizsgálja.
-

az egységek által beküldött jelentések összegyűjtése, azok illetékes ügyintézőhöz való
továbbítása
- az intézmény külső-belső érkező és küldendő iratainak, leveleinek iktatása, postázása,
- dokumentumok irattározása
- részfeladatok elvégzése által segíti a területi vezetőgondozó és a szociális szervező munkáját
- naponta adatot szolgáltat a KENYSZI rendszerébe az étkeztetési szolgáltatást igénybevevőkről
- az E képviselő által adott jogosultságnak megfelelően az adatszolgáltató egységvezetők
távolléte esetén az alap és szakosított ellátás ellátottaira vonatkozóan adatszolgáltatást végez a
KENYSZI rendszerben
10. Segédgondozó idősek, fogyatékosok nappali ellátásában
A munkakör célja, az alapellátásban részesülő idősek, fogyatékosok gondozási szükségleteiben való
részvétel olyan feladatok elvégzése által amelyek nem igényelnek szaktudást. Elsősorban az ellátottak
fizikai ellátásának körébe tartozó feladatok. Testi higiénia biztosítása, ruházat tisztántartása, étel
elfogyasztásának segítése, etetés.
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Az ellátottak egészségi állapotának megfelelő mozgás, levegőzés segítése.
Az előirt dokumentáció pontos vezetése.
Szükség esetén a betegek vizsgálatra való előkészítése, szakrendelésre, szűrővizsgálatra való
kisérése.
Részletes feladat meghatározást a munkaköri leírás tartalmaz.

11.
Tiszteletdíjas társadalmi gondozók
A társadalmi gondozók a társadalmi megállapodásba foglalt feladatok végzésével segítik a házi
segítségnyújtás keretében szociális segítést igénylő személyek életvitelét. Szükség esetén társadalmi
gondozók látják el a helyettesítési/ kisegítő feladatokat az idősek otthoni ellátásban.
Ezen személyek az elvégzett feladatokért tiszteletdíjban részesülnek.

VI. 5. GAZDASÁGI CSOPORT MUNKAKÖREI
1 . Gazdaságvezető lásd: intézmény vezetése címszó alatt
2. Gazdasági ügyintézők
Feladatkörök:
- személyügyi ügyek intézése
- házi pénztár kezelés
- banki utalások, bevallások készítése
- könyvelés
- ellátottak gazdasági ügyeinek intézése, letétkezelés
- kis és nagyértékű tárgyi eszközök kezelése
- számlázás
A gazdasági csoport ügyintézői munkájukat közvetlenül a gazdaságvezető irányításával végzik.
Feladatuk az intézményi költségvetés összeállításával, annak az egységek közötti lebontásával, a
kincstári gazdálkodás feltételeinek kialakításával és ellenőrzésével kapcsolatos tevékenység ellátása,
valamint az intézmény pénzügyi, munkaügyi és számviteli tevékenységének szervezése, irányítása és
összehangolása.
Ezen belül, a gazdasági ügyintézők a gazdaságvezető irányításával:
 Összeállítják az intézmény éves költségvetési előirányzatát
 Kezelik az éves előirányzat-módosításokat, ütemtervet készítenek az alap- és
többletfeladatok finanszírozására
 Elkészítik a negyedéves és éves zárlati munkálatokat, jelentéseket, összeállítják a
számszaki költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó szöveges beszámolókat
 A gazdaságvezető irányítja, összehangolja a felhalmozással, és felújítással
kapcsolatos feladatokat
 Gondoskodik a munkavállalók személyi anyagának nyilvántartásáról, annak
vezetéséről, fizetési fokozatának munkaköri besorolásának törvényszerűségéről
 Végzi az intézmény szintetikus és analitikus könyvelését, gondoskodik a
bizonylatok előírások szerinti megőrzéséről
A gazdasági csoport dolgozóinak részletes feladatait, a helyettesítés rendjét, továbbá a kompetencia
köröket részletesen a munkaköri leírások tartalmazzák.
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VI. 6.
-

ÉLELMEZÉSI CSOPORT MUNKAKÖREI

élelmezésvezető
élelmezési adminisztrátor
Első szakács
Szakácsok
Cukrász
Konyhai kisegítők
Főzőkonyhai kisegítők
Tálalókonyhai kisegítők
Ételszállító gépkocsivezető

Az élelmezési csoport munkáját a gazdasági vezető iránymutatásai alapján közvetlenül az
élelmezésvezető irányítja. Feladatait lásd az intézmény vezetése címszó alatt
Élelmezési adminisztrátor
Főbb feladatai:
 beérkező bizonylatok analitikus nyilvántartása
 analitikus nyilvántartás alapján az élelmezési program naprakész vezetése
 a fogyasztók számítógépes étkeztetési adatnyilvántartásának kezelése
 napi étkezők létszámának begyűjtése, összegzése
 oktatási intézmények részére számlák kiállítása, térítési díjak beszedése
 kapcsolattartás a beszállítókkal, megrendelőkkel, fogyasztókkal
 élelmezésvezető távolléte esetén a beérkező áruk átvétele
 HACCP rendszer dokumentációjának naprakész vezetése
Első szakács
Főbb feladatai
 Az élelmezésvezető által előírt, étrenden szereplő ételekhez szükséges nyersanyagok
kimérésében az alapanyagok előkészítésében való részvétel, az ételféleségek előírásszerű
elkészítése, az elkészítés felügyelete
 Megrendelők részére az ételek szakszerű kiadagolása a szállító jármű részére
 Az ételek kiadagolása az őszikék idősek otthona tálaló konyhája számára
 Felelős az ételek főzőkonyhai szintű kiszolgálásának előírásszerű mennyiségéért, minőségéért
és a tálalási hőmérséklet megfelelőségéért
 Részt vesz a nyersanyagok szállítóktól való átvételében, megfelelő raktározásában
 Figyelemmel kíséri a tárolt élelmiszerek állagát, azok megfelelő hőmérsékleten történő
tárolását
 A főzés teljes időtartamában felügyeli a szakácsok és konyhai kisegítők munkáját és az
élelmezésvezetővel történt egyeztetés után szükség esetén változtatásokat eszközöl
 Betanítja az új dolgozókat
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Munkája során különös figyelmet fordít, az előírt higiénés rendszabályok betartására
Figyelemmel kíséri a HACCP minőségügyi rendszer által előírt dokumentáció vezetését,
valamint a számára előírt dokumentációt vezeti

Szakács – Cukrász
Főbb feladatai
 Az élelmezésvezető által előírt, étrenden szereplő ételekhez szükséges nyersanyagok
kimérésében az alapanyagok előkészítésében való részvétel, az ételféleségek előírásszerű
elkészítése,
 Az ételek kiadagolása szállításra
 Az ételek kiadagolása az őszikék idősek otthona lakói és az alkalmazottak részére
 Figyelemmel kíséri az ételek előírásszerű mennyiségét, minőségét és gondoskodik a tálalási
hőmérséklet megőrzéséről,
 Figyelemmel kíséri a tárolt élelmiszerek állagát, azok megfelelő hőmérsékleten történő
tárolását
 Irányítja és felügyeli a konyhai kisegítők munkáját
 Betanítja az új dolgozókat
 Munkája során különös figyelmet fordít, a higiénés rendszabályok betartására
 HACCP minőségügyi rendszer által a munkaköréhez tartozó dokumentáció vezetése
Főzőkonyhai kisegítő
Főbb feladatai
 Az ételeket a szakács irányításával készíti.
 A reggelit és a vacsorát önállóan is készíti.
 Gondoskodik az ételminta levételéről és annak megfelelő időtartamig történő szabályszerű
tárolásáról és megőrzéséről.
 Előkészíti a nyersanyagokat a főzéshez.
 Az előírt szabályoknak megfelelően gondoskodik az ételmintás üvegek sterilizálásáról
 Végzi a fekete és fehér edények szabályszerű tisztítását és tárolását.
 Feladata a konyha és az előkészítő helységek rendjének, tisztaságának folyamatos biztosítása, a
hűtők rendben tartása.
Tálalókonyhai kisegítő
- Fő feladata a tálalókonyhára érkező étel megfelelő mennyiségben, minőségben és
hőmérsékleten való kiadagolása a fogyasztók részére. A tálalókonyha közegészségügyi és
élelmiszerbiztonsági szabályok szerinti működtetése, azb ételek kiszolgálásához kapcsolódó
járulékos munkatevékenységek szabályszerű végzése.
- A munkakörbe tartozó részletes feladatokat, a munkaidő beosztást a munkaköri leírás
tartalmazza.
Ételszállító gépjármű vezető
Munkáját közvetlenül az élelmezésvezető és/vagy a gazdaságvezető irányítja.
Főbb feladata:
 Az intézmény ételszállítási feladatainak teljeskörű ellátása
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Élelmezési adminisztrátor térítési díj beszedéssel kapcsolatos közlekedésének
segítése postai küldemények ügyintézése, feladása
Térítési díjak feladása pénzintézetbe
Ügyiratok továbbítása az egységekbe

VI. 7. MŰSZAKI CSOPORT
A csoport feladata:
 Az intézményi egységek épületének, berendezéseinek közvetlen környezetének
tárgyainak javítása, állag megóvása
 Az egységek udvarainak rendben tartása
 Szakmai képesítés szerinti munkák kizárólagos elvégzése
Munkakörei:
- Csoport vezető karbantartó
- Karbantartók

1 Műszaki-csoport vezető:
Munkáját közvetlenül a gazdaságvezető irányítja.
Feladata:
 Az intézmény karbantartó munkavállalóinak irányítása, feladatainak koordinálása és
végrehajtásuk ellenőrzése
 A karbantartói feladatok elvégzéséhez szükséges anyagok beszerzése, a munka
megszervezése, lebonyolítása, az intézmény egészére vonatkozóan a kézi tűzoltó
készülékeinek felügyelete, szavatossági idejének, a készülékek töltésnyomás
ellenőrzése,
2 Karbantartók:
Munkáját közvetlenül a műszaki csoportvezető, illetve a telephelyek vezetői
irányítják.
Feladatai:
 Elsődleges feladata a munkaköri leírásában meghatározott munkavégzés helye
szerinti telephelyen felmerülő karbantartási munkák elvégzése, annak
munkanaplóba történő bejegyzése
 Részvétel az intézmény egészére vonatkozó csoportos karbantartási munkálatokban
A munkakörök feladatainak részletes meghatározását a munkaköri leírás tartalmazza.
VI. 8. TECHNIKAI- KISEGÍTŐ DOLGOZÓK

Mosó-takarítók, kisegítők
Munkájukat közvetlenül az egységvezetők irányításával végzik
Feladataik:
- takarítási munkálatok végzése az adott intézményi egység egész területén,
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és környezetében
- intézményi textíliák tisztántartása
- az egységben ellátottak ruházatának mosása, kezelése

VII. SZERVEZETI EGYSÉGEK SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK,
HELYETTESÍTÉSÉNEK RENDJE

A szervezeti integráció által megvalósul, hogy az intézmény saját keretein belül a szükségleteknek
megfelelően több ellátási típust biztosít az alapszolgáltatások, nappali és bentlakásos ellátások
egymásra épülésével.
A szervezeti integráció célja:
Hatékonyabb működtetés, komplex ellátás, egyéni életutak követése, átjárhatóság a szolgáltatások
között, egymásra épült ellátások.
A Térségi szociális Gondozási Központ integrált szervezetében az egyes ellátási formákban
párhuzamos feladatellátás folyik.
Szervezeti egységek együttműködése:
10 telephelyen biztosítjuk különböző szolgáltatásainkat. 7 telephelyen személyes gondoskodást nyújtó
szociális alap és szakosított ellátást, 3 telephelyen pedig az oktatási intézményekben tanulók részére
étkeztetést biztosítunk.
Az integrált intézmény egészére vonatkozó egységes elvek alapján nyújtjuk – az igénylők személyes
szükségleteihez igazodó - szolgáltatásainkat.
Az egymásra épülő ellátási formák az ellátottak / kliensek életkori sajátosságainak, egészségi, fizikai,
mentális állapotának megfelelően nyújtanak komplex segítséget, gondozást.
A különböző ellátási formák a szolgáltatások minőségére és mennyiségére tekintettel differenciáltak,
egymásra épülők és átjárhatók. Az intézményvezető az ellátott helyzetének, állapotának - a gondozási
szükségletre vonatkozó kötelező érvényű megállapításának - megfelelően biztosítja a szociális
szolgáltatások igénybevételét a személyes gondoskodás keretében. Egy időben több szolgáltatás is
nyújtható a rászoruló igénybe vevőnek.
Az intézmény alkalmazottainak közvetlen szakmai együttműködése révén a különböző szolgáltatások
körébe tartozó feladatellátás zavartalan és zökkenőmentesen tud megvalósulni. Az eltérő
tevékenységet folytató szervezeti egységek munkájukat összehangolják.
Az intézményben foglalkoztatott alkalmazottak munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeit és
jogaikat a munka törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és annak végrehajtási
rendeletei szabályozzák. Az alkalmazottak egy része szakma specifikus munkakörben végzi feladatait,
a többi dolgozó a szakmai munkát közvetlenül segítő nem szakma specifikus munkakört ellátó
alkalmazott.
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Az alapszolgáltatást végző szakmai egységek feladatai egymásba kapcsolódnak, ezért ezen egységek
vezetői és munkavállalói - az ellátottak minél magasabb színvonalú és mindenkor az egyéni
szükségletek kielégítését célzó ellátás megvalósulása érdekében - személyes kapcsolatot tartanak
egymással.
E kapcsolattartás során messzemenően szem előtt tartjuk a szakmai etika elveit, az ellátottak
személyiségi és Alaptörvényben lefektetett jogait.
Tekintettel az ellátások egymásra épültségére és átjárhatóságára, az alapszolgáltatást végzők az
ellátottak érdekében kapcsolatot tartanak a szakosított ellátást végző egységekben dolgozókkal is.
A szakmai egységek vezetői kötelesek egymásnak átadni minden olyan információt és dokumentációt
az ellátottakkal kapcsolatban, mely a folyamatos, zavartalan ellátás biztosításához szükséges.
Helyettesítés rendje
A zavartalan ellátás érdekében az egységekben az egyes munkakörökben foglalkoztatott
munkavállalókat távollétük idején velük azonos, vagy magasabb szakmai képesítéssel rendelkező
munkatárs helyettesítheti. A távollévő dolgozók helyettesítésének megszervezése a szakmai egységek
vezetőinek feladata és felelőssége.
A támogató szolgálat személyi segítőit távollétük idején a házi segítségnyújtásban illetve a nappali
ellátásban foglalkoztatott szakképzett munkavállalók helyettesíthetik.
A támogató szolgálat személyi segítői munkaidejük jobb kihasználtsága érdekében a házi
segítségnyújtásban is végezhetnek feladatokat, illetve helyettesíthetik az ott dolgozókat.
A támogató szolgálat gépkocsi vezetőjét az intézményvezető által megbízott munkavállaló helyettesíti.
A tanyagondnokot távolléte esetén az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló - munkakör
betöltéséhez előírt gépjárművezetői engedéllyel rendelkező- az intézményvezető által megbízott
munkavállaló helyettesíti.
A gondozás folytonossága érdekében minden munkavállaló kötelessége szabadságának és egyéb előre
tervezett távollétének megkezdése előtt, az őt helyettesítő munkatársnak az ellátottakkal és a
gondozási tevékenységével kapcsolatos részletes információkat átadni.
Az ellátásra jogosultak folyamatos, zavartalan ellátása érdekében az alap és szakosított feladatokat
ellátó egységekben dolgozó munkavállalók átirányíthatók – a szakmai végzettségüknek megfelelő más egységbe, más munkaterületre.
A munkavállalók telephelyek közötti átirányítása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

VIII. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK
1. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek
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A költségvetés tervezésekor a Gazdasági vezető és a gazdasági csoport a Közös Önkormányzati
Hivatal Pénzügyi Osztályának útmutatásával dolgozik.

2. A gazdálkodás folyamatában gyakorolt hatáskörök, kötelezettségek és jogok
A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás
szabályait a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, valamint a 368/2011 (XII. 31.)
Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról - határozza meg.
2.1. Kötelezettségvállalás
a) Kötelezettségvállaló
Az Ávr. 52. § (1) bekezdése alapján Intézményünk nevében kizárólag az intézmény vezetője
vállalhat kötelezettséget.
A kiadás teljesítése előtt meg kell győződni arról, hogy a kiadás teljesítésére rendelkezésre áll-e a
fedezet. Az intézmény vezetője kötelezettséget csak írásban vállalhat.
Az Áht. 2. § (1) bekezdés o) pontjában leírtak alapján kötelezettségvállalásnak minősül a kiadási
előirányzatok és az Áht. 20. § (1) bekezdése alapján idegen pénzeszközként nyilvántartott
pénzeszközök terhére fizetési kötelezettség vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett
jognyilatkozat.
Így különösen:
 a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére,
 szerződés megkötésére,
 költségvetési támogatás biztosítására irányuló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat.
b) Kötelezettséget vállalni – az Ávr. 53. § (1) bekezdése szerinti kivételekkel – csak pénzügyi
ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.
Intézményünknél kötelezettségvállalásra jogosult személy az intézményvezető, az ő
akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettes.
c) Az Ávr. 53. § (1) bekezdésében foglaltak alapján nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás az
olyan kifizetések teljesítéséhez, amely
 értéke a százezer forintot nem éri el,
 pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódnak,
 az Áht. 36. § (2) bekezdése szerint egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.
Ha a fizetési kötelezettség jövőbeni mértéke nem határozható meg pontosan, a körülmények és az
előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján az adott piaci, gazdasági, társadalmi
körülmények között – az ésszerű gazdálkodás mellett – reális legmagasabb összegű kötelezettséget
kell feltételezni.
d ) Ha a kötelezettségvállalásához közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, és a kötelezettségvállalás
dokumentuma a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 12. § b) pontjában vagy
14. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő szerződés, a
kötelezettségvállalás értéke megegyezik a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződésnek a Kbt. rendelkezései szerint számított értékével.
A közbeszerzési kötelezettség alá nem eső, határozatlan időre vállalt kötelezettség értékét a
költségvetési évben és az azt követő három éven keresztül származó fizetési kötelezettségek
összegeként kell meghatározni.
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e) A kötelezettségvállalások nyilvántartását a Polisz könyvelési programban kell folyamatosan,
naprakészen vezetni.
A nyilvántartást a gazdasági csoport vezeti.
f ) A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén haladéktalanul gondoskodni
kell a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről, valamint az Ávr. 46. § szerint
érintett évek szabad kiadási előirányzatai módosításáról.

2.2. Pénzügyi ellenjegyzés
A pénzügyi ellenjegyzés a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik.
Az Ávr. 54. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést
megelőzően meg kell győződnie arról, hogy
a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy megtervezett és
várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és
c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

Pénzügyi ellenjegyző
Az Ávr. 55. § (2) bekezdése alapján intézményünknél a kötelezettségvállalás pénzügyi
ellenjegyzésére a gazdasági vezető jogosult.
A kötelezettség vállalására csak ellenjegyzés után kerülhet sor. A gazdasági vezetőnek meg kell
vizsgálnia, hogy a pénzügyi fedezet a rendelkezésre áll e.
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán az arra jogosult személy
aláírásával kell igazolni.
Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben előírtaknak, a gazdasági vezetőnek
írásban tájékoztatni kell az intézményvezetőt.
Ha az intézményvezető a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a
pénzügyi ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglaltak
szerint eljárni.
Ebben az esetben a gazdasági vezető záradékolja a kötelezettség vállalást jelentő okmányt
„ellenjegyzés utasításra történt” záradékkal, és 8 napon belül tájékoztatja a felügyeleti szerv
gazdálkodási csoportját.
2.3. Teljesítés igazolás
Teljesítés igazolásra jogosult személyek
 Az intézménynél a teljesítésigazolással kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlására
az intézményvezető és a gazdasági vezető jogosult.
 Az intézményvezető és a gazdasági vezető minden számla vonatkozásában igazolhatja a
teljesítést.
 Az élelmiszerszámlákkal kapcsolatos teljesítésigazolást elsődlegesen az élelmezésvezető
látja el.
 A bentlakásos egységek gyógyszerszámláinak teljesítésének igazolását az Idősek Otthona
vezetőápolója látja el.
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A teljesítés igazolása során meg kell győződni a szolgáltatás elvégzéséről, valamint a termék, áru,
készlet, stb. tényleges átvételéről.
A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.
A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell
 a kiadások teljesítésének jogosságát,
 a kiadások összegszerűségét,
 ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés
vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak
teljesítését.
A teljesítés igazolás
- a számlán elhelyezett „A teljesítést igazolom” bélyegző lenyomattal,
- a teljesítés igazolásának dátumával, és
- a teljesítés igazolásra jogosult személy aláírásával történik.

2.4. Érvényesítés
Az érvényesítés az Ávr. 59. § (2) bekezdése szerinti okmány utalványozása előtt történik.
Az érvényesítésnek tartalmaznia kell
 az érvényesítésre utaló megjelölést (érvényesítve),
 az érvényesítés dátumát és
 az érvényesítő aláírását.
Érvényesítő
Az Ávr. 58. § (4) bekezdése alapján érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat a főkönyvi könyvelő
látja el.
A kifizetések esetén a teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell
 az összegszerűséget,
 a fedezet meglétét és azt, hogy
 a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló, többször módosított 249/2000.
(XII.24.) Korm. rendelet, továbbá az Ávr., valamint szervezetünk belső szabályzataiban
foglaltakat megtartották-e.
Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső szabályzatok
megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak.
2.5. Utalványozás
Utalványozó
Az Ávr. 59. (1) bekezdése, valamint az Ávr. 52. § alapján a kötelezettséget vállaló jogosult
utalványozásra. (intézményünknél az intézményvezető)
Az utalványozó feladatai:
- a költségvetésben megtervezett előirányzatok felhasználására vonatkozó kötelezettség
vállalások teljesítésének az elrendelése.
- az elrendelés utalvány rendelet alapján történik
- az utalványozás csak a gazdaságvezető ellenjegyzésével együtt érvényes
- az utalványozó fegyelmileg felelős a fedezet meglétéért, a szabályszerűség betartásáért.
A készpénzes fizetési mód kivételével – külön írásbeli rendelkezésként elkészített utalványon fel
kell tüntetni:
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az „utalvány” szót,
a költségvetési évet,
a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét,
a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,
a megterhelendő, és a jóváírandó fizetési számla számát és megnevezését,
a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
az Ávr. 58. § (3) bekezdése szerinti érvényesítést,
az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását.

Szervezetünknél a Polisz könyvelési program által előállított utalványt kell alkalmazni.
A bevételi és kiadási pénztárbizonylatra rávezetett rendelkezésen az Ávr. 59. § (3) bekezdés szerinti
adatokat kell feltüntetni, azzal, hogy az okmányon már szereplő adatokat nem kell megismételni.
Az Ávr. 59. § (5) bekezdése alapján nem kell utalványozni:
- a termék értékesítéséből, szolgáltatás nyújtásából - számla, egyszerűsített számla, számlát
helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, valamint a közigazgatási hatósági
határozaton alapuló bevétel beszedését,
- a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a számlavezető
által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat,
- az európai uniós forrásból nyújtott támogatások jogszabály szerinti lebonyolítási számláról
történő kifizetéseket és
- a fedezetkezelői számláról, valamint – a fedezetkezelői számlára történő átutalás esetén – az
építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket.

2.6. Összeférhetetlenségi és nyilvántartási szabályok
a.) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, és teljesítés
igazolásra irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. §-ának b.) pontja) vagy maga javára látná el.
b.) Az Ávr. 60. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
 a kötelezettségvállaló és pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet,
 az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, az utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel
c.) A kötelezettségvállalásra, az pénzügyi ellenjegyzésre, a teljesítés igazolásra, az érvényesítésre,
utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a 2. számú melléklet szerinti
nyilvántartást kell naprakészen vezetni az Ávr. 60. § (3) bekezdése alapján.
A nyilvántartás vezetéséért a gazdasági vezető a felelős.

IX. KÉPVISELET RENDJE
1. Az intézmény képviseletét az intézményvezető látja el, akadályoztatása esetén a szociális
szervező. Az intézményvezető megbízása alapján gazdasági vonatkozású kérdésekben az
intézményt a gazdasági vezető képviseli. Eseti képviselettel az intézmény bármely dolgozóját
megbízhatja az intézményvezető.
2. A munkáltatói és fegyelmi jogkör gyakorlója az intézményvezető.
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3. Az intézmény egységeinek vezetői képviseleti joggal az általuk irányított egység szakmai
munkájával összefüggő kérdésekben rendelkeznek.
4. Kiadmányozási jogkörrel az intézményvezető rendelkezik, távollétében a szociális szervező.
5. Cégszerű aláírásra jogosultak:
 intézményvezető
 szociális szervező
 gazdaságvezető
 jogkörrel munkaköri leírásban felruházott gazdasági ügyintéző
Cégszerű aláíráshoz minden esetben a pénzügyi szabályzatban megjelölt két személy együttes
aláírása szükséges.
6. Bankszámla nyitásra csak a felügyeleti fenntartó szerv jogosult.
7. Bankszámla feletti rendelkezési jogosultságot is csak cégszerű aláírással lehet
érvényesíteni.
X. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI SZINTJEI
1.) ÖSSZDOLGOZÓI MUNKAÉRTEKEZLET
Az intézmény vezető évente egy alkalommal összdolgozói munkaértekezletet hív össze.
Az értekezlet az intézményvezető beszámolója alapján megtárgyalja az intézmény eltelt időszak
alatt végzett munkáját, a következő időszak feladatait, az etikai helyzetet.
Az értekezletet az intézményvezető hívja össze és vezeti.
Az értekezleten minden munkavállalónak kötelessége részt venni.
Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi fő és részmunkaidős dolgozóját, a
munkavállalók érdekképviseletét ellátó szervezet képviselőit és a felügyeleti szervet. Az értekezletről
emlékeztető feljegyzést kell készíteni
2.) VEZETŐI MUNKAÉRTEKEZLET
Az intézményvezető hívja össze és vezeti az egységvezetők részére negyed év első hónapjában, illetve
ettől eltérően bármikor ha az aktuális helyzet azt megkívánja. Az intézményvezető e-mailben, vagy
telefonon értesíti az egységvezetőket az értekezlet időpontjáról és témájáról.
Megtárgyalja:
- az intézmény egészét érintő szervezeti és működési kérdéseket,
- folyamatosan értékeli az intézmény egységeinek munkáját,
- a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos jelentősebb kérdéseket,
- az intézmény bérgazdálkodási, munkaerő - gazdálkodási tevékenységet,
- az éves továbbképzési tervet,
- az intézmény munkafegyelmi helyzetét,
- mindazokat a kérdéseket, amelyeket az intézményvezetője vagy a vezetőség tagjai elé
terjesztenek.

-

Vezetői értekezlet során:
a vezetők beszámolnak a végzett munkáról, a munkacsoportok közötti együttműködésről,
munkamegosztásról,
a munkafegyelem, a munkahelyi légkör alakulásáról,
illetmény - jutalmazás jellegű kérdésekről,
tárgyalnak az egységek előtt álló feladatokról, a végrehajtás módjáról, új módszerek,
technológiák bevezetésről, eredményéről.
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3. ) SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉRTEKEZLETE
Negyedévente vagy szükség szerint sűrűbben az egységek vezetői által összehívott és vezetett
munkaértekezlet, melynek célja:
 A dolgozók tájékoztatása a vezetői munkaértekezlet állásfoglalásairól, döntéseiről, a Térségi
szociális Gondozási Központ aktuális helyzetéről.
 Értékelik az eltelt időszakban végzett munkát
 Feltárják a hiányosságokat és azok felszámolására megoldásokat, keresnek. Fejlesztő célú
javaslatokat dolgoznak ki.
Az értekezletekre az ott dolgozó munkatársakon kívül meg kell hívni az intézmény vezetőjét is. Az
értekezletről emlékeztető feljegyzést kell készíteni, melynek másolatát át kell adni az intézmény
vezetőjének.
Esetmegbeszélésre igény és szükség szerint kerül sor. A megbeszélésről feljegyzést kell készíteni.
4.) LAKÓGYŰLÉS / ELLÁTOTTAK ÉRTEKEZLETE
A lakógyűlést az elhelyezést nyújtó egységekben lakók részére évente egy alkalommal, illetve szükség
szerint kell tartani. A lakógyűlés tartalma az idősek otthona lakóit érintő intézkedések, esetleges
problémák megbeszélése.
A lakógyűlést az egységvezető hívja össze. Meg kell hívni valamennyi lakót, az intézmény vezetőjét.
Az ellátottak értekezletét az alapszolgáltatást nyújtó egységekben lehet összehívni szükség szerint.
Az értekezlet célja az ellátottak aktuális tájékoztatása, az egység mindennapi életéhez kapcsolódó
kérdések, problémák megbeszélése. Ellátottak véleményének megismerése.
A lakógyűlésről és az ellátotti értekezletről feljegyzést kell készíteni, melynek egy példányát át kell
adni az intézmény vezetőjének.
5.) ÉRDEKVÉDELMI FÓRUM
Az ellátást igénylők érdekvédelmére a bentlakást nyújtó intézményekben egységenként - az
érdekvédelmi fórum szabályzatában rögzítettek szerint - érdekvédelmi fórum működik. Évente
egyszer kerül összehívásra, illetve probléma esetén szükség szerint.
Az érdekvédelmi fórum ülésére meg kell hívni az intézményvezetőt és az illetékes ellátott jogi
képviselőt. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek eredeti példányát az intézményi
egységben kell őrizni, egy másolati példányt pedig az intézményvezetőnek kell átadni.

XI. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENDSZERE
Az intézmény munkája során együttműködik és folyamatos munkakapcsolatot alakít ki az állami,
társadalmi, egyházi és civil szervekkel.
Különösen:
 a fenntartó társult települések önkormányzataival
 járási hivatallal
 megyei kormányhivatallal
 hatósági feladatot ellátó intézményekkel
 módszertani intézményekkel
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szociális intézményekkel,
egészségügyi hálózat intézményeivel,
egyházakkal,
civil szervezetekkel
ellátottjogi, betegjogi képviselőkkel

Titoktartás
Az intézményben dolgozók tudomására jutott adtok és tények nyilvántartására, azok kezelésére,
valamint az általuk adott információkra és az adatok védelmére az 1992. évi LXIII. tv és az 1992.évi
LXVI. tv., az 1993. évi III.tv. a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint az
egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az előzőekben nem szabályozott kérdésekben a Szociális munka etikai kódexében lefektetett elvek az
irányadók.
Az intézmény dolgozói, illetve közeli hozzátartozóik az ellátást igénylőkkel tartási, életjáradéki,
öröklési szerződést nem köthetnek. Ezen tiltás tudomásul vételét írásos nyilatkozatukkal igazolják.
XII. ÉRDEKEGYEZTETÉS ÉS A MUNKAVÁLLALÓK RÉSZVÉTELI JOGAI
A munkavállalói részvételi jogokat a munkavállalók közössége érdekében a Közalkalmazotti Tanács
gyakorolja. A Közalkalmazotti Tanács és a munkáltató kapcsolatrendszerét a Közalkalmazotti
Szabályzat tartalmazza.
XIII. MUNKAKÖRBE NEM TARTOZÓ TÖBBLET FELADATOK DÍJAZÁSA
A kiemelkedő munkavégzésért járó kereset-kiegészítésről az 1992 évi XXXIII. tv (Kjt.) 77.§ 1-2-3
bekezdése rendelkezik.
A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés intézményi szempontjai
1. A kereset-kiegészítés célja:
a) ösztönző hatású legyen
b)
az intézmény szakmai programjával összhangban levő feladatok – magas színvonalú, adott
esetben a munkavállaló szabadidejét is igénybe vevő – végzésének elismerését erősítse.
2
A kereset-kiegészítés elbírálási szempontjai
a) a mindenkori hatályos jogszabály
b) egységek munkacsoportjai által kiemelkedőnek ítélt munkavégzés
c) az intézményi színvonal javulását, illetve az ellátást igénybe vevők érdekében, az intézmény
működését, feladatai ellátását segítő folyamatos munkavégzés
3. Az intézményvezető a döntésében támaszkodik
a) szakmai munka értékelésében az egységvezetőkre
b) az egységvezetői munka értékelésében a vezetői testület tagjainak véleményére
c) saját tapasztalataira.
XIV. SZABÁLYZATOK
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatához kapcsolódnak az alábbi szabályzatok:
1. Tűzvédelmi Szabályzat.
2. Munkavédelmi Szabályzat.
3. Iratkezelési-ügyviteli Szabályzat,
42

4. Anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési Szab.
5. Számviteli Szabályzat.
6. Gépjármű üzemeltetési Szabályzat
7. Pénzkezelési Szabályzat
8. Önköltség számítási Szabályzat
9. Munkaruha, formaruha juttatás szabályzata
10. Vagyonvédelmi Szabályzat
11. Belső ellenőrzési Szabályzat,
12. Közalkalmazotti Szabályzat
13. Intézményi egységek szakmai programja, házi rendje
14. Érdekvédelmi fórum szabályzata
15. Korlátozó intézkedés Szabályzata
16. Dohányzási szabályzat
17. Munkaköri leírások
A szabályzatokat minden év május 31-ig felülvizsgáljuk és beiktatjuk az aktuális módosításokat.
XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.
Az intézmény Sz.M.Sz-ét készítette: Mraucsik Lajosné intézményvezető
Az
intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatát
a Közalkalmazotti
_________________napján megtárgyalta és azt a fenntartónak elfogadásra javasolja.

Tanács

A Térségi Szociális Gondozási Központ ezen Szervezeti és Működési Szabályzatát Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a __________________
számú határozatával jóváhagyta.
Hatályba lépés: a fenntartó jóváhagyását követő nap
A hatályba lépéssel egyidejüleg a korábban kiadott Sz.M.Sz hatályát veszti.
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TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
GYOMAENDRÖD – CSÁRDASZÁLLÁS – HUNYA

IDŐSEK OTTHONA
ŐSZIKÉK IDŐSEK OTTHONA GYOMAENDRÖD 5500, MIRHÓHÁTI U. 1-5.SZÁM
ŐSZI NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA GYOMAENDRÖD 5500, MIRHÓHÁTI U. 8. SZÁM
RÓZSAKERT IDŐSEK OTTHONA GYOMAENDRÖD 5502, BLAHA LUJZA U.2-6. SZÁM
SZENT IMRE IDŐSEK OTTHONA GYOMAENDRÖD 5502, KONDOROSI U. 1. SZÁM

SZAKMAI PROGRAM

Az intézmény szakosított ellátási formáinak szakmai programjaiba foglalt szolgáltatási
tartalom és célkitűzések, a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.
törvény, Gyomaendrőd Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciója és Békés Megye
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójában megfogalmazott célkitűzésekkel
összhangban kerültek meghatározásra.
A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről
szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 5/A § (1) bekezdése alapján a következők szerint
határozza meg az IDŐSEK OTTHONA-inak szakmai programját.

BEVEZETÉS
Gyomaendrőd Magyarország délkeletei részén, Békés megye északi felében a HármasKörös bal partján található. Csendes, nyugodt alföldi kisváros. A 13.950 lakost számláló
város 1982-ben jött létre két szomszédos település GYOMA és ENDRŐD nagyközségek
egyesülésével, majd 1989. március 01-el nyilvánították várossá.
1989- ben városunk lakosainak száma 16 924 fő volt, mely szám az elmúlt években
folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, 2012. január 1-én 14331 fő. A fiatalabb korosztály a
munkakeresés, a jobb kereseti lehetőség reményében folyamatosan elhagyja a várost –
elsősorban a főváros felé koncentrálódnak, illetve sok fiatal Nyugat-Európában keresi a jobb
létet megalapozó anyagi javakat.
Területi adottságaira jellemző, hogy jelentős külterületi városrészek tartoznak a szociális
ellátás körzetébe. Ezen területek meghatározó jellemzői közt szerepel az elöregedés és a
szociálisan hátrányos körülmények között élő egyének és családok nagyszámú jelenléte.
A település korösszetételének, a szociális problémák hangsúlyos létének köszönhetően a Délalföld rendelkezik a leginkább kiépült szociális ellátó rendszerrel, mégis a törvényi előírások
betartása során nyújtott szolgáltatások elérhetősége főleg tanyákon élők számára nehezebben
megoldható.
Az idős emberekről való gondoskodás nagyon összetett, komplex társadalmi feladat, melyben
részt kell, hogy vállaljon az önkormányzat is, a családok és a civil szervezetek mellett. Fontos
célja az önkormányzatnak, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy a városban élő
idős embereknek nyugodt, békés és biztonságos éveket biztosítson. Feladata továbbá, hogy
felhasználja az idős emberek élettapasztalatát, ismereteit és segítse azt, hogy ezek a
tapasztalatok és ismeretek átkerülhessenek a fiatalabb generáció birtokába. Lényeges, és
prioritást élvez az, hogy az idősek ne szigetelődjenek el a családtól, illetve a helyi
közösségektől.
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A szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi
önkormányzatoknak a feladata. A mai kor terméke, hogy számottevő felelősséget kaptak az
önkormányzatok a szociális ellátások terén. Megfigyelhető az a tendencia, hogy a magyar
önkormányzatok egyre szélesebb felelősséggel rendelkeznek, s emellett széleskörű feladatellátási kötelezettségekkel is. A magyar önkormányzatok a gazdaságra jelentős költségeket
rónak, azonban a pénzügyi megszorítások ellenére az önkormányzatoknak sikerült
megteremteni egy elfogadható színvonalú segítségnyújtást.
Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya települések önkormányzatai a szociális ellátás
biztosítása érdekében Intézményi Társulást hoztak létre 2007. március 1. napjával.
Az Intézményi Társulás jogutódjaként 2013. július 1. napjától Gyomaendrőd
Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás- önálló jogi személyként - tartja
fenn a TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT-ot.
A Térségi Szociális Gondozási Központ szervezetének tevékenységei a személyes
gondoskodás:
 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSAI –nak, valamint
 SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSAI –nak nagy területét öleli fel.
A szakosított ellátás keretében az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális
helyzetük miatt rászorult személyeket – ha az alapszolgáltatás keretében nem lehet
gondoskodni róluk – a gondozási szükségletüknek megfelelően kell gondozni.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást
igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli, vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.
A tartós elhelyezést nyújtó idős otthonok a Térségi Szociális Gondozási Központ integrált
szervezetén belül önállóan működő telephelyeken látják el a feladatot.
Az intézmények tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthetők, az épületekben
biztosított az akadálymentes közlekedés.
A szervezeti egységek az intézményi kategóriák közül átlagos szintű ápolást-, gondozást
nyújtó intézmények közé sorolhatók.
Idősek otthonában a meghatározott napi gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres
fekvőbeteg –gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött
személy látható el.
Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról
gondoskodni nem képes, a 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel rendelkező
személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem
biztosítható.
Az Idős Otthonok az ellátottak bio-, pszicho-, szociális szükségleteinek kielégítésére
hivatottak. Elsősorban idős beteg, önellátásra nem, vagy csak részben képes, legalább napi
négy óra gondozási szükséglettel rendelkező ellátottnak nyújt elhelyezést.
Az Idősek Otthonaiban az életük alkonyán járó embereknek, és az értük aggódó
családtagoknak jelentenek biztonságot és kényelmet, az élethosszig tartó ápolás, gondozás
biztosításával. Az otthonokban a jogszabályi feltételeknek megfelelő lakószobákban
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biztosítjuk az elhelyezést. A lakószobák messzemenőkig barátságosan és családiasan
szolgálják a lakók igényeit. Az intézmény bútorzata és berendezései, felszerelési tárgyai, az
életvitelhez szükséges körülményeknek és az ellátottak életkori sajátosságainak, illetve
egészségi és mozgásállapotának megfelelnek.
Az intézményben folyamatos a fűtés- és melegvíz szolgáltatás.
A lakószobák egy részéhez saját fürdőszoba, előszoba, nagyságtól függően teakonyha
tartozik. A lakóegységek berendezése az ellátottak igénye szerint lett kialakítva. A
fürdőszobák alapfelszereltségébe tartozik a mosdó, WC, valamint az akadálymentesített
zuhanyzó. Az otthonokban található kábeltévé csatlakozás, valamint lehetőség van telefon
csatlakoztatásra, illetve részlegesen kiépített az elektromos nővérhívó berendezés.

A SZAKMAI PROGRAM HATÁLYA
A szakmai program a fenntartó által történő jóváhagyás napján lép hatályba.
A szakmai programot a szakmai program egyes elemeinek megváltozása, módosulása esetén
módosítani kell.
A szakmai program személyi hatálya kiterjed az ellátottakra, valamint az intézmény szakmai
működtetésében, szolgáltatásai nyújtásában közreműködő személyekre.
A szakmai program területi hatálya az intézményi egységekre terjed ki.

A SZAKMAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGA
A szakmai program nyilvános. A nyilvánosságra hozatal a következőképpen történik:
 kifüggesztésre kerül az intézményi egységek hirdetőtábláján –
ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÓ

 lakógyűlés alkalmával felolvasásra kerül a lakók számára –
SZÓBELI TÁJÉKOZTATÓ

 munkaértekezlet alkalmával felolvasásra kerül a munkatársak számára –
SZÓBELI TÁJÉKOZTATÓ

A szakmai program módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni kell.

IDŐSEK OTTHONA SZOLGÁLTATÁSAI –
CÉLJA ÉS FELADATA
A szolgáltatás feladata, hogy az intézmény alapdokumentumában – alapító okiratában
– meghatározottak szerinti - szakosított ellátást-, tartós elhelyezést biztosítsa az ellátottak
részére.
A szolgáltatás feladata, azoknak a személyeknek az ellátása, akik koruk, egészségi állapotuk,
szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek,
gondozást igényelnek, és ellátásuk alapszolgáltatás keretében nem oldható meg.
Az intézményi ellátást igénybe vevő valamennyi ellátott részére teljes körű ellátást – napi
ötszöri étkezés, szükség szerint ruházat, illetve textíliával való ellátás, mentális gondozást,
egészségügyi ellátást, lakhatást – biztosít és a feladatellátáshoz szükséges feltételeket
megteremti.
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A szervezeti egységek feladata, hogy a szolgáltatást úgy nyújtsák az ellátottak részére, hogy
az megfeleljen az intézmény működését meghatározó szakmai szabályozásoknak, így a
 Szakmai Programnak
 Alapító Okiratnak
 Szervezeti és Működési Szabályzatnak – SZ. M. SZ.
 Házirendnek, valamint
az egyéb jogszabályokban meghatározott szakmai szempontoknak, az ott meghatározott
feladat-ellátási követelményeknek.
Szolgáltató egységeinkben átlagos szintű ápolást-, gondozást nyújtó elhelyezési forma vehető
igénybe.
A lakók elhelyezése 1-2-3- 4 ágyas szobákban történik, figyelembe véve a törvényi előírást,
mely szerint biztosított az egy főre eső legalább 6 m2 élettér.
Az intézményi ellátás keretében teljes körű ellátást biztosítunk a lakók részére, így
 fizikai ellátás
 egészségügyi ellátás
 mentális gondozás
 foglalkoztatás
 érdekvédelem – (ezt az elemet kevés szakirodalom említi, mégis fontos elem a
gondoskodás folyamatában)
A gondozás elemei nem válnak el egymástól éles határral, és csak komplexitásuk alkalmazása
révén tehetünk eleget mai kor gondozás követelményeinek. Az elemek sorrendje és az
intenzitásnak mértéke mindig az ellátott igényeihez, bio-, pszicho-, szociális szükségletéhez
kell, hogy igazodjon. A szociális szakembernek szem előtt kell tartani azt az elvet, hogy a
szükségletkielégítő tevékenységet az ellátottak számára mindig az emberi méltóság
tiszteletben tartása mellett kell elvégezni.
Az idősek otthoni ellátás alapvető célja és feladata, hogy az ellátottak egyéni szükségleteinek
megfelelő - gondozást, ápolást – segítséget nyújtsunk.
Célunk, hogy lakóink minél tovább megőrizzék önállóságukat, meglévő képességüket.
Szervezeti egységeinkben folyó közösségi életbe, a környezet alakításába aktívan
bekapcsolódjanak, azt igényeiknek, elvárásaiknak megfelelően saját maguk is formálják.
Célunk és feladatunk továbbá, hogy ellátottaink meglévő társas, társadalmi, családi
kapcsolataik fenntartását elősegítsük, erősítsük, valamint esetenként felelevenítsük.
Mindenkor szolgáltatásaink eredményes megvalósítására törekszünk, melyet pozitív
visszajelzések sorozata támaszt alá – így például az ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT.
A szociális szolgáltatás igénybevétele során rendkívül fontosnak tartjuk a szolgáltatásokat
igénybe vevők alapvető emberi és alanyi jogainak tiszteletben tartását, azoknak a mindennapi
életvitel során való érvényesülésüket.
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A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA,
A LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK, A NYÚJTOTT
SZOLGÁLTATÁSELEMEK, TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA
A szakmai program a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban kitűzött célok
megvalósítását szolgálja. Magyarország és azon belül Gyomaendrőd lakosságának
korösszetétele, az idős emberek egészségi, mentális, fizikai állapota indokolja a tartós
elhelyezést biztosító ellátási forma működtetését.
Jelentős azon idős személyeknek a száma, akiknek nem elégségesek az alapszolgáltatás
keretében nyújtható ellátások.
Az ellátást igénybevevő részére az egyéni bánásmód biztosításával olyan fizikai, mentális,
életvezetési segítséget kell nyújtani, amelynek során a hiányzó vagy csak a korlátozottan
meglévő testi-, szellemi funkciók, helyreállítására kerül sor.

ELLÁTOTTAK KÖRE
Az intézmény idős otthonainak ellátási területe Magyarország közigazgatási területe. Az
idősek otthonába való elhelyezést az ország bármely településén élő igénylő kérheti. Azonban
általánosan jellemző, hogy elsődlegesen az intézményt fenntartó társult településekről
érkeznek ellátottaink.

IDŐS OTTHONOKBAN ÉLŐK DEMOGRÁFIAI MUTATÓI
Életkor szerinti megoszlás (2016. 12.31.)
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Átlagéletkor nemek szerinti megoszlásban

Súlyosan dementált ellátottak száma az idősek otthonaiban (2016.12.31.)

Szociális jellemzők
o Nemek aránya:
A második diagramból jól látható hogy a női lakók száma az összes lakószámnak a
76%-a tehát sokkal nagyobb arányban képviseltetik magukat a női lakók mint a
férfiak.
o Párkapcsolatok:
Ellátottaink nagyon csekély hányadát képviselik a házaspárok. Általánosan jellemző az
özvegyek nagyszámú jelenléte.
o Családi kapcsolat:
Ellátottaink nagy többsége rendezett családi kapcsolatokkal bír, gyermekeivel, testvéreivel
rokonaival jó kapcsolatot ápol. Kevesen vannak akiknek nincs gyermeke, illetve nem
rendelkeznek semmilyen rokoni kapcsolattal.
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o Jövedelemi mutatók:
A tartós elhelyezést igénybe vevők 90%-ának rendszeres havi jövedelme saját jogú öregségi
nyugdíjból származik. A maradék egy tized jövedelmét hozzátartozói ellátás ( házastársi
pótlék), időskorúak járadéka, vagy fogyatékossági támogatás alkotja.
Férőhelyeink telephelyenként:
Szervezeti egységeinkben elhelyezhető idős személyek száma összesen 168 fő .
o Őszi Napsugár Idősek Otthona
42 fő
o Őszikék Idősek Otthona
56 fő
o Rózsakert Idősek Otthona
50 fő
o Szent Imre Idősek Otthona
20 fő
Szociális szolgáltató intézményünk az ellátottak gondozása folyamán szem előtt tartja lakóink
szükségleteit, differenciált igényeit.
Az Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatásokat és tevékenységeket az 1993. évi III. tv.
(továbbiakban: Szt.) 67. §. (1) bekezdése szabályozza. Ennek keretében intézményünk a
következő szolgáltatásokat biztosítja az ellátottak számára:
o fizikai ellátás terén kiemelt figyelmet fordítunk a környezet, ruházat tisztántartására,
valamint az élelmezés megszervezésére és lebonyolítására
o az egészségügyi gondozás során rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak
egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi,
kórházi ápolás megszervezését
o a pszichés gondozás során valamennyi munkatárs- szakember - törekszik az egyéni
bánásmód megvalósítására, és nagy hangsúlyt fektetünk a mentális irányítás
pozitívumaira
o a foglalkoztatás keretében fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató tevékenységek
szolgálják az ellátottakat
o az érdekvédelem során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátott a teljes körű
ellátáshoz és az egyéni szükségleteihez, speciális helyzete vagy állapota alapján
jusson hozzá

A SZAKMAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK VÁRHATÓ
KÖVETKEZMÉNYEI, EREDMÉNYESSÉGÉNEK, AZ
ELLÁTÓRENDSZERBEN BETÖLTÖTT SZEREPÉNEK ÉS
HATÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE
Az ellátottak számára biztosított
 az ellátott személyi szükségleteinek maximális kielégítése
 24 órás szakszerű gondozás, ápolás, orvosi ellátás biztosítása
 egészségmegőrző programokon való részvétel
 speciális segítségnyújtás
 egyéni bánásmód az ellátottak számára
A beköltözés következményeként változás tapasztalható a következő területeken
 szolgáltatások elérhetőbbé válnak az élet minden területén
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kortárscsoportba kerülve megszűnik az izoláció
felszínre kerülnek és amennyiben lehetséges, megoldódnak a látens
egészségügyi problémák
javul az életminőség, megnövekednek az életesélyek
az ellátott érzelmileg kiegyensúlyozottabbá válik és kialakul a biztonságérzés
baráti, családi kapcsolatok ápolása rendszeressé válik
javul az ellátott közérzete azáltal, hogy nem kell elszakadnia az eredeti
lakóhelyüktől
A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételét a Szt. 93-94/C. §-ok,
valamint a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet szabályozza. Ennek értelmében a szociális
ellátás igénybe vétele önkéntes, mely az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére,
indítványára történik. Cselekvőképtelen személy esetén a kérelmet a törvényes képviselője,
korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét törvényes képviselőjének beleegyezésével,
önállóan terjesztheti be, ha e tekintetben a bíróság cselekvőképességét nem korlátozta.
A szociális törvény 68.§-a értelmében az intézményi elhelyezés egyik lényeges feltétele,
hogy az elhelyezést igénylő meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezzen.
A gondozási szükségletet az önellátási képesség hiánya alapozza meg, így vizsgálandó az
egészségi állapot, az ápolásra való rászorulás, és az önkiszolgálási képesség.
Jogszabály alapján egyéb körülmények fennállása is megalapozhatja az elhelyezésre való
jogosultságot.
Az idősek otthoni elhelyezés iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell
benyújtani,mellyel egyidőben az ellátás feltételeiről a kérelmező tájékoztatást kap.
Az intézményvezető szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes
képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről, valamint a gondozási szükséglet vizsgálat,
illetve az előgondozás elvégzésének időpontjáról.
A kérelem benyújtását követően ELŐGONDOZÁS-t végzünk, amelynek során az
előgondozást végző személy tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő
életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott
szolgáltatás biztosítása érdekében továbbá felkészíti az ellátást igénybevevőt az intézményi
elhelyezésre. Az előgondozás során az intézményvezető – vagy az általa megbízott személy
átadja az igénylőnek a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról.
Az előgondozással egyidejűleg az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálata is
megtörténik. Az intézményvezető a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak
szerint megvizsgálja és megállapítja annak napi mértékét, továbbá a jogszabály szerinti
körülmények fennállását. Az idősotthoni ellátás meghatározott gondozási szükséglettel
rendelkező vagy egyéb körülményeken alapuló jogosultság fennállása esetén nyújtható.
Nyújtható tovább abban az esetben is, ha a gondozási szükséglet nem éri el a meghatározott
gondozási órát, a férőhelyszám 15 %-áig. Ebben az esetben a meghatározott gondozási
szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat
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megfizető más személy vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési
díj megfizetését.
Az idősek otthonába az elhelyezésre jogosult kérelmezővel, az ellátás igénylésekor legalább
egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója is
elhelyezhető a meghatározott gondozási szükséglet hiányában. Ebben az esetben az
elhelyezett hozzátartozónak a szolgáltatási önköltséggel azonos személyi térítési díjat kell
megfizetnie.
Az intézményvezető vagy a megállapodás megkötésére jogosult személy az intézményi
elhelyezés igénybevételére való jogosultságról írásban értesíti az ellátást igénybe vevőt vagy
törvényes képviselőjét.
A soron kívüli elhelyezésről az intézményvezető hoz döntést. Döntését a nyilvántartó lapon
rögzíti. Az elhelyezés nem függ az igénylő jövedelmi és vagyoni helyzetétől.

A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁST MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK
Új lakó fogadásával kapcsolatos teendők:
o az otthon és lakótársak bemutatása, illetve az ápoló-, gondozó személyzet bemutatása
o az intézményi orvos rendelési idejének ismertetése
o házirend, szakmai program, illetve alapvető dokumentációk ismertetése – az ellátással
kapcsolatos dokumentációk, nyomtatványok az ellátottra vonatkozólag
o gyógyszer alaplista megismertetése
ADATKEZELÉS
Intézményi jogviszony létesítésekor a jogosult az intézmény nyilvántartásaihoz
adatokat szolgáltat, továbbá nyilatkozik arról, hogy az adatokban beállt változásokat
haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével.
Beköltözést követően elkészítjük az ellátottra vonatkozó alapvető dokumentációkat:
o gondozási terv – beköltözést követően 30 napon belül
o törzskarton
o gondozási-, ápolási anamnézis
o pénzkezelési nyilatkozat
o lakcím bejelentés-beköltözést követő 30 napon belül
Az adatok kezelése szigorú szabályok mellett történik, és csak az arra jogosult személy
nyerhet betekintést.
INTÉZMÉNYI ELHELYEZÉS
Az idős otthoni elhelyezésre jogosult személlyel az intézmény vezetője az ellátás
megkezdése előtt megállapodást köt. A megállapodás az alapja az intézményi jogviszony
keletkezésének.
A megállapodás tartalmazza:
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 Az igénybevevő természetes személyazonosító adatait
 Az ellátás kezdetének időpontját
 Az intézményi ellátás határozott, vagy határozatlan időtartalmának megjelölését
 Az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát
 A személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat
 Az intézményből való távollét idejére fizetendő térítési díjra vonatkozó szabályokat
 Az intézményi jogviszony megszűnésének lehetséges módjait
 Az ellátott részéről felmerült panaszok előterjesztésének lehetőségeit, a panasz
kivizsgálására jogosultak körét
Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója,
törvényes képviselője számára :
 Az intézményben biztosított ellátás tartamáról és feltételeiről
 Az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, amely az ellátással összefüggésben
van
 A jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról, a látogatás, távozás,
visszatérés rendjéről
 A panaszjoguk gyakorlásának módjáról
 Az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, a mulasztás következményeiről
 A jogosult jogait és érdekeit képviselő szervezetekről
Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételekor a házirend egy példányát átadja az
igénylőnek tanulmányozásra.
Az ellátott (törvényes képviselője), és hozzátartozója köteles a nyilvántartások vezetéséhez
szükséges adatokról nyilatkozni, a szükséges adatokat bemutatni. Továbbá köteles az
adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul közölni az intézményvezetővel.
TÉRÍTÉSI DÍJAK
Az idősek otthonában a térítési díj fizetésére kötelezettek által fizetendő személyi
térítési díj megállapítását, illetve annak mértékét a Sztv. 114-119/B §-a, a 23/1993. (II. 17.)
Kormány rendelet, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2009.(I.30.) Gye.Kt rendelete szabályozza.
A szakosított ellátási formák esetén is megkülönböztetünk személyi térítési díjat, valamint
intézményi térítési díjat.
Az intézményi térítési díjat a fenntartó a szolgáltatási önköltség alapján határozza meg.
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja – intézményi térítési
díj – a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A személyi
térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
Az ellátást igénybe vevő, vagy a térítési díj megfizetését vállaló más személy, vagy a térítési
díj fizetésére kötelezett személy az idős otthoni ellátásért személyi térítési díjat fizet. Annak
mértéke az aktuálisan hatályos személyi térítési díjról szóló értesítésben kerül közlésre, mely
a gondozásról szóló megállapodás mellékletét képezi.
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Az intézmény vezetője az intézményi ellátás megkezdését megelőzően megállapítja az
ellátást igénylőre vonatkozóan a jövedelemhányadot.
A személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg ha a jövedelemhányad
eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.
A jövedelemhányadot az ellátást igénybevevő rendszeres havi jövedelméből, a
vagyonnyilatkozatban megjelölt pénzvagyonából vagy ingatlanvagyonából kell megállapítani.
Az ellátást igénylő vagy más személy nyilatkozatban vállalhatja az intézményi térítési díjjal
azonos összegű személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem kell a
jövedelemhányadot megállapítani. Nyilatkozatban vállalhatja továbbá az intézményi térítési
díj és a személyi térítési díj közötti különbözet megfizetését is. Ugyanakkor biztosítani kell,
hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a
vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.
Amennyiben a tartós bentlakásos intézményi ellátást igénybevevő nem rendelkezik jelentős
pénz illetve ingatlan vagyonnal és a térítési díj megfizetését nem vállalta senki abban az
esetben, ha az ellátást igénybevevőnek van nagykorú vér szerinti vagy örökbe fogadott
gyermeke a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözet megfizetésére a
gyermek az intézményvezetővel kötött erre irányuló megállapodás alapján köteles.
Amennyiben a megállapodás nem jön létre a fenntartó a bíróságtól kérheti, hogy a Ptk.
rokontartásra irányadó szabályai alapján tartásra köteles és képes gyermeket tartási
kötelezettsége és képessége mértékével arányban a díjkülönbözet megfizetésére kötelezze.
A személyi térítési díj fizetésére kötelezettnek a térítési díjat tárgyhó utolsó napjáig kell
kiegyenlítenie. Azon ellátottak részére akiknek – meghatalmazás alapján - a letétkezelő
ügyintéző veszi át a nyugdíját, az ügyintéző fizeti be az intézmény számlájára az aktuális
térítési díjat.
Ha a jogosult, vagy a díjfizetésre kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak
csökkentését, illetve elengedését kéri, akkor e kérésével az intézmény fenntartójához
fordulhat, aki dönt a személyi térítési díj összegéről.
A jövedelemmel nem rendelkező ellátottaknak juttatott költőpénz minimuma az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %- a.
A hozzátartozók,vagy más térítési díj fizetésre kötelezett személyek az aktuálisan fizetendő
térítési díjat személyes befizetéssel az intézmény pénztárában, postai csekkes befizetéssel,
átutalással, vagy csoportos beszedési megbízás útján is teljesíthetik.
 Két hónapot meg nem haladó távollét idejére az ellátást igénybe vevő részére a
távollét minden napjára megállapított napi személyi térítési díj 20 %- át kell fizetnie.
A távolléti napok éves szinten összesítésre kerülnek.
 Két hónapot meghaladó távollét idejére
o Egészségügyi intézményben történő kezelésének tartalmára a távollét minden
napjára a napi személyi térítési díj 40%-át
o A fentiek alá nem tartozó esetben a távollét minden napjára a napi személyi
térítési díj 60%-át kell fizetni.
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Amennyiben az ellátást igénybe vevő/a díjfizetésre kötelezett, a személyi térítési díj fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével
felszólítja a hátralék kiegyenlítésére.
Ha a határidő eredménytelenül telt el az intézmény vezetője a kötelezett nevét lakcímét és a
fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.
Az előzőekben említett nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévente
tájékoztatja a fenntartót a térítési díj hátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése
érdekében.
Az idősek otthonának letétkezelő ügyintézője a fizetendő személyi térítési díj összegét, a
pénz és ingatlanvagyon terhelést a fizetési kötelezettség teljesítését, valamint a hátralékot
nyilván tartja.

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL NYÚJTOTT GONDOZÁSI – ÁPOLÁSI
TEVÉKENYSÉGEK KÖRE, RENDSZERESSÉGE
Intézményi egységek az ellátást igénylő részére a nap 24 órájában szükségletközpontú komplex egyénre szabott ellátást biztosítanak. Az ellátást az igénylővel közösen
elkészített fizikai, mentális állapotának, egyéni szükségleteinek megfelelően kialakított,
egyéni gondozási terv szerint biztosítja intézményi egységünk. A tartós bentlakásos
intézményi ellátásban részesülő személyre gondozási tervet kell készíteni. A gondozási terv
egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási-,
ápolási feladatokat, és azok megvalósításának a módszereit. Az egyéni gondozási terv az
ápolást-, gondozást nyújtó intézményben elhelyezett személy ellátásához kapcsolódó
feladatokat rögzíti. A gondozási terv kidolgozását munkacsoport végzi, amelyben, az
ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakemberek vesznek részt –
egészségügyi koordinátor, mentálhigiénés munkatárs, gondozó –ápoló szakember.
A gondozási terv eredményességének feltétele az ellátást igénybe vevő aktív
közreműködése. A gondozási tervet szükség esetén a lakó fizikai-, egészségi-, mentális
állapotának megfelelően, az aktuális szükségleteihez igazítjuk.
Az idős ember biológiai tulajdonságaira a testi és lelki állapot változásai jellemzőek. A kor
előrehaladtával szaporodó nehézségekkel és veszteségekkel kell megküzdeniük. Ilyen
veszteségek a testi erő, az alkalmazkodási képesség csökkenése, érzékszervek fogyatékossá
válása, életfontosságú szervek csökkent működése, mely mind kihat az egyén pszichoszociális tényezőire.
A gondozásnak tehát az idős ember szükségleteihez, differenciált igényeihez kell
alkalmazkodnia a fizikai és egészségügyi ellátás, a mentálhigiénés gondozás és foglalkoztatás
tekintetében egyaránt.
A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA A BIZTOSÍTOTT
SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁJA, KÖRE, RENDSZERESSÉGE
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Az Idősek Otthona a Szt. 67. §. (1) bek. értelmében az ellátottak részére teljes körű
ellátást nyújt.
Minden egyes gondozási elemet egyénre szabottan, az ellátottak állapotának és gondozási
szükségleteinek figyelembe vételével gondozási csoportokban valósítjuk meg.

FIZIKAI ELLÁTÁS
Fizikai ellátás keretében az 1/2000. SzCsM rendelet 41-42. §-ai az irányadók. Az
Idősek Otthona napi 24 órás felügyeletet biztosít.
Szervezeti egységeink az ellátottak részére a törvényi előírásoknak megfelelő fizikai ellátást
biztosít. A feladatellátás keretében biztosítani kell az ellátott szükségleteihez, állapotához
igazodó ápolási-, gondozási feladatok, tevékenységek ellátását.
A feladatellátás a gondozó-ápolók munkaköri leírása, a vezetők utasítása, valamint az
ellátottak igénye szerint történik. A feladatokat az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett
kell elvégezni.
A fizikai ellátás magába foglalja a
 szűkebb-, tágabb környezetet
 ruházatot
 élelmezést
SZŰKEBB-, TÁGABB KÖRNYEZET

Minden egység rendelkezik lakhatásra, személyi tisztálkodásra és látogatók fogadására
alkalmas helyiséggel.
A fizikai biztonság érdekében igyekszünk olyan környezetet kialakítani, hogy a lakó könnyen
tudjon tájékozódni, mozogni mind a lakószobájában, mind pedig az otthon bármely részén.
Az intézményben a technikai megoldások is ezt a célt szolgálják. A biztonságos
közlekedésüket a küszöböktől mentes, a három oldalról megközelíthető kádas fürdő, valamint
az akadálymentes zuhanyzók biztosítják.
RUHÁZAT, TEXTÍLIA BIZTOSÍTÁSA

A lakók a bentlakásos intézményben a saját ruházatukat és textíliájukat (részben)
használják. Ha a lakó megfelelő mennyiségű és minőségű ruházattal nem rendelkezik,- és
jövedelméből, készpénzvagyonából pótolni nem tudja- azt, az intézmény biztosítja a teljes
körű ellátás részeként.
A személyes használatra kiadott ruházat az intézmény tulajdonát képezi.
Az intézmény, a lakók textíliával való ellátása keretében, valamint a személyi higiéné
biztosítása érdekében
 lakónként három váltás ágyneműt
 a tisztálkodást segítő három váltás textíliát
 a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat és eszközöket, az incontinens lakók
ellátásához szükséges anyagokat – incontinentia betét -, és eszközöket szükség szerint
biztosítja.
RUHÁZAT, TEXTÍLIA TISZTÍTÁSA

A ruházat és textíliák tisztításáról, javításáról, vasalásáról az intézmény gondoskodik.
Amennyiben ezt a tevékenységet az ellátott maga szeretné végezni, úgy arra is van lehetősége.
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Használhatja saját megszokott mosószereit, vagy az intézmény által biztosított mosószereket.
Az önálló mosáshoz, teregetéshez a lakók részére segítséget nyújtanak a gondozók, technikai
dolgozók.
A saját és az intézmény által kiadott ruhát és fehérneműt a mosás, illetve az esetleges javítás
után mindig ugyanaz a személy kapja vissza használatra. Ezt diszkrét megjelöléssel
biztosítjuk.
A ruházat és a textíliák javítása a mosó-takarító és technikai dolgozók feladata.
AZ ÉTKEZTETÉS MEGSZERVEZÉSE – ÉLELMEZÉS

Az intézmény bentlakásos intézményeiben az étkeztetést a lakók életkori
sajátosságainak, valamint egészségi állapotának megfelelően az egészséges táplálkozás
követelményeinek betartása mellett biztosítja, ugyanakkor az ide vonatkozó szabályoknak
megfelelően nyújtja.
Az étlap összeállításánál figyelembe kell venni az idős szervezet tápanyagszükségletét, az
egyéni igényeket, a tájegységre jellemző és kialakult étkezési szokásokat, ezen kívül
figyelemmel kell lenni a változatosságra is – e tekintetben az élelmezésvezető kiemelt
fontosságot tulajdonít.
Az ellátottak napi ötszöri étkezése biztosított, melyből egy alkalommal meleg ételt kapnak
lakóink, valamint heti 3-4-szer a meleg vacsora is biztosított ellátottaink számára.
Ha a lakó egészségi állapota indokolja, részére az intézmény – orvosi javaslatra – az orvos
előírásainak megfelelő étkezési lehetőséget biztosítja. Így például diéta (epekímélő, cukor,
fehérje, zsírmentes, tejmentes, tojásmentes, pépes, CH szegény), vagy gyakoribb étkezés a
roborálás részeként.
Fekvőbetegek ellátása során fokozott figyelemmel gondoskodunk a rendszeres
folyadékbevitelről.
A napi ötszöri étkezéshez szükséges kész ételeket az intézmény központi konyhája hő-tárolós
edényekben juttatja el az intézményi egység tea-konyhájára, az ellátottak számára.
Az intézmény konyhája – a szervezet tálaló konyhája - a HACCP minőségbiztosítási rendszer
szabályai szerint működik. A minőségbiztosítási rendszer célja, hogy az élelmezési
tevékenység során felhasznált nyersanyagokat, és a készételt/terméket megóvjuk minden
olyan fizikai, kémiai, biológiai veszélytől, mellyel a fogyasztók egészségkárosodását
okozhatjuk. A rendszer előírásainak betartását az ÁNTSZ és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal területileg illetékes osztálya ellenőrzi.

Meggyőződésünk, hogy az élelmiszer-biztonság elérése és fenntartása kiemelten fontos,
amely növeli a bizalmat az intézményi konyha iránt, és alapvető záloga ellátottaink
elégedettségének, ezen keresztül sikereinknek is.
Az önellátásra képes lakók számára az étkezés a kijelölt étkezőhelyiségben történik, onnan az
ételt a lakószobába bevinni nem szabad. Csak kivételes esetben, ha az ellátott egészségi
állapota ezt indokolttá teszi.
Az egyéb élelmiszereket a hűtőszekrényben lévő névvel ellátott élelmiszertároló dobozban
kell tartani.
Az önellátásban segítségre szoruló lakók étkeztetése a szobákban történik, a gondozók
segítségével. Az önellátásban segítségre szoruló lakók étkeztetéséhez a szakszemélyzet a
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szükséges mértékű segítséget biztosítja, hogy az étkezések kulturált körülmények között
történjenek.
AZ ÉTKEZÉSEK IDŐPONTJAI
Reggeli:
730 - 830
Ebéd
1200 – 13 00
Vacsora
1730 - 1830

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 50-53. §-ában foglaltak szerint történi.
A bentlakásos intézmény lakói számára az intézmény biztosítja az egészségügyi
ellátást, melyben a szakemberek számára a gondozáshoz ápoláshoz kapcsolódó protokollok
nagy segítséget nyújtanak – így például a decubitus prevenció protokollja, gyógyszerelés
protokollja.
Az egészségügyi ellátás a gyógyító- megelőző ellátás alapelvéből indul ki, mely szerint a
megelőzés (prevenció) és a gyógyítás fogalma egymástól nem választható szét.
Az egészségügyi ellátás keretében gondoskodik a lakó egészségmegőrzését szolgáló
felvilágosításról, rendszeres orvosi felügyeletéről, szükség szerinti ápolásáról, szakorvosi
ellátáshoz jutásáról, kórházi kezeléshez jutásról, a jogszabályban meghatározott
gyógyszerellátásról (alap-gyógyszerlista), gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról.
Az intézménnyel szerződéses munkaviszonyban áll: Dr. Fekécs Tünde – gyermekgyógyász
szakorvos.
A SZÜKSÉGLETEK HIERARCHIÁJA

egy az emberi szükségletek hierarchiájára épülő motivációs bázisú
személyiségelméletet alkotott.
Maslow elmélete szerint létezik a szükségleteknek egy hierarchiája – SZÜKSÉGLETHIERARCHIA -,
mely az alapvető biológiai szükségletektől, a komplexebb pszichológiai motivációkig terjed.
Ezek csak akkor válnak fontossá, ha az alapvető szükségletek már kielégülést nyertek. Az
egyik szinten lévő szükségleteket legalább részben ki kell elégíteni, mielőtt a felette lévő szint
szükségletei jelentős meghatározóivá válnak a cselekvésnek. Az egyén csak akkor lesz képes
esztétikai érdeklődésére időt és energiát szentelni, amikor könnyen kielégíthetők alapvető
szükségletei.
Maslow öt fő szükségleti csoportot különített el, amelyek egymásra épülnek hierarchikusan. A
rendszer működésének alapelve az, hogy az életben maradást biztosító motívumok a
legerőteljesebbek. Ezek kielégítése nélkül magasabb rendű szükségletekkel nem foglalkozik
az ember. Bármelyik szint funkciójához az előző, megfelelő szintű, legalább 75-80%-os
kielégítése szükséges.
ABRAHAM MASLOW
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MASLOW SZÜKSÉGLET-HIERARCHIÁJÁNAK GÚLÁJA

A gondozó-ápolók alapápolási feladatokat látnak el:
 a táplálkozás, a pihenés, a mozgás, mobilizálás, az ürítés és a higiénés
szükségletének szakszerű biztosítása
 az ellátott megfigyelése – pulzus, vérnyomás, légzés, testsúly, testhőmérséklet,
lábkörfogat -, az észlelt tünetek jelzése, állapotváltozások jelzése
 a beteg gyógyulásának elősegítése, az orvos utasításának megfelelő gyógyszerek,
injekciók beadása, műtét utáni sebellátás, sebkötözés, katéter zsákcsere
 szakszerű ápolás, ágyneműcsere, pihenést szolgáló eszközök használata
 szakszerű öltöztetés, fürdetés, tisztálkodás segítése
 haj-, és körömápolás
 a hely-, illetve helyzetváltoztatáshoz szükséges eszközök alkalmazása, az
alkalmazások megtanítása
 Terminális állapotban lévő beteg, a haldokló ellátott (az elhunyt) ellátása, a halott
körüli teendők ellátása
Az intézmény az ellátásban részesülők által rendszeresen szedett gyógyszerekből megfelelő
mennyiségű készletet tart (alap gyógyszerlista keretei között), továbbá az esetenként
előforduló akut egészségügyi problémák kezeléséhez szükséges gyógyszer- készlettel, illetve
baleset esetén az elsősegélynyújtáshoz szükséges kellékekkel, anyagokkal rendelkezik.
Az ellátottak tájékoztatást kapnak az intézmény által biztosított gyógyszerek köréről – az
ellátottak számára biztosított alap gyógyszerlista kifüggesztésre került a hirdetőtáblán -,
illetve arról, hogy mely esetekben kell a gyógyszerekért térítést fizetni. Tehát intézményünk
biztosítja a lakók számára az alap gyógyszerlistán szereplő gyógyszereket. Aki a drágább
gyógyszert kívánja szedni, biztosítjuk számára a gyógyszerhez való hozzájutást, mely a
gondozott saját költsége – erről írásban nyilatkozik az ellátott. Amennyiben a törvényi
szabályoknak megfelelő, intézményi alaplistán megtalálható gyógyszer beszerzése
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nehézségekbe ütközik, úgy azonos mennyiségű hatóanyaggal bíró, de más gyártó által
előállított, más néven (orvos által engedélyezett) forgalomba hozott gyógyszerek
helyettesíthetők.
Közgyógy-igazolvánnyal rendelkező ellátottaink számára a szakhatóság által meghatározott
gyógyszereket biztosítja intézményünk.
Az ellátottak részére a gyógyszer adagolását, az intézményi keretek között végezhető
beavatkozásokat a szakápoló személyzet végzi, ápolási protokoll útmutatása igénybevételével.
Az ellátottak által használt gyógyszerekről egyéni gyógyszernyilvántartó lapot –
gyógyszeradagoló füzet – vezetünk.
A gyógyszerelés rendjét és az ehhez kapcsolódó felelősségi köröket írásban kell szabályozni –
erre szolgálnak a munkaköri leírások.
A gyógyszerek adagolásának időpontjai: 8 óra, 14 óra, 20 óra. Ettől eltérő időpont szükség
esetén, valamint orvosi engedéllyel lehetséges.
A gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök nyilvántartása, valamint az ellátottakkal
kapcsolatos egészségi események (beteg kartont felváltva) számítógépes adatnyilvántartás
történik, az OPÁL BT. számítógépes programja alapján.
A kábítószernek minősülő gyógyszerek kezelésére, nyilvántartására, felhasználás
ellenőrzésére felelőst kell kinevezni. A kábítószernek minősülő gyógyszert a többi
gyógyszertől elkülönítetten zárt szekrényben, ezen belül lerögzített zárt kazettában kell
elhelyezni, tárolni. A kábítószernek minősített gyógyszereket a fokozottan ellenőrzött szer
nyilvántartó lapon szükséges vezetni.
Intézményi orvosunk az egységekben heti 4 órában tart orvosi vizitet, valamint a hét öt
munkanapján 16 óráig a lakóink egészségügyi ellátását biztosítja szükség esetén. Ha a lakóink
igénylik, az intézmény orvosa helyett saját háziorvosa is elláthatja egészségügyi problémája
esetén.
A hét öt munkanapján 16 óra után, hétvégén, illetve ünnepnapokon orvosi ügyelet áll
rendelkezésre szükség esetén lakóink számára.
A fizikai aktivitás fenntartását, a mobilizálási feladatok ellátását intézményi egységeinkben
rendszeres biztosítjuk.
A lakók egészségi állapotát érintő változásokról, illetve a velük kapcsolatos jelentősebb
eseményekről szigorú számadású eseménynaplót, gondozási lapot szükség esetén ápolási
lapot vezet a bentlakásos intézmény.
Szervezeti egységek belső utasítás keretein belül rendelkeznek a „Veszélyhelyzet kezelésének
szabályai”-val. E belső utasítás hatálya kiterjed az intézményi ellátást igénybe vevő
személyekre, az intézmény dolgozóira, az intézményben tartózkodó látogatókra, illetve más
személyekre. Célja veszélyhelyzet esetén az ellátottak és a szolgáltatásban foglalkoztatottak
védelme érdekében szükséges teendők meghatározása.
A veszélyes hulladék eltávolítását a SAPEX Kft-vel kötött szerződés révén biztosítjuk.
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KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉS

Amennyiben korlátozó intézkedés válik szükségessé, abban az esetben az intézmény
„Korlátozó intézkedés szabályzatában” foglaltak szerint kell eljárni.

AZ INTÉZMÉNYBEN ELHUNYTAK ELTEMETTETÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSE

Az intézményben elhunytak temetésének megszervezését az 1/2000. (I. 7.) SzCsM Rendelet
62. §-a szerint végzi intézményünk. A lakó elhalálozásával kapcsolatos teendőket az egység
vezetője szervezi. Ennek keretében szervezéssel gondoskodik az elhunyt
o elkülönítéséről
o végtisztességre való felkészítésről
o a hozzátartozó (törvényes képviselő) értesítéséről – az ellátott által megnevezett
hozzátartozó értesítéséről
o ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről, letétbe helyezéséről, valamint
örököseinek történő átadásáról, illetve hagyatékba adásáról, a hagyatéki eljárásról
szóló jogszabályok előírásai szerint.
Az elhalálozásról a törvényes képviselő mellett az ellátott által nyilvántartás felvételekor
megnevezett, és a nyilvántartásban rögzített hozzátartozót kell értesíteni. A megnevezett és
nyilvántartásban rögzített személy kizárólag hozzátartozó lehet – tehát ismerősök a
nyilvántartás e részében nem rögzíthetők. Annak természetesen nincs akadálya, hogy az
ellátott írásban külön nyilatkozzon arról, kiknek az értesítését kéri az intézménytől e
személyeken kívül.
Az intézmény intézkedik az elhunyt köztemettetése ügyében, abban az esetben:
o ha nincs eltemettetésére kötelezett
o ha a kötelezett kötelezettségét nem teljesíti
A halál beállta után a haláleset időpontjában a műszakot vezető szakember az elhunyt
ingóságairól jegyzéket készít az arra rendszeresített formanyomtatványon, és két tanúval
aláíratja.

MENTÁLIS ELLÁTÁS – PSZICHÉS GONDOZÁS
Az intézményi életformához való alkalmazkodás elősegítése, az igénybe vevők
mentálhigiénés ellátásának biztosítása a szociális intézmény valamennyi dolgozójának
feladata.
A mentálhigiénés ellátás célja, az egyéni bánásmód eszközeivel olyan lelki egyensúly
megteremtése (megőrzése), mellyel a lakó képessé válik a megváltozott körülményekhez való
alkalmazkodásra. A mentálhigiénés tevékenység által hozzájárulunk az életminőség
megtartásához, javításához, a veszteségek feldolgozásához és a biztonságérzet kialakításához.
A mentálhigiénés ellátás feladata az otthonban élő idős embernél olyan személyiségszerkezet fenntartása, amely alkalmassá teszi őt arra, hogy belső lelki harmóniáját megőrizze,
környezetébe be tudjon illeszkedni és ott békében éljen.
Mentálhigiénés feladatok közt szerepel a foglalkoztatás szervezése, a konfliktushelyzetek
kialakulásának megelőzését biztosító egyéni – és csoportos megbeszélések, a szabadidő
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kulturált eltöltésének, feltételeinek biztosítása, a lakó családi és társas kapcsolatainak, a hitélet
gyakorlásának szervezése, a gondozási tervek elkészítése és megvalósítása.
A mentálhigiénés ellátás keretében végzett feladataink:
 A társas kapcsolatok kiépítése az otthonon belül, a családdal és a társadalommal
 A mentális irányítás
 A környezet ártalmainak megelőzése
TÁRSAS KAPCSOLATOK KIÉPÍTÉSE

Társas kapcsolatok az otthonon belül az otthon ellátottai és alkalmazottai között
jönnek létre. Az ellátottak és az alkalmazottak közötti jó kapcsolat feltétele az, hogy a lakók
bizalommal legyenek a személyzet iránt. Az ellátó személyzet minden esetben komoly,
kiegyensúlyozott, türelmes, kedves és nem bizalmaskodó.
Az ellátott meghallgatására mindig módot kell találni, panaszát komolyan kell venni, ha
szükséges, megfelelően kell intézkedni.
A bizalom megnyerésének egyik döntő tényezője a titoktartás, ilyen magatartással a dolgozó
megnyerheti a rábízott emberek bizalmát. Az otthon dolgozóin keresztül nem kerülhet
nyilvánosságra az intézményben történt esemény. A szociális munka etikai kódex- ének
tartalma minden lakóra és az intézményben dolgozó személyre vonatkozik, annak
betartásáért, betartatásáért felelősséggel tartoznak.
Az otthonban élők közötti társas kapcsolatok sajátosan alakulnak. Az ellátottak körében igen
gyakori az izoláció (elkülönülés), mely az idős ember alkalmazkodó- képességének és
aktivitásának csökkenése miatt alakul ki. Ezért a szakemberek segítséget nyújtanak ahhoz,
hogy az ellátottak között baráti kapcsolatok jöjjenek létre, és ne forduljanak elő értelmetlen
viták, beilleszkedési zavarok.
A beköltöző személy fogadását körültekintően készítjük elő. Figyelembe vesszük az idős
ember csökkent alkalmazkodási képességét, szorongását és a környezetváltozás terheit.
KAPCSOLAT A CSALÁDDAL

A szakdolgozók figyelemmel kísérik, hogy az ellátottakkal a család, régi ismerősök
tartják e a kapcsolatot, érkeznek e hozzájuk látogatók, kapnak e levelet. Ha ez ritkul, vagy
elmarad, a szakemberek elősegítik a családi kapcsolatok visszaállítását, ápolását, fenntartását.
Amennyiben az ellátottak egészségi állapota lehetővé teszi, segítséget nyújtunk ahhoz, hogy
távollétüket a családjuk körében töltsék.
KAPCSOLAT A TÁRSADALOMMAL

Az otthon ellátottai jelentősen elszigetelődnek a társadalomtól. A mentálhigiénés
munkatárs tudatosan szervez olyan programokat, melyeken például iskoláskorú gyermekek
adnak műsort – generációk találkozása. Bevásárlásokat, városi sétákat szervez.
MENTÁLIS IRÁNYÍTÁS

A mentálhigiénés szakember valamint a szakdolgozók munkájuk során segítenek az
ellátottaknak a
 Függőség
 Szorongás érzésének és
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 Öregségtudat, a betegségtudat kóros élményének leküzdésében
 Az izoláció felismerésében és leküzdésében
A lakók mentális gondozása folyamán fontos az
 Egyéni mentálhigiéné
o Beilleszkedés segítése
o Életinterjú felvétele
o Pszichés támogatás
o A hitélet gyakorlásához szükséges feltételek biztosítása
o A haldokló kísérése
 Közösségi mentálhigiéné
o Közösség- építés
o Kapcsolat-építés
o Programszervezés
Fontos a mentális gondozás folyamatában, hogy az ellátottakat individumként kezeljük,
korának, képességeinek, egészségi állapotának megfelelően. Elengedhetetlen feladat a
szociális készségek megőrzése, fejlesztése, interperszonális konfliktusok kezelése.
A mentális ellátás folyamatáról a mentálhigiénés-munkatárs napra készen vezeti a
mentálhigiénés naplót, melyben nyomon követhetővé válnak a napi örömök, bánatok,
konfliktusok, és más események. Mindezen ismeretek az idősek otthona szakemberei számára
olvashatók, és a munkájuk segítését célozza.
Az Intézményi egységek lakói vallásukat szabadon gyakorolhatják, ennek érvényre juttatását
minden eszközzel elősegítjük. Otthonainkban lehetőséget biztosítunk a különféle vallási
felekezetek képviselői – papjai, lelkészei – számára a lakók meglátogatására, a velük való
rendszeres kapcsolattartásra. Intézményünk lakói szobájukban (lakótársai beleegyezésével),
vagy az intézmény közösségi helyiségeiben szabadon fogadhatják az egyházak képviselőit.
Az egyéni vallási-lelki szükségletekhez (például gyónás, szentáldozás, utolsó kenet, stb.) való
zavartalan hozzáférést személyzetünk elősegíti. A közösségi vallásgyakorlás színhelye az
intézményi egység aulája.
Vallási hovatartozás alapján lakóink:
o római katolikus
o református
o evangélikus
vallásúak.
FOGLALKOZTATÁS
Az emberi lét egyik fontos alapfeltétele, hogy rendszeres tevékenységet végezzen,
amely hozzásegíti ahhoz, hogy egészségesnek, fontosnak, hasznosnak érezze magát. Ez
hozzásegít az élet értelméhez, mely fokozottan érvényesül az idős embereknél, illetve a
mentálisan hanyatló személyeknél.
A foglalkoztatás célja a megmaradt képességek, készségek szinten tartása, fejlesztése.
Intézményi egységünkben a foglalkoztatás megtervezése, módszereinek elkezdése előtt már
az ellátottak otthonba kerülését megelőzve – előgondozás keretében -, valamint a beköltözést
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követően a mentálhigiénés-munkatárs tájékozódik gondozási anamnézis formájában. Ez a
tájékozódás fókuszál az ellátott életmódjára, szokásaira, a foglalkoztatás szempontjából fontos
szükségletekre. Mindezen információkat beépítik az egyéni gondozási – foglalkoztatási terv
elkészítésébe, illetve megvalósításába.
A foglalkoztatás egyben terápia is a lakóknál, így a mentálisan hanyatló idősek számára is. A
hasznos időtöltés strukturálja a napot, kapaszkodót nyújt „elveszett” állapotban, közösségbe
integrál, és sok más mellett a kommunikációt segíti, az emlékezést motiválja.
A rekreációs tevékenység színtere az egész otthon, ahol minden szociális segítő a tőle
elvárható mértékben kiveheti részét e tevékenységből. Tehát elengedhetetlen, hogy az
együttműködés kölcsönösségen alapuló, egymást segítő – kiegészítő csoportmunkának kell
lennie, mindenkor szem előtt tartva az idős/demens ellátott speciális szükségleteit.
Rendszeresen a foglalkoztatási tervben meghatározott egyéni és csoportos (kis és nagy)
foglalkoztatásban vehetnek részt ellátottaink.
Szervezeti egységeinkben a foglalkoztatás tovább tagolódik:
 ÁLTALÁNOS FOGLALKOZTATÁS

Elsősorban a térben és időben orientált elmével rendelkező idősek foglalkoztatása
történik ebben a kategóriában.
 DEMENS FOGLALKOZTATÁS

Demens ellátottak egyéni – személyre szabott -, és kiscsoportos foglalkoztatása
zajlik.
Mindkét foglalkoztatási forma esetén fontos a rendszeresség, az időtartam meghatározása,
betartása.
A foglalkozások alkalmával a memória frissítésére, élénkítésére, finommotorika fejlesztésére
kerül sor.
Mindkét foglalkozásnál figyelembe kell venni, hogy minden egyes ember más- és más,
egyénre szabott feladatokat kell adni, egyéniségének, képességeinek, érdeklődésének
megfelelően, tehát individuumként kezelendő.
A foglalkoztatás egyben terápia is a lakók számára, így a demens gondozottak számára is.
A jó, hasznos foglalkoztatás elemei:
 Stimulálja az érzékszerveket
 Megmozgatja az elmét
 Testet edzésben tartja
 Kreativitást serkenti
 Segíti pozitív módon az érzelmeket kifejezni
 Nem fusztrál, hanem sikerélményt nyújt, ezáltal az önbecsülést erősíti
 A megmaradt képességekre épít
 Önkéntes, szórakoztató és az egyénre szabott
A foglalkoztatás során minden körülmények között meg kell adni a kellő tiszteletet,
következetesnek szükséges lenni az ellátott és a környezete között fellépő konfliktusok
szempontjából – a lehető legtapintatosabb módon történő feloldásában.
A foglalkoztatás során kiemelt szempont az inger gazdag környezet, a memóriafejlesztő és
szinten-tartó gyakorlatok alkalmazása, zeneterápia, a közös éneklés, aktív mozgás, tánc
kiscsoportos foglalkozások keretében.
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A mentális gondozás és a foglalkoztatás élesen nem választható el egymástól, együtt futnak a
gondozás folyamatában.
A mentálhigiénés munkatársunk minden évben elkészíti a foglalkoztatási ütemtervet havi,
heti lebontásban, mely tartalmazza az aktuális ünnepségek, névnapok, születésnapok
megtartását. Hagyományként, házi ünnepség keretében ünnepeljük meg minden hónapban az
aktuális névnapokat, születésnapokat, mely alkalomból tortával kedveskedünk lakóinknak.
Megszervezzük, segítjük lakóink részvételét a városban szervezett kulturális
rendezvényekre:
 Színházi előadás
 Nótaest
 Városi majális
 Szent István ünnepe – Kenyérszentelés
 Városi Halászlé-főző verseny
 Városi Karácsony
 Nemzeti ünnepeink
Ennek érdekében folytonos kapcsolatban állunk a helyi kulturális élet szervezőivel,
intézményekkel (Kállai Ferenc Kulturális Központ, Szent Antal Népház, Határ Győző Városi
könyvtár), akik tájékoztatnak bennünket a különböző rendezvényekről. Szabadidős
programjaink finanszírozásában nagy segítséget nyújt a „GYOMAENDRŐDI IDŐSEKÉRT”
ALAPÍTVÁNY.

Mindezek mellett igény szerint kísérettel temetőjáratot szervezünk, „HALOTTAK NAPJA”
alkalmából - halottainkról megemlékezünk. A halottak napja a csend, az emlékezés, az
elmúlás ünnepe. Hagyomány, hogy gyertya-gyújtással, közös megemlékezéssel, gyászmisével
tisztelgünk elhunytjaink előtt.
Havonta, illetve szükség esetén lakógyűlést, valamint „kerekasztal ülés”-t tartunk ellátottaink
számára, ahol aktuális teendőket, problémákat beszélünk meg interaktív formában.
Az IDŐSEK NAPJA-nak megünneplése immár hagyománnyá vált, melynek keretében minden
év október hónapjában zenés, táncos mulatság, valamint számos meglepetés vár mindenkit.
1990. ben az ENSZ közgyűlés minden év október első napját az IDŐSEK NEMZETKÖZI NAPJA-vá
nyilvánította, azóta mi is minden évben megünnepeljük, megemlékezünk időseinkről. Nem szabad azonban
megengednünk, hogy időseinkről való megemlékezés csupán egyszeri legyen. Mi azon fáradozunk, hogy időseink
minden nap érezzék, értük vagyunk, és szeretettel vesszük körül őket. Az idősek tisztelete és a róluk való
gondoskodás jelen társadalmunk fontos értékei közt szerepel.

Az általános foglalkozás szervezett keretek között hétfőn, szerdán, valamint pénteken
történik, mindenkor az ellátottak szükségletéhez igazodva, igényeik figyelembe-vételével
történik. A foglalkozások külön naplóban dokumentálásra kerülnek.
Speciális rekreációs tevékenység történik intézményi egységeinkben demens ellátottak
vonatkozásában, a hét öt munkanapja tekintetében kedd, illetve csütörtöki napokon. A
strukturált napirend kialakítása az idősek otthonában élők számára rendkívül fontos.
Megtervezésénél törekedni kell a mentálisan hanyatló idős ember személyiségének és egyéni
igényeinek (individuum) figyelembe vételére. Szükséges olyan rekreációs tevékenység
kialakítása, amely illeszkedik az egyén meglévő képességeihez, és kellő sikerélményt is jelent
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számára. A rekreációs terv felállításánál elengedhetetlen a mentálisan hanyatló idős ellátott
életritmusának megfelelő időstrukturálás. A foglalkoztatás tervezésénél továbbá fontos
figyelembe venni a demencia tüneteinek változatosságát, a speciális szükségleteket és a
rekreációs tevékenységben részt vevő ellátott teherbíró képességét. A demens idős személyek
mindennapjaiban fontos, hogy változatos programok valósuljanak meg, ugyanakkor stabil
környezet vegye őket körül. Elengedhetetlen biztosítani a foglalkozásokban részt vevők
számára a bizalom légkörének megteremtését. Demens ellátottak tekintetében elsősorban a
személyre szabott foglalkozások élveznek prioritást. Keretében az individuális aktivitás
fejlesztése elsősorban az érzékszervek érzékelését célozza meg. A saját testi higiénia, az
étkezés, az öltözködés, a kontinencia kialakítása dementálódott betegek esetén, az egészséges
életmód szokásainak megvalósításában játszik szerepet. A személyre szabott foglalkoztatási
módszerek legfontosabb eszköze a személyes beszélgetés, melynek során a szociális
szakember olyan információkra tesz szert, amely lehetővé teszi azt, hogy az ellátott számára
kiválassza a legmegfelelőbb módszert, bio-, pszicho-, szociális szükségletéhez igazodva. A
foglalkoztatás során minden körülmények között prioritást élvez a kellő tisztelet, az emberi
méltóság.
ÁPOLÁSI, GONDOZÁSI, REHABILITÁCIÓS ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK
JELLEGE, TARTALMA
A Szt. 66. §. (2) bek. értelmében a szakosított ellátási formákat igénybe vevő
személyek ellátásáról, az állapotuk változásáról, a részükre biztosított gondozási, terápiás,
ápolási és egyéb szolgáltatások tartalmáról gondozási tervet kell készíteni. Az általános
szakmai feltételeket és a gondozási terv típusait az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 7-9 §-a
tartalmazza.
A gondozási tervet az ellátás igénybevételét követő 1 hónapon belül el kell készíteni. Évente,
illetve ápolási/gondozási problémától függően szükség esetén felülvizsgáljuk, értékeljük.
Az egyéni gondozási terv tartalmazza:
o az ellátott fizikai, mentális állapotát
o az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat,
időbeli ütemezését
o az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit
Jelentős állapotváltozás esetén az egyéni gondozási tervet készítő team átfogóan értékeli az
elért eredményeket és módosítja az ellátottak állapotának megfelelően.
A gondozási tervet és a módosításait az ellátottal, illetve törvényes képviselőjével közösen
kell elkészíteni.
AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁSOK
Szervezeti egységeinkben a fodrászati hajvágást külső, intézményünkkel szerződésben
álló személy végzi térítésmentes szolgáltatás formájában, igény szerint. Alapellátás keretében
hajmosás, hajvágás, szárítás térítésmentesen biztosított minden ellátást igénybe vevő részére.
Az egyéb szolgáltatás igénylése esetén térítési díjat kell fizetni, így a hajvágáson kívül más,
például dauert, hajfestést az ellátott maga téríti.
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A férfiak borotválása hetente kétszer kötelező jellegű, valamint az individuális gondozás
értelmében igény és szükség szerint történik az ellátottak borotválása.
Az ellátottak körmének ápolását gondozók végzik feladatkörükön belül. Szükség esetén, ha az
ellátott körmének ápolása szakembert igényel, abban az esetben manikűrös-, pedikűrös
szakember igénybevétele esetén az ellátott maga téríti e szolgáltatást – az intézmény a
szolgáltatás megszervezését biztosítja.
Az intézmény orvosa mind a négy telephelyen heti egyszer négy órában végzi rendelését.
Az ellátottak rendelkezésére állnak televíziók – szobánként kábel televíziós szolgáltatás, a
közösségi helységben kábel televíziós szolgáltatás színesíti a lakók mindennapi életét,
szórakozását. Valamint sajtótermékek állnak rendelkezésre ellátottaink számára – Békés
Megyei Hírlap valamint a helyi sajtó. A hitélet gyakorlásának lehetőségét intézményi
munkatársakkal és külső segítőkkel folyamatosan biztosítjuk.
SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉS ELLENÉBEN
A törvényben előírt szociális szolgáltatásokon túl térítés ellenében biztosítunk, illetve
megszervezünk minden olyan szolgáltatást, melyre lakóink igényt tartanak, így manikűr,
pedikűr, masszőr, fodrászat (alapfeladatot meghaladó szolgáltatás a dauer, a hajberakás, a
festés), mini vegyesbolt.
Az otthon az alapfeladatához nem tartozó szolgáltatásokért, programokért az adott
szolgáltatás vagy program önköltségének megfelelő összegű térítést kérhet az ellátást igénybe
vevőktől – szabályozott formában, az érdekképviseleti fórum ellátotti képviselőjének
segítségét igényelve.
Az intézmény alapfeladatait meghaladó programok, szolgáltatások köre nem meghatározott.
Ezek eseti szervezése, illetve szükség esetén rendszeres vagy végleges biztosítása során
igyekszünk lakóink igényei szerint eljárni.
A magán telefonálási díjat a szolgáltató által meghatározott előfizetés szerinti percdíj alapján
kell megtérítenie a lakónak.
ÉRTÉK- ÉS VAGYONMEGŐRZÉS
Szabályai során az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 60-61. §-ait alkalmazzuk. Ennek
megfelelően a megőrzésre átvett tárgyakról tételes felsorolás alapján kimutatás készül. Az
érték megőrzése a Térségi Szociális Gondozási Központ – Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5.
szám alatti központi épületének páncélszekrényében történik.
Az értékmegőrzés az intézmény PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT melléklete – Az idegen letétek
kezelése, nyilvántartása – szerint történik.
A szolgáltató szervezet vezetője minden esetben biztosítja a szabályzat megismerését az
intézménybe történő felvételkor, az ellátást igénybe vevők, törvényes képviselők,
hozzátartozók, és gondnokok számára.
Az ellátottaknak joguk van értéktárgyaikat és készpénzüket maguknál tartani. Az otthon
kizárólag a letétben, elismervény ellenében, két tanú jelenlétében leadott értéktárgyakért és
készpénzért vállal felelősséget.
Az intézménybe behozott értékesebb tárgyakról – úgynevezett idegen eszközök leltárát kell
készíteni, a tulajdonos nevének feltüntetésével.
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Az ellátást igénybe vevő készpénzének kezelése:
Az ellátottnak írásban kell nyilatkoznia az úgynevezett idegen letétek kezelésének
módjáról. Az idegen letétek alapvetően az alábbi formában jelenhetnek meg az intézménynél:
készpénz, takarékbetét, illetve tárgy formájában. Az idegen letétek kezelésére az intézményi
szolgáltatást igénybe vevő – ha cselekvőképességében korlátozó, vagy kizáró gondnokság
alatt áll, úgy törvényes képviselője – személyenként meghatalmazzák az intézményvezető
által megbízott gazdasági nővért. A meghatalmazás tartalmazza a meghatalmazó nevét, címét,
az átadott készpénz összegét, a takarékbetétkönyv sorszámát, abban elhelyezett összeg
nagyságát, és az átadott értéktárgyak felsorolását.

IDŐSOTTHONAINK KAPCSOLAT-és TÁMOGATÓ RENDSZERE
Egy intézmény az átláthatóság szempontjából grafikusan is megjeleníthető, és ez által
meg lehet vizsgálni szükségleteit, az intézmény kapcsolatát más intézményekkel,
szervezetekkel. Az ecomap képszerűen mutatja be, hogy egy intézményen belül hol
jelentkeznek kötődések, feszültségek, valamint láthatóvá válik, hogy ki kit támogat. Ennek a
hálózati stratégiának az áttekintése azért célszerű, hogy ki lehessen választani azokat az
intézménnyel kapcsolatba kerülő személyeket, akik alkalmasak a pozitív változtatás
elősegítésére. Egy dinamikus összkép állítható össze azoknak a fontos területeknek a
megjelenítésével, akik befolyásolják az intézmény életfolyamatát. Áttekintést nyújt az
energiák mérlegéről és az intézmény támogató rendszerének stabilitásáról vagy
gyengeségéről. Valamint a hálózati stratégia segítséget nyújt az intézmény önmaga
megismerésére, illetve más szociális szolgáltató szervezetekkel való összehasonlításra.
A mai, állandóan változó és fejlődő társadalomban szükséges és elengedhetetlen a szervezeti
élet újragondolása, annak fejlesztése. Fontos szem előtt tartani azt, hogy a változásoknak a
szervezet meglévő képességeire kell épülniük, a szakmai kultúra rendszerébe illeszkedve.
Az Idősek Otthona az ellátás minél magasabb színvonalú megvalósulása érdekében
kapcsolatot tart mindazon társadalmi-, érdekképviseleti szervezetekkel, társintézményekkel,
melyekkel történő együttműködés az idős ellátottak életminőségének javulásához járul hozzá.
Intézményi egységünk munkája során együttműködik, és folyamatos munkakapcsolatot alakít
ki az állami, társadalmi, egyházi, valamint az államigazgatási szervekkel.

1.
2.
3.

FENNTARTÓ ÖNKORMÁNYZATOK – POLGÁRMESTERI HIVATAL
KORMÁNYHIVATAL –
JÁRÁSI HIVATAL
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10.
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12.
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14.
15.
16.

ELLÁTOTTAK
CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT
HOZZÁTARTOZÓK
„GYOMAENDRŐD IDŐSEKÉRT” ALAPÍTVÁNY
REFORMÁTUS SZERETETOTTHON (GYOMAENDRŐD)
MOZGÁS-, ÉS HALLÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE
REGIONÁLIS – MEGYEI TÁRSINTÉZMÉNYEK
A TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPSZOLGÁLTATÁST, VALAMINT SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST
BIZTOSÍTÓ EGYSÉGEI
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK – SZAKRENDELŐK, KÓRHÁZAK
CIVIL-, ÉS TÁRSADALMI SZERVEZETK
VÖRÖSKERESZT
KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS
MUNKAVÁLLALÓK

Az intézmény a hatékony működése érdekében együttműködik különösen:
 Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya települések önkormányzatai, polgármesteri
hivatalaival
 Térségi Szociális Gondozási Központ minden gondozó egységével
 Városi Egészségügyi Intézettel
 Háziorvosokkal, körzeti nővérekkel
 Otthonápolási Szolgálattal
 Civil szervezetekkel: - Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány
- Hétszínvirág Tüskevár Bt.
 Békés megyében és azon kívül működő Kórházak, Rehabilitációs intézményekkel
 Egyházakkal: -Református Egyház Lelkészi Hivatal, Szeretetotthon
-Római Katolikus Egyház
-Evangélikus Egyház
 Területileg illetékes Ellátottjogi, Betegjogi, Gyermekjogi képviselőkkel
 Hajléktalanokat ellátó intézményekkel
 Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályával
 Békés megyei Kormányhivatal Járási Foglalkoztatási Hivatalával
 Szociális Szakmai Szövetséggel
 Emberi Erőforrások Minisztériumával
 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal
 SZIME Békés Megyei Tagozatával
 Békés Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatósággal
 Fogyatékkal élők érdekvédelmi és más társadalmi szervezeteivel
 Békés megyei Fogyatékosokat képző Oktatási Intézményekkel
 Európai Uniós és hazai pályázat kezelő szervezetekkel

Az együttműködés módja:
Együttműködés az intézmény fenntartójával:
Az intézmény-fenntartóval való együttműködés többoldalú. Kiterjed a:
o költségvetési, így pénzügyi és gazdasági tevékenységre, e tevékenység ellenőrzésére
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o szakmai feladatellátás nyomon követésére, ellenőrzésére
o szakmai program szerint működésre
Együttműködés más szociális bentlakásos intézményekkel:
A más szociális intézményekkel való együttműködés célja a szociális ellátórendszer
rugalmas együttműködése, mely megvalósul a kölcsönös párbeszédben, szakmai
ismeretátadásban, az ellátottaknak legjobban megfelelő- bio-, pszicho-, szociális
szükségleteihez igazodó - szociális intézményi elhelyezés megkeresésében. Az intézmények
kölcsönösen tájékoztatják egymást az általuk szerzett tapasztalatokról, és az alkalmazott új
módszerekről, eredményekről.
A Járási Gyámhivatallal:
o gondnokság alá helyezés
o gondnokolt ügyében való közreműködés
Egyházzal való együttműködés keretében:
o adományok szerzése és célzott szétosztása
o hitélet gyakorlása feltételeinek megteremtése
o az otthonban, kórházban ápolt ellátottak számára lelki vigasz nyújtása
Civil szervezetekkel:
o programok közös szervezése, lebonyolítása
o adományok gyűjtése és fogadása
AZ ELLÁTOTTAK ÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK JOGAINAK
VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
Az intézmény vezetője gondoskodik az intézményen belül az ellátottak és az ellátást
végzők emberi és állampolgári jogainak érvényesüléséről.
Ennek egyik alapfeltétele, hogy mindkét fél tisztában legyen a saját és a másik fél jogaival.
Az intézmény vezetője biztosítja e jogok és az intézmény kötelezettségének ismertetését. A
tájékoztatás alapdokumentuma a szociális törvény, a szociális munka etikai kódex-e és az
ezek felhasználásával készített házirend.
A szociális munka etikai kódexét az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők, valamint az
együttműködő intézmények, szervezetek számára hozzáférhetővé tesszük.

AZ ELLÁTÁST IGÉNYBE VEVÖK JOGAINAK ÉRVÉNYESÜLÉSE –
AZ ELLÁTOTTAK JOGAINAK VÉDELME
Szervezeti egységeink az általuk biztosított szolgáltatásokat oly módon végzik, hogy
figyelemmel legyenek az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan
és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel – az élethez, emberi méltósághoz, a
testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való joga.
Az egység vezetőjének felelőssége, hogy az ellátást igénybe vevő adataira-, magánéletére-,
egészségi állapotára-, személyes körülményeire-, jövedelmi viszonyaira-, szociális
rászorultság tényére vonatkozó információkról illetéktelen személy, vagy más ellátást igénybe
vevő ne szerezzen tudomást. Valamennyi munkavállaló feladata az ellátást igénybe vevők
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esetében az egyéni bánásmód követelményeinek tiszteletben tartása. Az egység valamennyi
dolgozója a szociális munka etikai kódexének megfelelően bizalmasan kezelik a személyes
információkat, az ellátottak iratanyagát és személyes dokumentumait megfelelő módon
tárolják.
Az ellátásban részesülő személy jogainak, érdekeinek érvényesítésére az intézmény keretén
belül az Érdekképviseleti Fórum áll rendelkezésre, melynek működését a házirendben
szabályoztuk.
Ha az ellátott jogainak, érdekeinek érvényesítésére nem képes, az intézmény vezetője
intézkedés megtételét kezdeményezi a lakóhely szerint illetékes gyámhivatalnál. Ezen
túlmenően segítségnyújtás érdekében felveszi a kapcsolatot az ellátott-jogi, szükség esetén a
beteg-jogi képviselővel.
ELLÁTOTTAK JOGAI
Az intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére,
egészségi és mentális állapotára tekintettel az intézmény által biztosított teljes körű ellátásra,
valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás,
szolgáltatás igénybevételére.
Az ellátottnak a szociális szolgáltatások biztosítása során joga van az egyenlő bánásmódhoz.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával
kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez.
Az ellátást igénybe vevőnek nyújtott szolgáltatások alkalmával, figyelemmel kell lenni az
alkotmányos jogok (különösen az élethez, emberi méltósághoz, testi épséghez, testi-lelki
egészségéhez) maradéktalan és teljes körű biztosítására.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem.
Az intézmény nem korlátozhatja az ellátottat, a személyes tulajdonát képező tárgyai, illetve
mindennapi használati tárgyai használatában, kivéve a házirendben meghatározott tárgyak
körét. Az erre vonatkozó korlátok helyhiány miatt kerültek beiktatásra és ezzel kapcsolatban
az előgondozás során, kell tájékoztatást adni.
Az intézményvezetőnek gondoskodnia kell az ellátást igénybe vevők intézménybe bevihető
vagyontárgyainak, személyes tárgyainak és értékeinek megfelelő és szükség esetén
biztonságos elhelyezéséről.
Az ellátottnak joga van az intézményen belüli és intézményen kívüli szabad mozgásra,
figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára. Az intézményen kívüli és belüli
mozgások rendjét a házirend tartalmazza, illetve ezekről felvételi elbeszélgetés során kell
tájékoztatást adni.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartásához, rokonok,
látogatók fogadásához. A látogatások részletes rendjét a házirend tartalmazza.
Amennyiben az ellátást igénybe vevő egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva
közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézmény vezetője segítséget
nyújt ebben, illetve értesíti az ellátott-jogi-, szükség esetén a beteg-jogi képviselőt. Panasz
esetén az intézmény vezetője 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni panasz
kivizsgálásának eredményéről.
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PANASZKEZELÉS
Az intézményvezető 15 napon belül a panasztevőt írásban értesíti a panasz kivizsgálásának
eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a
panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc
napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.
A szociális ellátások igénybevételével kapcsolatos problémák, szolgáltatási hiányok, az
ellátottakkal való bánásmód sérelmezése esetén a szolgáltatás vezetőjéhez lehet fordulni
panasszal, szóban vagy írásban. A panasz megfogalmazásában, intézésében segítséget
nyújthat az ellátott-jogi képviselő.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van az állapotának felülvizsgálatával kapcsolatos
információk megismerésére a felülvizsgálatot megelőzően, illetve követően írásban.
Az ellátó köteles biztosítani, hogy az ellátott egészségi állapotával, személyes
körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe
vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az
ellátást igénybe vevő szociális rászorultságának tényére.
Intézményi egységeinkben biztosítjuk a panaszjog gyakorlásának lehetőségét. „Észrevételi
láda” nyújt segítséget az ellátottak észrevételeinek összegyűjtésében. Tehát nemcsak szóbeli
észrevételekre van lehetőség, hanem írásban, akár névtelenül jelezhetik problémáikat és
elismerő észrevételeiket az ellátottak.
KAPCSOLATTARTÁS JOGA ÉS A SZABAD MOZGÁSHOZ VALÓ JOG

Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók
fogadására. Az intézményi házirendszabályozza a látogatás rendjét, de az abban
meghatározottak szerint lehetőség van a látogatási időn kívüli kapcsolattartásra is. Így például
a súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette
tartózkodhasson.
Az ellátottnak joga van az intézményen belüli és kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját
és társai nyugalmára, biztonságára. A házirend határozza meg az intézményből történő
távozás és visszatérés rendjét.
TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

A szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor tájékoztatni kell a kérelmezőt. A
tájékoztatás kiterjed a szolgáltatás tartalmára és feltételeire, a fizetendő térítési díjra, a
megállapodásban foglalt feltételekre, a hozzátartozókkal való kapcsolattartás módjára, a
házirendben foglaltakra, az intézményi jogviszony megszűnésének eseteire, a panaszjog
gyakorlásának módjára.
A bentlakásos intézményekben a betegek/ápolásra szorulók alapvető joga, hogy egészségi
állapotukról általános jelleggel folyamatos tájékoztatást kapjanak.
FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPECIÁLIS JOGAI
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A fogyatékkal élő személyeknek olyan szolgáltatást kell biztosítani, amelynek során egyéni
gondozásban részesül, képességeit, készségeit megfelelő módon fejlesztik, illetve az
állapotának fenntartására és javítására törekednek.
A szolgáltatást végzők tiszteletben kell, hogy tartsák a fogyatékkal élő személy életvitelével
kapcsolatos saját döntését, önrendelkezését, segítik társadalmi integrációját, kapcsolatainak
alakítását.
A bentlakásos intézményben lakónak joga van az állapota felülvizsgálatával kapcsolatos
információk megismerésére.

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁST VÉGZÖK JOGAINAK VÉDELME
Az intézmény-fenntartó és az intézményvezető felelőssége, hogy az intézményben
foglalkoztatott munkavállalók megkapják a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést, az
emberi méltóságuk és személyiségi jogaik tiszteletben tartását, munkájuk elismerését és
megfelelő munkavégzési körülményeik biztosítását.
Az intézményben az esetleges veszélyhelyzet kezelésére (ellátást igénybe vevők részéről) – a
szolgáltatásban foglalkoztatottak védelme érdekében – a belső utasításban foglaltak szerint
kell eljárni.
Az intézmény szervezetének munkavállalói közfeladatot ellátó személyek, így az intézményi
ellátás keretében foglalkoztatott vezető ápoló, egészségügyi koordinátor, mentálhigiénés
munkatárs, foglalkoztatás szervező, gondozó, ápoló. Az ilyen, fokozottabb veszéllyel járó
munkakörökben foglalkoztatott személyeket szükséges magasabb szintű védelemben
részesíteni az ellenük irányuló erőszakos cselekményekkel szemben.
Dolgozóink munkájukat az etikai kódex elveinek megfelelően végzik. Munkavégzésük során
felelősségük, hogy saját kompetenciájukon belül a legjobb tudásuk szerint nyújtsák a
szolgáltatásokat. Ezért megilleti őket, hogy az ellátottak részéről is megkapják a
munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és
személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék.
Munkatársaink jogorvoslatért a vezetőséghez, vagy a Szociális Szakmai Szövetség keretén
belül működő Etikai Kollégiumhoz fordulhatnak abban az esetben, ha az ellátottak velük
szemben erkölcstelen magatartást tanúsítanak, minősíthetetlen hangnemet használnak,
fenyegetéssel vagy más eszközzel félelemben tartják őket.
Az intézményben munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók jogos érdekeik
védelme miatt az intézmény vezetőjéhez, a Közalkalmazotti Tanácshoz fordulhatnak.
A felmerült panaszt írásban kell benyújtani a dolgozók érdekképviseletét ellátó fórumhoz,
mely a Közalkalmazotti Szabályzatban foglalt eljárásnak megfelelően, az intézkedéséről
írásban tájékoztatja a panasztevőt.
MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ SZERVEZETI ADATOK
Az intézmény élén intézményvezető áll, aki az intézményegységek tekintetében gyakorolja a
vezetéssel kapcsolatos feladatokat. Az intézményvezető vonatkozásában az alapvető
munkáltatói jogokat Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa gyakorolja.
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Az egyes munkakörben távollévő dolgozók helyettesítése a munkaköri leírásokban kerül
meghatározásra, illetve az intézményvezető aktuális intézkedése és írásbeli megbízása
alapján történik. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatai, a
működés személyi és tárgyi feltételei az 1/2000.(I.7.) SZ.CS.M. rendeletének megfelelően
biztosított.
Különböző munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók tevékenységüket a Szervezeti és
Működési Szabályzatban, illetve a munkaköri leírásban meghatározottak szerint végzik.
A szociális területen dolgozó szakemberek és technikai dolgozók etikus és humánus
magatartása alapvető követelmény. A törődésnek és gondoskodásnak szakértelemmel és
magasrendű etikai szemlélettel ötvöződő természetes készségnek kell lennie. Munkánk
folyamán elengedhetetlen képesség az empatikus viszonyulás az ellátottak felé.
Minden szervezeti egység alapvető feladata:
hogy a szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az megfeleljen az intézmény
működését meghatározó szabályozásnak, így
o jelen szakmai programnak
o alapító okiratnak
o szervezeti és működési szabályzatnak – SZ. M. SZ.
o belső szabályzatoknak
o házirendnek, valamint
o a vonatkozó törvényeknek és a végrehajtásukra kiadott jogszabályok által
meghatározott szakmai szempontoknak, az ott meghatározott feladat-ellátási
követelményeknek.
SZEMÉLYI FELTÉTELEK
A szakosított ellátási formában a szakmai feladatokat szakképzett, gondozó munkakörben
foglalkoztatott munkavállalók látják el. Minden munkavállaló névre szóló munkaköri
meghatározás alapján végzi feladatait.
Az egységekben a működési engedélyben
meghatározott férőhelyszámhoz a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú
mellékletében foglaltak szerint meghatározott minimum személyi feltételek biztosítottak.

Az intézmény szakmai feladatait az 1993. évi III. törvény – A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek szabályozzák. A
törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza
az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra
való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
A Térségi Szociális Gondozási Központ feladata a társult települések közigazgatási területén
élők körében felmerülő szociális igények és szükségletek kielégítésében való részvétel,
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások biztosítása által. Idősek tartós
elhelyezése vonatkozásában az ellátási terület kiterjed egész Magyarország területére, tehát az
ország bármely részén élő igénylőtől fogadunk elhelyezési kérelmet.
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A település szociális ellátási formái közt szerepel a személyes gondoskodást nyújtó ellátás. E
szolgáltatásokat azok az egyének, családok veszik igénybe, akik a társadalmi-, gazdasági
körülményeik, illetve koruk és egészségi állapotuk miatt nem képesek saját erőből önmaguk
létfenntartásáról, mindennapi életvitelükről gondoskodni.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítására a települési önkormányzat az 1993.
III. évi törvénynek (SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL) megfelelően Szociális
Gondozási Központot működtet. A gondozási központ a település lakosságának (kistérségi
településeinek is) szükséglet-felmérése alapján alakítja ki szolgáltatási formáit, jogszabályi
keretek között. A gondozási központ létrejöttét, valamint gyors ütemben történő fejlődését az
indokolta, hogy az idős emberek részéről fokozottan jelentkeztek a gondozás iránti igények,
ezért keresni kellett azokat a gondozási módszereket és formákat, amelyek az egyre növekvő
igényeket differenciáltan elégítették ki, mindenkor az idős ember egészségi, szociális és
pszichés állapotához alkalmazkodva.
Szervezetünk Humán szolgáltató intézményi kategória közé sorolható, amely a szakmai
értékek köré szerveződik. A hierarchia szakmai tekintélyalapú, és nem annyira formalizált. A
normák és a viselkedés szakmai értékeken alapulnak. A teljesítmény-értékelés alapja nem a
teljesítmény, hanem a szakmai értékek, az ellátottak elégedettségének mértéke.
Szervezetünk önkormányzatok társulása által fenntartott szociális szolgáltató intézmény.
Ahhoz, hogy hatásos, hatékony és eredményes legyen a szociális szolgáltató szervezet,
elengedhetetlen a külső környezeti kontrollokhoz, befolyásoló tényezőkhöz való
alkalmazkodás. Azonban ez egy belső szervezeti folyamat, amelyhez ki kell alakítani a
legmegfelelőbb irányítási rendszert.
Az intézmény tevékenysége a város életében ismert, kapcsolatrendszere jól működik, ezt a
gyakorlatban jelzések sorozata támasztja alá.
A gondozási központ a személyes gondoskodás szociális alapszolgáltatásainak, valamint
szakosított ellátásainak nagy területét felölelő feladatok biztosításával foglalkozik, mindenkor
a rászorulók bio-, pszicho-, szociális szükségleteihez igazítva e szolgáltatásait. Tehát
szervezetünk azon feladatok széleskörű tárházát biztosítja a település lakosai számára,
melyeket a szociális szükségletfelmérés után alakított ki.
Az Idősek Otthona ápolást-, gondozást nyújtó szociális szolgáltató intézmény, mely a
gondozási központ egyik szervezeti egysége.
Az egység szakmai irányítását legfelsőbb szinten a gondozási központ intézmény vezetője
végzi. A szakmai és technikai feladatokat a vezető ápoló irányítja. Az egyes munkakörökben
távollévő dolgozók helyettesítése a munkaköri leírásokban kerül meghatározásra, illetve az
intézményvezető aktuális intézkedése és írásbeli megbízása alapján történik.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladati és működésük
feltételei az 1/2000. (I.7.) SZ.CS.M. rendeletnek megfelelően biztosított.
A különböző munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók tevékenységüket a Szervezeti és
Működési Szabályzat-ban, illetve a munkaköri leírásban meghatározottak szerint végzik.
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SZEMÉLYI FELTÉTELEINK
Őszi napsugár Idősek Otthona
Ellátottak létszáma: 42 fő
Vezető ápoló

1 fő

Orvos

heti 4 óra

Egészségügyi koordinátor

1 fő

Mentálhigiénés munkatárs

1 fő

Gondozó – ápoló

8 fő

Technikai dolgozó: mosó takarító,
karbantart

5 fő

Őszikék Idősek Otthona
Ellátottak létszáma: 56 fő

Vezető ápoló

1 fő

Orvos

heti 4 óra

Egészségügyi koordinátor

1 fő

Mentálhigiénés munkatárs

1 fő

Gondozó – ápoló

12 fő

letétkezelő ügyintéző

1 fő

Technikai dolgozó: mosó takarító,
karbantart

7 fő
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Rózsakert Idősek Otthona
Ellátottak létszáma: 50 fő

1 fő

Vezető ápoló

heti 4 óra

Orvos
Egészségügyi koordinátor

1 fő

Mentálhigiénés munkatárs

1 fő
11 fő

Gondozó – ápoló
Technikai dolgozó: mosó takarító,
karbantart

5 fő

Szent Imre Idősek Otthona
Ellátottak létszáma: 20 fő

Vezető ápoló

1 fő

Orvos

heti 4 óra

Gondozó – ápoló

4 fő

Technikai dolgozó: mosó takarító,
karbantart

2 fő

Az intézmény közalkalmazottai vonatkozásában a munkáltatói jogkört tejes egészében az
intézmény vezetője gyakorolja.
Szervezeti egységek résztvevői a munkavállalók, az általuk betöltött szerepük szerint
egymáshoz képest mellérendelt, vagy alá- és fölérendelt viszonyban állnak. Az alá- és
fölérendelésen alapuló (hierarchikus) viszonyban a feletteseknek jogában áll a beosztottaknak
utasításokat kiadni.
A vezető ápoló irányítása alatt áll az ápolási-, gondozási egység (szakdolgozók), és a
tisztaságot biztosító csoport (technikai személyzet), valamint a karbantartó.
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Új munkatárs felvétele esetén szervezeti egységeinkben a betanítást az adott munkakörben
legnagyobb tapasztalattal rendelkező dolgozó végzi. Az idősek otthonaiban folyó zavartalan
kiegyensúlyozott feladatellátásért közvetlenül az egység vezetője a felelős.
A korszerű gondozás szükségessé teszi azt, hogy az idős és beteg gondozásával foglalkozó,
velük kapcsolatba kerülő személyzet személyisége alkalmas legyen erre a feladatkörre.
A szociális területen dolgozó szakemberek és technikai dolgozók etikus és humánus
magatartása alapvető követelmény. A törődésnek és gondoskodásnak szakértelemmel és
magasrendű etikai szemlélettel ötvöződő természetes készségnek kell lennie. Munkánk
folyamán elengedhetetlen lelki képesség az empátia. A csoportos empátia készsége hasznos
lehet a munkatársakkal, ellátottakkal végzett munkánk során, mert a csoporttal való
bánásmódot hatékonyabbá teszi.
Az egyik legfontosabb vezetői feladatokat képezi a csoportkohézió fenntartása. Nem
elhanyagolható tényező, hogy az erősen összetartó csoportok hangulata, munkakedve jobb,
mint a kevésbé összetartó csoportoké. Azonban újabb kutatások arra utalnak, hogy általában
nem a csoportkohézió van kapcsolatban a teljesítménnyel, hanem annak egy speciális fajtája,
a feladattal kapcsolatos összetartás. Az egyének elkötelezettségétől függ ez a fajta kohézió, és
növelhető például azáltal, hogy mindenki számára világossá tesszük, hogy mi a feladata.
Szinte általános az a feltételezés, hogy elsősorban a vezető felelőssége, hogy a munkacsoport
megfelelően működjön. A vezetőnek kell gondoskodnia arról, hogy teljesüljenek a vállalati
célok, és neki kell törődnie azzal is, hogy jól érezzék magukat a beosztottjai. Az eredményes
és sikeres vezető- beosztott viszony azonban mindkét féltől aktivitást kíván: a beosztott
éppúgy felelős azért, hogy a munkahely a „kölcsönös győzelmek” színtere legyen, mint a
vezető.
MUNKATÁRSAK KÉPZÉSE, TOVÁBBKÉPZÉSE
A szociális szolgáltató szervezet, a munkavállalók szempontjából továbbképzésre
kötelezettek – szociális szakmai tevékenységet folytatók körében -, kredit pontszerzésre
kötelezettek. A 9/2000 (VIII.4.) SZCSM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján: „ A
továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak, azaz hat év alatt felsőfokú
végzettség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 továbbképzési pontot - kredit pont - kell
megszereznie.”A továbbképzési kötelezettség teljesítéséről a dolgozók a továbbképzést
követően igazolást kapnak, melyet be kell mutatniuk az intézmény illetékes ügyintézőjének.
Mind a szervezetnek és mind a munkavállalóknak e kötelezettségükkel a szolgáltatás
minőségi kiteljesedése biztosított.
A munkakör betöltéséhez és a feladatkör megfelelő ellátásához elengedhetetlen követelmény
a munkakörre előírt szakképesítés.
A dolgozók képzésének és továbbképzésének jelentősége napjainkban különösen megnőtt –
gyors műszaki- technikai fejlődés, a szervezetek növekvő komplexitása, a gyorsan változó
társadalmi/gazdasági feltételek, és a növekvő minőségi igények -. A rendszeres
továbbképzések lehetővé teszik azt, hogy a gondozást irányító és végző dolgozók megfelelő
szakértelemmel rendelkezzenek.
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A szakmai vezetés folyamatosan tájékoztatást küld a továbbképzési lehetőségekről, illetve az
intézmény lehetőséget biztosít a szakdolgozók részére, hogy továbbképző tanfolyamokon és
továbbképző előadásokon részt vegyenek.
Továbbképzések alkalmával lehetőség nyílik más szociális szolgáltató szervezetek
látogatására, így a benchmarking egy része ez által megvalósul. Vagyis szervezetünk
összehasonlítási képet kap, elsősorban szakmai téren – ez lehet törvényi változók, szakmai
képzések, szakmai programok, valamint „praktikus” tanácsok.
ELLENŐRZÉSI TECHNIKÁK
A jól kidolgozott ellenőrzési rendszer rendet és stabilitást jelent. A dolgozók szeretik
tudni, mit várnak el tőlük és milyen jól teljesítenek. Az ellenőrzés tehát információ csere,
visszajelzés, és az eredmények összevetése a célokkal. Az ellenőrzés a képzési, fejlesztési
szükségletek megállapításának, a dolgozók motiválásának alapja. Azonban az emberek
általában ambivalensen viszonyulnak az ellenőrzéshez. Nem kedvelik, ha munkájukat
ellenőrzik, de elismerik az ellenőrzési rendszerek hasznosságát, szükségességét.
Az ellenőrzés célja az egyén és a szervezet szintjén egyaránt a megfelelő szintű teljesítmény
biztosítása és állandó javítása.
A beosztott munkatársak ellenőrzése lebontható adminisztratív-, és gyakorlati munka
ellenőrzésére. A vezető ápoló meghatározott szabályok szerint és időközönként végzi,
valamint szúrópróbaszerű alkalmazása is előfordul az ellenőrzésnek.
INTÉZMÉNYI ALAPELV
A legfontosabb alapelv, a hagyományos segítőkészség aktiválása mellett, hogy az
intézményben élők továbbra is a társadalom hasznos tagjának érezhessék magukat – az
időskorral járó elmagányosodás, elszigetelődés, társadalmi kirekesztődés enyhítése,
megakadályozása, szociális biztonságérzet megőrzése.
Továbbá fontos alapelv, hogy az idősek otthonában élők otthonuknak érezzék az intézményt,
maximálisan biztosított legyen a komfortérzet és az együttélés zavartalansága.
Alapelv, hogy minden ellátottat egyenlőnek kell tekinteni – a gondoskodás során az ellátást
igénybe vevők emberi méltóságának biztosítása, a személyes szabadság megtartásának
elősegítése.
Elengedhetetlen az esélyek egyenlőségének biztosítása azoknak az ellátottaknak, akiknek
ezen alapelv érvényesítése nélkül hátrányaik növekednének – demens, fogyatékkal élő,
illetve gondnokolt személyek.
Az intézmény szolgáltatásai rugalmas módon igazodjék a helyi igények kielégítéséhez, fontos
alapelv közé sorolható.
SZERVEZETFEJLESZTÉS
Az állandóan változó, fejlődő társadalmunkban szükséges és elengedhetetlen a
szervezeti élet ismételt újragondolása, annak fejlesztése.
A szervezetváltoztatáshoz elegendő erőforrásnak (humán, pénzügyi) kell rendelkezésre állnia,
azonban ezt meg kell előznie a helyzetelemzésnek. Szükséges figyelembe venni, hogy a
változtatások kudarcra vannak ítélve a vezetés támogatása nélkül. Ezeken, a fontos dolgokon
kívül szükséges az alkalmazottak elkötelezettsége a változtatások mellett.
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A változtatásoknak a szervezet meglévő, alapvető képességeire kell épülniük.
A szervezeti változtatások sikerességét növeli, hogy a vezetők nem csupán részproblémákat
kívánnak kezelni, hanem rendszer-szemléletben és hosszabb időhorizontban gondolkodva
közelítenek a szervezethez.
Az intézmény szakmai programja és éves munkaterve segítségével törekszünk lakóink magas
színvonalú, egyéni szükségletekhez igazodó differenciált gondozására, koruknak és egészségi
állapotuknak megfelelő korszerű fizikai, egészségügyi ellátására, pszichés gondozására,
valamint hasznos és célszerű tevékenységük megszervezésére és foglalkoztatásukra.
Lehetőségeinkhez képest a meglévő otthonos légkör mellett igyekszünk minél szebb belső
környezetet teremteni lakóink számára. Törekszünk, hogy lakóink együttélése legyen
természetes, tisztelje a lakó a másikban az ő egyéniségét és törekvéseit, kölcsönös tisztelet
alakuljon ki a lakók és a segítők között.
A szervezetfejlesztés további útját szakmai téren abban is látjuk, hogy a szakmai műhelymunka működése vitathatatlan intézményen belül. A szakemberek bizonyos témacsoportok
köré csoportosulva, esetmegbeszélések útján fejleszthetik szakmai készségüket, ismereteiket,
tudásukat. Az úgynevezett belső továbbképzések kiegészítésre szorulnak külső szakemberek
(orvos, mentőápoló, pszichológus, szociális szakember – szociálpolitikus, szociális munkás)
által nyújtott ismeretek átadásával.
Szupervíziós tréningek rendszeresítése is fontos feladat egy szervezetfejlesztés
szempontjából, mely a munkavállalók konform érzetéhez, a burnout- szindróma elkerüléséhez
járul hozzá.
A munkavállalók mentálhigiénés elégedettségének fejlesztését elengedhetetlennek tartjuk.
Továbbá ezen túlmenően elengedhetetlen olyan speciális képzési programokat ösztönözni,
amely a különböző képzettségekhez és képzettségi szintekhez illeszkednek, tehát a pályázati
források ösztönzése is a feladatok közé tartozik.
A környezeti higiéné, szociális munkakörülmények javítása is fontos – ennek kivitelezését a
szűkös anyagi erőforrások korlátai miatt, pályázatok folyamatos figyelése útján tudjuk
megvalósítani.
Fontos feladatnak kell tekinteni a szervezetfejlesztés folyamatában, hogy elsősorban mind a
fenntartónkat, mind a szociális intézményünket, valamint szakembereinket érdekeltté kell
tenni a digitális rendszer működtetésében. Ismertetni szükséges a rendszer használatának
hatékonyságát. A szakmai kultúrát is építeni kell a digitális rendszer vonatkozásában.
Konklúzióként megemlíthető, hogy fontos feladat a szociális szakmai team számára, a
társadalmi attitűd széleskörű formálása a szociális szolgáltatások vonatkozásában, azon belül
is az idősek ellátásának tekintetében. Ebben a társadalmi formálásban a tömeg
kommunikációnak, a médiának elengedhetetlen feladata van a társadalom tagjain kívül, a
szociális szakemberekkel karöltve.

A szakmai programot Gyomaendrőd –Csárdaszállás- Hunya Települési Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa a_____________________________ számú határozatával
jóváhagyta.
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Mraucsik Lajosné
intézményvezető

A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Átmeneti
elhelyezést nyújtó egysége – a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
feladatáról és működési feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM. Rendelet 5/A § (1)
bekezdése alapján a következők szerint határozza meg szakmai programját.

BEVEZETÉS
Gyomaendrőd Magyarország délkeletei részén, Békés megye északi felében a HármasKörös bal partján található. Csendes, nyugodt alföldi kisváros. A 13 950 ezer lakost számláló
város 1982-ben jött létre két szomszédos település GYOMA és ENDRŐD nagyközségek
egyesülésével, majd 1989. március 01-el nyilvánították várossá.
1989. ben városunk lakosainak száma 16 924 fő volt, mely szám az elmúlt években
folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, 2012. január 1-én 14331 fő. A fiatalabb korosztály a
munkakeresés, a jobb kereseti lehetőség reményében folyamatosan elhagyja a várost –
elsősorban a főváros felé koncentrálódnak, illetve sok fiatal Nyugat-Európában keresi a jobb
létet megalapozó anyagi javakat.
Területi adottságaira jellemző, hogy jelentős külterületi városrészek tartoznak a szociális
ellátás körzetébe. Ezen területek meghatározó jellemzői közt szerepel az elöregedés és a
szociálisan hátrányos körülmények között élő egyének és családok nagyszámú jelenléte.
A település korösszetételének, a szociális problémák hangsúlyos létének köszönhetően a Délalföld rendelkezik a leginkább kiépült szociális ellátó rendszerrel, mégis a törvényi előírások
betartása során nyújtott szolgáltatások elérhetősége főleg tanyákon élők számára nehezebben
megoldható.
Az átmenetileg nehéz helyzetbe került emberekről való gondoskodás nagyon összetett,
komplex társadalmi feladat, melyben részt kell, hogy vállaljon az önkormányzat is, a családok
és a civil szervezetek mellett. Fontos célja az önkormányzatnak, hogy mindent megtegyen
annak érdekében, hogy a településen élő idős vagy bármi okból segítségre szoruló
embereknek nyugalmat, és biztonságos életkörnyezetet, teljes szociális biztonságot teremtsen.
Lényeges, és prioritást élvez az, hogy az idősek ne szigetelődjenek el a családtól, illetve a
helyi közösségektől.
A szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi
önkormányzatoknak a feladata. A mai kor terméke, hogy számottevő felelősséget kaptak az
önkormányzatok a szociális ellátások terén. Megfigyelhető az a tendencia, hogy a magyar
önkormányzatok egyre szélesebb felelősséggel rendelkeznek, s emellett széleskörű feladatellátási kötelezettségekkel is. A magyar önkormányzatok a gazdaságra jelentős költségeket
rónak, azonban a pénzügyi megszorítások ellenére az önkormányzatoknak sikerült
megteremteni egy elfogadható színvonalú segítségnyújtást.
Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya települések önkormányzatai a szociális ellátás
biztosítása érdekében Intézményi Társulást hoztak létre 2007. március 1. napjával.
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Az Intézményi Társulás jogutódjaként 2013. július 1. napjától Gyomaendrőd
Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás- önálló jogi személyként - tartja
fenn a TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT-ot.
Az intézmény szakmai feladatait az 1993. évi törvény – A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek
szabályozzák. A törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése
érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit,
szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének
garanciáit.
A Térségi Szociális Gondozási Központ feladata a társult települések közigazgatási területén
élők körében felmerülő szociális igények és szükségletek kielégítésében való részvétel,
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások biztosítása által. Idősek tartós
elhelyezése vonatkozásában az ellátási terület kiterjed egész Magyarország területére, tehát az
ország bármely részén élő igénylőtől fogadunk elhelyezési kérelmet.
A település szociális ellátási formái közt szerepel a személyes gondoskodást nyújtó ellátás. E
szolgáltatásokat azok az egyének, családok veszik igénybe, akik a társadalmi-, gazdasági
körülményeik, illetve koruk és egészségi állapotuk miatt nem képesek saját erőből önmaguk
létfenntartásáról, mindennapi életvitelükről gondoskodni.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítására a települési önkormányzat az 1993.
évi törvénynek (SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL) megfelelően
Szociális Gondozási Központot működtet. A gondozási központ a társult települések
lakosságának szükséglet-felmérése alapján alakítja ki szolgáltatási formáit, jogszabályi
keretek között. A gondozási központ létrejöttét, valamint gyors ütemben történő fejlődését az
indokolta, hogy az idős emberek részéről fokozottan jelentkeztek a gondozás iránti igények,
ezért keresni kellett azokat a gondozási módszereket és formákat, amelyek az egyre növekvő
igényeket differenciáltan elégítették ki, mindenkor az idős ember egészségi, szociális és
pszichés állapotához alkalmazkodva.
A pénzügyi nehézségek ellenére, önkormányzatunknak sikerült megteremtenie egy
elfogadható színvonalú szolgáltatásnyújtást, de alkalmazkodnia kell folyamatosan a változó
pénzügyi környezethez.
Szervezetünk Humán szolgáltató intézményi kategória közé sorolható, amely a szakmai
értékek köré szerveződik. A hierarchia szakmai tekintélyalapú, és nem annyira formalizált. A
normák és a viselkedés szakmai értékeken alapulnak. A teljesítmény-értékelés alapja nem a
teljesítmény, hanem a szakmai értékek, az ellátottak elégedettségének mértéke.
Szervezetünk önkormányzatok társulása által fenntartott szociális szolgáltató intézmény.
Az intézmény tevékenysége a város életében ismert, kapcsolatrendszere jól működik, ezt a
gyakorlatban jelzések sorozata támasztja alá.
A gondozási központ a személyes gondoskodás szociális alapszolgáltatásainak, valamint
szakosított ellátásainak nagy területét felölelő feladatok biztosításával foglalkozik, mindenkor
a rászorulók bio-, pszicho-, szociális szükségleteihez igazítva e szolgáltatásait. Tehát
szervezetünk azon feladatok széleskörű tárházát biztosítja a települések lakosai számára,
melyeket a szociális szükségletfelmérés után alakított ki.
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A Térségi Szociális Gondozási Központ szervezetének tevékenységei a személyes
gondoskodás:
 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSAI –nak, valamint
 SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSAI –nak nagy területét öleli fel.
A szakosított ellátás keretében az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális
helyzetük miatt rászorult személyeket – ha az alapszolgáltatás keretében nem lehet
gondoskodni róluk – a gondozási szükségletüknek megfelelően kell gondozni idősek
otthonában,vagy átmeneti elhelyezésben.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást
igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli, vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

Az átmeneti elhelyezést biztosító egység a Térségi Szociális Gondozási
Központ integrált szervezetén belül – GYOMAENDRŐD, BLAHA LUJZA U. 2-6. szám alatti
telephelyén látja el feladatát 2002. október 1. napjától.
Szervezeti egységünk az intézményi kategóriák közül átmeneti elhelyezést biztosító ápolást-,
gondozást nyújtó intézmények közé sorolható, gondozóház. Az átmeneti elhelyezést biztosító
egység 10 fő részére biztosítja bio-, pszicho-, szociális szükségletnek megfelelő ellátást annak
érdekében, hogy az ellátott minél előbb visszatérhessen megszokott környezetébe.

A SZAKMAI PROGRAM HATÁLYA
A szakmai program a fenntartó által történő jóváhagyás napján lép hatályba.
A szakmai programot a szakmai program egyes elemeinek megváltozása, módosulása esetén
módosítani kell.
A szakmai program személyi hatálya kiterjed az ellátottakra, valamint az intézmény szakmai
működtetésében, szolgáltatásai nyújtásában közreműködő személyekre.
A szakmai program területi hatálya a gondozóházi ellátásra terjed ki.
A SZAKMAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGA
A szakmai program nyilvános. A nyilvánosságra hozatal a következőképpen történik:
 kifüggesztésre kerül az intézményi egységek hirdetőtábláján –
ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÓ
 lakógyűlés alkalmával felolvasásra kerül a lakók számára –
SZÓBELI TÁJÉKOZTATÓ
 munkaértekezlet alkalmával felolvasásra kerül a munkatársak számára –
SZÓBELI TÁJÉKOZTATÓ
A szakmai program módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni kell.

A PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, A LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK, A
NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSELEMEK, TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA
Az önkormányzati társulás területén élők között ismert és kedvelt ellátási forma az
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás. Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya
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településeken egyaránt jellemző a fogyó népesség, a lakosság elöregedése, a munkanélküliek
magas száma, illetve az aktív korú személyek elvándorlása.
Az ellátási forma azok számára nyújt segítséget, akik önmagukról betegségük, vagy
szociális körülményeik miatt átmenetileg nem tudnak gondoskodni és otthonukban
gondozásuk nem megoldható – például egy műtét, vagy hosszabb kórházi kezelés után.
Átmeneti ellátásban részesülő gondozottaink számára napi 24 órás ellátást biztosítunk.
Szakképzett gondozóink, a rendszeres orvosi ellenőrzés, a gondos ápolás mind garanciát
jelentenek arra, hogy ellátottaink szakszerű ellátásban részesüljenek, lehetőségeikhez képest
mihamarabb elhagyhassák az intézményt és otthonukban, esetleg alapellátási szolgáltatás
igénybevétele mellett élhessenek tovább.
Célunk, hogy munkánkat magas szakmai színvonalon végezve minden segítséget meg
adjunk ellátottainknak ahhoz, hogy újra képessé váljanak az önálló életvitelre otthonukban.
Amennyiben az ellátást igénybe vevő állapotában, vagy körülményeiben olyan negatív
irányú változás történik, ami meggátolja abban, hogy visszatérjen saját környezetébe és
önállóan éljen a továbbiakban lehetősége van arra, hogy tartós bentlakásos intézményi
elhelyezését kérje.

ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ EGYSÉG
SZOLGÁLTATÁSAI, CÉLJA ÉS FELADATA
A szolgáltatás feladata, hogy az intézmény alapdokumentumában – alapító okiratában
– meghatározott ellátást biztosítsa az idősek gondozóházában az ellátottak részére.
Szervezeti egységünk feladata, hogy a szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az
megfeleljen az intézményi működést szakmailag is érintő szabályozásnak, így
 jelen Szakmai Programnak
 Alapító Okiratnak
 Szervezeti és Működési Szabályzatnak – SZ. M. SZ.
 Házirendnek, valamint
a jogszabályban meghatározott szakmai szempontoknak, az ott meghatározott feladat-ellátási
követelményeknek.
Az Átmeneti elhelyezést nyújtó egységében 10 férőhelyen biztosítjuk az igénylők
átmeneti elhelyezését.
Szolgáltató egységünkben átlagos ápolást –gondozást biztosítunk. Az elhelyezés 2-4 ágyas
szobákban történik, figyelembe véve a törvényi előírást, mely szerint biztosított az egy főre
eső 6 m2 –nyi lakótér.
Az intézményi ellátás keretében teljes körű ellátást biztosítunk a lakók részére, így
 fizikai ellátás
 egészségügyi ellátás
 mentális gondozás
 foglalkoztatás
 érdekvédelem
A gondozás elemei nem válnak el élesen egymástól éles határral, és csak együttes meglétük
tehet eleget ma már a korszerű gondozás követelményeinek. Az elemek sorrendje és az
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intenzitásnak mértéke mindig az ellátott igényeihez, szükségletéhez kell, hogy igazodjon. A
szociális szakembernek szem előtt kell tartani azt az elvet, hogy a szükségletkielégítő
tevékenységet az ellátottak számára mindig az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett
kell elvégezni.
Az átmeneti elhelyezés célja, a városunkban és a társult településeken élő, saját
maguk ellátására – egészségi állapotuk romlása, vagy szociális körülményeik miatt átmenetileg nem, vagy csak segítséggel képes emberek magas szakmai színvonalon történő
ellátása, lehetőség szerinti rehabilitációja annak érdekében, hogy mielőbb visszatérhessenek
saját környezetükbe.

AZ ELLÁTOTTAK KÖRE
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézménybe az az időskorú, vagy 18. évét betöltött
személy vehető fel, aki önmagáról otthonában betegsége, vagy egyéb körülményei miatt
időlegesen nem képes gondoskodni és nincs olyan személy, aki róla gondoskodna. Az ellátás
időtartama 1 év, ami az intézmény orvosának javaslatára, különösen indokolt esetben újabb
egy évvel meghosszabbítható.

ELLÁTOTTAK ÁLTALÁNOS DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐI
Az átmeneti elhelyezésben részesülő ellátottak többsége idős korú. Kevés számban előfordul
olyan ellátott is, aki nyugdíj korhatár alatti, de társas kapcsolatainak hiánya, illetve rendkívül
rossz szociális körülménye miatt a kórházi kezelés után nem bocsátható otthonába, ezért az
átmeneti elhelyezésben nyújtott egészségügyi, gondozási tevékenység (mintegy rehabilitáció)
által válik újra képessé az önálló életre.
Az ellátási formát igénylők körében nagy százalékban előfordul az alacsony jövedelem, a
család, mint természetes támasz hiánya, illetve a szociálisan hátrányos helyzet.

ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő illetve törvényes képviselőjének
kérésére, indítványára történik.
Az intézményvezető az ellátásra vonatkozó igényt (kérelmet) a kézhezvétel napján
nyilvántartásba veszi, és írásban vagy szóban értesíti az ellátást igénybe vevőt, illetve
törvényes képviselőjét a kérelem nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás
elvégzésének időpontjáról. Az átmeneti elhelyezés előtt ELŐGONDOZÁS-t végzünk,
amelynek során az előgondozást végző személy tájékozódik az intézményi ellátást igénylő
életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott
szolgáltatás biztosítása érdekében. Továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi
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elhelyezésre. Az előgondozással egyidejűleg átadja a házirendet és az ellátásra vonatkozó
megállapodás tervezetét.
INTÉZMÉNYI ELHELYEZÉS
Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult és
hozzátartozója, törvényes képviselője számára:
 Az intézményben biztosított ellátás tartamáról és feltételeiről,
 Házirendről
 A térítési díj megállapításával és fizetésével kapcsolatos ügyrendről
 Az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, amely az ellátással összefüggésben
van
 A jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról, a látogatás, távozás,
visszatérés rendjéről
 A panaszjog gyakorlásának módjáról
 Az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, a mulasztás következményeiről
 A jogosult jogait és érdekeit képviselő szervezetekről
Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel
megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza:
 Az intézményi ellátás időtartamának megjelölését
 A nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét
 A személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat
 Az intézményből való távollét idejére fizetendő térítési díjra vonatkozó
rendelkezéseket
 Az ellátott természetes személyazonosító adatait
 Az intézményi jogviszony megszűnésének lehetséges módjait
Az ellátott (törvényes képviselője), és hozzátartozója köteles a nyilvántartások vezetéséhez
szükséges adatokról nyilatkozni, a szükséges adatokat bemutatni. Továbbá köteles az
adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul közölni az intézményvezetővel.

TÉRÍTÉSI DÍJAK
Megkülönböztetünk személyi térítési díjat, valamint intézményi térítési díjat.
Az intézményi térítési díjat a fenntartó a szolgáltatási önköltség alapján határozza meg.
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja – intézményi térítési
díj – a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A személyi
térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
Személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének 60%-át,
illetve az ellátási formára megállapított intézményi térítési díj összegét.
Az ellátást igénylő vagy más személy nyilatkozatban vállalhatja az intézményi térítési díjjal
azonos összegű személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem kell a jövedelmet
vizsgálni. Nyilatkozatban vállalhatja továbbá az intézményi térítési díj és a személyi térítési
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díj közötti különbözet megfizetését is. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen
módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési
díjat megfizető más személy nem tenné meg.
A térítési díj fizetésére kötelezett személy a térítési díjat tárgyhónap utolsó napjáig köteles
befizetni az intézmény számlájára.
Azon ellátottak részére akiknek – meghatalmazás alapján - a letétkezelő ügyintéző veszi át a
nyugdíját, az ügyintéző fizeti be az intézmény számlájára az aktuális térítési díjat.
Amennyiben az ellátást igénybe vevő/a díjfizetésre kötelezett, a személyi térítési díj fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével
felszólítja a hátralék kiegyenlítésére.
Ha a határidő eredménytelenül telt el az intézmény vezetője a kötelezett nevét lakcímét és a
fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.
Az előzőekben említett nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévente
tájékoztatja a fenntartót a térítési díj hátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése
érdekében.
Ha a jogosult, vagy a díjfizetésre kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak
csökkentését, illetve elengedését kéri, akkor e kérésével az intézmény fenntartójához
fordulhat, aki dönt a személyi térítési díj összegéről.
A letétkezelő ügyintéző a fizetendő személyi térítési díj összegét, a fizetési kötelezettség
teljesítését, valamint a hátralékot nyilván tartja.

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL NYÚJTOTT GONDOZÁSI – ÁPOLÁSI
TEVÉKENYSÉGEK KÖRE, RENDSZERESSÉGE
Ellátottaink számára a nap 24 órájában biztosítunk gondozást, ápolást, felügyeletet.
Beköltözést követő egy hónapon belül közösen egyéni gondozási tervet készítünk, amely
tükrözi a gondozott általános, fizikai, egészségi és mentális állapotát, ismerteti a várhatóan
felmerülő problémákat, a kitűzött gondozási célokat. Az elkészített terv alapján segítjük a
mindennapos tevékenységek elvégzését / személyi higiénia biztosítása, a közvetlen
lakókörnyezet rendben tartása, hely- és helyzetváltoztatás /.
Ha az ellátott állapotában változás történik, a tervet felül kell vizsgálni és újat készíteni.
A fizikai ellátásban és a foglalkoztatásnál támaszkodni kell a még meglévő
képességekre, önállóságra, növelni kell az ellátott önbecsülését. Segíteni kell abban, hogy az
önálló életvitelhez szükséges képességei visszatérjenek, erősödjenek.
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A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA
FIZIKAI ELLÁTÁS

Szervezeti egységünk az ellátottak részére a jogszabályi előírásoknak megfelelő fizikai
ellátást biztosítja. A feladatellátás keretében biztosítjuk az ellátott szükségleteihez,
állapotához igazodó ápolási, gondozási feladatok, tevékenységek ellátását.
A feladatellátás az ápolók, gondozók munkaköri leírása, a vezetők utasítása, valamint az
ellátottak igénye szerint történik. A feladatokat az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett
kell elvégezni.
A fizikai ellátás magába foglalja a
 szűkebb-, tágabb környezetet
 textíliát
 élelmezés-t
SZŰKEBB-, TÁGABB KÖRNYEZET

A fizikai biztonság érdekében igyekszünk olyan környezetet kialakítani, hogy a lakó
könnyen tudjon tájékozódni, mozogni mind a lakószobájában, mind pedig az otthon bármely
részén.
Az intézményben a technikai megoldások is ezt a célt szolgálják. A biztonságos
közlekedésüket a küszöböktől mentes, kapaszkodókkal felszerelt folyosók és a három oldalról
megközelíthető kádas fürdők biztosítják.
TEXTÍLIA BIZTOSÍTÁSA

A lakók az átmeneti ellátásban a saját ruházatukat használják.
Az intézmény, a lakók textíliával való ellátása keretében, valamint a személyi higiéné
biztosítása érdekében
 lakónként három váltás ágyneműt
 a tisztálkodást segítő három váltás textíliát
 a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat és eszközöket, az incontinens lakók
ellátásához szükséges anyagokat – inkontinencia betét -, és eszközöket szükség szerint
biztosítja.
RUHÁZAT, TEXTÍLIA TISZTÍTÁSA

A ruházat és textíliák tisztításáról, javításáról, vasalásáról az intézmény gondoskodik.
Amennyiben ezt a tevékenységet az ellátott maga szeretné végezni, úgy arra is van lehetősége.
Használhatja saját megszokott mosószereit, vagy az intézmény által biztosított mosószereket.
Az önálló mosáshoz, teregetéshez a lakók részére szívesen nyújtanak segítséget a gondozók,
technikai dolgozók.
A ruházat és a textíliák javítása a technikai dolgozók segítségével kerül megoldásra a lakók
számára.
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AZ ÉTKEZTETÉS MEGSZERVEZÉSE – ÉLELMEZÉS
Az intézmény bentlakásos intézményeiben az étkeztetést a lakók életkori
sajátosságainak, valamint egészségi állapotának megfelelően az egészséges táplálkozás
követelményeinek betartása mellett biztosítja, ugyanakkor az ide vonatkozó szabályoknak
megfelelően nyújtja.
Az étlap összeállításánál figyelembe kell venni az idős szervezet tápanyagszükségletét, az
egyéni igényeket, a tájegységre jellemző és kialakult étkezési szokásokat, ezen kívül
figyelemmel kell lenni a változatosságra is.
Az ellátottak napi ötszöri étkezése biztosított, melyből egy alkalommal meleg ételt kapnak
lakóink, valamint heti kétszer, esetleg háromszor meleg vacsora is biztosított ellátottaink
számára.
Ha a lakó egészségi állapota indokolja, részére az intézmény – orvosi javaslatra – az orvos
előírásainak megfelelő étkezési lehetőséget biztosítja. Így például diéta (epekímélő, cukor,
fehérje, zsírmentes, tejmentes, tojásmentes, pépes), vagy gyakoribb étkezés a roborálás
részeként.
Fekvőbetegek ellátása során fokozott figyelemmel gondoskodunk a rendszeres
folyadékbevitelről.
A napi ötszöri étkezéshez szükséges kész ételeket az intézmény központi konyhájáról
szállítjuk és az egység tálalókonyhájából adagoljuk ellátottaink számára.
Az intézmény konyhája a HACCP minőségbiztosítási rendszer szabályai szerint működik.
Az önellátásra részben képes lakók számára az étkezés a kijelölt étkezőhelyiségben történik,
onnan az ételt a lakószobába bevinni nem szabad – csak kivételes esetben, ha az ellátott
egészségi állapota ezt indokolttá teszi.
Az egyéb élelmiszereket a hűtőszekrényben lévő névvel ellátott élelmiszertároló dobozban
kell tartani.
Az önellátásban segítségre szoruló lakók étkeztetése a szobákban történik, a gondozók
segítségével.
AZ ÉTKEZÉSEK IDŐPONTJAI
Reggeli:
730 - 830
Ebéd
1200 – 13 00
Vacsora
1730 - 1830

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
A bentlakásos intézmény lakói számára az intézmény biztosítja az egészségügyi
ellátást, melyben a szakemberek számára az ápolási protokollok nagy segítséget nyújtanak.
Az egészségügyi ellátás a gyógyító- megelőző ellátás alapelvéből indul ki, mely szerint a
megelőzés (prevenció) és a gyógyítás, valamint a rehabilitáció fogalma egymástól nem
választható szét.
Az egészségügyi ellátás keretében gondoskodik a lakó egészségmegőrzését szolgáló
felvilágosításról, rendszeres orvosi felügyeletéről, szükség szerinti ápolásáról, szakorvosi
ellátáshoz jutásáról, kórházi kezeléshez jutásról, a jogszabályban meghatározott
gyógyszerellátásról (alap-gyógyszerlista), gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról, azok
használatának megtanításáról.
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A SZÜKSÉGLETEK HIERARCHIÁJA
ABRAHAM MASLOW egy az emberi szükségletek hierarchiájára épülő motivációs
bázisú személyiségelméletet alkotott.
Maslow elmélete szerint létezik a szükségleteknek egy hierarchiája –
SZÜKSÉGLETHIERARCHIA -, mely az alapvető biológiai szükségletektől, a komplexebb
pszichológiai motivációkig terjed. Ezek csak akkor válnak fontossá, ha az alapvető
szükségletek már kielégülést nyertek. Az egyik szinten lévő szükségleteket legalább részben
ki kell elégíteni, mielőtt a felette lévő szint szükségletei jelentős meghatározóivá válnak a
cselekvésnek. Az egyén csak akkor lesz képes esztétikai érdeklődésére időt és energiát
szentelni, amikor könnyen kielégíthetők alapvető szükségletei.
Maslow öt fő szükségleti csoportot különített el, amelyek egymásra épülnek hierarchikusan. A
rendszer működésének alapelve az, hogy az életben maradást biztosító motívumok a
legerőteljesebbek. Ezek kielégítése nélkül magasabb rendű szükségletekkel nem foglalkozik
az ember. Bármelyik szint funkciójához az előző, megfelelő szintű, legalább 75-80%-os
kielégítése szükséges.
MASLOW SZÜKSÉGLET-HIERARCHIÁJÁNAK GÚLÁJA

Az ápolók, gondozók alapápolási feladatokat látnak el:
 a táplálkozás, a pihenés, a mozgás, mobilizálás, az ürítés és a higiénés
szükségletének szakszerű biztosítása
 a gondozott megfigyelése – pulzus, vérnyomás, légzés, testsúly, testhőmérséklet,
lábkörfogat -, az észlelt tünetek jelzése, állapotváltozások jelzése
 A beteg gyógyulásának elősegítése, az orvos utasításának megfelelő gyógyszerek,
injekciók beadása, műtét utáni sebellátás, sebkötözés, katéter zsákcsere
 Szakszerű ápolás, ágyneműcsere, pihenést szolgáló eszközök használata
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 Szakszerű öltöztetés, fürdetés, tisztálkodás segítése
 Haj-, és körömápolás
 A hely-, illetve helyzetváltoztatáshoz szükséges eszközök alkalmazása, az
alkalmazások megtanítása
 Terminális állapotban lévő beteg, a haldokló gondozott (az elhunyt) ellátása, a halott
körüli teendők ellátása
Az intézmény az ellátásban részesülők által rendszeresen szedett gyógyszerekből megfelelő
mennyiségű készletet tart (alap gyógyszerlista keretei között), továbbá az esetenként
előforduló akut egészségügyi problémák kezeléséhez szükséges gyógyszer- készlettel, illetve
baleset esetén az elsősegélynyújtáshoz szükséges kellékekkel, anyagokkal rendelkezik.
Az ellátottak tájékoztatást kapnak az intézmény által biztosított gyógyszerek köréről – az
ellátottak számára biztosított alap gyógyszerlista kifüggesztésre került hirdetőtáblán -, illetve
arról, hogy mely esetekben kell a gyógyszerekért térítést fizetni. Tehát intézményünk
biztosítja a lakók számára az alap gyógyszerlistán szereplő gyógyszereket. Aki a drágább
gyógyszert kívánja szedni, biztosítjuk számára a gyógyszerhez való hozzájutást, mely a
gondozott saját költsége – erről írásban nyilatkozik az ellátott.
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező ellátottaink számára a szakhatóság által
meghatározott gyógyszereket biztosítja intézményünk.
Az ellátottak részére a gyógyszer adagolását, az intézményi keretek között végezhető
beavatkozásokat a szakápoló személyzet végzi, ápolási protokoll útmutatása igénybevételével.
Az ellátottak által használt gyógyszerekről egyéni gyógyszernyilvántartó lapot –
gyógyszeradagoló füzet – vezetünk.
A gyógyszerelés rendjét és az ehhez kapcsolódó felelősségi köröket írásban kell szabályozni –
erre szolgálnak a munkaköri leírások.
A gyógyszerek adagolásának időpontjai: 8 óra, 14 óra, 20 óra. Ettől eltérő időpont szükség
esetén, valamint orvosi engedéllyel lehetséges.
A gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök nyilvántartása, valamint az ellátottakkal
kapcsolatos egészségi események (beteg kartont felváltva) számítógépes adatfeldolgozással
történik.
A kábítószernek minősülő gyógyszerek kezelésére, nyilvántartására, felhasználás
ellenőrzésére felelőst kell kinevezni. A kábítószernek minősülő gyógyszert a többi
gyógyszertől elkülönítetten zárt szekrényben, ezen belül zárt kazettában kell elhelyezni,
tárolni. A kábítószernek minősített gyógyszereket a fokozottan ellenőrzött szer nyilvántartó
lapon szükséges vezetni.

Intézményi orvosunk heti 4 órában egyszer tartja az orvosi vizitet, valamint a hét öt
munkanapján 16 óráig a lakóink egészségügyi ellátását biztosítja szükség esetén.
Amennyiben, ha a lakóink igénylik, így az intézmény orvosa helyett saját háziorvosa is
elláthatja gondozottunkat egészségügyi probléma esetén.
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A hét öt munkanapján 16 óra után, hétvégén, illetve ünnepnapokon orvosi ügyelet áll
rendelkezésre szükség esetén lakóink számára.
Az egészségügyi ellátás, illetve az ápoló/gondozó munka során a demens ellátottak
személyiségjogait a helyzetére való tekintettel fokozott védelemben kell részesíteni.
A lakók egészségi állapotát érintő változásokról, illetve a velük kapcsolatos jelentősebb
eseményekről szigorú számadású eseménynaplót, gondozási lapot, valamint szükség esetén
ápolási lapot vezet a bentlakásos intézmény.
Az ellátottak egészségügyi gondozását elősegítik a szervezeti egységünkben levő különböző
terápiás készülékek.
MENTÁLHIGIÉNÉS ELLÁTÁS – PSZICHÉS GONDOZÁS
A mentálhigiénés ellátás célja, az egyéni bánásmód eszközeivel olyan lelki egyensúly
megteremtése (megőrzése), mellyel a lakó képessé válik a megváltozott körülményekhez való
alkalmazkodásra. A mentálhigiénés tevékenység által hozzájárulunk az életminőség
megtartásához, javításához, a veszteségek feldolgozásához és a biztonságérzet kialakításához.
A mentálhigiénés ellátás feladata az otthonban élő idős embernél olyan személyiségszerkezet fenntartása, amely alkalmassá teszi őt arra, hogy belső lelki harmóniáját megőrizze,
környezetébe be tudjon illeszkedni és ott békében éljen.
A mentálhigiénés ellátás keretében végzett feladataink:
 A társas kapcsolatok kiépítése az otthonon belül, a családdal és a társadalommal
 A mentális irányítás
 A környezet ártalmainak megelőzése
TÁRSAS KAPCSOLATOK KIÉPÍTÉSE

Társas kapcsolatok az otthonon belül az otthon ellátottai és alkalmazottai, valamint
külső személyek között jönnek létre. Az ellátottak és az alkalmazottak közötti jó kapcsolat
feltétele az, hogy a lakók bizalommal legyenek a személyzet iránt. Az ellátó személyzet
minden esetben komoly, kiegyensúlyozott, türelmes, kedves és nem bizalmaskodó. Az ellátott
meghallgatására mindig módot kell találni, panaszát komolyan kell venni, ha szükséges,
megfelelően kell intézkedni.
A bizalom megnyerésének egyik döntő tényezője a titoktartás, ilyen magatartással a dolgozó
megnyerheti a rábízott emberek bizalmát. Az otthon dolgozóin keresztül nem kerülhet
nyilvánosságra az intézményben történt esemény. A szociális munka etikai kódex- ének
tartalma minden lakóra és az intézményben dolgozó személyre vonatkozik, annak
betartásáért, betartatásáért felelősséggel tartoznak.
Az otthonban élők közötti társas kapcsolatok sajátosan alakulnak. Az ellátottak körében igen
gyakori az izoláció (elkülönülés), mely az ellátottak alkalmazkodóképességének és
aktivitásának csökkenése miatt alakul ki.
Ezért a szakemberek segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátottak között baráti kapcsolatok
jöjjenek létre, és ne forduljanak elő értelmetlen viták, beilleszkedési zavarok.
A beköltöző személy fogadását körültekintően készítjük elő. Figyelembe vesszük az idős
ember csökkent alkalmazkodási képességét, szorongását és a környezetváltozás terheit.
KAPCSOLAT A CSALÁDDAL
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A szakdolgozók figyelemmel kísérik, hogy az ellátottakkal a család, régi ismerősök
tartják-e a kapcsolatot, érkeznek e hozzájuk látogatók, kapnak e levelet. Ha ez ritkul, vagy
elmarad, a szakemberek elősegítik a családi kapcsolatok visszaállítását, ápolását, fenntartását.
Amennyiben az ellátottak egészségi állapota lehetővé teszi, segítséget nyújtunk ahhoz, hogy
távollétüket a családjuk körében töltsék.

KAPCSOLAT A TÁRSADALOMMAL

Az otthon ellátottai jelentősen elszigetelődnek a társadalomtól. A mentálhigiénés
munkatárs tudatosan szervez olyan programokat, melyeken például iskoláskorú gyermekek
adnak műsort – generációk találkozása. Bevásárlásokat, városi sétákat, csoportos és egyéni
beszélgetéseket szervez igyekezve oldani a gátlásokat, elősegíteni az intézményen belüli
kapcsolatok kialakulását.
MENTÁLIS IRÁNYÍTÁS
A mentálhigiénés szakember valamint a szakdolgozók munkájuk során segítenek az
ellátottaknak a
 Függőség
 Szorongás érzésének és
 Öregségtudat, a betegségtudat kóros élményének leküzdésében
 Az izoláció felismerésében és leküzdésében
A lakók mentális gondozása folyamán fontos az
 Egyéni mentálhigiéné
o Beilleszkedés segítése
o Életinterjú felvétele
o Pszichés támogatás
o A hitélet gyakorlásához szükséges feltételek biztosítása
o A haldokló kísérése
 Közösségi mentálhigiéné
o Közösség- építés
o Kapcsolat-építés
o Programszervezés
Fontos a mentális gondozás folyamatában, hogy az ellátottakat individuumként kezeljük,
korának, képességeinek, egészségi állapotának megfelelően. Elengedhetetlen feladat a
szociális készségek megőrzése, fejlesztése, interperszonális konfliktusok kezelése.
A mentális ellátás folyamatáról a mentálhigiénés-munkatárs napra készen vezeti a
mentálhigiénés naplót, melyben nyomon követhetővé válnak a napi örömök, bánatok,
konfliktusok, és más események. Mindezen ismeretek az idősek otthona szakemberei számára
olvashatók, és a munkájuk segítését célozza.

FOGLALKOZTATÁS

14

Az emberi lét egyik fontos alapfeltétele, hogy rendszeres tevékenységet végezzen,
amely hozzásegíti ahhoz, hogy egészségesnek, fontosnak, hasznosnak érezze magát. Ez
hozzásegít az élet értelméhez, mely fokozottan érvényesül az idős embereknél, illetve a
mentálisan hanyatló személyeknél.
A foglalkoztatás célja a megmaradt képességek, készségek szinten tartása, fejlesztése.
Intézményi egységünkben a foglalkoztatás megtervezése, módszereinek elkezdése előtt már
az ellátottak otthonba kerülését megelőzve – előgondozás keretében -, valamint a beköltözést
követően a mentálhigiénés-munkatárs tájékozódik gondozási anamnézis formájában. Ez a
tájékozódás fókuszál az ellátott életmódjára, szokásaira, a foglalkoztatás szempontjából fontos
szükségletekre. Mindezen információkat beépítik az egyéni gondozási – foglalkoztatási terv
elkészítésébe, illetve megvalósításába.
A foglalkoztatás egyben terápia is a lakóknál, így a mentálisan hanyatló idősek számára is. A
hasznos időtöltés strukturálja a napot, kapaszkodót nyújt „elveszett” állapotban, közösségbe
integrál, és sok más mellett a kommunikációt segíti, az emlékezést motiválja.
A rekreációs tevékenység színtere az egész otthon, ahol minden szociális segítő a tőle
elvárható mértékben kiveheti részét e tevékenységből. Tehát elengedhetetlen, hogy az
együttműködés kölcsönösségen alapuló, egymást segítő – kiegészítő csoportmunkának kell
lennie, mindenkor szem előtt tartva az idős/demens ellátott speciális szükségleteit.
Rendszeresen a foglalkoztatási tervben meghatározott egyéni és csoportos (kis és nagy)
foglalkoztatásban vehetnek részt ellátottaink.
Szervezeti egységünkben a foglalkoztatás tovább tagolódik:
 ÁLTALÁNOS FOGLALKOZTATÁS

Elsősorban a térben és időben orientált elmével rendelkező idősek foglalkoztatása
történik ebben a kategóriában.
 DEMENS FOGLALKOZTATÁS

Demens ellátottak egyéni – személyre szabott -, és kiscsoportos foglalkoztatása
zajlik.
Mindkét foglalkoztatási forma esetén fontos a rendszeresség, az időtartam meghatározása,
betartása.
A foglalkozások alkalmával a memória frissítésére, élénkítésére, finommotorika fejlesztésére
kerül sor a még meglévő képességek felmérése után, annak figyelembe vételével..
Mindkét foglalkozásnál figyelembe kell venni, hogy minden egyes ember más- és más,
egyénre szabott feladatokat kell adni, egyéniségének, képességeinek, érdeklődésének
megfelelően. A foglalkoztatás egyben terápia is a lakók számára, így a demens gondozottak
számára is.
A jó, hasznos foglalkoztatás elemei:
 Stimulálja az érzékszerveket
 Megmozgatja az elmét
 Testet edzésben tartja
 Kreativitást serkenti
 Segíti pozitív módon az érzelmeket kifejezni
 Nem frusztrál, hanem sikerélményt nyújt, ezáltal az önbecsülést erősíti
 A megmaradt képességekre épít
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 Önkéntes, szórakoztató és az egyénre szabott
A foglalkoztatás során minden körülmények között adjuk meg a kellő tiszteletet, legyünk
következetesek az ellátott és a környezete között fellépő konfliktusoknak – a lehető
legtapintatosabb módon történő feloldásában.
A foglalkoztatás során kiemelt szempont az inger gazdag környezet, a memóriafejlesztő és
szinten tartó gyakorlatok alkalmazása, zeneterápia, a közös éneklés, aktív mozgás, tánc
kiscsoportos foglalkozások keretében. Heti két lakalommal csoportos átmozgató tornát
tartunk, ágyhoz kötött betegeink tornáztatását gyógytornász végzi. Heti egy-két alkalommal
szervezünk kisebb sétákat, ahová igyekszünk minél több tolószékes gondozottunkat is elvinni.
A mentális gondozás és a foglalkoztatás élesen nem választható el egymástól, együtt futnak a
gondozás folyamatában.
Mentálhigiénés munkatársunk minden évben elkészíti a foglalkoztatási ütemtervet havi, heti
lebontásban, mely tartalmazza az aktuális ünnepségek, névnapok, születésnapok megtartását.
Hagyományként, házi ünnepség keretében ünnepeljük meg minden hónapban az aktuális
névnapokat, születésnapokat, mely alkalomból tortával kedveskedünk lakóinknak.
Szabadidős programjaink finanszírozásában nagy segítséget nyújt a GYOMAENDRŐDI
IDŐSEKÉRT ALAPÍTVÁNY.

Hagyomány, hogy gyertya-gyújtással, közös megemlékezéssel, gyászmisével tisztelgünk
elhunytjaink előtt.
Minden ellátott részére hozzáférhető az intézményi könyvtár, amely könyvek témakörök
szerint találhatók meg, segítséget adva ezzel az érdeklődő ellátottak számára.
Szükség esetén lakógyűlést tartunk ellátottaink számára, ahol aktuális teendőket, problémákat
beszélünk meg interaktív formában.
Előnyként említhetjük programunkban, hogy az ellátási forma egy épületben működik az idős
otthoni ellátással, így annak közelsége számtalan előnnyel jár. A közös rendezvények, közös
foglalkozások, a közvetlen kapcsolatok nagyban hozzájárulnak ellátottaink mentális
egészségen megőrzéséhez.
Célunk, hogy ellátottaink minden nap érezzék, értük vagyunk, és szeretettel vesszük körül
őket. Az idősek tisztelete és a róluk való gondoskodás jelen társadalmunk fontos értékei közt
szerepel.
Az általános foglalkozás szervezett keretek között hétfőn, szerdán, valamint pénteken
történik, mindenkor az ellátottak szükségletéhez igazodva, igényeik figyelembe-vételével
történik. A foglalkozások külön naplóban dokumentálásra kerülnek.
Speciális rekreációs tevékenység történik intézményi egységünkben demens ellátottak
vonatkozásában, a hét öt munkanapja tekintetében kedd, illetve csütörtöki napokon. A
strukturált napirend kialakítása az idősek otthonában élők számára rendkívül fontos.
Megtervezésénél törekedni kell a mentálisan hanyatló idős ember személyiségének és egyéni
igényeinek (individuum) figyelembe vételére. Szükséges olyan rekreációs tevékenység
kialakítása, amely illeszkedik az egyén meglévő képességeihez, és kellő sikerélményt is jelent
számára. A rekreációs terv felállításánál elengedhetetlen a mentálisan hanyatló idős ellátott
életritmusának megfelelő időstrukturálás. A foglalkoztatás tervezésénél továbbá fontos
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figyelembe venni a demencia tüneteinek változatosságát, a speciális szükségleteket és a
rekreációs tevékenységben részt vevő ellátott teherbíró képességét. A demens idős személyek
mindennapjaiban fontos, hogy változatos programok valósuljanak meg, ugyanakkor stabil
környezet vegye őket körül. Elengedhetetlen biztosítani a foglalkozásokban részt vevők
számára a bizalom légkörének megteremtését. Demens ellátottak tekintetében elsősorban a
személyre szabott foglalkozások élveznek prioritást. A saját testi higiénia, az étkezés, az
öltözködés, a kontinencia kialakítása dementálódott betegek esetén, az egészséges életmód
szokásainak megvalósításában játszik szerepet. A személyre szabott foglalkoztatási
módszerek legfontosabb eszköze a személyes beszélgetés, melynek során a szociális
szakember olyan információkra tesz szert, amely lehetővé teszi azt, hogy az ellátott számára
kiválassza a legmegfelelőbb módszert, bio-, pszicho-, szociális szükségletéhez igazodva.
AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁSOK
Szervezeti egységünkben a fodrászati hajvágást külső, intézményünkkel szerződésben
álló vállalkozó végzi térítésmentes szolgáltatás formájában, igény szerint. Alapellátás
keretében hajmosás, hajvágás, szárítás térítésmentesen biztosított minden ellátást igénybe
vevő részére. Az egyéb szolgáltatás igénylése esetén térítési díjat kell fizetni, így a hajvágáson
kívül más, például dauert, hajberakást az ellátott maga téríti.
A férfiak borotválása hetente kétszer kötelező jellegű, valamint az individuális gondozás
értelmében igény és szükség szerint történik az ellátottak borotválása.
Az ellátottak körmének ápolását gondozónők végzik feladatkörükön belül. Szükség esetén, ha
az ellátott körmének ápolása szakembert igényel, abban az esetben manikürös-, pedikürös
szakember igénybevétele esetén az ellátott maga téríti e szolgáltatást.
Az intézmény orvosa heti egyszer négy órában – általában szerdai napokon – végzi
rendelését.
Az ellátottak rendelkezésére állnak televíziók, a közösségi helységekben kábel televíziós
szolgáltatás színesíti a lakók mindennapi életét, szórakozását. Valamint sajtótermékek állnak
rendelkezésre ellátottaink számára – Békés Megyei Hírlap, helyi sajtó.
A hitélet gyakorlásának lehetőségét intézményi munkatársakkal és külső segítőkkel
folyamatosan biztosítjuk.
SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉS ELLENÉBEN
A törvényben előírt szociális szolgáltatásokon túl térítés ellenében biztosítunk, illetve
megszervezünk minden olyan szolgáltatást, melyre lakóink igényt tartanak, így manikűr,
pedikűr, masszőr, fodrászat, mini vegyesbolt.
A magán telefonálási díjat a szolgáltató által meghatározott előfizetés szerinti percdíj alapján
kell megtérítenie a lakónak.

ÉRTÉK- ÉS VAGYONMEGŐRZÉS
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E tevékenység során az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 60-61. §-ait alkalmazzuk.
Ennek megfelelően a megőrzésre átvett tárgyakról tételes felsorolás alapján kimutatás készül.
Az érték megőrzése a Térségi Szociális Gondozási Központ – Gyomaendrőd, Mirhóháti út 15. szám alatti központi épületének páncélszekrényében történik.
Az értékmegőrzés az intézmény PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT melléklete – Az idegen
letétek kezelése, nyilvántartása – szerint történik.
A szolgáltató szervezet vezetője minden esetben biztosítja a szabályzat megismerését az
intézménybe történő felvételkor, az ellátást igénybe vevők, törvényes képviselők,
hozzátartozók, és gondnokok számára.
Az ellátottaknak joguk van értéktárgyaikat és készpénzüket maguknál tartani. Az otthon
kizárólag a letétben, elismervény ellenében, két tanú jelenlétében leadott értéktárgyakért és
készpénzért vállal felelősséget.
Az intézménybe behozott értékesebb tárgyakról – úgynevezett idegen eszközök leltárát kell
készíteni, a tulajdonos nevének feltüntetésével.

Az ellátást igénybe vevő készpénzének kezelése:
Az ellátottnak írásban kell nyilatkoznia az úgynevezett idegen letétek kezelésének
módjáról. Az idegen letétek alapvetően az alábbi formában jelenhetnek meg az intézménynél:
készpénz, takarékbetét, illetve tárgy formájában. Az idegen letétek kezelésére az intézményi
szolgáltatást igénybe vevő – ha cselekvőképességében korlátozó, vagy kizáró gondnokság
alatt áll, úgy törvényes képviselője – személyenként meghatalmazzák az intézményvezető
által megbízott gazdasági nővért. A meghatalmazás tartalmazza a meghatalmazó nevét, címét,
az átadott készpénz összegét, a takarékbetétkönyv sorszámát, abban elhelyezett összeg
nagyságát, és az átadott értéktárgyak felsorolását.

GONDOZHÓHÁZ KAPCSOLAT-RENDSZERE – TÁMOGATÓ RENDSZERE
Egy intézmény az átláthatóság szempontjából grafikusan is megjeleníthető, és ez által
meg lehet vizsgálni szükségleteit, az intézmény kapcsolatát más intézményekkel,
szervezetekkel. Az ecomap képszerűen mutatja be, hogy egy intézményen belül hol
jelentkeznek kötődések, feszültségek, valamint láthatóvá válik, hogy ki kit támogat. Ennek a
hálózati stratégiának az áttekintése azért célszerű, hogy ki lehessen választani azokat az
intézménnyel kapcsolatba kerülő személyeket, akik alkalmasak a pozitív változtatás
elősegítésére. Egy dinamikus összkép állítható össze azoknak a fontos területeknek a
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megjelenítésével, akik befolyásolják az intézmény életfolyamatát. Áttekintést nyújt az
energiák mérlegéről és az intézmény támogató rendszerének stabilitásáról vagy
gyengeségéről. Valamint a hálózati stratégia segítséget nyújt az intézmény önmaga
megismerésére, illetve más szociális szolgáltató szervezetekkel való összehasonlításra.
A mai, állandóan változó és fejlődő társadalomban szükséges és elengedhetetlen a szervezeti
élet újragondolása, annak fejlesztése. Fontos szem előtt tartani azt, hogy a változásoknak a
szervezet meglévő képességeire kell épülniük, a szakmai kultúra rendszerébe illeszkedve.
Az Idősek Otthona az ellátás minél magasabb színvonalú megvalósulása érdekében
kapcsolatot tart mindazon társadalmi-, érdekképviseleti szervezetekkel, társintézményekkel,
melyekkel történő együttműködés az idős ellátottak életminőségének javulásához járul hozzá.
Intézményi egységünk munkája során együttműködik, és folyamatos munkakapcsolatot alakít
ki az állami, társadalmi, egyházi, valamint az államigazgatási szervekkel.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FENNTARTÓ ÖNKORMÁNYZATOK – POLGÁRMESTERI HIVATAL
KORMÁNYHIVATAL –
JÁRÁSI HIVATAL
ELLÁTOTTAK
CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT
HOZZÁTARTOZÓK
„GYOMAENDRŐD IDŐSEKÉRT” ALAPÍTVÁNY
REFORMÁTUS SZERETETOTTHON (GYOMAENDRŐD)
MOZGÁS-, ÉS HALLÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE
REGIONÁLIS – MEGYEI TÁRSINTÉZMÉNYEK
A TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPSZOLGÁLTATÁST, VALAMINT SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST
BIZTOSÍTÓ EGYSÉGEI
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK – SZAKRENDELŐK, KÓRHÁZAK
CIVIL-, ÉS TÁRSADALMI SZERVEZETK
VÖRÖSKERESZT
KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS
MUNKAVÁLLALÓK

Az együttműködés módja:
Együttműködés az intézmény fenntartójával:
Az intézmény-fenntartóval való együttműködés többoldalú. Kiterjed a:
o költségvetési, így pénzügyi és gazdasági tevékenységre, e tevékenység ellenőrzésére
o szakmai feladatellátás nyomon követésére, ellenőrzésére

19

o szakmai program szerint működésre
Együttműködés más szociális bentlakásos intézményekkel:
A más szociális intézményekkel való együttműködés célja a szociális ellátórendszer
rugalmas együttműködése, mely megvalósul a kölcsönös párbeszédben, szakmai
ismeretátadásban, az ellátottaknak legjobban megfelelő- bio-, pszicho-, szociális
szükségleteihez igazodó - szociális intézményi elhelyezés megkeresésében. Az intézmények
kölcsönösen tájékoztatják egymást az általuk szerzett tapasztalatokról, és az alkalmazott új
módszerekről, eredményekről.
A helyi gyámhivatallal:
o gondnokság alá helyezés
o környezettanulmány elkészítése
o gondnokolt ügyében való közreműködés
Egyházzal való együttműködés keretében:
o

adományok szerzése és célzott szétosztása

o

hitélet gyakorlása feltételeinek megteremtése

o

az otthonban, kórházban ápolt ellátottak számára lelki vigasz nyújtása

Civil szervezetekkel:
o programok közös szervezése, lebonyolítása
o adományok gyűjtése és fogadása
Megyei és Városi Bírósággal: az ellátott érdekeinek ügyében való közreműködés
Az intézmény a hatékony működése érdekében együttműködik különösen:














Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya települések önkormányzatai, polgármesteri
hivatalaival
Térségi Szociális Gondozási Központ minden gondozó egységével
Városi Egészségügyi Intézettel
Háziorvosokkal, körzeti nővérekkel
Otthonápolási Szolgálattal
Civil szervezetekkel: - Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány
- Hétszínvirág Tüskevár Bt.
Békés megyében és azon kívül működő Kórházak, Rehabilitációs intézményekkel
Egyházakkal: -Református Egyház Lelkészi Hivatal, Szeretetotthon
-Római Katolikus Egyház
-Evangélikus Egyház
Területileg illetékes Ellátottjogi, Betegjogi, Gyermekjogi képviselőkkel
Hajléktalanokat ellátó intézményekkel
Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályával
Békés megyei Kormányhivatal Járási Foglalkoztatási Hivatalával
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Szociális Szakmai Szövetséggel
Emberi Erőforrások Minisztériumával
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal
SZIME Békés Megyei Tagozatával
Békés Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatósággal
Fogyatékkal élők érdekvédelmi és más társadalmi szervezeteivel
Békés megyei Fogyatékosokat képző Oktatási Intézményekkel
Európai Uniós és hazai pályázat kezelő szervezetekkel

AZ ELLÁTOTTAK ÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK JOGAINAK
VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
Az intézmény vezetője gondoskodik az intézményen belül az ellátottak és az ellátást
végzők emberi és állampolgári jogainak érvényesüléséről.
Ennek egyik alapfeltétele, hogy mindkét fél tisztában legyen a saját és a másik fél jogaival.
Az intézmény vezetője biztosítja e jogok és az intézmény kötelezettségének ismertetését. A
tájékoztatás alapdokumentuma a szociális törvény, a szociális munka etikai kódex-e és az
ezek felhasználásával készített házirend.
A szociális munka etikai kódex-ét az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők, valamint az
együttműködő intézmények, szervezetek számára hozzáférhetővé tesszük.

AZ ELLÁTÁST IGÉNYBE VEVÖK JOGAINAK ÉRVÉNYESÜLÉSE –
AZ ELLÁTOTTAK JOGAINAK VÉDELME
Szervezeti egységeink az általuk biztosított szolgáltatásokat oly módon végzik, hogy
figyelemmel legyenek az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan
és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel – az élethez, emberi méltósághoz, a
testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való joga.
Az egység vezetőjének felelőssége, hogy az ellátást igénybe vevő adataira-, magánéletére-,
egészségi állapotára-, személyes körülményeire-, jövedelmi viszonyaira-, szociális
rászorultság tényére vonatkozó információkról illetéktelen személy, vagy más ellátást igénybe
vevő ne szerezzen tudomást. Valamennyi munkavállaló feladata az ellátást igénybe vevők
esetében az egyéni bánásmód követelményeinek tiszteletben tartása. Az egység valamennyi
dolgozója a szociális munka etikai kódexének megfelelően bizalmasan kezelik a személyes
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információkat, az ellátottak iratanyagát és személyes dokumentumait megfelelő módon
tárolják.
Az ellátásban részesülő személy jogainak, érdekeinek érvényesítésére az intézmény keretén
belül az Érdekképviseleti Fórum áll rendelkezésre, melynek működését a házirendben
szabályoztuk.
Ha az ellátott jogainak, érdekeinek érvényesítésére nem képes, az intézmény vezetője
intézkedés megtételét kezdeményezi a lakóhely szerint illetékes gyámhivatalnál. Ezen
túlmenően segítségnyújtás érdekében felveszi a kapcsolatot az ellátott-jogi, szükség esetén a
beteg-jogi képviselővel.

ELLÁTOTTAK JOGAI
Az intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére,
egészségi és mentális állapotára tekintettel az intézmény által biztosított teljes körű ellátásra,
valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás,
szolgáltatás igénybevételére.
Az ellátottnak a szociális szolgáltatások biztosítása során joga van az egyenlő bánásmódhoz.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával
kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez.
Az ellátást igénybe vevőnek nyújtott szolgáltatások alkalmával, figyelemmel kell lenni az
alkotmányos jogok (különösen az élethez, emberi méltósághoz, testi épséghez, testi-lelki
egészségéhez) maradéktalan és teljes körű biztosítására.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem.
Az intézmény nem korlátozhatja az ellátottat, a személyes tulajdonát képező tárgyai, illetve
mindennapi használati tárgyai használatában, kivéve a házirendben meghatározott tárgyak
körét. Az erre vonatkozó korlátok helyhiány miatt kerültek beiktatásra és ezzel kapcsolatban
az előgondozás során, kell tájékoztatást adni.
Az intézményvezetőnek gondoskodnia kell az ellátást igénybe vevők intézménybe bevihető
vagyontárgyainak, személyes tárgyainak és értékeinek megfelelő és szükség esetén
biztonságos elhelyezéséről.
Az ellátottnak joga van az intézményen belüli és intézményen kívüli szabad mozgásra,
figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára. Az intézményen kívüli és belüli
mozgások rendjét a házirend tartalmazza, illetve ezekről felvételi elbeszélgetés során kell
tájékoztatást adni.
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Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartásához, rokonok,
látogatók fogadásához. A látogatások részletes rendjét a házirend tartalmazza.
Amennyiben az ellátást igénybe vevő egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva
közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézmény vezetője segítséget
nyújt ebben, illetve értesíti az ellátott-jogi-, szükség esetén a beteg-jogi képviselőt. Panasz
esetén az intézmény vezetője 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni panasz
kivizsgálásának eredményéről.

PANASZKEZELÉS
Az intézményvezető 15 napon belül a panasztevőt írásban értesíti a panasz kivizsgálásának
eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a
panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc
napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.
A szociális ellátások igénybevételével kapcsolatos problémák, szolgáltatási hiányok, az
ellátottakkal való bánásmód sérelmezése esetén a szolgáltatás vezetőjéhez lehet fordulni
panasszal, szóban vagy írásban. A panasz megfogalmazásában, intézésében segítséget
nyújthat az ellátott-jogi képviselő.

Az ellátást igénybe vevőnek joga van az állapotának felülvizsgálatával kapcsolatos
információk megismerésére a felülvizsgálatot megelőzően, illetve követően írásban.
Az ellátó köteles biztosítani, hogy az ellátott egészségi állapotával, személyes
körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe
vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az
ellátást igénybe vevő szociális rászorultságának tényére.
Intézményi egységeinkben biztosítjuk a panaszjog gyakorlásának lehetőségét. „Észrevételi
láda” nyújt segítséget az ellátottak észrevételeinek összegyűjtésében. Tehát nemcsak szóbeli
észrevételekre van lehetőség, hanem írásban, akár névtelenül jelezhetik problémáikat és
elismerő észrevételeiket az ellátottak.

KAPCSOLATTARTÁS JOGA ÉS A SZABAD MOZGÁSHOZ VALÓ JOG
Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók
fogadására. Az intézményi házirendszabályozza a látogatás rendjét, de az abban
meghatározottak szerint lehetőség van a látogatási időn kívüli kapcsolattartásra is. Így például
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a súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette
tartózkodhasson.
Az ellátottnak joga van az intézményen belüli és kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját
és társai nyugalmára, biztonságára. A házirend határozza meg az intézményből történő
távozás és visszatérés rendjét.

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG
A szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor tájékoztatni kell a kérelmezőt. A
tájékoztatás kiterjed a szolgáltatás tartalmára és feltételeire, a fizetendő térítési díjra, a
megállapodásban foglalt feltételekre, a hozzátartozókkal való kapcsolattartás módjára, a
házirendben foglaltakra, az intézményi jogviszony megszűnésének eseteire, a panaszjog
gyakorlásának módjára.
Az ellátás megkezdésének időpontjáról az intézmény vezetője értesítést küld.
A bentlakásos intézményekben a betegek/ápolásra szorulók alapvető joga, hogy egészségi
állapotukról általános jelleggel folyamatos tájékoztatást kapjanak.

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPECIÁLIS JOGAI
A fogyatékkal élő személyeknek olyan szolgáltatást kell biztosítani, amelynek során egyéni
gondozásban részesül, képességeit, készségeit megfelelő módon fejlesztik, illetve az
állapotának fenntartására és javítására törekednek.
A szolgáltatást végzők tiszteletben kell, hogy tartsák a fogyatékkal élő személy életvitelével
kapcsolatos saját döntését, önrendelkezését, segítik társadalmi integrációját, kapcsolatainak
alakítását.
A bentlakásos intézményben lakónak joga van az állapota felülvizsgálatával kapcsolatos
információk megismerésére.

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁST VÉGZÖK JOGAINAK VÉDELME
Az intézmény-fenntartó és az intézményvezető felelőssége, hogy az intézményben
foglalkoztatott munkavállalók megkapják a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést, az
emberi méltóságuk és személyiségi jogaik tiszteletben tartását, munkájuk elismerését és
megfelelő munkavégzési körülményeik biztosítását.
Az intézményben az esetleges veszélyhelyzet kezelésére (ellátást igénybe vevők részéről) – a
szolgáltatásban foglalkoztatottak védelme érdekében – a belső utasításban foglaltak szerint
kell eljárni.
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Az intézmény szervezetének munkavállalói közfeladatot ellátó személyek, így az intézményi
ellátás keretében foglalkoztatott vezető ápoló, egészségügyi koordinátor, mentálhigiénés
munkatárs, gondozó, ápoló. Az ilyen, fokozottabb veszéllyel járó munkakörökben
foglalkoztatott személyeket szükséges magasabb szintű védelemben részesíteni az ellenük
irányuló erőszakos cselekményekkel szemben.
Dolgozóink munkájukat az etikai kódex elveinek megfelelően végzik. Munkavégzésük során
felelősségük, hogy saját kompetenciájukon belül a legjobb tudásuk szerint nyújtsák a
szolgáltatásokat. Ezért megilleti őket, hogy az ellátottak részéről is megkapják a
munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és
személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék.
Munkatársaink jogorvoslatért a vezetőséghez, vagy a Szociális Szakmai Szövetség keretén
belül működő Etikai Kollégiumhoz fordulhatnak abban az esetben, ha az ellátottak velük
szemben erkölcstelen magatartást tanúsítanak, minősíthetetlen hangnemet használnak,
fenyegetéssel vagy más eszközzel félelemben tartják őket.
Az intézményben munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók jogos érdekeik
védelme miatt az intézmény vezetőjéhez, a Közalkalmazotti Tanácshoz fordulhatnak.
A felmerült panaszt írásban kell benyújtani a dolgozók érdekképviseletét ellátó fórumhoz,
mely a Közalkalmazotti Szabályzatban foglalt eljárásnak megfelelően, az intézkedéséről
írásban tájékoztatja a panasztevőt.

MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ SZERVEZETI ADATOK
A Térségi Szociális Gondozási Központ szervezetét az intézmény vezetője irányítja.
Az Idősek Gondozóháza ápolást-, gondozást nyújtó szociális szolgáltató intézmény, mely a
gondozási központ egyik szervezeti egysége.

Az egység szakmai irányítását legfelsőbb szinten a gondozási központ intézmény vezetője
végzi. A szakmai és technikai feladatokat a vezető ápoló irányítja. Az egyes munkakörökben
távollévő dolgozók helyettesítése a munkaköri leírásokban kerül meghatározásra, illetve az
intézményvezető aktuális intézkedése és írásbeli megbízása alapján történik.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladati és működésük
feltételei az 1/2000. (I.7.) SZ.CS.M. rendeletnek megfelelően biztosított.
A különböző munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók tevékenységüket a Szervezeti és
Működési Szabályzat-ban, illetve a munkaköri leírásban meghatározottak szerint végzik.
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Személyi Feltételek

Orvos

heti 4 óra

Gondozó – ápoló

2 fő

Technikai dolgozó (takarító
– karbantartó személyzet)

2 fő

Az intézmény közalkalmazottai vonatkozásában a munkáltatói jogkört tejes egészében az
intézmény vezetője gyakorolja.
Szervezeti egységek résztvevői a munkavállalók, az általuk betöltött szerepük szerint
egymáshoz képest mellérendelt, vagy alá- és fölérendelt viszonyban állnak. Az alá- és
fölérendelésen alapuló (hierarchikus) viszonyban a feletteseknek jogában áll a beosztottaknak
utasításokat kiadni.
A vezető ápoló irányítása alatt áll az ápolási-, gondozási egység (szakdolgozók), és a
tisztaságot biztosító csoport (technikai személyzet), valamint a karbantartó.
Új munkatárs felvétele esetén szervezeti egységeinkben a betanítást az adott munkakörben
legnagyobb tapasztalattal rendelkező dolgozó végzi. Az idősek otthonaiban folyó zavartalan
kiegyensúlyozott feladatellátásért közvetlenül az egység vezetője a felelős.
A korszerű gondozás szükségessé teszi azt, hogy az idős és beteg gondozásával foglalkozó,
velük kapcsolatba kerülő személyzet személyisége alkalmas legyen erre a feladatkörre.
A szociális területen dolgozó szakemberek és technikai dolgozók etikus és humánus
magatartása alapvető követelmény. A törődésnek és gondoskodásnak szakértelemmel és
magasrendű etikai szemlélettel ötvöződő természetes készségnek kell lennie. Munkánk
folyamán elengedhetetlen lelki képesség az empátia. A csoportos empátia készsége hasznos
lehet a munkatársakkal, ellátottakkal végzett munkánk során, mert a csoporttal való
bánásmódot hatékonyabbá teszi.
Az egyik legfontosabb vezetői feladatokat képezi a csoportkohézió fenntartása. Nem
elhanyagolható tényező, hogy az erősen összetartó csoportok hangulata, munkakedve jobb,
mint a kevésbé összetartó csoportoké. Azonban újabb kutatások arra utalnak, hogy általában
nem a csoportkohézió van kapcsolatban a teljesítménnyel, hanem annak egy speciális fajtája,
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a feladattal kapcsolatos összetartás. Az egyének elkötelezettségétől függ ez a fajta kohézió, és
növelhető például azáltal, hogy mindenki számára világossá tesszük, hogy mi a feladata.
Szinte általános az a feltételezés, hogy elsősorban a vezető felelőssége, hogy a munkacsoport
megfelelően működjön. A vezetőnek kell gondoskodnia arról, hogy teljesüljenek a vállalati
célok, és neki kell törődnie azzal is, hogy jól érezzék magukat a beosztottjai. Az eredményes
és sikeres vezető- beosztott viszony azonban mindkét féltől aktivitást kíván: a beosztott
éppúgy felelős azért, hogy a munkahely a „kölcsönös győzelmek” színtere legyen, mint a
vezető.

MUNKATÁRSAK KÉPZÉSE, TOVÁBBKÉPZÉSE
A szociális szolgáltató szervezet, a munkavállalók szempontjából továbbképzésre
kötelezettek – szociális szakmai tevékenységet folytatók körében -, kredit pontszerzésre
kötelezettek. A 9/2000 (VIII.4.) SZCSM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján: „ A
továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak, azaz hat év alatt felsőfokú
végzettség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 továbbképzési pontot - kredit pont - kell
megszereznie.”A továbbképzési kötelezettség teljesítéséről a dolgozók a továbbképzést
követően igazolást kapnak, melyet be kell mutatniuk az intézmény illetékes ügyintézőjének.
Mind a szervezetnek és mind a munkavállalóknak e kötelezettségükkel a szolgáltatás
minőségi kiteljesedése biztosított.
A munkakör betöltéséhez és a feladatkör megfelelő ellátásához elengedhetetlen követelmény
a munkakörre előírt szakképesítés.
A dolgozók képzésének és továbbképzésének jelentősége napjainkban különösen megnőtt –
gyors műszaki- technikai fejlődés, a szervezetek növekvő komplexitása, a gyorsan változó
társadalmi/gazdasági feltételek, és a növekvő minőségi igények -. A rendszeres
továbbképzések lehetővé teszik azt, hogy a gondozást irányító és végző dolgozók megfelelő
szakértelemmel rendelkezzenek.
A szakmai vezetés folyamatosan tájékoztatást küld a továbbképzési lehetőségekről, illetve az
intézmény lehetőséget biztosít a szakdolgozók részére, hogy továbbképző tanfolyamokon és
továbbképző előadásokon részt vegyenek.
Továbbképzések alkalmával lehetőség nyílik más szociális szolgáltató szervezetek
látogatására, így a benchmarking egy része ez által megvalósul. Vagyis szervezetünk
összehasonlítási képet kap, elsősorban szakmai téren – ez lehet törvényi változók, szakmai
képzések, szakmai programok, valamint „praktikus” tanácsok.
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ELLENŐRZÉSI TECHNIKÁK
A jól kidolgozott ellenőrzési rendszer rendet és stabilitást jelent. A dolgozók szeretik
tudni, mit várnak el tőlük és milyen jól teljesítenek. Az ellenőrzés tehát információ csere,
visszajelzés, és az eredmények összevetése a célokkal. Az ellenőrzés a képzési, fejlesztési
szükségletek megállapításának, a dolgozók motiválásának alapja. Azonban az emberek
általában ambivalensen viszonyulnak az ellenőrzéshez. Nem kedvelik, ha munkájukat
ellenőrzik, de elismerik az ellenőrzési rendszerek hasznosságát, szükségességét.
Az ellenőrzés célja az egyén és a szervezet szintjén egyaránt a megfelelő szintű teljesítmény
biztosítása és állandó javítása.
A beosztott munkatársak ellenőrzése lebontható adminisztratív-, és gyakorlati munka
ellenőrzésére. A vezető ápoló meghatározott szabályok szerint és időközönként végzi,
valamint szúrópróbaszerű alkalmazása is előfordul az ellenőrzésnek.

SZERVEZETFEJLESZTÉS

Az állandóan változó, fejlődő társadalmunkban szükséges és elengedhetetlen a
szervezeti élet ismételt újragondolása, annak fejlesztése.
A szervezetváltoztatáshoz elegendő erőforrásnak (humán, pénzügyi) kell rendelkezésre állnia,
azonban ezt meg kell előznie a helyzetelemzésnek. Szükséges figyelembe venni, hogy a
változtatások kudarcra vannak ítélve a vezetés támogatása nélkül. Ezeken, a fontos dolgokon
kívül szükséges az alkalmazottak elkötelezettsége a változtatások mellett.
A változtatásoknak a szervezet meglévő, alapvető képességeire kell épülniük.
A szervezeti változtatások sikerességét növeli, hogy a vezetők nem csupán részproblémákat
kívánnak kezelni, hanem rendszer-szemléletben és hosszabb időhorizontban gondolkodva
közelítenek a szervezethez.
Az intézmény szakmai programja és éves munkaterve segítségével törekszünk lakóink magas
színvonalú, egyéni szükségletekhez igazodó differenciált gondozására, koruknak és egészségi
állapotuknak megfelelő korszerű fizikai, egészségügyi ellátására, pszichés gondozására,
valamint hasznos és célszerű tevékenységük megszervezésére és foglalkoztatásukra.
Lehetőségeinkhez képest a meglévő otthonos légkör mellett igyekszünk minél szebb belső
környezetet teremteni lakóink számára. Törekszünk, hogy lakóink együttélése legyen
természetes, tisztelje a lakó a másikban az ő egyéniségét és törekvéseit, kölcsönös tisztelet
alakuljon ki a lakók és a segítők között.
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A szervezetfejlesztés további útját szakmai téren abban is látjuk, hogy a szakmai műhelymunka működése vitathatatlan intézményen belül. A szakemberek bizonyos témacsoportok
köré csoportosulva, esetmegbeszélések útján fejleszthetik szakmai készségüket, ismereteiket,
tudásukat. Az úgynevezett belső továbbképzések kiegészítésre szorulnak külső szakemberek
(orvos, mentőápoló, pszichológus, szociális szakember – szociálpolitikus, szociális munkás)
által nyújtott ismeretek átadásával.
Szupervíziós tréningek rendszeresítése is fontos feladat egy szervezetfejlesztés
szempontjából, mely a munkavállalók komform érzetéhez, a burnout- szindróma
elkerüléséhez járul hozzá.
A munkavállalók mentálhigiénés elégedettségének fejlesztését elengedhetetlennek tartjuk.
Továbbá ezen túlmenően elengedhetetlen olyan speciális képzési programokat ösztönözni,
amely a különböző képzettségekhez és képzettségi szintekhez illeszkednek, tehát a pályázati
források ösztönzése is a feladatok közé tartozik.
A környezeti higiéné, szociális munkakörülmények javítása is fontos – ennek kivitelezését a
szűkös anyagi erőforrások korlátai miatt, pályázatok folyamatos figyelése útján tudjuk
megvalósítani.
Fontos feladatnak kell tekinteni a szervezetfejlesztés folyamatában, hogy elsősorban mind a
fenntartónkat, mind a szociális intézményünket, valamint szakembereinket érdekeltté kell
tenni a digitális rendszer működtetésében. Ismertetni szükséges a rendszer használatának
hatékonyságát. A szakmai kultúrát is építeni kell a digitális rendszer vonatkozásában.
Konklúzióként megemlíthető, hogy fontos feladat a szociális szakmai team számára, a
társadalmi attitűd széleskörű formálása a szociális szolgáltatások vonatkozásában, azon belül
is az idősek ellátásának tekintetében. Ebben a társadalmi formálásban a tömeg
kommunikációnak, a médiának elengedhetetlen feladata van a társadalom tagjain kívül, a
szociális szakemberekkel karöltve.
A szakmai programot Gyomaendrőd –Csárdaszállás- Hunya Települési Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa a________________________
számú határozatával
jóváhagyta.
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TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
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ALAPELLÁTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK
ÉTKEZTETÉS
NAPPALI ELLÁTÁS
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
TÁMOGATÓ SOLGÁLAT
TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT

SZAKMAI PROGRAMJA

Készítette:

Mraucsik Lajosné
intézményvezető
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Az intézmény alapellátási formáinak szakmai programjaiba foglalt szolgáltatási tartalom és
célkitűzések, a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény, Gyomaendrőd
Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciója és Békés Megye Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciójában megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban kerültek meghatározásra.
A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM
rendelet 5/A § (1) bekezdése alapján a következők szerint határozza meg az alap ellátások szakmai
programját.

I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A SZAKMAI PROGRAM HATÁLYA
Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya települések önkormányzatai a szociális ellátás biztosítása
érdekében Intézményi Társulást hoztak létre 2007. március 1. napjával.
Az Intézményi Társulás jogutódjaként 2013. július 1. napjától Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya
Települési Önkormányzati Társulás- önálló jogi személyként - tartja fenn a TÉRSÉGI SZOCIÁLIS
GONDOZÁSI KÖZPONT-ot.
A szakmai program az intézményt fenntartó Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Települési
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának jóváhagyását követő napon lép hatályba.
A szakmai programot a szakmai program egyes elemeinek megváltozása, módosulása esetén módosítani
kell.
A szakmai program személyi hatálya kiterjed az alap ellátást igénylő ellátottakra, valamint az intézmény
szakmai működtetésében, szolgáltatásai nyújtásában közreműködő valamennyi személyre.
A szakmai program területi hatálya az intézmény egyes ellátási formáiban meghatározott működési
területre terjed ki.
2. A SZAKMAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGA
A szakmai programot nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatal a következőképpen
történik:
 ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÓ kifüggesztésre kerül az intézmény székhelyén valamint az ellátást
nyújtó telephelyek hirdetőtábláin
 SZÓBELI TÁJÉKOZTATÓ az ellátást igénybe vevők részére felolvasásra kerül,
munkaértekezlet alkalmával felolvasásra kerül
A szakmai program módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni kell.

3. MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ SZERVEZETI ADATOK
Az intézmény élén intézményvezető áll, aki az intézményegységek tekintetében gyakorolja a vezetéssel
kapcsolatos feladatokat. Az intézményvezető vonatkozásában az alapvető munkáltatói jogokat
Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa gyakorolja.
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A szakmai és technikai feladatokat az egységvezetők a szervezeti hierarchiában közvetlenül fölöttük álló
szakmai vezető iránymutatásai alapján koordinálják, irányítják. Az egyes munkakörökben a távollévő
dolgozók helyettesítésének rendje az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában illetve a
munkaköri leírásokban kerül meghatározásra, illetve az intézményvezető aktuális intézkedése és írásbeli
megbízása alapján történik. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatai, a
működés személyi és tárgyi feltételei az 1/2000.(I.7.) SZ.CS.M. rendeletének megfelelően biztosított.
Különböző munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók tevékenységüket a Szervezeti és Működési
Szabályzatban, illetve a munkaköri leírásban meghatározottak szerint végzik.
A szociális területen dolgozó szakemberek és technikai dolgozók etikus és humánus magatartása
alapvető követelmény. A törődésnek és gondoskodásnak szakértelemmel és magasrendű etikai
szemlélettel ötvöződő természetes készségnek kell lennie. Munkánk folyamán elengedhetetlen képesség
az empatikus viszonyulás az ellátottak felé.
Minden szervezeti egység alapvető feladata:
hogy a szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az megfeleljen az intézmény működését
meghatározó szabályozásnak, így
o jelen szakmai programnak
o alapító okiratnak
o szervezeti és működési szabályzatnak – SZ. M. SZ.
o belső szabályzatoknak
o házirendnek, valamint
o a vonatkozó törvényeknek és a végrehajtásukra kiadott jogszabályok által meghatározott szakmai
szempontoknak, az ott meghatározott feladat-ellátási követelményeknek.
4. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Az alapszolgáltatás minden ellátási formájában a szakmai feladatokat szakképzett, gondozó
munkakörben foglalkoztatott munkavállalók látják el. Minden munkavállaló névre szóló munkaköri
meghatározás alapján végzi feladatait. Az egységekben a működési engedélyben meghatározott
férőhelyszámhoz a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint
meghatározott minimum személyi feltételek biztosítottak.

5. MUNKATÁRSAK KÉPZÉSE, TOVÁBBKÉPZÉSE
A szociális szolgáltató szervezet, a munkavállalók szempontjából továbbképzésre kötelezettek - szociális
szakmai tevékenységet folytatók körében-, kredit pontszerzésre kötelezettek. Felsőfokú végzettségű
munkatárs esetén 80 kredit pontszerzésre, valamint alapfokú szociális
( egészségügyi) végzettségű dolgozók esetén 60 kredit pontszerzésére 6 éven belül
( szakképzettséget követően)- a kötelezettség erre vonatkozik. Mind a szervezetnek, mind a
munkavállalóknak e kötelezettségükkel a szolgáltatás minőségi kiteljesedése biztosított.
A munkakör betöltéséhez és a feladatkör megfelelő ellátásához elengedhetetlen követelmény a
munkakörre előírt szakképesítés. Lehetőséget biztosítunk a szakdolgozók részére, hogy továbbképző
tanfolyamokon és továbbképző előadásokon részt vegyenek.
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6. TÁRGYI FELTÉTELEK
Az alapszolgáltatási feladatok ellátásához a dolgozók részére munkaruhát, védőeszközöket és minden a
gondozáshoz szükséges alapvetően szükséges eszközt biztosít az intézmény.
Az alapellátásban dolgozók részére az ellátottakkal való közvetlen kapcsolattartás, a problémák hatékony
és gyors megoldása érdekében az önkormányzati mobilflotta mobiltelefonjának használtára jogosultak
a dolgozók, melynek hívó száma nyilvános.
A telefonhasználatra az intézményben lefektetett szabályok érvényesek. A hivatalos telefonról
bonyolított hívásokat hívásnaplóban köteles regisztrálni.
A gondozó egységekben lehetőség van a házi segítségnyújtásban részesülő, vagy személyi segítést
igénybe vevő és a nappali ellátást igénylők ruházatának, textíliáinak mosására, vasalására, javítására,
melyhez a szükséges eszközök rendelkezésre állnak.
A szolgáltatást biztosító egységek épületei, tárgyi környezete a működési engedély kiadásának
időpontjában hatályos jogszabályokban előírt alapvető tárgyi feltételeknek megfelelnek.
7. ELLENŐRZÉSI TECHNIKÁK
A jól kidolgozott ellenőrzési rendszer rendet és stabilitást jelent. A dolgozók szeretik tudni, mit várnak el
tőlük és milyen jól teljesítenek. Az ellenőrzés tehát információ csere, visszajelzés és eredmények
összevetése a célokkal. Az ellenőrzés képzési, fejlesztési szükségletek megállapításának, a dolgozók
motiválásának alapja. A dolgozók nem mindig kedvelik ha munkájukat ellenőrzik, de elismerik az
ellenőrzési rendszerek hasznosságát, szükségességét. Az ellenőrzés célja az egyén és a szervezet szintjén
egyaránt a megfelelő szintű teljesítmény biztosítása és állandó javítása.
Az intézménynél a dolgozók teljesítményét rendszeresen értékeljük. Az értékelés lehetővé teszi
számukra, az elvárás szerinti teljesítés megerősítését, a hiányosságok feltárását és a korrekciós
módszerek megfogalmazását.
Az ellátottak körében kérdőíves módszerrel mérjük az elégedettséget. A lehető legmagasabb színvonalú
ellátásra törekedve a vizsgálat eredményének tükrében megbeszéléseket tartunk a hiányosságok
korrigálása érdekében.

8. SZOLGALTATÁSOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS HELYI MÓDJAI
A szolgáltatásról a következő forrásokból értesülhet a lakosság
 Gyomaendrőd Város Önkormányzat honlapja
 Helyi írott sajtó
 Kábel TV
 Közmeghallgatás
 Lakossági fórum
 Személyesen, területi önkormányzati képviselő, szociális feladatot ellátó személyek útján
 Intézmény által készített ismertető szórólapok
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I./A ALAPELLÁTÁS KERETÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1.

Az alapszolgáltatások igénybevételének módja

A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó ellátási formák igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő
saját kezdeményezésére vehető igénybe. Ezen kívül kezdeményezheti még a törvényes képviselő, (
szülő, gondnok) háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult
személyt észlel.
Az igénylők – a tanyagondnoki szolgálat kivételével -, az ellátásra vonatkozó kérelmüket szóban vagy
írásban a Térségi Szociális Gondozási Központhoz nyújtják be. Az igénylő - az ellátásra való jogosultság
megállapításához - a kérelem előterjesztésekor köteles mellékelni a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3.
§-ában az általa igényelt ellátási formára meghatározott iratokat, továbbá - mennyiben nem tesz az
intézményi térítési díj megfizetésére vonatkozó külön nyilatkozatot- a rendszeres havi jövedelem
igazolását szolgáló iratot.
Tanyagondnoki szolgálat igénybevételére irányuló igényt a lakosok közvetlenül a tanyagondnoknak
jelzik szóban, vagy írásban.

Tanyagondnoki szolgálat kivételével a szolgáltatás iránti kérelemről a Térségi Szociális Gondozási
Központ intézményvezetője a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, az elbíráláshoz szükséges
becsatolt iratok alapján dönt. Ezt követően az intézményvezető megállapodást köt a jogosulttal /
törvényes képviselőjével, melyben meghatározza a szolgáltatás biztosításának kezdő időpontját, majd a
megállapodás mellékletét képező értesítésben közli a fizetésre kötelezettel a fizetendő személyi térítési
díj összegét.

2.

Intézményi térítési díj megállapításának módja

Az alapszolgáltatás körébe tartozó ellátási formákban az aktuálisan alkalmazott intézményi térítési díj
meghatározása az 1993. évi III. Sztv. 115.§-ában foglaltaknak megfelelően önköltségszámítás alapján
történik. Az önköltségszámításon alapuló intézményi térítési díj tárgy évre vonatkozó összegét minden
év március 31-ig a fenntartó Települési Önkormányzati Társulás határozza meg.
3.

Személyi térítési díj megállapításának módja
(tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában nem releváns)

Amennyiben az ellátásért térítési díjat kell fizetni, a térítési díj megállapítása, az 1993. évi III. Szoc.
törvény rendelkezései, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának „ A személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló” 2/2009. (I.30.)
Gye. Kt. rendelete alapján, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993.(II.17.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.
A tárgy évre megállapított intézményi térítési díjakat és az ellátottak rendszeres havi jövedelmét
figyelembe véve a személyi térítési díjat minden év március 31-ig felülvizsgálja az intézmény. A
felülvizsgálat során állapítja meg az ellátást igénylő részére a tárgy évben fizetendő személyi térítési
díjat.
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4.

Alapellátási formákban alkalmazott dokumentumok
a) Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez.
b) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.)
SZCSM rendelet 1. sz. melléklet I. II. részében az alapszolgáltatásokban releváns dokumentumok
c) Megállapodás az 1993. évi III. Szoc. Törvény 94/C § (1) bek. alapján
d) Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM 4. sz.
melléklete szerint
e) Tanyagondnok tevékenységnaplója 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 8. sz. melléklete szerint
f) Látogatási és esemény napló nappali ellátásban 1/2000. (I.7.) SzCsM 10. sz. melléklete szerint
g) Tevékenységnapló házi segítségnyújtáshoz személyi gondozás esetén / Tevékenységnapló házi
segítségnyújtáshoz szociális segítés esetén 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 5. számú melléklete (A,
B pontja szerint
h) Gondozási szükséglet és a vizsgálat eredményének igazolásához kiállított értékelő adatlap
36/2007.(XII.22.) SzMM rendelet 3. számú melléklete
i) Egyéni nyilvántartás 1993. évi III. törvény 18. § - 20. §-ban foglaltak szerint.
j) Támogató szolgálat vonatkozásában a finanszírozási szerződés mellékletében meghatározott
kötelezően vezetendő dokumentumok

5.

Tájékoztatási kötelezettség teljesülése:
(tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában nem releváns)

A szociális alapszolgáltatás iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőt /vagy törvényes képviselőjét
tájékoztatjuk az ellátás feltételeiről:
 az intézményi ellátás tartalmáról, feltételeiről
 az intézmény által vezetett nyilvántartásokról
 a panaszjog gyakorlásának módjáról
 az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről
 a fizetendő térítési díjról, annak módjáról
 az ellátott jogi képviselő igénybevételének lehetőségéről

6.

Az ellátottak és a szolgáltatást végzők jogai, azok védelmével kapcsolatos
szabályok

6.1 Ellátottak jogai:
A szolgáltatást oly módon végezzük, hogy figyelemmel legyünk az ellátást igénybe vevőket
megillető Alaptörvényben lefektetett jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös
figyelemmel – az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészség meglétéhez
kapcsolódó jogra.
 Az ellátottnak joga van szociális helyzete, egészségi állapota, speciális helyzete és egyéni
szükségletei alapján nyújtott szolgáltatáshoz
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 A fogyatékos személyt fogyatékosságából kifolyólag semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem
érheti az ellátás során
 Az ellátottnak és törvényes képviselőjének joga van az intézmény működésével és
gazdálkodásával kapcsolatos-jogszabályokban meghatározott mértékű tájékozódáshoz
 Az ellátást igénybe vevőnek joga van az őt megillető alapvető emberi jogok tiszteletben
tartásához, különös figyelemmel az élethez az emberi méltósághoz, a testi épségének
védelméhez, testi lelki egészséghez, valamint személyes adatainak védelméhez a magánéletével
kapcsolatos titokvédelemhez.
 Joga van a szabad mozgásra, személyes tulajdonát képező tárgyaival való rendelkezésre, azok
használatára.
 Joga van panaszjogának gyakorlásához, panaszának kivizsgálásához,
Az intézmény minden dolgozója felel azért, hogy az ellátást igénybe vevő adatairól-, magánéletére-,
egészségi állapotára-, személyes körülményeire-, jövedelmi viszonyaira-, szociális rászorultság tényére
vonatkozó információkról illetéktelen személy, vagy más ellátást igénybe vevő ne szerezzen tudomást.
Valamennyi munkavállaló feladata az ellátást igénybe vevők esetében az egyéni bánásmód
követelményeinek tiszteletben tartása. Az intézmény valamennyi dolgozója a szociális munka etikai
kódexének megfelelően bizalmasan kezeli a személyes információkat, az ellátottak iratanyagát és
személyes dokumentumait megfelelő módon tárolják.
6.2 Panaszkezelés
Az alapszolgáltatást igénybevevők, panaszukkal az intézményvezetőhöz fordulhatnak, aki köteles az
előterjesztett panaszt kivizsgálni és a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményéről írásban
értesíteni.
A panaszt tevő panaszával az intézmény fenntartójához Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Települési
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsához fordulhat, ha a panasz kivizsgálására elsődlegesen
jogosult intézményvezető, határidőben nem intézkedik, vagy az általa megtett intézkedéssel a panaszos
nem ért egyet.
Az ellátottak jogainak védelme érdekében az ellátott jogi képviselő közreműködését is kérhetik. Az
intézmény vezetője az ide vonatkozó adatvédelmi törvényeket maradéktalanul köteles betartani.
Minden egységben jól látható helyen ki van függesztve a területileg illetékes ellátott jogi képviselő neve
és elérhetősége.
7.

Intézményi jogviszony megszűnésének módjai
(tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában nem releváns)

Az ellátotti jogviszony megszűnik:
 Az ellátásra jogosult kérelme alapján,
 A jogosult halálával,
 Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
 Az ellátás határozott idejének lejártakor
 a megállapodás felmondásával a következők szerint
Az intézményi jogviszony kezdetekor kötött megállapodást felek az alábbiak szerint
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mondhatják fel:
a) az ellátott illetve törvényes képviselője indokolás nélkül
b) Az intézményvezető az alábbi esetekben kezdeményezheti a megállapodás
felmondását:
ba)
ha az ellátott a házi rendet súlyosan megsérti
bb) az ellátott , a törvényes képviselő vagy aki vállalta a térítési díj megfizetését, a fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget és a térítési díj tartozás miatt jelzálogjog bejegyzés nem
történt a kötelezett ingatlan vagyonára
Akkor nem tesz eleget a kötelezett a térítési díj fizetési kötelezettségének, ha:
- 6 hónapon át folyamatos térítési díj tartozása áll fenn és az a 6. hónap utolsó napján a két
havi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
- vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
- amennyiben a vagyoni, jövedelmi viszonyok oly mértékben változnak, hogy a kötelezett a
térítési díj megfizetésére való kötelezettségének nem tud eleget tenni, köteles az
intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni.
- amennyiben a kötelezett nem kéri a jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni,
hogy a vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
c)
Az intézményvezető a kötelezettet írásban köteles tájékoztatni a felmondás lehetőségéről,
annak kezdő időpontjáról, valamint arról, hogy nem kérte a jövedelemvizsgálat lefolytatását,
ha 3 hónapon át térítési díj tartozása áll fenn.
d)
A felmondási idő 15 nap
8. Szociális szolgáltatást végzők jogai:
Az intézmény dolgozói munkájukat az etikai kódexben lefektetett alapelvek mentén végzik.
Munkavégzésük során felelősségük, hogy saját kompetenciájukon belül a legjobb tudásuk szerint
végezzék munkájukat. Ezért megilleti őket, hogy az ellátottak részéről is megkapják a munkavégzéshez
kapcsolódó megbecsülést, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiség jogaikat, munkájukat
elismerjék.
Munkatársaink jogorvoslatért az intézmény vezetői testületéhez, vagy a Szociális Szakmai Szövetség
keretén belül működő Etikai Kollégiumhoz fordulhatnak abban az esetben, ha az ellátottak velük
szemben erkölcstelen magatartást tanúsítanak, minősíthetetlen hangnemet használnak, fenyegetéssel
vagy más eszközökkel félelemben tartják őket. Az intézményben munkaviszony keretében
foglalkoztatott munkavállalók jogos érdekeik védelme miatt az intézmény vezetőjéhez, a
Közalkalmazotti Tanácshoz fordulhatnak. A felmerült panaszt írásban kell benyújtani, melynek
kivizsgálásáról illetve a megtett intézkedésről az illetékes szerv írásban tájékoztatja a panaszost.
Az intézménnyel munkaviszonyban álló személyeknek biztosítjuk, hogy:


Munkájuk során a közfeladatot ellátó munkavállalóknak kijáró megbecsülést megkapják



Tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat



Munkájukat elismerjék



a munkavégzéshez szükséges megfelelő munkavégzési körülmények rendelkezésre álljanak.
9. A Szolgáltató és az ellátást igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja

Az ellátásban részesülővel / vagy törvényes képviselőjével az ellátási formában feladatot ellátó
gondozók, a vezetőgondozó, közvetlen, rendszeres, akár napi kapcsolatot tart fenn.
A társult településeken működő intézményekkel a kapcsolattartás elsősorban a telekommunikáció
eszközeivel történik. Természetesen amennyiben szükséges létrejönnek közös megbeszélések, szakmai
eszmecserék, levelezés.
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10. A szakmai programokban megfogalmazott célok elérése érdekében kapcsolatot tartunk - a
teljesség igénye nélkül alábbiakban sorolt - hivatalokkal, egészségügyi és szociális
intézményekkel, civil és társadalmi szervezetekkel:
 Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya települések önkormányzatai, polgármesteri hivatalai
 Térségi Szociális Gondozási Központ gondozó egységei
 Városi Egészségügyi Intézet
 Háziorvosok, körzeti nővérek
 Otthonápolási Szolgálat
 Civil szervezetek: - Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány
- Hétszínvirág Tüskevár Bt.
 Békés megyében és azon kívül működő Kórházak, Rehabilitációs intézmények
 Egyházak: -Református Egyház Lelkészi Hivatal, Szeretetotthon
-Római Katolikus Egyház
-Evangélikus Egyház
 Területileg illetékes Ellátottjogi, Betegjogi, Gyermekjogi képviselő
 Hajléktalan ellátó intézmények
 Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya
 Békés megyei Kormányhivatal Járási Foglalkoztatási Hivatala
 Szociális Szakmai Szövetség
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
 SZIME Békés Megyei Tagozat
 Békés Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
 Fogyatékkal élők érdekvédelmi és más társadalmi szervezeti
 Békés megyei Fogyatékosokat képző Oktatási Intézmények
 Európai Uniós és hazai pályázat kezelő szervezetekkel

II. ALAPELLÁTÁS KERETÉBEN BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
1. ÉTKEZTETÉS
1.1 Ellátási terület
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települések közigazgatási területe.
1.2 Szolgáltatás célja, feladatai
Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a napi egyszeri meleg étkezéséről történő gondoskodás,
akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Jogosultak az étkezés igénybe vételére azok is akik koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek
az étkezésről más módon gondoskodni.
1.3 Ellátottak köre
Intézményünkben Gyomaendrőd; Csárdaszállás és Hunya község közigazgatási területén bejelentett
lakóhellyel rendelkező szociálisan rászorultaknak biztosítunk étkeztetést, akik a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§ hatálya illetve Gyomaendrőd
Város
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Önkormányzatának „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint térítési díjakról szóló” 2/2009. (I.30.) Gye KT. rendelete alá tartozó természetes személyek.
1.3.1 Az ellátotti kör szociális és demográfiai jellemzői
A Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott települések /Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya /
lakosságán belül egyre több az időskorúak száma. Az aktív korú lakosságon belüli 18-20 % azon
személyeknek a száma, akik semmilyen foglalkoztatási formában nem vesznek részt. A lakosság
megélhetési gondjai, az alacsony jövedelmek mindinkább szükségessé teszik az étkeztetés szolgáltatás
kiterjesztését.
A három társult településen megfigyelhető, hogy a 60 év feletti lakosok száma évről évre nő az össz
lakosságon belül. Az idősek, a halmozott hátránnyal küzdők, többnyire egyszemélyes háztartásokban
élnek és azon belül a nők vannak többségben. Az igénylők jelentős hányada csak segítséggel képes
alapvető szükségleteit – az élelmezést is - kielégíteni. Az étkeztetés igénybe vétele nyújtja számukra a
koruknak, egészségi állapotuknak megfelelő (diétás) ételhez jutást, biztosítva ezzel az egyik alapvető
szükséglet kielégítését.
1.4 A feladatellátás szakmai tartalma, módja, rendszeressége
A feladat ellátását az intézmény napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) biztosításával végzi.
Igény szerint biztosítunk normál és diétás étkeztetést.
Gyomaendrődön az intézmény központi főzőkonyhájáról az ételt gépkocsival szállítjuk, az alábbiakban
megjelölt nappali ellátást biztosító klubok tálaló konyháira, ahol az étel kiadagolása történik.
Az alábbi telephelyeink tálalókonyhájáról történik az étkezők részére étel kiszolgálása:








1. számú Idősek Klubja Gyomaendrőd. Mirhóháti u. 1-5. sz.
3. számú Idősek Klubja Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1. sz.
5.számú Idősek Klubja Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 2-6. sz.
Esély klub (Fogyatékos nappali ellátás) Gyomaendrőd Magtárlaposi u. 11-17.
Főzőkonyha Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. sz.
Hunya község főzőkonyhája Hunya Rákóczi u. 16. sz.
Csárdaszállás község polgármesteri hivatal Csárdaszállás Petőfi S. u. 17.

Gyomaendrődön a nappali klubokban helyben fogyasztással, elvitellel, kiszállítással történik az ételek
kiszolgálása. Az étel házhoz szállítását házi gondozónők, társadalmi gondozók, az intézmény gépkocsija
végzi, így a város egész területén biztosított, hogy az ételt a fogyasztó 11-13 óra között megkapja.
Az étkeztetés a hét mindennapján - ünnepnapokon is - igénybe vehető Gyomaendrődön. Vasárnap és
ünnep napokon az étel kiszolgálása a főzőkonyhán, illetve a tartós bentlakást nyújtó egységekből
történik.
Hunya községben az önkormányzat által fenntartott főzőkonyhán készül az ebéd és a házi segítségnyújtás
keretében a házi gondozók által kerül kiszállításra, illetve önálló elvitellel innen vihetik el az étkezők az
ebédet. Hunyán a hét öt napján vehetik igénybe az étkeztetést az ellátottak.
Csárdaszállás községben az étel ételhordókba szedve a polgármesteri hivatal kijelölt helységébe
szállítjuk, ahová az igénylők saját maguk érte mennek, vagy a falu gondnok közreműködésével kerül
kiszállításra a házakhoz az ebéd.
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A helyben fogyasztás kivételével az ebéd kiszolgálása az igénylők saját ételhordójába történik.
Amennyiben az ellátottnak nincs saját ételhordója az intézmény biztosítja azt.
Az ételhordók tisztántartása az étkeztetési feladatokban résztvevő munkavállalók feladata.
1.5 Személyi feltételek
A szervezeti integráció előnyeit kihasználva, az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat az előzőekben
sorolt telephelyeken a szociális segítő, a nappali klubokban foglalkoztatott szociális gondozók, a házi
gondozók, a kisegítő feladatot ellátók, valamint társadalmi gondozók végzik.

1.6 A szolgáltatás fejlődését elősegítő célkitűzések
Az étkeztetési szolgáltatás színvonalának fejlődése érdekében folyamatosan keressük az anyagi források
lehetőségeit. (pályázatok, fenntartói támogatás, adományok) A házigondozók és társadalmi gondozók
mellett az intézmény pályázaton nyert DACIA DUSTER gépkocsija végzi az ebédek házhozszállítását .
A gépkocsival való szállításnak több előnye van:
 egyszerre több étel szállítható, kevesebb idő alatt
 az étel nem hűlik el, időben érkezik az ellátotthoz
 hatékonyabb munkaerő kihasználtság
 a házi segítségnyújtásban dolgozóknak nem kell ”kiállniuk” a gondozási tevékenységből
Azok az étkeztetést igénylők, akik saját elvitellel, vagy helyben fogyasztással veszik igénybe az
étkezést, naponta bejönnek a nappali klubokba, így az étkeztetés mellett a nappali ellátást is igénybe
tudják venni. A közösséghez tartozás élménye segít megőrizni a lelki egészséget, megelőzi az izolálódást
és segíti a szociális problémákkal való megküzdést.
A fejlődés érdekében minden pályázati lehetőséget kihasználunk amivel akár tárgyi akár személyi
feltételeink gyarapodhatnak. Az igénylők számának növelése elsődleges célkitűzés, hiszen ez által a
munkahelyek stabilizálódnak, illetve újak is keletkezhetnek. A fogyasztók véleményét figyelembe véve
nagy hangsúlyt fektetünk az ételek minőségére. Nyitottak vagyunk a változásokra, mindenkor
rugalmasan alkalmazkodunk a folyamatosan változó igényekhez.
1.7 A szolgáltatás működtetésének, fejlesztésének várható következményei, az
ellátórendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése
A településeken élő idős, szociálisan rászorult személyek egészségi állapotának megfelelő egyszeri
meleg étellel való ellátása elengedhetetlen. A családtagok sok esetben nem tudják vállalni az idős
hozzátartozó korának megfelelő mindennapi egyszeri meleg élelem biztosítását. Ezen túl a
jövedelemhiány miatt kialakult szociálisan hátrányos helyzet is jelen van az igénylők körében. Egyre
több az olyan idős, magányos ember, vagy szociálisan rászorult személy, akik a napi egyszeri meleg ételt
csak az étkeztetés igénybevételével tudják biztosítani önmaguk számára. Igyekszünk minden igényt
kielégíteni és a lehető legmagasabb színvonalon kiszolgálni ellátottaink részére az étkeztetést, hiszen
ezáltal alapvető emberi szükségletet elégítünk ki. Az életkornak, illetve a betegségnek megfelelő diétás
táplálkozás biztosítása nagyban hozzájárul az egészség megőrzéséhez, esetenként annak
helyreállításához.
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Étkeztetés szakfeladat személyi feltételei
munkakör
szociális segítő
segítő

létszám
0,5 fő
1 fő

2. NAPPALI ELLÁTÁS
2.1 Idősek nappali ellátása – Idősek klubja
A Térségi Szociális Gondozási Központ időseket ellátó nappali intézményi egységei:






1.számú Idősek Klubja
3.számú Idősek Klubja
4.számú Idősek Klubja
5.számú Idősek Klubja
6.számú Idősek Klubja

30 fh.
25 fh
15 fh
44 fh
30 fh

Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
Gyomaendrőd Kondorosi u. 1.
Gyomaendrőd Mester u. 19.
Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 2-6.
Hunya Rákóczi u. 31.

A szolgáltatási forma működését a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és annak
végrehajtására kiadott rendeletek szabályozzák.
Az ellátást- a 4 sz. Idősek Klubja kivételével - hétfőtől – péntekig 7.30-15.30 óra között szombaton 8-14
óra között vehetik igénybe az ellátottak. A 4. számú idősek klubja a hét öt napján hétfőtől-péntekig 7.30
- 13.30. óra között tart nyitva.
2.1.1 ) A szolgáltatás célja, feladata
A társult településeken élő hajléktalanok és elsősorban saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket
betöltött ellátásra jogosult személyek részére a személyes gondoskodás keretében szociális és mentális
támogatás nyújtása.
Feladat: nappali ellátást keretében az ellátást igénybe vevők egészségi, pszichés állapotának és
szociális helyzetének megfelelő, komplex, személyre szóló ellátás biztosítása.
2.1.2 Ellátottak köre
A Települési Társulás területén élő bármely időskorú, és/vagy egészségügyi, szociális helyzete miatt
rászorult személy kérheti a nappali ellátás szolgáltatásainak biztosítását.
2.1.3 Demográfiai jellemzők
A szolgáltatást nagyobb részt a 65 év felettiek veszik igénybe. A 65. életévüket betöltött személyek
száma a településen 3170 fő. Ebből nő 2110 fő, férfi 1060 fő.
A település demográfiai jellemzői kivetülnek a nappali ellátást igénylők összetételére is. Ellátottaink 1/ 3
része férfi, 2/3 része nő. Ellátottaink 90 %-a özvegy.

12

2.1.4 A szolgáltatás szakmai tartalma, elemei, módja, rendszeressége
A szolgáltatás feladata, hogy az intézmény alapdokumentumában – alapító okiratában – meghatározott
nappali ellátást biztosítson az igénylők részére. A társult települések közigazgatási területén, élő ellátást
igénylő személyek részére nappali ellátás keretében bio-pszicho-szociális állapotuknak megfelelő ellátás
nyújtása.
A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevő részére szociális, egészségi, mentális
állapotának megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi ellátásokat szervez.
Az ellátást igénybe vevőkkel együttműködve az ellátás kezdetét követő egy hónapon belül gondozási
tervet készítünk melynek végrehajtására felelős gondozót jelölünk ki. A gondozási terv végrehajtását a
felelős gondozó értékeli a vezetőgondozóval együtt. A terv végrehajtásának ellenőrzését, illetve a
szükséges változtatásokat az ellátást igénybe vevővel együtt a tervet készítő végzi. Az ellenőrzés a
vezetőgondozó feladata.
Szükségletek:
Az ellátottak szükségletei eltérőek, egyénenként változóak, így a szükségletek kielégítése
középpontjában az egyén áll. A gondozó az ellátottak szükségleteit, képességeit, készségeit, egészségifizikai állapotát, kreativitását, érdeklődését, szokásait figyelembe véve gondozási tervet készít. A
gondozó a gondozási terv mentén végzi segítő munkáját, mellyel hozzájárul :
 az aktivitás növeléséhez, megőrzéséhez
 életcélok kitűzéséhez
 pozitív személyközi kapcsolatok megtartásához, kialakulásához
 életminőség javításához
 egészséges önértékelés kialakításához
 érdeklődési kör bővítéséhez
 a mási ember, a környezethez való nyitottsághoz
Feladatvégzésünk során komplex ellátást nyújtunk az igénylők részére, mely magában foglalja :
a) Fizikai ellátás
A személyi higiéné folyamatos fenntartását, személyes ruházat tisztántartása.
A klubtag megbetegedése esetén szükség szerint segítjük az ápoló családtagot az ápolás kivitelezésében.
Szükség esetén másellátási forma igénybevételével a lakáson segítséget nyújtunk a gyógyulásban, hogy
mielőbb visszatérhessen a klubtag a közösségbe.
b) Egészségügyi ellátás
Megszervezzük az alap illetve szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást. Rendszeresen ellenőrizzük
ellátottaink testsúlyát , vérnyomását, szükség esetén az orvos által előírt gyógyszereket napi, heti
adagolóba rakjuk és ellenőrizzük azok pontos bevételét.
Segítséget nyújtunk segédeszközök beszerzésében, azok használatának megtanításában.
Helyben végezhető szűrővizsgálatokkal, tanácsadással illetve az egészséges életmódra neveléssel
segítjük ellátottainkat az állapotuknak megfelelő legoptimálisabb egészség fenntartásában.
Az egészségügyi ellátás keretében gondoskodunk ellátottaink egészségmegőrzését szolgáló
felvilágosításról, rendszeres orvosi ellenőrzéséről, szakorvosi ellátáshoz jutásáról, kórházi kezeléshez
jutásról.
13

c) Mentális gondozás
Egyéni és csoportos foglalkozások szervezésével segítünk megőrizni, vagy helyreállítani a klubtagok
lelki egyensúlyát. Segítjük a családi, baráti kapcsolatok fenntartását, helyreállítását. Különböző
rendezvényeink alkalmával megünnepeljük a név és születésnapokat, nemzeti ünnepeinket illetve az
adott társadalmi csoporttal kapcsolatos megemlékezéseket. Szervezzük és biztosítjuk a kulturális
rendezvényeken való részvételt.
A mentális egészség megőrzését prioritásként kezeljük, hiszen tudjuk, hogy a pszichikus működés
zavarai nyomán gyakran szomatikus tünetek jelennek meg.
d) Foglalkoztatás
A szabadidő hasznos eltöltése érdekében az ellátotti csoport érdeklődési körének megfelelő
sajtótermékek, társas játékokat illetve olyan eszközöket biztosítunk melyekkel az idős személy
képességei, készségei fejleszthetők vagy szinten tarthatók. Lehetőség van TV, Videó, DVD nézésre.
Kívülállók részvételi lehetőségét biztosító programok szervezése által igyekszünk ellátottaink társadalmi
kapcsolatait erősíteni.
A foglalkoztatás keretében segítjük azon képességek fejlesztését , melyek a mindennapi életben való
eligazodást, az alapvető szükségletek lehető legszélesebb körének önálló kielégítését segítik elő.
Minden ellátott rendelkezik valamilyen pozitív képességgel , készséggel, így ennek megfelelően a
foglakoztatások egy részét a „ki mire képes” alapon szervezzük, hiszen ezzel nő a sikerélmény
lehetősége. Ehhez megfelelő eszközöket biztosítunk.
A foglalkoztatás Foglalkoztatási terv alapján történik, melyet a gondozónők készítenek el egész
évre vonatkozóan havi, illetve napi bontásban. Elkészítésénél prioritásként jelenik meg az egyéni
gondozási tervbe foglalt célkitűzés, mely az egyént tükrözi. A Foglalkoztatási terv az idősek nappali
ellátásában résztvevő valamennyi ellátott szükségletét, készségét, képességét, érdeklődését, igényét
figyelembe véve készül. Betartásáért a klubgondozónő felel.
Az Egyéni gondozási terv és a Foglalkoztatási terv tartalmi elemeinek megvalósítása hozzájárul az
ellátottak rehabilitációjához, képességeik megtartásához, értékeik felismeréséhez.
Eredményessége az ellátottak aktivitásán, összetartásán, és új szükségletek megjelenésén mérhető le, ez
legyen akár az egyén vagy a csoport szükséglete.
Idősek nappali ellátásának állandó programjai:
 Január:
Pótszilveszter
 Február:
Fánk sütés-Farsangi mulatságok
 Március:
Nőnap-Teadélután
 Április:
Locsolónap
 Május:
Anyáknapja
Tavaszköszöntő Majális
 Június:
Kirándulások
 Július:
Nyársalás
 Augusztus: Szent István napi ünnepimegemlékezés, Kenyérszentelés
Kulturális seregszemle keretében Ki-Mit-Tud megrendezése
 Szeptember: Őszi kirándulás
 Október:
Idősek napja
Szüreti Bál
Bográcsolás
 November: Mindenszentek napi megemlékezés
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December:

Télapó várás
Mézeskalács készítés
Karácsonyi ünnepség
Idősek Városi Karácsonya

e) Érdekvédelem
Ellátottainknak és törvényes képviselőiknek folyamatos tájékoztatást nyújtunk az elérhető
szolgáltatásokról, segítséget nyújtunk a hivatalos ügyek intézésében. Naprakész tájékozottsággal segítjük
klubtagjainkat abban, hogy mindenféle ellátáshoz és szolgáltatáshoz hozzáférjenek, amire jogosultak.
f) Szállító szolgáltatás
Az időseket ellátó nappali klubjainkba az önállóan bejárni nem tudó vagy távol lakó igénylőket az
intézmény gépkocsijával szállítjuk be. Ezen szállító szolgáltatásunkat vehetik igénybe a csárdaszállási
lakhellyel rendelkező klubtagok is.

2.2 Fogyatékos nappali ellátás ( Esély Klub)
2.2.1 Ellátottak köre, demográfiai mutatók, szociális jellemzők, ellátási szükségletek
Intézményünkben Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya települések közigazgatási területén élő,
elsősorban nagykorú fogyatékos személyek részére biztosítunk nappali ellátást. Egyedi elbírálást
követően a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv 65/F § (1-2) bekezdésében meghatározott 3 év
feletti kiskorú személyek is igénybe vehetik a szolgáltatást, akik oktatási nevelési intézménybe nem
járnak.
Fogyatékossági típusok és azok definíciója
1. Siketek és nagyothallók: akiknek hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás
útján történő megértésére segédeszközzel képesek
2. Vakok és gyengén látók: akiknek segédeszközzel vagy műtéti úton kis mértékben vagy
egyáltalán nem korrigálható a látóképessége vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal
rendelkeznek.
3. Értelmi fogyatékosok: akiknek az értelmi működése, akadályozottsága genetikai, illetőleg
magzati károsodás, vagy szülési trauma következtében, valamint a 14 év alatti életkorban
bekövetkezett súlyos betegség miatt enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékosság alakult ki.
4. Mozgásszervi fogyatékosok: akiknél a mozgásrendszer károsodása, illetve funkciózavara miatt
a helyváltoztatáshoz valamilyen segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli,
vagy akiknek mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem
befolyásolható.
5. Autisták: Függetlenül az IQ értéktől autistának kell tekinteni minden olyan személyt, aki a
fejlődés átható zavarában szenved és az autonómia tesztek alapján állapota súlyos
6. Halmozottan fogyatékos személyek: akiknél legalább két fogyatékossági típus egyidőben van
jelen.
Gyomaendrőd lakosainak száma 2015. január 1-én 13950 fő. Az összes lakosságon belül a
fogyatékossággal élők számát nagyon nehéz pontosan meghatározni. Becslések szerint a lakosság kb 1,5
% -a él valamilyen veleszületett, vagy későbbi ételkorban kialakult fogyatékossággal. Hunya községnek
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649 lakosa van. A fogyatékkal élők száma 8 fő. Csárdaszállás lakosainak száma 443 fő, a fogyatékkal
élők száma 3 fő.
A fogyatékos nappali ellátást igénylők körében a különböző fogyatékossági típusok enyhe és
középsúlyos esetei fordulnak elő. Ellátottaink 90 %-a családjával él.
A fogyatékos gyermeket nevelő szülők, hozzátartozók - koruknál, betegségüknél fogva, vagy aktív
dolgozóként – többnyire segítségre szorulnak a fogyatékos családtag ellátásában.
A térségben magas a munkanélküliség, alacsonyak a jövedelmek, a fogyatékosokat gondozó családoknál
a speciális igények mentén a problémák fokozottabban jelentkeznek.
a fogyatékkal élők társadalmi integrációjának minél szélesebb körű megvalósulása érdekében
működtetjük a nappali klubot, ahol az ellátási szükségletek kielégítése egyéni gondozási terv alapján
történik, mely kiterjed a fizikai, mentális gondozásra, egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás
biztosítására, foglalkozásokba , programokba való bevonásra és szükség szerint ügyintézésre.
A nők és a férfiak aránya megközelítőleg azonos. Az értelmi fogyatékosok száma jelentősen meghaladja
a mozgásfogyatékosokét, illetve a halmozottan sérültekét.
Korosztály szerinti összetétel : a nők kora 25-78 év között van,
a férfiak kora 19-66 év között van .
A fogyatékosság típusa nem különül el jellemzően nemek szerint.
A mozgás,-és /vagy értelmi fogyatékos személyek önálló közlekedésre nem képesek, ezért biztosítjuk
számukra az intézmény gépjárművével történő szállítást. Törekedve a közlekedés biztonságára, illetve a
területi távolságra ellátottainkat a klubba történő be, illetve hazaszállításban a támogató szolgálat
gépkocsijával segítjük.
2.2.2 Feladatellátás célja, szakmai tartalma
A szolgáltatás feladata, hogy az intézmény alapdokumentumában – alapító okiratában – meghatározott
nappali ellátást biztosítson az igénylők részére. Az ellátás komplex módon, a család egészét figyelembe
véve kell hogy megvalósuljon.
Az intézményi társulás tagönkormányzatainak közigazgatási területén, fogyatékkal élő ellátást igénylő
személyek részére nappali ellátás keretében bio-pszicho-szociális állapotuknak megfelelő ellátás
nyújtása.
Ezzel egyidejűleg a fogyatékos személyt gondozó családtagok tehermentesítése, munkaerőpiacon való
részvételük segítése.
a) Fizikai ellátás keretében:
Igény szerint napi egyszeri étkezést, szükség szerint diétás étkezést biztosítunk. A személyi higiéné
folyamatos fenntartása, személyes ruházat tisztántartása.
A klubtag megbetegedése esetén szükség szerint segítjük az ápoló családtagot az ápolás kivitelezésében
illetve lakásán segítjük őt a gyógyulásban , hogy mielőbb visszatérhessen a közösségbe.
b) Egészségügyi ellátás:
Megszervezzük az alap illetve szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást. Rendszeresen ellenőrizzük
ellátottaink testsúlyát , vérnyomását, szükség esetén az orvos által előírt gyógyszereket napi, heti
adagolóba rakjuk és ellenőrizzük azok pontos bevételét.
Segítséget nyújtunk segédeszközök beszerzésében, azok használatának megtanításában.
Helyben végezhető szűrővizsgálatokkal, tanácsadással illetve az egészséges életmódra neveléssel
segítjük a fogyatékkal élőket az állapotuknak megfelelő legoptimálisabb egészség fenntartásában.
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c) Mentális gondozás:
Egyéni és csoportos foglalkozások alkalmával törekszünk arra, hogy megőrizzük, vagy helyreállítsuk
ellátottaink mentális egyensúlyát. Segítjük a családi, baráti kapcsolatok fenntartását, helyreállítását.
Különböző rendezvényeink alkalmával megünnepeljük a név és születésnapokat, nemzeti ünnepeinket
illetve az adott társadalmi csoporttal kapcsolatos megemlékezéseket. Szervezzük és biztosítjuk a
kulturális rendezvényeken való részvételt.
A mentális egészség megőrzését prioritásként kezeljük, hiszen tudjuk, hogy a pszichikus működés
zavarai nyomán gyakran szomatikus tünetek jelennek meg.
d) Foglalkoztatás-fejlesztés
Minden fogyatékkal élő személy rendelkezik olyan pozitív képességekkel , készségekkel, melynek
fejlesztését egyéni szinten kell megvalósítani. Ennek megfelelően a foglakoztatások egy részét a „ki mire
képes” alapon szervezzük, hiszen ezzel nő a sikerélmény lehetősége. Ehhez megfelelő eszközöket
biztosítunk.
A szabadidő hasznos eltöltése érdekében az ellátotti csoport érdeklődési körének megfelelő
sajtótermékek, társas játékokat illetve olyan eszközöket biztosítunk melyekkel a fogyatékos személy
képességei, készségei fejleszthetők vagy szinten tarthatók. Lehetőség van TV, Videó, DVD nézésre.
Kívülállók részvételi lehetőségét biztosító programok szervezése által igyekszünk ellátottaink társadalmi
integrációját erősíteni.
Az oktatási intézmények pedagógusaival, tanulókkal kapcsolatokat építünk, mellyel elősegítjük a
gyermekek mássághoz való viszonyulásának pozitív fejlődését.
A foglalkoztatás keretében segítjük azon képességek fejlesztését , melyek a mindennapi életben való
eligazodást, az alapvető szükségletek lehető legszélesebb körének önálló kielégítését segítik elő.

e) Érdekvédelem
Ellátottainknak és törvényes képviselőiknek folyamatos tájékoztatást nyújtunk az elérhető
szolgáltatásokról, segítséget nyújtunk a hivatalos ügyek intézésében. Naprakész tájékozottsággal segítjük
ellátottainkat , hogy mindenféle ellátáshoz és szolgáltatáshoz hozzáférjenek, amire jogosultak.
Rendszeres kapcsolatot tartunk a fogyatékossági csoportot képviselő területi regionális vagy országos
érdekképviseleti szervekkel.
A fogyatékkal élő emberek számára fontos, hogy hasonló emberekkel tarthassanak kapcsolatot. Az
ember sajátos tulajdonsága, hogy a hozzá hasonlók társaságát keresi. Ez a fogyatékkal élők esetében
fokozottan érvényesül. Ezért megragadunk minden alkalmat, hogy klubtagjainknak lehetőséget
biztosítsunk arra, hogy a térségben illetve az ország bármely részén működő fogyatékosokat ellátó
klubokkal közvetlen kapcsolatot alakíthassanak ki, s ezeket a kapcsolatokat ápolhassák.
f) Szállító szolgáltatást
A fogyatékosokat ellátó nappali klubbunkba az önállóan bejárni nem tudó vagy távol lakó igénylőket az
intézmény gépkocsijával szállítjuk be. Ezen szállító szolgáltatásunkat vehetik igénybe a társult
településeken élő klubtagok is.
A Térségi Szociális Gondozási Központ fenntartásában működő Támogató szolgálat gépkocsija által
történő szállításért a 2/2009. (I.30.) GyeKt rendelet értelmében a fogyatékos személyeknek nem kell
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térítési díjat fizetniük abban az esetben, ha a szállítás a lakásukról a fogyatékosokat ellátó nappali klubba,
illetve onnan a lakásra történik.
2.3 Nappali ellátás személyi feltételei egységenként
1.
SZ. IDŐSEK KLUBJA
GYOMAENDRŐD, MIRHÓHÁTI U. 1-5.
Férőhely Működési engedély szerint: 30 fő Nyitva tartás : hét 6 napja
Munkakör
Létszám
Vezetőgondozó
0,5 fő
Gondozónő
2 fő
segédgondozó
1fő
3. SZ. IDŐSEK KLUBJA
GYOMAENDRŐD, KONDOROSI U. 1.
Férőhely Működési engedély szerint: 25 fő Nyitva tartás : hét 6 napja
Munkakör
létszám
Vezetőgondozó
0,5 fő
Szociális gondozó
1 fő
4 .SZ. IDŐSEK KLUBJA
GYOMAENDRŐD (Nagylapos) MESTER U. 16.
Férőhely Működési engedély szerint: 15 fő Nyitva tartás : hét 5 napja, napi 6 óra
Munkakör
Létszám
vezetőgondozó
0,5 fő
Szoc. Gondozó
0,8 fő
5.SZ. IDŐSEK KLUBJA
GYOMAENDRŐD BLHA LUJZA U. 2-6.
Férőhely Működési engedély szerint: 43 fő Nyitva tartás : hét 6 napja
Munkakör
Létszám
Vezető gondozó
0,5 fő
Szoc. gondozó
2,5 fő
Segédgondozó
1 fő
6.SZ. IDŐSEK KLUBJA
HUNYA RÁKÓCZI FERENC U. 31.
Férőhely Működési engedély szerint: 30 fő Nyitva tartás : hét 6 napja
munkakör
létszám
Vezetőgondozó
1 fő
Szociális gondozó
1 fő
ESÉLY KLUB
GYOMAENDRŐD MAGTÁRLAPOSI U. 17.
Férőhely Működési engedély szerint: 30 fő Nyitva tartás : hét 6 napja
Munkakör
Létszám
Vezetőgondozó
1 fő
Terápiás munkatárs
1 fő
Szoc. gondozó
2 fő

2.4 A nappali ellátás szolgáltatásainak fejlődését elősegítő célkitűzések
Az idősek nappali ellátását biztosító egység épületének infrastrukturális fejlesztése szükségszerű, hiszen
a megfelelő tárgyi környezet alapvető feltétele a minőségi ellátnak. Az önköltség alapú térítési díjak
csökkentésére törekedve fontos az energiafelhasználás csökkentése, oly módon, hogy az épületet
energiatakarékossá tesszük. Ezen túlmenően az ellátottak részére plusz szolgáltatásként az intézménybe
törtnő be és hazaszállítás lehetőségét is szeretnénk megvalósítani, így az idős kor mozgásszervi
megbetegedésében szenvedőknek sem kellene a közösségtől távol maradniuk.
A célkitűzések megvalósulásához szükséges pénzeszközöket pályázati támogatásból fenntartói
támogatásból illetve adományokból lehet előteremteni, ezért minden lehetőséget ki kell használnunk.
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2.4.1 A program megvalósításának várható eredménye
Az idős emberek jelentős hányada otthonukban magányosan él, és szükségleteiket több-kevesebb sikerrel
próbálják kielégíteni; meleg étel elkészítése, tisztálkodás, pihenés. Ezen szükségletek kielégítése nélkül
az ember nem képes létezni. Fontosak a családi kapcsolatok fenntartása, a szomszédokkal való
kapcsolattartás, vagy egy közösséghez való tartozás. A valahová tartozás érzése, az adott csoportban
betöltött szerep, mind megerősítés az idős és/vagy fogyatékos ember számára, hogy ő is fontos, hogy őrá
is szükség van. Így elkerülhető a pszichoszomatikus tünetek kialakulása, kevesebb gyógyszerre lesz
szüksége, feltöltődik energiával, életerős és vidám lesz.
A nappali klubok szolgáltatásaival, foglalkoztatásaival, programjaival igyekszünk az ellátottak
szükségleteit, speciális szükségleteit a legmagasabb szinten kielégíteni, az egyén és a csoport szintjén
egyaránt. A jól működő idős vagy fogyatékkal élő ember a társadalom értékes tagja maradhat, vagy azzá
válhat, és családjában sem szembesül a kirekesztettség, a tehetetlenség érzésével. A család terhei
csökkennek, hisz amíg a családtagok dolgoznak addig az a hozzátartozó kortárs közösségben felügyelet
alatt van, fejlődnek készségei, képességei, és a valahová tartozás szükségletei egyre magasabb szinten
kerülnek kielégítésre. Az ellátást igénybe vevők, ötleteikkel, képességeikkel a csoport aktív, értékes
tagjaivá válnak.
A szakmai program útmutatóul szolgál a feladatot ellátó szakemberek számára is, így az ellátást igénybe
vevő érdekében érthető, egységes értékek mentén megvalósítandó célkitűzéseket tartalmaz.

3. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
3.1 Ellátási terület
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya közigazgatási területe.
3.2 A szolgáltatás célja, feladata
Az ellátást igénybevevő fizikai, mentális és szociális szükségleteinek kielégítése saját környezetében,
életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, segítséget nyújtunk az önálló
életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában, továbbá
prevenciós szerepet tölt be a veszélyhelyzetek kialakulásában.
A szolgáltatást elsődlegesen időskorú személyek veszik igénybe, azonban olyan nyugdíj korhatár alatti
nagykorú személy is igénybe veheti, aki bio - pszicho és szociális szükségleteinek kielégítésében
segítségre szorul, azt saját erőből nem képes kielégíteni és más nem gondoskodik róla.
A házi segítségnyújtás bázisai Gyomaendrődön az 5.sz Idősek Klubja ( Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 26.), és az 1.sz Idősek Klubja ( Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.), Hunyán a 6.sz Idősek Klubja.
A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően a területi vezetőgondozó megvizsgálja az igénylő
gondozási szükségletét. A gondozási szükségletfelmérés alapján házi segítségnyújtás keretében az
igénylő személyi gondozásra vagy szociális segítésre lehet jogosult .
Amennyiben az értékelő adatlap szerinti gondozási szükséglet III.fokozatú, a szolgáltatást igénylőt az
intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségeiről.
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A személyi gondozásra jogosult igénybe vevők ellátása az egyénre szabott gondozási tervnek
megfelelően történik.
A gondozási szükségletről kiállított igazolásban meghatározottnál kevesebb időtartamú gondozást, csak
az ellátott vagy törvényes képviselőjének írásos nyilatkozatában foglaltak alapján lehet nyújtani.
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítés vagy személyi gondozás nyújtható, amelyeken belül
résztevékenységi feladatok vannak meghatározva. A személyi gondozás feladatköre magában foglalja a
szociális segítési feladatokat is.
Szociális segítés keretében
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
 takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában,
fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
 mosás
 vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
 bevásárlás (személyes szükséglet mértékében),gyógyszer kiváltása
 segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
 mosogatás
 ruhajavítás
 közkútról, fúrtkútról vízhordás
 tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység
egyéb szakmai ismeretet igényel)
 télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
 kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése
Személyi gondozás keretében biztosítjuk
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
 információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
 családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
 az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való
közreműködés
 ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
Gondozási és ápolási feladatok körében:
 mosdatás
 fürdetés
 öltöztetés
 ágyazás, ágyneműcsere
 inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
 haj, arcszőrzet ápolás
 száj, fog és protézis ápolás
 körömápolás, bőrápolás
 folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
 mozgatás ágyban
 decubitus megelőzés
 felületi sebkezelés
 sztómazsák cseréje
 gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
 vérnyomás és vércukor mérése
 hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
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kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában
való segítségnyújtás
a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez
való kompetencia határáig)

3.3 Ellátottak köre
Az intézményi társulás településeinek közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező
szociálisan rászorultaknak biztosítunk házi segítségnyújtást, akik a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63.§ hatálya illetve a helyi Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint térítési díjakról szóló” 2/2009(I.30.) GYe Kt rendelet alá tartozó természetes személyek.
3.3.1 Ellátottak szociális jellemzője és demográfiai mutatója:
A településeken élő időskorúak egészségi állapota fokozatosan romló tendenciát mutat. A természetes
támaszként szolgáló család, rokonok, nem, vagy nagyon nehezen tudják felvállalni az idős ember napi
rendszeres ellátását. Egyre több az olyan idős, magányos ember, akik önálló életvitelük fenntartásához
segítséget igényelnek. Az ellátási területhez tartozó településeken az idős emberek többségére a
szociálisan hátrányos helyzet is jellemző, mivel sokan kis nyugdíjból, régi komfort nélküli házakban
élnek. A házi segítségnyújtásban résztvevő ellátottak többsége étkeztetésben is részesül, mivel a napi
meleg étel előállítása is nehézségekbe ütközi.
Az étkeztetést és házi segítségnyújtást igénylők körében a 80 év feletti ellátottak az összes igénylő
közel 50 %-át teszik ki.
Fokozatosan nő azok száma akik az alapvető (fiziológiás ) szükségleteik mindennapi kielégítésében is
segítségre szorulnak, azon belül is azon igénylők száma, akiknél a gondozási feladatokon túl
alapápolási feladatokat is végezniük kell a házi gondozóknak.
Az ellátottak több mint 11%-a 3-4 órás gondozási szükséglettel rendelkezik.
3.4 Személyi feltételek
Intézményünknél a házi segítségnyújtáson belül a személyi gondozást a területi vezetőgondozó
irányításával 10 fő szakképzett gondozó végzi. A szociális segítés körébe tartozó feladatokat képesítés
nélküli közalkalmazott és közfoglalkoztatottak látják el.
A házi gondozókat távollétük esetén a nappali ellátásban, a támogató szolgálatnál személyi segítő
munkakörben, illetve szakképzett társadalmi gondozók helyettesítik.
A szociális segítés körébe tartozó feladatokat elsősorban az intézménynél dolgozó közfoglalkoztatottak
végzik, aki részére az intézmény 100 órás tanfolyamot szervez melynek végén az intézményvezető a
tanfolyam elvégzéséről igazolást állít ki. Ezzel az igazolással végezhetik a szociális segítési feladatokat a
szakképzetlen munkavállalók, közfoglalkoztatottak.
3.5 A szolgáltatás fejlődését elősegítő célkitűzések
A házi segítségnyújtás fejlesztése fontos célkitűzésünk, hiszen az önálló életvitel szükségletközpontú
segítése által akár elkerülhetővé válik, hogy az időseknek tartós elhelyezést kelljen igénybe venniük.
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A minőségi szolgáltatás biztosításához elengedhetetlen a megfelelő tárgyi eszközök megléte, melyekkel
az otthoni gondozási feladatok hatékonyan, kevesebb energiaráfordítással valósíthatók meg. Fontos,
hogy a házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak, társas kapcsolatai megmaradjanak, felelevenedjenek.
Az otthoni komfort nélküli lakások miatti szociális hátrányok kompenzálására az ellátottak részére a
nappali klubokban fürdési lehetőséget biztosítunk, melyhez szükség esetén szállító szolgáltatást is
igénybe vehetnek. Biztosítani szeretnénk továbbá a gondozók részre a nappali klubokban a házi
segítségnyújtásban részesülők ruházatának és egyéb textíliáinak tisztántartásához a modern mosó, vasaló
berendezések használatát. Folyamatosan kutatjuk a pályázati lehetőségeket, amelyek által a feladatellátás
infrastruktúrája, tárgyi eszközei fejleszthetők, illetve a dolgozók munkája könnyebbé tehető.
.
3.5.1 A program megvalósításának várható eredménye
A Térségi Szociális Gondozási Központ a házi segítségnyújtással az esélyegyenlőség
megteremtését teszi lehetővé Hunya és Csárdaszállás községben élők számára is. Mind három
településen élő, rászoruló idős emberek a hét hat napján vehetik igénybe a szakszerű gondozást, ápolást
nyújtó házi segítségnyújtást. Az intézmény az ellátási területéhez tartozó településein élő rászorultak
számára egységesen magas szakmai színvonalú alapszolgáltatások biztosítására törekszik. Az ellátások
megvalósításával lehetővé válik a rászorulók számára, hogy minél tovább otthonukban maradhassanak.
Az ellátás keretében nyújtott szolgáltatáselemek szélesítése az ellátottak életminőségének javulását,
biztonság érzésének stabilitását eredményezné.
Házi segítségnyújtás személyi feltételei
munkakör
Területi vezető gondozó
Szociális gondozó

létszám
1
10 fő

Szakmai képesítés
szoc.gondozó szervező
szociális gondozó-ápoló

4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
4.1 A szolgáltatás ellátási területe
A támogató szolgáltatás az intézményi társulás Gyomaendrőd és Hunya településein a Térségi Szociális
Gondozási Központ szervezetéhez integrált szolgálat által történik.
A Támogató szolgálat az integrált intézmény szervezetén belül önálló szakmai egységként látja el
feladatát.
4.2 A Támogató szolgálat célja feladatai
A szolgáltatás fogyatékos személyek részére nyújt segítséget lakókörnyezetükben életvitelük
önállóságának megőrzéséhez. A szállító szolgáltatás elsősorban a közszolgáltatások elérését, a személyi
segítés pedig a lakáson belüli speciális szükségletek kielégítését segíti.
A szolgáltatásra való jogosultság a szociális rászorultság vizsgálata alapján kerül megállapításra. A
szociális rászorultság vizsgálatakor a fogyatékosság tényét, a szociális helyzetet és az egészségügyi
állapotot együtt vizsgáljuk.
A támogató szolgálat célja, Gyomaendrőd város és Hunya község közigazgatási területén a fogyatékkal
élők önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének segítése annak érdekében, hogy a megszokott
környezetükben élhessék önálló életüket. A segítő tevékenység kiterjed az érzékszervi,- mozgás,22

értelmi,- fogyatékosságban szenvedők az autisták és a halmozott fogyatékkal élő egyéni szükségleteinek
megfelelő szolgáltatás biztosítására.

4.3 Szolgáltatás elemei
a) Személyi segítő szolgálat működtetése
- segítjük a fogyatékos személy és családját az alapvető szükségletek kielégítésében
- információnyújtással, ügyintézésben való segédkezéssel, tanácsadással segítjük a
fogyatékkal élők társadalmi integrációját
- segítséget nyújtunk társas kapcsolataik ápolásában, építésében, továbbá a szabadidő
hasznos eltöltésére szervezett programok elérésében
A személyi segítő segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi higiéniás, életviteli, életfenntartási
szükségleteinek kielégítésében, alapvető ápolási gondozási feladatok elvégzésében, az ellátott egészségi
állapotának figyelemmel kísérésében, az egészséges életmód kialakításában, közreműködik az ellátott
háztartásának vitelében.
Mentális gondozás keretében részt vesz a krízishelyzet kialakulásának megelőzésében, segítséget nyújt a
környezettel való kapcsolattartásban, az izoláció elkerülésében.
b) Szállító szolgáltatás
Akadálymentesített gépkocsival segítjük ellátottaink önálló ügyintézését, közszolgáltatásokhoz,
egészségügyi, szociális fejlesztő tevékenységekhez, kulturális, sport rendezvényekre való eljutását.

c) Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés:
A fogyatékkal élő személyek, vagy hozzátartozójuk személyes, vagy telefonon történő megkeresés útján
igényelhetnek az Őket érintő kérdésekben, problémákban információt.
A támogató szolgáltatásunkat úgy szervezzük, hogy annak tevékenysége az ellátási területen élő
valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjedjen, és szolgáltatásai – a háziorvos
javaslatának figyelembevételével – az egyéni szükségletekhez igazodjanak.

4.4 Ellátottak köre, demográfiai mutatóik, szociális jellemzőik, ellátási szükségleteik
Az intézményi társulás két településének lakosság száma:
 Gyomaendrőd 13950 fő
 Hunya 649 fő
Folyamatosan megfigyelhető mindkét településen a csökkenő lakosság szám, melynek az elvándorláson
túl oka még, hogy az elhalálozások száma meghaladja a születések számát.
Az összlakosságon belül kb. 1,5 % -ra tehető azoknak a személyeknek a száma, akik születésüktől fogva
és /vagy az életkoruk különböző szakaszában elszenvedett betegség, baleseti ártalom következtében
váltak fogyatékossá.
A támogató szolgálati ellátást az a Gyomaendrőd város és Hunya község közigazgatási területén
bejelentett lakóhellyel rendelkező személy veheti igénybe, aki a „A szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról” szóló 1993.évi III. tv.”.65/C.§ (4)-(6) bekezdése alapján szociálisan rászorultnak minősül.
A szociális rászorultságot az igénybevevő a fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka vagy a
magasabb összegű családi pótlék folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal illetve a
fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel tudja igazolni.
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Ellátási szükségletek
A település mérete miatt a közintézményekbe való eljutás okoz nehézséget. Ezért a személyi segítés
mellett a szállítási feladatok ellátása fontos szerepet tölt be a szolgáltatás működésében.

4.5 A feladatellátás szakmai tartalma, módja, rendszeressége
A támogató szolgálat intézményünk keretein belül látja el feladatát önálló szakmai egységként működve.
Személyi segítés, szállító szolgáltatás, információnyújtás és tanácsadás által segítjük a fogyatékos
személyek szükségleteinek kielégítését, a különböző szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz,
egészségügyi és egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzájutását.
A támogató szolgálat keretében nyújtott alapszolgáltatási feladatainkat, különösen az 1993.évi
III.,Szociális tv. valamint annak végrehajtásáról kiadott rendeletei és Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának a 2/2009. (I.30.) Gye. Kt. rendeletében szabályozott módon végezzük.
A szolgáltatás nyújtása során érvényesülnie kell a szubszidiaritás, elvének mely szerint a fogyatékos
személyek a szükséges szolgáltatásokhoz a lakóhelyükön vagy ahhoz a lehető legközelebbi településen
jussanak hozzá, illetve, hogy a fogyatékos személyekkel kapcsolatos döntések és intézkedések helyi
szinten kerüljenek megfogalmazásra és megvalósításra. A szolgáltatás fő célja, hogy az igénybe vevők a
segítő tevékenység által, a társadalom ép tagjaihoz hasonló életvitel élhessenek.
4.6 Szolgáltatás elemei
A szakmai munkánk alapvető célja és feladata a fogyatékos személy egyéni szükségleteihez igazodó
segítség nyújtása, melynek mértékét és fajtáját mindenkor a segítségre szoruló ember testi, lelki és
szociális állapota határozza meg.
A gondozás tehát egy komplex tevékenységi forma ahol a gondozás minden elemét együtt kell
alkalmazni, a gondozást tudatosan és tervszerűen kell szervezni és végrehajtani.
a) fizikai ellátás:
Célunk az alapvető fiziológiai szükségletek kielégítése - fogyatékosság jellegéből adódóan -mely a
szolgáltatást igénybevevő saját lakókörnyezetében történik.
b) egészségügyi ellátás:
A szolgáltatást igénybevevő egészségi állapotát rendszeresen figyelemmel kell kísérni,szükség esetén a
házi illetve szakorvost szükséges értesíteni.
A feladat ellátás során a gyógyszereket ki kell váltani és az orvos által előírt adagban pontosan adagolni.
c) mentális gondozás:
A fogyatékkal élő személyt személyiségének megfelelő mentális gondozásban részesítjük. Prioritást
élvez a szolgáltatás nyújtása során a családdal és a környezettel való kapcsolattartás elősegítése, mellyel
az izolálódás veszélye elkerülhetővé válik.
d) foglalkoztatás:
A testi lelki egészség érdekében az ellátott állapotának megfelelő elfoglaltság biztosítása. Ezen
gondozási elem keretein belül gondoskodni kell a szolgáltatást igénybevevő szabadidejének hasznos
eltöltéséről , közös programok foglalkozások szervezéséről. Az aktív korúak munkavállalási
lehetőségeinek felkutatásáról.
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4.6.1 Személyi segítő szolgáltatás
A segítségnyújtás során a személyi segítők a fogyatékkal élő személy autonómiájának fenntartása
mellett biztosítják a saját lakókörnyezetben történő alapvető szükségletek kielégítésében történő
segítséget. A szolgáltatás nyújtása mindig személyre szabottan az egyéni speciális szükségletekre
szabottan történik.
A szolgáltatás nyújtása során célunk a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének, társadalmi
integrációjának minél szélesebb körű megvalósítása, életminőségük javulása és önálló életvitelük
biztosítása.
A támogató szolgálat munkatársai a feladatellátáshoz az ellátást igénybe vevővel közösen egyéni
gondozási tervet készítenek, melynek megvalósulását a gondozási lapon vezetik.
A gondozási terv tartalmazza
 a szolgáltatást igénybevevő fizikai egészségügyi és mentális állapotát
 az állapotjavulás illetve megőrzés érdekében szükséges illetve javasolt feladatokat
 az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit
A gondozási tervben megfogalmazottak megvalósításáért felelős személy folyamatosan figyelemmel
kíséri a feladatellátást és évente - jelentős állapotromlás esetén annak bekövetkeztekor – átfogóan
értékeli az elért eredményeket, szükség esetén a tervet a megváltozott állapotnak illetve körülménynek
megfelelően az ellátottal egyetértésben módosítja.
A személyi segítők a szolgáltatás nyújtásakor gondozási naplót vezetnek munkájukról melyen az
igénybevevő és/vagy törvényes képviselője aláírásával igazolja a feladat elvégzését.
4.6.2 Szállító szolgáltatás
Szállító szolgáltatásunkat az igénybe vevők részére egy 9 személyes OPEL VIVARÓ
személygépkocsival biztosítjuk. A gépkocsi teljes felszereltséggel rendelkezik a fogyatékos személyek
szállításához. Kerekes székes személy gépkocsiba való beemeléséhez és szállítására alkalmas
emelőszerkezettel, 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel, automata oldalfellépővel, valamint kisgyermekek
szállítására előírt biztonsági gyermeküléssel.
A szállító szolgálat célja a fogyatékkal élők szállítása, orvoshoz, kórházba való eljuttatása,
szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. Kulturális rendezvényekre és szabadidős programokra való
juttatás. Lehetőség van eseti, alkalmankénti illetve rendszeres szállítás igénybevételére.
Szükség esetén a személyi segítő kísérőként közreműködik.
4.6.3 Tanácsadás, információnyújtás
A szolgálat nyitvatartási idejében a támogató szolgálat vezetője tanácsadást, információnyújtást végez a
szolgáltatást igénybevevő kliensek számára. Az őket érintő eseményekről, szolgáltatásokról, elérhető
juttatásokról. Segít a formanyomtatványok kitöltésében, hivatalos ügyek intézésében, kérelmek,
támogatások, speciális segéd eszközökhöz való hozzájutás elősegítésében, kérésre személyes
tanácsadással is szolgálnak.
4.7 A biztosított szolgáltatások rendszeressége
A személyi segítő és szállító szolgáltatást a hét 5 napján 8-16 óra között biztosítunk.
Indokolt esetben az intézményvezető döntése alapján a munkaidőn kívüli szolgáltatást is megszervezzük.
A szállító szolgáltatás mindenkor az igénylő szükségleteihez igazodva történik.
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A szállítást biztosítunk helybe és vidékre egyaránt. A szolgáltatás az ellátási területen élő szociálisan
rászorult egyéneknek nyújt segítséget.
Tanácsadás, információnyújtás az intézményi társulás településein élő fogyatékos személyek és
hozzátartozóik részére nyújtott szolgáltatás, melyet személyesen munkanapokon a Térségi Szociális
Gondozási Központ Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz. alatti helységében, vagy telefonon a 06-66/386991-es telefonszámon vehetnek igénybe ügyfeleink. Szükség szerint ügyintézést, tanácsadást végez
például: fogyatékossági támogatás, pénzbeli, természetbeni szociális ellátások igénylésénél, gyógyászati
segédeszköz beszerzésénél.

4.8

Személyi feltételek
Munkakör
Tám.szolgálat vezető
személyi segítő
gépkocsi vezető

Létszám
1 fő
2 fő
1 fő

A támogató szolgálat munkatársai együttműködnek a házi segítségnyújtást végzőkkel. Helyettesítés
vonatkozásban az intézményvezető engedélyével és hozzájárulásával a házi segítségnyújtásból a
megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező gondozókat időlegesen át lehet irányítani személyi segítő
munkakörbe. A támogató szolgálat személyi segítői is kötelezhetők a nem fogyatékos személyek házi
gondozásában való közreműködésre.

4.9 A szolgáltatás fejlődését elősegítő célkitűzések
A személyi segítő által az ellátott egészségi állapotának ellenőrzéséhez használt tárgyi eszközök
bővítése. A személyi segítők közlekedését könnyítő, a közlekedési időt rövidítő elektromos kerékpárok,
mopedek beszerzésével az ellátó személyek terhei csökkennének.
4.9.1 A program megvalósításának várható eredménye
Az ellátottak vonatkozásában a magas színvonalú ellátás eredményeképpen megváltozik életminőségük,
kitágul a mozgásterük, közösségi életet élhetnek. Elkerülhetővé válik az izoláció, a további súlyos
betegségek kialakulása. Megvalósulhat társadalmi integrációjuk, beilleszkedésük. Nő a társadalmi
életben való részvétel és ezáltal az egészséges emberek életmódjához hasonló életvitel lehetősége. Nem
csak az egyedül élőknek segítség, hanem a családok életvitelét is megkönnyíti a szolgáltatás, hiszen a
segítő kapcsolatban megvalósuló mentális támogatás az ellátottnak és a családnak is támaszt nyújt.
Az ellátó-rendszer tagjaként e szolgáltatás a térségben segíti a fogyatékkal élők önálló életvitelének
megőrzését, az egészségügyi ellátásokhoz, az oktatáshoz, közösségi programokhoz való eljutást, növelve
ezzel a társadalmi részvételüket. Az aktív korúak számára biztosítja a munkába állás esélyének
lehetőségét. A lakókörnyezetben történő ellátásukkal megelőzhető a bentlakásos intézményekbe kerülés,
mely az ellátott, és az ellátó-rendszer szempontjából is pozitív hatással bír.
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5. TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT
A Tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére a tanyakörzetben élő minden állampolgár jogosult. A
szolgáltatás igénylése nem kötött írásbeli kérelemhez, illetve igénybe vételi jogosultság vizsgálata nélkül
nyújtjuk a szolgáltatást térítés mentesen.
5.1 A tanyagondnoki szolgáltatás célja, feladata
A tanyagondnoki szolgáltatás a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- CsárdaszállásHunya személyes gondoskodás nyújtó integrált intézményi ellátórendszerének tagjaként látja el feladatát
Gyomaendrőd 001-es 002-es tanya körzetében.
Ellátási területek meghatározása a 2/2009. (I.30.) Gye.Kt rendelet 1.számú mellélete szerint :
001 körzet ( Öregszőlő külterület)
 Álmosdomb,Bacsalaposi,Diófa,Kis ,Kör,Polyákhalmi,Szőlőskert,Ugariutcák, és Határ út
002 körzet ( Öregszőlő külterület)
 Iskola, Kondorosi, Páskumi utcák, Szarvasi út, Tanya II.ker., Tanya III. kerület.
A szolgáltatás célja, Gyomaendrőd város külterületén, tanyáin élő idősek, egyedül élők, fogyatékkal
élők, hátrányos helyzetben lévő családok alapvető szükségleteinek kielégítésében, életvitelük
segítésében való közreműködés, a közszolgáltatásokhoz, egészségügyi és egyéb alapszolgáltatásokhoz
való hozzájutás biztosítása.
Célunk a tanyákon élők esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása.
 Közreműködik a tanyagondnok a körzetben élő házi segítségnyújtást igénybe vevők
szükségleteinek kielégítésében.
 Szállítja a házi gondozót, bonyolítja a bevásárlásokat, egyéb beszerzéseket.
 Önálló feladatként végzi a tanyagondnok a lakosság egészére kiterjedően mindazon
tevékenységeket, melyekhez nem szükséges szakgondozói képesítés. Pl: tüzelő felvágás, hó
eltakarítás, apró háziállatok részére takarmány beszerzése, fűnyírás, egyéb a háztartásban
előforduló szakértelmet nem igénylő kisebb javítási munkák.
 Részt vesz a körzetben élők étkeztetésének bonyolításában, az ebéd házhozszállításában
 Egészségügyi szolgáltatások elérésének segítése
 Tanyagondnok feladata a szociális információk szolgáltatása, hivatalos ügyek intézésének
segítése, a területen élők közösségi rendezvényeinek szervezésében, bonyolításában való
részvétel
 Lakosok szállítása
5.2 Ellátottak köre a tanyakörzetben lakók szükségletei, a településrész főbb jellemzői
Demográfiai mutatók (2016. január)
Utca név

házak
száma

001-es körzet
lakások komfortfokozata
összkomfort
félkomfort
k.nélküli

lakók
száma

Bacsalaposi
Ugari
Kis
Polyákhalmi
Szőlőskert
Álmosdomb
Diófa
Kör
Határ
Összesen:

7
11
7
16
15
12
11
28
1
108

0
4
1
1
2
3
0
3
0
14

21
24
17
27
30
28
21
71
1
240

2
4
3
7
6
5
8
15
0
50

5
3
3
8
7
4
3
10
1
44
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Életkor szerinti megoszlás
18-62 év
85 fő

0-18 év
92 fő

62-év fölött
63 fő

Jövedelmi viszonyok
Az összes lakosból 85 fő aktív korú. Az aktív korúak közül 67 főnek van munkahelye, 18 fő
munkanélküli.
Demográfiai mutatók
Utca név

házak
száma

002 körzet
lakások komfortfokozata
összkomfort
félkomfort
k.nélküli

lakók
száma

Iskola
Kondorosi
Páskumi
Szarvasi
TanyaII.ker.
Tanya III.ker.
Összesen:

40
21
11
18
45
13
148

13
8
6
5
17
1
50

80
40
25
34
86
25
290

0-18 év
73

19
7
4
12
13
7
62

Életkor szerinti megoszlás
18-62 év
136

3
6
1
1
21
4
36

62-év fölött
81

Jövedelmi viszonyok
Az összes lakosból 136 fő aktív korú. Az aktív korúak közül 102 főnek van munkahelye, 34 fő
munkanélküli.
Mindkét tanyagondnoki körzetben jelentős hányadot képviselnek az egyedül élő idős személyek.
Jellemző a lakosság összetételére továbbá, hogy nagy számban települnek ide sokgyermekes, halmozott
szociális hátránnyal küzdő családok, az általuk elérhetőbb olcsó ingatlanárak miatt.
Az itt élők jövedelmi viszonyaira általánosan jellemző, hogy alacsony – mezőgazdasási munkából
származó-, nyugdíjakból, illetve transzfer jövedelmekből élnek.
A jövedelmi viszonyok illetve a várostól való távolság jelentősen behatárolják az itt élők részére a
szolgáltatások igénybevételének lehetőségét, a fogyasztás szabadságát, mivel a településrészen kevés
szolgáltató van jelen.
A településrészen a tömegközlekedési eszközök közül az autóbusz van jelen, melynek járatai gyérek.
Mind az idősek, mind az aktívkorú, gyermekeket nevelő családoknak nehézséget jelent a városba való
bejutás. Van ugyan kerékpár út, azonban az idősek többsége már nem használ kerékpárt közlekedési
eszközként. Az autóbuszok menetrendjéhez való alkalmazkodás megnehezíti akár az ügyintézést, akár a
szolgáltatások igénybevételét.
Az orvosi rendelés hiánya miatt az egészségügyi alap és járóbeteg szakellátásért a városba kell utaznia
az itt élőknek, mely szintén akadályokba ütközik a tömegközlekedési eszközök járatainak gyérsége miatt.
Ezen túlmenően az iskolás gyermekek számára a buszhoz való alkalmazkodás lehetetlenné teszi a
különböző iskolán kívüli képzéseken való részvételt.
A településrészen lakók esélyegyenlőségének növelése érdekében, a tanyagondnoki szolgáltatás által az
előzőekben említett hátrányok csökkenthetővé válnak, ami életminőség javulást is eredményez.
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A tanyagondnoki szolgálat részt vesz a tanyákon élő fokozott veszélyhelyzetben lévők
felkutatásában, szükség esetén a krízishelyzet azonnali kezelésében, a tüzelő berendezések és tüzelő
házhozszállításában.
5.3 A feladat ellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre,
rendszeressége
A tanyagondnoki szolgáltatás intézményünk keretein belül látja el feladatát önálló szakmai egységként
működve. E feladatkörünkben segítjük a külterületen és tanyán élők alapvető szükségleteinek
kielégítését, a különböző szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egészségügyi és egyéb
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása által, továbbá közreműködünk az egyéni és közösségi
szintű szükségletek teljesítésében.
Tanyagondnoki szolgálatunk keretében nyújtott alapszolgáltatási feladatainkat, különösen az 1993.évi
III.,Szociális tv., illetve annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján szervezzük.
Ennek megfelelően a szolgálat közreműködik a körzetben élők étkeztetésben.
Az étkeztetésben való közreműködés magában foglalja a körzetben működő óvoda, illetve személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézményben ellátottak részére az intézménybe történő étel szállítását,
valamint az étkeztetésben részesülő idősek részére az ebéd házhoz szállítását.
Közreműködik a tanyagondnok a körzetben élő házi segítségnyújtást igénybe vevők szükségleteinek
kielégítésében. Szállítja a házi gondozót, bonyolítja a bevásárlásokat, egyéb beszerzéseket. Önálló
feladatként végzi a tanyagondnok a lakosság egészére kiterjedően mindazon tevékenységeket, melyekhez
nem szükséges szakgondozói képesítés. Pl: tüzelő felvágás, hó eltakarítás, apró háziállatok részére
takarmány beszerzése, fűnyírás, egyéb a háztartásban előforduló szakértelmet nem igénylő kisebb
javítási munkák.
5.3.1 Egészségügyi szolgáltatások elérésének segítése
A külterületen élő járóbetegek, kismamák, csecsemők, kisgyermekek családorvoshoz, szakorvoshoz,
szűrővizsgálatokra, gyógyszertárba, szállítása. Gyógyszerfelíratás, gyógyszerkiváltás, gyógyászati
segédeszközök beszerzésében való közreműködés.
A szállítási feladatokat a területen élők mindenkori szükségleteinek megfelelően látja el tanyagondnok
úgy, hogy alkalmazkodik az orvosok rendelési idejéhez, a betegek számára előírt időpontokhoz és a
gyógyszertárak nyitvatartási idejéhez.
A tanyagondnok a betegek szállításakor kompetenciáját nem lépheti át, a sürgősségi és szakápolói
kíséretet igénylő betegszállítást nem helyettesítheti.
A tanyagondnokok a biztonságos ellátás érdekében rendelkeznek alapvető elsősegély nyújtási
ismeretekkel.
Ezen túlmenően feladatkörébe tartozik a család, csecsemő és kisgyermek védelmet ellátó védőnők,
valamint a családsegítő szolgálat munkatársainak szállítása.
5.3.2 Szociális információk szolgáltatása, hivatalos ügyek intézésének segítése, közösségi
rendezvényekre történő szállítás
A tanyagondnok feladatkörébe tartozik, tájékoztatás, információk nyújtása a körzet lakosainak a
háziorvosi, szakorvosi rendelések időpontjáról, gyógyszertárak nyitvatartási idejéről, önkormányzat
ügyfélfogadási rendjéről, elérhető szolgáltatásokról, pénzbeli és természetbeni juttatásokról, azok
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igénybe vételének feltételeiről. Alapvető emberi szükségletek kielégítését lehetővé tevő akciókról.
(élelmiszer, ruha, stb.)
Információk közvetítése a kulturális, sport, szórakoztató rendezvényekről, az azokra való eljutás
megszervezése.
A tanyagondnok ügyintézési feladatai közé tartozik napi rendszerességgel a hivatali ügyek intézésében
való segítségnyújtás, postai szolgáltatások elintézése. A szolgáltatást igénybe vevő megbízása alapján
önállóan intézi a tanyagondnok a szolgáltatáskörébe tartozó ügyeket illetve elkíséri a szolgáltatást
igénybe vevőt az adott hivatali helyre.

5.3.3 Gyermekek szállítása
A körzetben élő családok óvodás és iskolás korú gyermekeinek oktatási intézménybe való szállítása.
A tanyagondnok napi szállítási feladatai körében ellátja a körzetben működő óvodába a kisgyermekek be
és haza szállítását, az óvodai csoportok részéről felmerülő szállítási igények kielégítését ( városi
rendezvényekre, kirándulásokra, uszodába, stb. történő szállítás).
A körzetben elő, de a városi oktatási intézményekbe járó gyermekek be illetve haza szállítását.
Az oktatási intézményekbe való gyermek szállítás elsődlegesen azon igények kielégítését célozza, ahol a
gyermekek a napirend, oktatási, szakköri foglalkozások időpontjai miatt a tömegközlekedési eszközt
nem tudják igénybe venni.
A csecsemőket és kisgyermekeket nevelő szülők és gyermekeik kötelező státuszvizsgálatra, illetve
szűrővizsgálatokra való szállítását.
A gyermekvédelmi gondoskodás keretében a gyermekjóléti szolgáltatásokhoz való hozzájutás
elősegítése.
A tanyagondnok tagja a gyermekvédelmi gondoskodás jelzőrendszerének. Munkája során a
gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó problémákat jelzi a területileg illetékes családsegítő vagy
gyermekjóléti szolgáltatást végző intézménynek.
5.3.4 Idősek szállítása
A külterületen idősek klubja működik 25 férőhellyel. Az ellátottak 1/3-a 80 év feletti idős személy. A
klubtól távol lakó idős embereknek ízületi betegségeik, az időskori kopások miatt nehézségekbe ütközik
a mindennapi bejárás, ezért ritkábban látogatják a közösséget. A tanyagondnoki gépjármű az idős
klubtagokat naponta beszállítja a klubba, lehetővé téve ezzel a közösség élményét, kapcsolataik
fenntartását, ami által preventív hatás érhető el az időskori izolálódás tekintetében.
Ezen túlmenően lehetővé tesszük, hogy az idős ember a tanyagondnok segítségével autonóm módon
maga végezze bevásárlásait, szabadon választhasson a fogyasztási cikkek széles palettájáról.
A pénzkezelés vonatkozásában a tanyagondnok a bevásárlás, gyógyszerbeszerzés, postai csekkek
befizetése kapcsán átvételi elismervény fejében vesz át készpénzt a szociális alapszolgáltatást
igénybevevőtől és az elszámolásnál aláírásával igazolja az elszámolás megtörténtét.
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5.4 A szolgálat személyi feltételei
Mindkét tanyagondnoki körzetben egy-egy fő szakképzett tanyagondnok végzi a munkát. A
feladatokat alapvetően a hét öt napján 40 órás munkarendben látják el a tanyagondnokok. Szükség esetén
a munkarend rugalmasan illeszkedik a lakosság igényeihez. A tanyagondnokok helyettesítését az
intézményvezető által megbízott személy végzi.
A tanyagondnokok önálló tevékenységét közvetlenül a szociális szervező irányítja. A munkáltatói
jogkört a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetője gyakorolja.
munkakör
tanyagondnok

létszám
körzetenként 1-1 fő

5.5 A szolgáltatás fejlődését elősegítő célkitűzések
Több pályázaton sikerrel vettünk részt, melyek által a tanyagondnoki szolgálat fejlesztését, tárgyi
eszközeinek modernizálását tudtuk végrehajtani. Tanyagondnokainknak minden eszköz és gép
rendelkezésére áll, amivel a lakosság életvitelét segíthetik.
A 001-es körzetben szintén pályázati pénzből a nagyon elhasználódott tanyagondnoki gépkocsit is
sikerült egy újra lecserélnünk 2015. évben.
Szükséges lenne a 002-es körzet gépkocsiját is lecserélni, amelyhez pályázati forrásra várunk.

5.5.1 A program megvalósításának várható eredménye
A tanyákon élőknek, főleg az idősebb korosztálynak az ellátás eredményeképpen megváltozik az
életminősége, tágul a mozgástere, lehetőségük adódik a közösségi életre. Elkerülhetővé válik az
elmagányosodás, nő a biztonság érzet. Elkerülhető a külterületen élők leszakadása a városi lakosoktól.
Nő a társadalmi életben való részvétel lehetősége. A tanyagondnoki szolgáltatást mindenki igénybe
veheti aki a tanyagondnoki körzetben lakik. Segíti a hátrányos helyzetű családok életvitelét, hiszen a
segítő kapcsolatban megvalósuló közvetlen interakciók révén az információk átadása folyamatos. A
szolgáltatások elérése a közlekedési nehézségek miatt nem ütközik akadályokba.
Az ellátó-rendszer tagjaként a tanyagondnoki szolgáltatás a térségben élőket segíti önálló
életvitelükben, az egészségügyi ellátásokhoz, az oktatáshoz, közösségi programokhoz való eljutásban,
növelve ezzel a társadalmi részvételüket. Az aktív korúak vonatkozásában növeli az esélyt a
munkaerőpiacon való eredményes részvételben. Az idős személyek lakókörnyezetben történő
ellátásával elkerülhető,vagy kitolható a bentlakásos intézményekbe kerülés időpontja.
A szakmai programot Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa a _________________________________határozatával fogadta el.
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TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel:66/284-603,:66/386-991/108 Fax:66/386-991/107
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

Bevezető
Kedves Lakóink! Kedves Hozzátartozók!

Az Őszi Napsugár Idősek Otthona a Térségi Szociális Gondozási Központ integrált szervezetének tartós
elhelyezést biztosító ellátó egysége. Az engedélyezett férőhelyek száma 42 fő.
A Gondozási Központ vezetője: Mraucsik Lajosné intézményvezető
Vezetőápoló: Dávid Ágnes
Kérem Önöket, hogy ezen „Házirendet”, mely az idősek otthona belső életének rendjét tartalmazza,
szíveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni és egy olyan eszköznek tekinteni, amely az intézményi
élet békés, nyugodt, szabályozott jellegének biztosítására hivatott.

A házirend célja, hatálya
1. A házirend célja, hogy meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztatást adjon az alapvető
szabályokról. E szabályok ismerete és elfogadása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy nyugodt,
otthonos légkörben élhessünk és dolgozhassunk. A Házirend mindannyiunk számára egyformán
iránymutató, megköveteli a közösségi lét általános szabályainak megtartását, az intézeti és a
személyes vagyon védelmét, a lakók és a személyzet egymás iránti kölcsönös megbecsülését.
2. A Házirend hatálya kiterjed az Őszi Napsugár Idősek Otthonában véglegesen vagy ideiglenes
jelleggel ellátást igénybe vevő valamennyi lakóra, az intézmény alkalmazottaira, az intézménynél
munkát végző külső szervek dolgozóira, az intézményben tartózkodó látogatókra és az intézményben
tartózkodó valamennyi idegen személyre.
E Házirend a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM. rendelet 5.§ (3.)bekezdésében foglaltak alapján tartalmazza:
 az együttélés szabályait
 az intézményből való távozás és visszatérés rendjét
 ellátottaink egymással illetve hozzátartozóikkal történő kapcsolattartásának szabályait
 az idősek otthonába behozható használati tárgyak körét
 az érték és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályait






a ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás , valamint a ruházat és textília tisztításának
és javításának rendjét
az intézményi jogviszony megszűnésének eseteit, eljárásrendjét
egyéni és közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályokat
intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások körét, térítési díját

1. Az együttélés szabályai

Az idősek otthona napirendje
1.
Felkelés ideje reggel 600 óra után, úgy, hogy reggeliig az ágynemű szellőzése, valamint a
beágyazás, mosakodás, öltözködés megtörténjen. Kérjük, hogy a korábban kelők ügyeljenek a
lakótársak nyugalmára.
2.
Étkezés: lakóink napi háromszori étkezésben részesülnek, diétás ételt szükség szerint biztosítunk.
3.
Az egyes étkezések időpontjai:
a)
reggeli:
7.30- tól – 8.30 óráig
b)
ebéd:
12.00-től – 13.00 óráig
c)
vacsora:
17.30- tól – 18.30 óráig
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Gyógyszerosztás: 8.00, 14. 00, 20.00 órakor, illetve az orvos előírása szerint.
Napközbeni csendes pihenés: 13.00 órától 14.00 óráig.
Esti tisztálkodás: lehetőség szerint vacsora után, legkésőbb 22.00 óráig.
Lefekvés ideje: fürdés illetve vacsora után bármikor, a televíziót a közösségi helységekben este
22.00 óráig lehet nézni úgy, hogy mások nyugalmát ne zavarja, illetve a műszakban lévő nővér az
aktuális műsor alapján meghosszabbíthatja az időpontot.
Látogatási idő nincs meghatározva, de javasoljuk a „Látogatók fogadásának rendje” című
részben foglaltak betartását
Nappali tartózkodás: lakóink az intézmény területén - a lakók által elzárt területen kívül - bárhol
szabadon tartózkodhatnak. A nappali tartózkodásra elsősorban a közösségi helyiségeket ajánljuk.
Foglalkoztatás: lakóink számára sokféle célszerű, hasznos és szórakoztató jellegű programot
kínálunk , melyeken a részvétel önkéntes. A programokat elsősorban az étkezések közötti
délelőtti és délutáni időszakokban szervezzük.

Az intézményben élő lakók jogai
1. Az intézményi ellátást igénybe vevő lakónak joga van a szociális helyzetére, egészségi és mentális
állapotára tekintettel az otthon által biztosított teljes körű ellátásra, valamint az egyéni szükségletei,
speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, gondozás ápolás, igénybevételére.
2. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés
bármilyen okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai
vagy más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága,
születési vagy egyéb helyzete miatt.
3. Az ellátást igénybe vevő lakó jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény felhatalmazása
alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.
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4. Az ellátást igénybe vevő lakónak joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény vezetője évente
tájékoztatót tart az intézmény gazdálkodásáról, azt az intézményben jól látható helyen kifüggeszti.
A tájékoztató tartalmazza:

az intézmény működéséhez szükséges költségvetés főbb számadatait, azok összesítését,

az intézményi térítési díj havi összegét,

az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét.
5. Az Idősek Otthonában maximális figyelmet fordítunk az ellátást igénybe vevőket megillető emberi
jogok teljeskörű tiszteletben tartására, különös figyelemmel

az élethez, emberi méltósághoz,

a testi épséghez,

a testi-lelki egészséghez való jogra.
6. Az Idősek Otthona lakóit megilleti személyes adataik védelme, valamint a magánéletükkel
kapcsolatos titokvédelem.
7. Az Idősek Otthona biztosítja, hogy az intézményi elhelyezés során a lakó egészségi állapotával,
személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról arra illetéktelen
személyek ne szerezhessenek tudomást.
8. Az Idősek Otthona nem korlátozza a lakót, személyes tulajdonát képező tárgyai használatában,
kivéve a házirendben meghatározott azon tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek az
intézményben élők testi épségére. A veszélyeztető tárgyak körét, az ezekkel kapcsolatos eljárást jelen
házirend tartalmazza.
9. Az intézmény lakójának joga van az intézményen belüli és az intézményen kívüli szabad mozgásra,
figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára.
10. Az ellátást igénybe vevőnek az igénybevételi eljárás során joga van az intézményen belüli és az
eltávozás esetére kialakított szabályok részletes és pontos megismerésére.
11. Az ellátást igénybe vevő lakónak joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók
fogadására.
12. Amennyiben az intézményben ellátott lakó betegsége miatt ápolásra, gyógykezelésre szorul,
megilletik mindazon jogok, melyeket az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eü tv.) a
betegek jogai tekintetében rögzít.
13. Amennyiben az ellátást igénybe vevő lakó egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva
közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézmény vezetője segítséget nyújt
ebben, illetőleg értesíti a lakó törvényes képviselőjét, vagy az ellátottjogi képviselőt a lakó jogainak
gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából.
Ellátottjogi képviselő
1.
Az ellátottjogi képviselő az intézményi elhelyezést igénylő, illetve az intézmény lakója részére
nyújt segítséget jogai gyakorlásában.
2.
Az ellátottjogi képviselő működése során tekintettel van a személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló rendelkezésekre.
3.
Az ellátottjogi képviselő megkeresésre illetve saját kezdeményezésre esetenként tájékoztatást
nyújt a lakókat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és a
lakókat érintő jogokról.
4.
Az ellátottjogi képviselő segíti a lakót, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések,
problémák megoldásában.
3

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Az ellátottjogi képviselő szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és a lakó között kialakult
konfliktus megoldásában.
Az ellátottjogi képviselő segít a lakónak, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában,
szükség esetén kezdeményezi annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél, vagy a fenntartó
Önkormányzatnál.
Az ellátottjogi képviselő – az intézményi jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az
áthelyezés kivételével – szükség esetén eljár az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény
vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során – írásbeli
meghatalmazás alapján – képviseli az intézmény lakóját, törvényes képviselőjét.
Az ellátottjogi képviselő szükség esetén intézkedést kezdeményez a fenntartó Önkormányzatnál a
jogszabálysértő gyakorlat megszűntetésére.
Az ellátottjogi képviselő szükség esetén észrevételt tesz az intézményben folytatott gondozási
munkára vonatkozóan az intézmény vezetőjénél.
Az ellátottjogi képviselő, amennyiben a lakók meghatározott körét érintő jogsértés fennállását
észleli, intézkedés megtételét kezdeményezi az illetékes hatóságok felé.
Az ellátottjogi képviselőnek joga van a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó
dokumentációt megvizsgálni.
Az ellátottjogi képviselőnek joga van a megyében működő szociális szolgáltatók vagy
intézmények területére belépni, a vonatkozó iratokba betekinteni, a szolgáltatást végző
dolgozókhoz kérdést intézni.
Az ellátottjogi képviselő köteles a lakókra vonatkozó és tudomására jutott orvosi titkot
megtartani, és az ellátást igénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni.
Békés megyében az ellátottjogi képviselő: HŐHN ILDIKÓ
Elérhetőségei: e-mail: hohn.ildiko@obdk.hu
Telefon: 06-20/489-9581

Társas együttélés alapvető szabályai
1.
Az intézmény lakóinak valamint alkalmazottainak egymáshoz való viszonya a személyiség
tiszteletére épül, mely alapján elvárás a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés és ésszerű
határokig a tolerancia.
2.
Az otthon lakóinak alapvető jogait az intézmény alkalmazottai és a lakók egymás között is
kötelesek tiszteletben tartani. Külön felhívjuk a figyelmet egymás személyi tulajdonának
kölcsönös tiszteletben tartására.
3.
Az intézmény valamennyi lakójával szembeni elvárás, hogy az otthon által nyújtott ellátást az
intézményi jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt az általános jogi- és szokásnormák
betartása mellett, a társadalmilag elfogadott, pozitív értékrend figyelembevételével, lehetőség
szerint társai nyugalmának megzavarása nélkül vegye igénybe.
4.
Az esti lepihenés után a lakószobában lévő televízió és/vagy rádió használata a szobatársak
egyértelmű, közös beleegyezésével történhet. A közös helyiségekben (pl. társalgók, aula) lévő
eszközök használhatók az esti lepihenés után is, azonban ez csak oly módon történhet, hogy a
többi lakótárs pihenését ne zavarja.
5.
Az idősek otthona lakói az intézmény közös helyiségeit (pl. társalgók, folyosók, ebédlő, stb.) –
függetlenül attól, hogy az otthonnak melyik részlegében vannak elhelyezve - szabadon
használhatják.
6.
Az otthon lakója más lakók által használt lakószobában csak az ott lakók együttes
beleegyezésével tartózkodhat.

4

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.

A hozzátartozók csak a meglátogatott idős lakrészében, illetve a közösségi helységekben
tartózkodhatnak.
Az intézmény lakószobáihoz kulcsok biztosítottak. Ezek használatát abban az esetben
tanácsoljuk, ha az egy-, illetve kétágyas lakószobák lakói átmenetileg nem tartózkodnak
szobájukban.
A lakószobák belülről kulccsal történő bezárása nem engedélyezett , tekintettel arra, hogy az
esetleges azonnali segítségnyújtás a belülről bezárt szobákban csak erőszakos behatolást
követően valósulhat meg, ami anyagi kárral jár.
Amennyiben a lakó eltávozik az intézményből a lakrészének kulcsát köteles leadni a szolgálatban
levő gondozónak, aki a kulcs nyilvántartó füzetben bejegyzi az átadás tényét.
A lakó visszaérkezésekor a kulcsot átveheti a szolgálatban levő gondozótól.
Amennyiben a lakók távolléte idején a gondozó személyzetnek be kell lépnie a lakrészbe, azt
minden esetben az erre kialakított nyilvántartásba bejegyzésre kerül.
Az idősek otthona Házirendjének súlyos megsértéséről abban az esetben van szó, ha a lakó társai
nyugalmát, pihenését, magatartásával többszörösen, vagy tartósan zavarja, lakótársaival, illetőleg
az idősek otthona dolgozóival szemben durva, agresszív viselkedést mutat, valamint ha
indokolatlanul 24 órán túl bejelentés nélkül távol marad.
Az idősek otthona területén dohányozni csak a kijelölt helyeken lehet. Minden más helyen
TILOS A DOHÁNYZÁS! Amennyiben a lakó nem a kijelölt helyen dohányzik, illetve a
dohányvégeket nem a megfelelő helyen helyezi el ( eldobálja) és a hatóság emiatt bírságot szab
ki, a kiszabott bírságot az intézmény a szabálytalanságot elkövető lakóval fizetteti meg.
Az idősek otthona alkalmazottai, valamint az otthon területén tartózkodó – nem ellátott –
személyek kizárólag a dohányzásra kijelölt helyeken dohányozhatnak!
Az idősek otthonában alkohol árusítása tilos!
Az intézményben a kulturált és alkalomszerű alkoholfogyasztás nem tiltott. A túlzott
alkoholfogyasztás azonban nem megengedett, sőt kifejezetten tiltott azokban az esetekben,
amikor annak nyilvánvaló egészségügyi következményei kimutathatóak, illetve a túlzott
alkoholfogyasztás az intézmény rendjének, a lakók nyugalmának megsértését vonná maga után.
Ez esetben az alkoholfogyasztás korlátozható.
A közegészségügyi szabályokra tekintettel, az intézmény területén tartózkodó macskáknak csak a
kijelölt helyre szabad táplálékot adni!
Az idősek otthona vezető ápolója évente legalább két alkalommal lakógyűlést tart, melyen
tájékoztatást ad a lakók részére az intézmény életéről, eseményeiről és a tervekről. A
lakógyűlésen az idősek otthona lakói szabadon kifejthetik véleményüket és javaslataikat.
Az egység aulájában véleményláda került elhelyezésre, ahol a lakók illetve hozzátartozók
írásban közölhetik véleményüket, javaslataikat, esetleges problémáikat.
Intézményünkben az ellátottak érdekvédelmét szolgáló „Érdekképviseleti fórum” működését és
választását külön szabályzat tartalmazza.

2. Az intézményből való távozás és visszatérés rendje
1.

Az Idősek Otthonában a lakók mozgása - a házirendben szabályozottakon túl- sem az intézmény
területén, sem az intézményen kívül nincs korlátozva, de az intézményt csak a Házirendben
foglalt szabályok betartása mellett hagyhatják el.
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3.
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6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.


13.
14.

15.

Azon lakóink akik súlyos demenciáról kiállított pszichiátriai szakvéleménnyel rendelkeznek –a
az eltévedés, elkóborlás megelőzése érdekében -, csak hozzátartozói, vagy gondozói kísérettel
hagyhatják el az intézményt.
A lakó bármikor szabadon elhagyhatja az intézményt. A lakó eltávozása csak abban az esetben
tagadható meg, ha kezelőorvosának szakvéleménye – a lakó önmagát vagy másokat veszélyeztető
egészségi állapot miatt – az eltávozást nem javasolja.
Az intézmény lakóinak nyugalma érdekében ajánlott, hogy a lakók este 20 óra után már ne
hagyják el az intézményt, illetve lehetőség szerint az eltávozásról ez időpontig térjenek vissza.
Amennyiben a lakó el kívánja hagyni az intézmény területét azt jeleznie szükséges a
vezetőápolónak, egészségügyi koordinátornak, vagy a szolgálatban levő gondozónak. Kérjük,
hogy a jelzéskor a távollét várható időtartamát is jelezze.
Az idősek otthona vezető ápolója által kijelölt személy, illetőleg annak távollétében a
szolgálatban lévő gondozó az eltávozás tényét – 24 órán túli eltávozási szándék esetén – a
„távollétek nyilvántartása” füzetbe feljegyzi.
Az intézmény lakója távollétéről való visszatérése esetében elvárt, hogy az lehetőség szerint az
előzetesen bejelentett időpontban, a lakótársak zavarása nélkül történjék.
Az otthon lakója visszatérését köteles bejelenteni a szolgálatban lévő nővérnek, aki a visszatérés
tényét a „távollétek nyilvántartása” füzetbe bejegyzi.
Amennyiben az intézmény lakója távolléte során a visszatérésben bármilyen módon gátolt, vagy
távollétét bármilyen okból meg kívánja hosszabbítani, azt írásban, vagy indokolt esetben
telekommunikációs eszközön köteles az intézmény felé jelezni.
Indokolatlan távolmaradás esetén az intézmény a lakó hollétének felkutatására intézkedést
kezdeményez. (Indokolatlan távolmaradásnak minősül az előzetesen be nem jelentett
távolmaradás, illetőleg ha a lakó visszaérkezésének akadályát 24 órán belül nem jelzi. )
Amennyiben az indokolatlan távolmaradás, a lakónak felróható okból nem történt meg a
felkutatással kapcsolatban felmerült költségek a lakót terhelik.
Kapuzárás:
nyári időszámítás: 20 óra
téli időszámítás: 19 óra
Az Őszi Napsugár Idősek Otthona egységéből való eltávozás bejelentése az arra rendszeresített
nyomtatvány kitöltésével történik.
Amennyiben az intézmény által biztosított étkezést a lakó nem kívánja igénybe venni, azon
szándékát is az e célt szolgáló nyomtatvány kitöltésével jelezheti az egység vezető ápolója felé.
Az étkezés lemondásánál nincs lehetőség külön a reggeli, ebéd, vacsora lemondására. Tehát
amikor az ellátott nem igényli az étkezést, és azt az arra rendszeresített nyomtatványon jelzi,
akkor abban az esetben az intézmény által az ellátott számára az egész napos étkezés nem
biztosított.
Az intézményi távollétre vonatkozó bejelentésről a kitöltött nyomtatványt a távozás megkezdése
előtt három munkanappal szükséges a vezető ápoló felé eljuttatni. Abban az esetben, ha az
étkezés lemondásra kerül, és az ellátott az intézményi egység épületét nem hagyja el, akkor a
személyi térítési díj egy napra megállapított összegéből a tárgyévi élelmezési normával
csökkentett összeg levonásra kerül.

3. Az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való
kapcsolattartásának szabályai
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2.
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6.

Intézményünkben a lakók egymás közötti kapcsolataiban fontos és követendő alapelvnek
tekintjük a másik ember jogainak tiszteletben tartását, az udvarias magatartást a másikkal
szemben, a megfelelő hangnemben történő megnyilvánulást, a másik ember tiszteletét. Az
intézményben korlátozásoktól mentesen, szabadon alakíthatnak és tarthatnak fenn kapcsolatokat
lakóink a lakótársaikkal.
Az egymás közötti kapcsolattartás során azonban kérjük betartani a „Társas együttélés alapvető
szabályai” lefektetett elveket.
Lakóink a hozzátartozóikkal való személyes kapcsolattartást az intézmény területén történő
látogatáson kívül bármikor eltávozás formájában is gyakorolhatják.
Lakóink az intézmény vonalas és mobil telefonjairól hívást intézhetnek a mindenkori szolgáltatói
díjszabás szerinti térítés mellett. Ilyen esetben a telefonbeszélgetés díja utólag kerül
kiszámlázásra a hívásnapló bejegyzése alapján.
A lakókat hozzátartozóik is felhívhatják, ez esetben lakónkat telefonhoz hívjuk.
Az intézményben a lakók a telefonszolgáltatói szerződés alapján saját készülékeiket is
használhatják. Ez esetben a szolgáltatás díját a névre szóló számla alapján a lakónak kell
kiegyenlítenie.

A látogatók fogadásának rendje
1.
Az intézményben meghatározott látogatási idő nincs, bármikor szívesen látjuk lakóink
hozzátartozóit vagy vendégeiket.
2.
Kérjük látogatóinkat, hogy otthonunk lakóinak napirendjéhez igazítottan, a téli időszámítás
időszakában lehetőség szerint 9 óra és 17 óra közötti időben, a nyári időszámítás időszakában
pedig 9 óra és 20 óra közötti időben intézzék látogatásaikat.
3.
Kérjük továbbá látogatóinkat, hogy érkezésüket minden esetben szíveskedjenek a beosztott
gondozóknak bejelenteni.
4.
A látogatókat intézményünk lakói szobájukban vagy a társalgókban fogadhatják.
5.
Felhívjuk kedves látogatóink szíves figyelmét az intézményi vagyon, illetve az intézményi
tulajdon tiszteletben tartására!
6.
Kérjük a kedves látogatókat, hogy amennyiben lakónkkal elhagyják az intézményt akár egy
sétára is azt szíveskedjenek a szolgálatban levő gondozónak bejelenteni.
4. Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak köre
Intézményünk lakói - elhelyezési, raktározási nehézségek miatt - csak korlátozott mennyiségben hozhatnak
magukkal személyes használati tárgyakat. Az otthonba behozott használati tárgyakról jegyzék készül, mely
a lakó személyi leltárának része.
1.
Az intézménybe korlátozás nélkül behozható személyes használati tárgyak:

Személyes ruházat és lábbeli (lehetőleg: legalább 2 váltás szezonnak megfelelő felsőruházat,
négy váltás fehérnemű, törülköző, pizsama, papucs, zárt cipő). A szükségesnél lényegesen
nagyobb mennyiségű ruhanemű behozatala felesleges, megfelelő tárolás nem oldható meg.

Tisztálkodó szerek. ( amennyiben az intézmény által adottak helyett mást szeretne használni)

Személyes használatra szánt kisebb eszközök (pl. evőeszköz, pohár, tálca).

Személyi használati tárgyak (óra, borotva, hajszárító, rádió, televízió, videó, fényképezőgép).

Cserepes virágok.

Lakószobák díszítésére szánt: falikép, festmény, fényképek, kisebb dísztárgyak).
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Utcai és/vagy szobai kerekes-szék, járókeret, szoba WC, és egyéb személyhez fűződő
gyógyászati segédeszköz, vagy ápolást-gondozást segítő eszköz.
kerékpár, bútor,
viselt ékszerek
Nem hozhatók be az intézménybe olyan tárgyak, amelyek veszélyt jelenthetnek az
intézményben élők testi épségére. Ezen veszélyeztető tárgyak:
robbanóanyagok, robbanóelegyek, pirotechnikai eszközök,
fegyverek,
valamint a háztartásban használt szokásos méretűnél nagyobb méretű szúró- és/vagy
vágóeszközök.
balesetveszélyes elektromos eszközök
tűzveszélyt okozó használati tárgyak
nem hozható be semmilyen állat
Amennyiben valaki tudomást szerez arról, hogy az intézmény bármely lakója az intézményben
veszélyeztető tárgyat tart magánál, azonnal köteles azt jelenteni az intézmény vezetőjének.
A behozott, személyes használatban tartott tárgyak, értékek megőrzésére, megóvására az
intézmény vezetősége és személyzete fokozott figyelmet fordít, a lakókat is erre ösztönzi, de
teljes felelősséget csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően leadott tárgyakért,
értékekért vállal. A személyes használatban lévő tárgyakért elsősorban tulajdonosuk felel!
Kérünk minden lakót, hogy csak a személyes szükségletnek megfelelő mértékben tartsanak
maguknál pénzt, értéktárgyakat.
Az intézményben csak hibátlan megfelelően működő elektromos készülékeket lehet használni.
A lakrészekben elektromos fűtőberendezést ( hősugárzót) csak az intézményvezető írásbeli
engedélyével lehet használni. Az ilyen irányú kérelmet írásban lehet az intézményvezetőhöz
benyújtani.
Az engedély nélküli elektromos fűtőberendezés használata a házirend súlyos megsértésének
minősül, mivel jelentősen növeli a tűz keletkezésének kockázatát. A vezetőgondozónak ilyen
esetben jogában áll a berendezés használatát megakadályozni, szükség esetén az eszközt elzárni.

5. Az érték és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályai, pénz- és
értékkezelés
1.
Lakóink értéktárgyaikat, készpénzüket a feladattal megbízott gazdasági ügyintézőnek megőrzésre
tanuk jelenlétében, elismervény ellenében értékhatártól függetlenül átadhatják.
2.
Az intézmény a lakók megőrzésre átadott pénzét, értékpapírjait és értéktárgyait letétként kezeli.
3.
A letétek kezelése az intézmény Pénzkezelési Szabályzatá-ban foglaltak szerint történik.
4.
A lakóktól átvett készpénzt az intézmény takarékbetétkönyvben helyezi el, amelyet
páncélszekrényben, riasztóval védett épületben őriz.
5.
A letéteket kezelő gazdasági ügyintéző a lakóktól átvett pénzt és egyéb értéket kívánságra
bármikor – legkésőbb 2 munkanapon belül – kiadja a tulajdonosának.
6.
Otthonunk lakóinak hetente lehetőségük van kisebb beszerzéseik (pl. gyümölcs, kávé, cukorka,
cigaretta) fedezetére készpénzt kérni a letétkezelő gazdasági ügyintézőtől.
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Mind a befizetést, mind a kifizetést a lakó aláírásával igazolja. Ha a lakó nem tudja a nevét
aláírni, a be-, illetőleg a kifizetés két intézményi dolgozó jelenlétében történhet, akik aláírásukkal
igazolják azt.
A lakó elhalálozása esetén az intézmény a lakó nevén nyilvántartott letétet a hagyatéki eljárás
szabályai szerint bejelenti a közjegyzőnek.

6. Ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, a ruházat és textília tisztításának és
javításának rendje
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Intézményünk a lakók részére szükséges intézményi textíliát (ágynemű, terítők, függönyök,
törülközők stb.) biztosítja. Saját ágynemű használatára is lehetőség van ezt azonban az intézmény
vezetőjével előzetesen egyeztetni szükséges.
Az intézmény lakói részére ruházatot az otthon raktárkészletéből, illetve költségvetéséből akkor
biztosít, ha a lakó nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal. A lakó
által igényelt ruházat összetételéről, mennyiségéről az egység vezető ápolója dönt.
Amennyiben az otthon raktárában nincs megfelelő ruházat a pótlásra, úgy a lakó részére
biztosítandó új ruházat igénylése az otthon vezető ápolójának, az intézményvezetőnek történő
bejelentése útján történhet.
A lakók saját tulajdonát képező ruhaféléket egyedi azonosítóval, általában monogrammokkal
látjuk el.
Az intézményi és a lakók személyi tulajdonában lévő textíliák, ruházat mosásáról, javításáról
intézményünk mosodájában folyamatosan gondoskodunk. Mivel intézményünk mosodai
technológiája vegytisztításra nem alkalmas, ezért javasoljuk lakóink részére az értékesebb
felsőruházat (pl. kosztümök, kabátok, öltönyök stb.) vegyi úton történő tisztíttatását külső
patyolat szolgáltató által. Az otthon által elvégzett mosás a teljes körű ellátás részét képezi, ezért
lakóinknak külön fizetni nem kell. Idegen szolgáltatónál végeztetett mosás, vegytisztítás
költségeit lakóink fizetik, azonban a lebonyolításban kérésre segítséget nyújtunk.
Otthonunk a lakók részére a legalapvetőbb tisztálkodási szereket - szappan, sampon, WC papír,
tusfürdő, borotvahab, arcvíz - biztosítja. Ezek igénylése, illetőleg a lakók részére történő
biztosítása a vezető ápoló feladata, heti, havi rendszerességgel.
Amennyiben a lakó nem szeretné az intézmény által adott tisztálkodási és tisztítószereket
használni, úgy saját költségén más szereket is használhat.
A lakók ruházatának , textiliáinak kisebb javítását a technikai feladatot végző dolgozók elvégzik.
A ruházat javításához szükséges rövidáru költségét a lakó viseli.
A ruházat átalakításának esetleg új ruha varrásának költségeit lakóink viselik.

7. Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai
1.
Az intézményi jogviszony megszűnik:
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a lakó halálával,
c) a határozott idő lejártával, amennyiben az időtartam nem kerül meghosszabbításra,
d) a megállapodás felmondásával.
A felmondást írásban kell a másik féllel közölni.
Az ellátott, illetve törvényes képviselője a felmondást nem köteles megindokolni.
Az intézményvezető a bentlakásos intézményi ellátást akkor mondhatja fel, ha:
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da.) az ellátott másik intézménybe történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi
elhelyezése nem indokolt,
db.) az ellátott a házirendet súlyosan megsérti,
dc.) az ellátott, a törvényes képviselője, vagy aki vállalta a térítési díj fizetését, a fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, és a térítési díj tartozás miatt jelzálogjog bejegyzés
nem történt a kötelezett ingatlan vagyonára
Akkor nem tesz eleget a kötelezett a térítési díj fizetési kötelezettségének, ha:
6 hónapon át folyamatos térítési díj tartozása áll fenn és az a 6. hónap utolsó napján a
két havi személyi térítési díj összegét meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.




Amennyiben a személyi térítési díj fizetésére kötelezett személynek a vagyoni, jövedelmi
viszonyai oly mértékben változnak, hogy a térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud
eleget tenni, köteles az intézmény vezetőjénél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását
kezdeményezni.
Amennyiben a kötelezett nem kéri a jövedelemvizsgálat lefolytatását, akkor úgy kell
tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

Amennyiben három hónapon át térítési díj tartozás áll fenn az ellátás az intézmény részéről felmondható. Az
intézményvezető írásban tájékoztatja a térítési díj fizetésére kötelezettet az intézményi jogviszony
felmondásának kezdő időpontjáról.
A felmondási idő bentlakásos ellátás esetén 3 hónap
Amennyiben az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy a felmondás
jogszerűségét vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül
 Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társuláshoz, mint fenntartóhoz
fordulhat.
 Amennyiben a fenntartói döntést vitatja, a döntés jogellenességének megállapítása iránt bírósághoz
fordulhat.
A jogorvoslati eljárás lezárásáig az intézmény az ellátást változatlan feltételekkel biztosítja.
e) amennyiben a lakó másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
f) ha a lakó a házirendet több alkalommal súlyosan megsérti,

Az intézmény vezetője az ellátás megszűntetéséről, valamint a megszűntetés ellen tehető panaszról írásban
értesíti a lakót, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszűntetéssel a lakó, illetve törvényes képviselője nem
ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben
intézményünk az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítja, amíg a fenntartó, illetve a
bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.
1.
Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a lakót, illetve
törvényes képviselőjét
 a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének
határidejéről, rendjéről és feltételeiről,
 az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről,
 az intézménnyel, illetve a lakóval szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges előterjesztési és
rendezési módjáról.
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8. Egészségügyi ellátás
1.
Lakóink általános orvosi ellátását Dr.Fekécs Tünde végzi.
2.
Az orvos hetente egy alkalommal rendel az intézményben, illetve szükség esetén nappali
időszakban 8.00-16.00 óra között azonnal ellátja betegeinket.
d)
Orvosi rendelési időpontja minden Csütörtökön: 11.00 - 15.00 óra között.
3.
Lakóink számára esetenként egyéb szakorvosi szűrővizsgálatokat biztosítunk (pl. szemészet,
urológia, nőgyógyászat, stb.) melyek időpontjáról előre tájékoztatjuk kedves lakóinkat.
4.
Intézményünk térítésmentesen biztosítja a lakók számára az intézmény gyógyszer alaplistájába
tartozó gyógyszereket. Térítésmentesen biztosítjuk továbbá az intézményi orvos által
szakrendelésrebeutalt lakók részére a szakorvos által, külön jogcímre felírt, vagy javasolt
gyógyszereket. Az alaplistán kívüli illetve egyéni vizsgálatokon felírt egyéb gyógyszerek
költségét az intézmény lakója viseli.
5.
Kérjük lakóinkat, hogy saját érdeküben az egyéni orvosi rendelésen való részvételükről, illetve a
magán úton történő gyógyszerbeszerzésekről minden esetben tájékoztassák az egység
egészségügyi koordinátorát.
6.
Az intézményben a lakók részére a gyógyszerek adagolás, bevételük ellenőrzése, illetve a kívánt
hatás elérésének nyomonkövetése szakgondozói feladat.
7.
A lakóknak kötelessége bejelenteni, ha az intézmény által adagolt egyéni gyógyszereken kívül
egyéb gyógyszert kíván használni, vagy csak alkalomszerűen bevenni !
8.
Lakóink eltávozása, távolléte esetén gyógyszert hét napra adunk, hosszabb távollét esetén a lakó
a saját háziorvosával írathatja fel a szükséges gyógyszereket, melyeket saját költségén kell
kiváltania.
9.
A kórházi kezelésre utalt lakónak nem biztosítjuk a gyógyszert a kórházban tartózkodása idejére.
9. Az ellátottak érdekvédelme
1.
Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételekor a Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya
Intézményi Társulás által jóváhagyott jelen intézményi Házirend 1 példányát, valamint az
ellátásra vonatkozó „Megállapodás” tervezetét átadja a leendő lakónak.
2.
A lakó, hozzátartozója valamint a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet panasszal
élhet az intézmény vezetőjénél vagy az érdekképviseleti fórumnál (a továbbiakban: panasz
kivizsgálására jogosult)
e)
Az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának
sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi
kötelezettségei megszegése esetén, vagy
f)
az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.
3.
A panasz kivizsgálására jogosult köteles 15 napon belül értesíteni a panasztevőt az elé terjesztett
panasz kivizsgálásának eredményéről. A szükséges intézkedések egyidejű megtételével felhívja a
figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges más módjaira is.
4.
A lakó, hozzátartozója valamint a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet panasszal
az intézmény fenntartójához fordulhat, ha:
g)
a panasz kivizsgálására jogosult határidőben nem intézkedik,
h)
intézkedésével nem értenek egyet.
5.
Az intézménnyel jogviszonyban állók és ellátásra jogosultak érdekvédelmét a más módon nem
orvosolt panasz esetében az ellátottjogi képviselő és az érdekképviseleti fórum látja el.
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6.

Az érdekképviseleti fórum működésének részletes szabályozását az intézményben kifüggesztett –
faliújságon található - szabályzat tartalmazza, mely mellékletét képezi ezen házirendnek.

10. Egyéni és közösségi vallásgyakorlás szabályai
Intézményünk lakói vallásukat szabadon gyakorolhatják, ennek érvényre juttatását minden eszközzel
elősegítjük.
1.
Otthonunkban lehetőséget biztosítunk a történelmi egyházak képviselői, papjai, lelkészei számára
a lakók meglátogatására, a velük való rendszeres kapcsolattartásra.
2.
Intézményünk lakói szobájukban, vagy az intézmény közösségi helyiségeiben szabadon
fogadhatják az egyházak képviselőit, az egyéni vallási-lelki alkalmakhoz (pl. gyónás,
szentáldozás, utolsó kenet, úrvacsora, stb.) való zavartalan hozzáférést személyzetünk elősegíti.
3.
A közösségi vallásgyakorlás színhelye az intézmény társalgója.
4.
Kedves lakóinktól kérjük lakótársaik vallási hovatartozásának tiszteletben tartását, egymás
méltóságteljes vallásgyakorlásának elősegítését!
11. Az intézmény alapfeladatait meghaladó programok, szolgáltatások köre, azok térítési díja
Az intézmény alapfeladatait meghaladó programok, szolgáltatások köre nem meghatározott. Ezek eseti
szervezése, illetve szükség esetén rendszeres vagy végleges biztosítása során igyekszünk lakóink igényei
szerint eljárni.
A házirendben a programok változékonysága, illetve az egyéb külső szolgáltatók által az intézményen belül
adott szolgáltatások állandóságának hiánya miatt nem kerülnek felsorolásra a külön térítés ellenében igénybe
vehető programok szolgáltatások.
Az ellátás kezdetekor kötött megállapodásba foglalt alapfeladatok körébe nem tartozó szolgáltatásokért,
programokért az adott szolgáltatás vagy program önköltségének megfelelő összegű térítést kér a külső
szolgáltató, vagy az intézmény a lakóktól. Az intézmény által szervezett programok igénybe vétele
önkéntes, így csak a résztvevőktől kérünk külön térítést.
12. Etikai kérdések, valamint az intézmény alkalmazottaira vonatkozó néhány szabály
1.
Az otthonban történő ellátásért a lakók térítési díjat fizetnek, így az ellátásért egyéb
juttatást nem kérünk.
2.
Az intézmény működését segítő pénzbeli vagy tárgyi adományok elfogadására a
Gondozási Központ intézmény vezetője, vagy az által megbízott személy jogosult. Ez
kizárólag a lakó, vagy hozzátartozója, illetőleg törvényes képviselője kezdeményezésére
önkéntes alapon történhet.
3.
Az intézmény, vagy alapítványa részére történő önkéntes adományokért nem illet meg
senkit különleges bánásmód.
4.
Az otthon alkalmazottja nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az intézmény jogos
érdekeit bizonyíthatóan sérti, jó hírét veszélyezteti.
5.
Az intézmény minden alkalmazottjának titoktartási kötelezettsége van. Így az idősek
otthona lakóitól, illetve lakóiról szerzett bármilyen információt illetéktelen személynek
átadni nem szabad.
6.
Az intézmény minden alkalmazottja köteles a lakókkal, azok hozzátartozóival szemben
udvarias, előzékeny magatartást tanúsítani.
7.
Az alkalmazottaknak lakóinktól, illetve hozzátartozóiktól ajándékot, pénzt, vagy bármi
más vagyoni előnyt kérnie és/vagy elfogadnia nem szabad.
8.
Alkalmazottaink a munkavégzés során kötelesek óvni és védelmezni az intézményi
vagyont.
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9.

Intézményünk gondozási szükséglet felmérését illetve az előgondozással megbízott
munkatársai a feladat ellátásával összefüggésben az 1993. évi III. törvény (Szt.)
értelmében közfeladatot ellátó személynek minősülnek.
Záró rendelkezések
Ez a Házirend _________________lép hatályba, egyidejűleg a korábban kiadott Házirend hatályát veszti.

Mraucsik Lajosné
intézményvezető
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Bevezető
Kedves Lakóink! Kedves Hozzátartozók!

Az Őszikék Idősek Otthona a Térségi Szociális Gondozási Központ integrált szervezetének tartós
elhelyezést biztosító ellátó egysége. Az engedélyezett férőhelyek száma 56 fő.
A Gondozási Központ vezetője: Mraucsik Lajosné intézményvezető
Vezetőápoló: Gondáné Cserenyecz Andrea
Kérem Önöket, hogy ezen „Házirendet”, mely az idősek otthona belső életének rendjét tartalmazza,
szíveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni és egy olyan eszköznek tekinteni, amely az intézményi
élet békés, nyugodt, szabályozott jellegének biztosítására hivatott.

A házirend célja, hatálya
1. A házirend célja, hogy meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztatást adjon az alapvető
szabályokról. E szabályok ismerete és elfogadása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy nyugodt,
otthonos légkörben élhessünk és dolgozhassunk. A Házirend mindannyiunk számára egyformán
iránymutató, megköveteli a közösségi lét általános szabályainak megtartását, az intézeti és a
személyes vagyon védelmét, a lakók és a személyzet egymás iránti kölcsönös megbecsülését.
2. A Házirend hatálya kiterjed az Őszikék Idősek Otthonában véglegesen vagy ideiglenes jelleggel
ellátást igénybe vevő valamennyi lakóra, az intézmény alkalmazottaira, az intézménynél munkát
végző külső szervek dolgozóira, az intézményben tartózkodó látogatókra és az intézményben
tartózkodó valamennyi idegen személyre.
E Házirend a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM. rendelet 5.§ (3.)bekezdésében foglaltak alapján tartalmazza:
 az együttélés szabályait
 az intézményből való távozás és visszatérés rendjét
 ellátottaink egymással illetve hozzátartozóikkal történő kapcsolattartásának szabályait
 az idősek otthonába behozható használati tárgyak körét
 az érték és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályait
 a ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás , valamint a ruházat és textília tisztításának
és javításának rendjét
 az intézményi jogviszony megszűnésének eseteit, eljárásrendjét
 egyéni és közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályokat
 intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások körét, térítési díját

1. Az együttélés szabályai
Az idősek otthona napirendje
1.
Felkelés ideje reggel 600 óra után, úgy, hogy reggeliig az ágynemű szellőzése, valamint a
beágyazás, mosakodás, öltözködés megtörténjen. Kérjük, hogy a korábban kelők ügyeljenek a
lakótársak nyugalmára.
2.
Étkezés: lakóink napi ötszöri étkezésben részesülnek, diétás ételt szükség szerint biztosítunk.
3.
Az egyes étkezések időpontjai:
a)
reggeli:
7.30- tól – 8.30 óráig
b)
ebéd:
12.00-től – 13.00 óráig
c)
vacsora:
17.30- tól – 18.30 óráig
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Gyógyszerosztás: 8.00, 14. 00, 20.00 órakor, illetve az orvos előírása szerint.
Napközbeni csendes pihenés: 13.00 órától 14.00 óráig.
Esti tisztálkodás: lehetőség szerint vacsora után, legkésőbb 22.00 óráig.
Lefekvés ideje: fürdés illetve vacsora után bármikor, a televíziót a közösségi helységekben este
22.00 óráig lehet nézni úgy, hogy mások nyugalmát ne zavarja, illetve a műszakban lévő nővér az
aktuális műsor alapján meghosszabbíthatja az időpontot.
Látogatási idő nincs meghatározva, de javasoljuk a „Látogatók fogadásának rendje” című
részben foglaltak betartását
Nappali tartózkodás: lakóink az intézmény területén - a lakók által elzárt területen kívül - bárhol
szabadon tartózkodhatnak. A nappali tartózkodásra elsősorban a közösségi helyiségeket ajánljuk.
Foglalkoztatás: lakóink számára sokféle célszerű, hasznos és szórakoztató jellegű programot
kínálunk , melyeken a részvétel önkéntes. A programokat elsősorban az étkezések közötti
délelőtti és délutáni időszakokban szervezzük.

Az intézményben élő lakók jogai
1. Az intézményi ellátást igénybe vevő lakónak joga van a szociális helyzetére, egészségi és mentális
állapotára tekintettel az otthon által biztosított teljes körű ellátásra, valamint az egyéni szükségletei,
speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, gondozás ápolás, igénybevételére.
2. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés
bármilyen okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai
vagy más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága,
születési vagy egyéb helyzete miatt.
3. Az ellátást igénybe vevő lakó jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény felhatalmazása
alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.
4. Az ellátást igénybe vevő lakónak joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény vezetője évente
tájékoztatót tart az intézmény gazdálkodásáról, azt az intézményben jól látható helyen kifüggeszti.
A tájékoztató tartalmazza:

az intézmény működéséhez szükséges költségvetés főbb számadatait, azok összesítését,

az intézményi térítési díj havi összegét,

az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét.
5. Az Idősek Otthonában maximális figyelmet fordítunk az ellátást igénybe vevőket megillető emberi
jogok teljeskörű tiszteletben tartására, különös figyelemmel
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az élethez, emberi méltósághoz,

a testi épséghez,

a testi-lelki egészséghez való jogra.
6. Az Idősek Otthona lakóit megilleti személyes adataik védelme, valamint a magánéletükkel
kapcsolatos titokvédelem.
7. Az Idősek Otthona biztosítja, hogy az intézményi elhelyezés során a lakó egészségi állapotával,
személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról arra illetéktelen
személyek ne szerezhessenek tudomást.
8. Az Idősek Otthona nem korlátozza a lakót, személyes tulajdonát képező tárgyai használatában,
kivéve a házirendben meghatározott azon tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek az
intézményben élők testi épségére. A veszélyeztető tárgyak körét, az ezekkel kapcsolatos eljárást jelen
házirend tartalmazza.
9. Az intézmény lakójának joga van az intézményen belüli és az intézményen kívüli szabad mozgásra,
figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára.
10. Az ellátást igénybe vevőnek az igénybevételi eljárás során joga van az intézményen belüli és az
eltávozás esetére kialakított szabályok részletes és pontos megismerésére.
11. Az ellátást igénybe vevő lakónak joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók
fogadására.
12. Amennyiben az intézményben ellátott lakó betegsége miatt ápolásra, gyógykezelésre szorul,
megilletik mindazon jogok, melyeket az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eü tv.) a
betegek jogai tekintetében rögzít.
13. Amennyiben az ellátást igénybe vevő lakó egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva
közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézmény vezetője segítséget nyújt
ebben, illetőleg értesíti a lakó törvényes képviselőjét, vagy az ellátottjogi képviselőt a lakó jogainak
gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából.
Ellátottjogi képviselő
1.
Az ellátottjogi képviselő az intézményi elhelyezést igénylő, illetve az intézmény lakója részére
nyújt segítséget jogai gyakorlásában.
2.
Az ellátottjogi képviselő működése során tekintettel van a személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló rendelkezésekre.
3.
Az ellátottjogi képviselő megkeresésre illetve saját kezdeményezésre esetenként tájékoztatást
nyújt a lakókat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és a
lakókat érintő jogokról.
4.
Az ellátottjogi képviselő segíti a lakót, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések,
problémák megoldásában.
5.
Az ellátottjogi képviselő szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és a lakó között kialakult
konfliktus megoldásában.
6.
Az ellátottjogi képviselő segít a lakónak, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában,
szükség esetén kezdeményezi annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél, vagy a fenntartó
Önkormányzatnál.
7.
Az ellátottjogi képviselő – az intézményi jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az
áthelyezés kivételével – szükség esetén eljár az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény
vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során – írásbeli
meghatalmazás alapján – képviseli az intézmény lakóját, törvényes képviselőjét.
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8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Az ellátottjogi képviselő szükség esetén intézkedést kezdeményez a fenntartó Önkormányzatnál a
jogszabálysértő gyakorlat megszűntetésére.
Az ellátottjogi képviselő szükség esetén észrevételt tesz az intézményben folytatott gondozási
munkára vonatkozóan az intézmény vezetőjénél.
Az ellátottjogi képviselő, amennyiben a lakók meghatározott körét érintő jogsértés fennállását
észleli, intézkedés megtételét kezdeményezi az illetékes hatóságok felé.
Az ellátottjogi képviselőnek joga van a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó
dokumentációt megvizsgálni.
Az ellátottjogi képviselőnek joga van a megyében működő szociális szolgáltatók vagy
intézmények területére belépni, a vonatkozó iratokba betekinteni, a szolgáltatást végző
dolgozókhoz kérdést intézni.
Az ellátottjogi képviselő köteles a lakókra vonatkozó és tudomására jutott orvosi titkot
megtartani, és az ellátást igénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni.
Békés megyében az ellátottjogi képviselő: HŐHN ILDIKÓ
Elérhetőségei: e-mail: hohn.ildiko@obdk.hu
Telefon: 06-20/489-9581

Társas együttélés alapvető szabályai
1.
Az intézmény lakóinak valamint alkalmazottainak egymáshoz való viszonya a személyiség
tiszteletére épül, mely alapján elvárás a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés és ésszerű
határokig a tolerancia.
2.
Az otthon lakóinak alapvető jogait az intézmény alkalmazottai és a lakók egymás között is
kötelesek tiszteletben tartani. Külön felhívjuk a figyelmet egymás személyi tulajdonának
kölcsönös tiszteletben tartására.
3.
Az intézmény valamennyi lakójával szembeni elvárás, hogy az otthon által nyújtott ellátást az
intézményi jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt az általános jogi- és szokásnormák
betartása mellett, a társadalmilag elfogadott, pozitív értékrend figyelembevételével, lehetőség
szerint társai nyugalmának megzavarása nélkül vegye igénybe.
4.
Az esti lepihenés után a lakószobában lévő televízió és/vagy rádió használata a szobatársak
egyértelmű, közös beleegyezésével történhet. A közös helyiségekben (pl. társalgók, aula) lévő
eszközök használhatók az esti lepihenés után is, azonban ez csak oly módon történhet, hogy a
többi lakótárs pihenését ne zavarja.
5.
Az idősek otthona lakói az intézmény közös helyiségeit (pl. társalgók, folyosók, ebédlő, stb.) –
függetlenül attól, hogy az otthonnak melyik részlegében vannak elhelyezve - szabadon
használhatják.
6.
Az otthon lakója más lakók által használt lakószobában csak az ott lakók együttes
beleegyezésével tartózkodhat.
7.
A hozzátartozók csak a meglátogatott idős lakrészében, illetve a közösségi helységekben
tartózkodhatnak.
8.
Az intézmény lakószobáihoz kulcsok biztosítottak. Ezek használatát abban az esetben
tanácsoljuk, ha az egy-, illetve kétágyas lakószobák lakói átmenetileg nem tartózkodnak
szobájukban.
9.
A lakószobák belülről kulccsal történő bezárása nem engedélyezett , tekintettel arra, hogy az
esetleges azonnali segítségnyújtás a belülről bezárt szobákban csak erőszakos behatolást
követően valósulhat meg, ami anyagi kárral jár.
10.
Amennyiben a lakó eltávozik az intézményből a lakrészének kulcsát köteles leadni a szolgálatban
levő gondozónak, aki a kulcs nyilvántartó füzetben bejegyzi az átadás tényét.
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11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.

A lakó visszaérkezésekor a kulcsot átveheti a szolgálatban levő gondozótól.
Amennyiben a lakók távolléte idején a gondozó személyzetnek be kell lépnie a lakrészbe, azt
minden esetben az erre kialakított nyilvántartásba bejegyzésre kerül.
Az idősek otthona Házirendjének súlyos megsértéséről abban az esetben van szó, ha a lakó társai
nyugalmát, pihenését, magatartásával többszörösen, vagy tartósan zavarja, lakótársaival, illetőleg
az idősek otthona dolgozóival szemben durva, agresszív viselkedést mutat, valamint ha
indokolatlanul 24 órán túl bejelentés nélkül távol marad.
Az idősek otthona területén dohányozni csak a kijelölt helyeken lehet. Minden más helyen
TILOS A DOHÁNYZÁS! Amennyiben a lakó nem a kijelölt helyen dohányzik, illetve a
dohányvégeket nem a megfelelő helyen helyezi el ( eldobálja) és a hatóság emiatt bírságot szab
ki, a kiszabott bírságot az intézmény a szabálytalanságot elkövető lakóval fizetteti meg.
Az idősek otthona alkalmazottai, valamint az otthon területén tartózkodó – nem ellátott –
személyek kizárólag a dohányzásra kijelölt helyeken dohányozhatnak!
Az idősek otthonában alkohol árusítása tilos!
Az intézményben a kulturált és alkalomszerű alkoholfogyasztás nem tiltott. A túlzott
alkoholfogyasztás azonban nem megengedett, sőt kifejezetten tiltott azokban az esetekben,
amikor annak nyilvánvaló egészségügyi következményei kimutathatóak, illetve a túlzott
alkoholfogyasztás az intézmény rendjének, a lakók nyugalmának megsértését vonná maga után.
Ez esetben az alkoholfogyasztás korlátozható.
A közegészségügyi szabályokra tekintettel, az intézmény területén tartózkodó macskáknak csak a
kijelölt helyre szabad táplálékot adni!
Az idősek otthona vezető ápolója évente legalább két alkalommal lakógyűlést tart, melyen
tájékoztatást ad a lakók részére az intézmény életéről, eseményeiről és a tervekről. A
lakógyűlésen az idősek otthona lakói szabadon kifejthetik véleményüket és javaslataikat.
Az egység aulájában véleményláda került elhelyezésre, ahol a lakók illetve hozzátartozók
írásban közölhetik véleményüket, javaslataikat, esetleges problémáikat.
Intézményünkben az ellátottak érdekvédelmét szolgáló „Érdekképviseleti fórum” működését és
választását külön szabályzat tartalmazza.

2. Az intézményből való távozás és visszatérés rendje
1.

2.

3.

4.

Az Idősek Otthonában a lakók mozgása - a házirendben szabályozottakon túl- sem az intézmény
területén, sem az intézményen kívül nincs korlátozva, de az intézményt csak a Házirendben
foglalt szabályok betartása mellett hagyhatják el.
Azon lakóink akik súlyos demenciáról kiállított pszichiátriai szakvéleménnyel rendelkeznek –a
az eltévedés, elkóborlás megelőzése érdekében -, csak hozzátartozói, vagy gondozói kísérettel
hagyhatják el az intézményt.
A 2. pontba nem tartozó lakó bármikor szabadon elhagyhatja az intézményt. A lakó eltávozása
csak abban az esetben tagadható meg, ha kezelőorvosának szakvéleménye – a lakó önmagát vagy
másokat veszélyeztető egészségi állapot miatt – az eltávozást nem javasolja.
Az intézmény lakóinak nyugalma érdekében ajánlott, hogy a lakók este 20 óra után már ne
hagyják el az intézményt, illetve lehetőség szerint az eltávozásról ez időpontig térjenek vissza.
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5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.


13.

Amennyiben a lakó el kívánja hagyni az intézmény területét azt jeleznie szükséges a
vezetőápolónak, egészségügyi koordinátornak, vagy a szolgálatban levő gondozónak. Kérjük,
hogy a jelzéskor a távollét várható időtartamát is jelezze.
Az idősek otthona vezető ápolója által kijelölt személy, illetőleg annak távollétében a
szolgálatban lévő gondozó az eltávozás tényét – 24 órán túli eltávozási szándék esetén – a
„távollétek nyilvántartása” füzetbe feljegyzi.
Az intézmény lakója távollétéről való visszatérése esetében elvárt, hogy az lehetőség szerint az
előzetesen bejelentett időpontban, a lakótársak zavarása nélkül történjék.
Az otthon lakója visszatérését köteles bejelenteni a szolgálatban lévő nővérnek, aki a visszatérés
tényét a „távollétek nyilvántartása” füzetbe bejegyzi.
Amennyiben az intézmény lakója távolléte során a visszatérésben bármilyen módon gátolt, vagy
távollétét bármilyen okból meg kívánja hosszabbítani, azt írásban, vagy indokolt esetben
telekommunikációs eszközön köteles az intézmény felé jelezni.
Indokolatlan távolmaradás esetén az intézmény a lakó hollétének felkutatására intézkedést
kezdeményez. (Indokolatlan távolmaradásnak minősül az előzetesen be nem jelentett
távolmaradás, illetőleg ha a lakó visszaérkezésének akadályát 24 órán belül nem jelzi. )
Amennyiben az indokolatlan távolmaradás, a lakónak felróható okból nem történt meg a
felkutatással kapcsolatban felmerült költségek a lakót terhelik.
Kapuzárás:
nyári időszámítás: 20 óra
téli időszámítás: 19 óra
Az egységből való eltávozás bejelentése az arra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével
történik.

3. Az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való
kapcsolattartásának szabályai
1.
Intézményünkben a lakók egymás közötti kapcsolataiban fontos és követendő alapelvnek
tekintjük a másik ember jogainak tiszteletben tartását, az udvarias magatartást a másikkal
szemben, a megfelelő hangnemben történő megnyilvánulást, a másik ember tiszteletét. Az
intézményben korlátozásoktól mentesen, szabadon alakíthatnak és tarthatnak fenn kapcsolatokat
lakóink a lakótársaikkal.
2.
Az egymás közötti kapcsolattartás során azonban kérjük betartani a „Társas együttélés alapvető
szabályai” lefektetett elveket.
3.
Lakóink a hozzátartozóikkal való személyes kapcsolattartást az intézmény területén történő
látogatáson kívül bármikor eltávozás formájában is gyakorolhatják.
4.
Lakóink az intézmény vonalas és mobil telefonjairól hívást intézhetnek a mindenkori szolgáltatói
díjszabás szerinti térítés mellett. Ilyen esetben a telefonbeszélgetés díja utólag kerül
kiszámlázásra a hívásnapló bejegyzése alapján.
5.
A lakókat hozzátartozóik is felhívhatják, ez esetben lakónkat telefonhoz hívjuk.
6.
Az intézményben a lakók a telefonszolgáltatói szerződés alapján saját készülékeiket is
használhatják. Ez esetben a szolgáltatás díját a névre szóló számla alapján a lakónak kell
kiegyenlítenie.
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A látogatók fogadásának rendje
1.
Az intézményben meghatározott látogatási idő nincs, bármikor szívesen látjuk lakóink
hozzátartozóit vagy vendégeiket.
2.
Kérjük látogatóinkat, hogy otthonunk lakóinak napirendjéhez igazítottan, a téli időszámítás
időszakában lehetőség szerint 9 óra és 17 óra közötti időben, a nyári időszámítás időszakában
pedig 9 óra és 20 óra közötti időben intézzék látogatásaikat.
3.
Kérjük továbbá látogatóinkat, hogy érkezésüket minden esetben szíveskedjenek a beosztott
gondozóknak bejelenteni.
4.
A látogatókat intézményünk lakói szobájukban vagy a társalgókban fogadhatják.
5.
Felhívjuk kedves látogatóink szíves figyelmét az intézményi vagyon, illetve az intézményi
tulajdon tiszteletben tartására!
6.
Kérjük a kedves látogatókat, hogy amennyiben lakónkkal elhagyják az intézményt akár egy
sétára is azt szíveskedjenek a szolgálatban levő gondozónak bejelenteni.
4. Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak köre
Intézményünk lakói - elhelyezési, raktározási nehézségek miatt - csak korlátozott mennyiségben hozhatnak
magukkal személyes használati tárgyakat. Az otthonba behozott használati tárgyakról jegyzék készül, mely
a lakó személyi leltárának része.
1.
Az intézménybe korlátozás nélkül behozható személyes használati tárgyak:

Személyes ruházat és lábbeli (lehetőleg: legalább 2 váltás szezonnak megfelelő felsőruházat,
négy váltás fehérnemű, törülköző, pizsama, papucs, zárt cipő). A szükségesnél lényegesen
nagyobb mennyiségű ruhanemű behozatala felesleges, megfelelő tárolás nem oldható meg.

Tisztálkodó szerek. ( amennyiben az intézmény által adottak helyett mást szeretne használni)

Személyes használatra szánt kisebb eszközök (pl. evőeszköz, pohár, tálca).

Személyi használati tárgyak (óra, borotva, hajszárító, rádió, televízió, videó, fényképezőgép).

Cserepes virágok.

Lakószobák díszítésére szánt: falikép, festmény, fényképek, kisebb dísztárgyak).

Utcai és/vagy szobai kerekes-szék, járókeret, szoba WC, és egyéb személyhez fűződő
gyógyászati segédeszköz, vagy ápolást-gondozást segítő eszköz.

kerékpár, bútor,

viselt ékszerek
2.






3.

Nem hozhatók be az intézménybe olyan tárgyak, amelyek veszélyt jelenthetnek az
intézményben élők testi épségére. Ezen veszélyeztető tárgyak:
robbanóanyagok, robbanóelegyek, pirotechnikai eszközök,
fegyverek,
valamint a háztartásban használt szokásos méretűnél nagyobb méretű szúró- és/vagy
vágóeszközök.
balesetveszélyes elektromos eszközök
tűzveszélyt okozó használati tárgyak
nem hozható be semmilyen állat
Amennyiben valaki tudomást szerez arról, hogy az intézmény bármely lakója az intézményben
veszélyeztető tárgyat tart magánál, azonnal köteles azt jelenteni az intézmény vezetőjének.
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4.

5.
6.
7.

8.

A behozott, személyes használatban tartott tárgyak, értékek megőrzésére, megóvására az
intézmény vezetősége és személyzete fokozott figyelmet fordít, a lakókat is erre ösztönzi, de
teljes felelősséget csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően leadott tárgyakért,
értékekért vállal. A személyes használatban lévő tárgyakért elsősorban tulajdonosuk felel!
Kérünk minden lakót, hogy csak a személyes szükségletnek megfelelő mértékben tartsanak
maguknál pénzt, értéktárgyakat.
Az intézményben csak hibátlan megfelelően működő elektromos készülékeket lehet használni.
A lakrészekben elektromos fűtőberendezést ( hősugárzót) csak az intézményvezető írásbeli
engedélyével lehet használni. Az ilyen irányú kérelmet írásban lehet az intézményvezetőhöz
benyújtani.
Az engedély nélküli elektromos fűtőberendezés használata a házirend súlyos megsértésének
minősül, mivel jelentősen növeli a tűz keletkezésének kockázatát. A vezetőgondozónak ilyen
esetben jogában áll a berendezés használatát megakadályozni, szükség esetén az eszközt elzárni.

5. Az érték és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályai, pénz- és
értékkezelés
1.
Lakóink értéktárgyaikat, készpénzüket a feladattal megbízott gazdasági ügyintézőnek megőrzésre
tanuk jelenlétében, elismervény ellenében értékhatártól függetlenül átadhatják.
2.
Az intézmény a lakók megőrzésre átadott pénzét, értékpapírjait és értéktárgyait letétként kezeli.
3.
A letétek kezelése az intézmény Pénzkezelési Szabályzatá-ban foglaltak szerint történik.
4.
A lakóktól átvett készpénzt az intézmény takarékbetétkönyvben helyezi el, amelyet
páncélszekrényben, riasztóval védett épületben őriz.
5.
A letéteket kezelő gazdasági ügyintéző a lakóktól átvett pénzt és egyéb értéket kívánságra
bármikor – legkésőbb 2 munkanapon belül – kiadja a tulajdonosának.
6.
Otthonunk lakóinak hetente lehetőségük van kisebb beszerzéseik (pl. gyümölcs, kávé, cukorka,
cigaretta) fedezetére készpénzt kérni a letétkezelő gazdasági ügyintézőtől.
7.
Mind a befizetést, mind a kifizetést a lakó aláírásával igazolja. Ha a lakó nem tudja a nevét
aláírni, a be-, illetőleg a kifizetés két intézményi dolgozó jelenlétében történhet, akik aláírásukkal
igazolják azt.
8.
A lakó elhalálozása esetén az intézmény a lakó nevén nyilvántartott letétet a hagyatéki eljárás
szabályai szerint bejelenti a közjegyzőnek.
6. Ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, a ruházat és textília tisztításának és
javításának rendje
1.

2.

3.

Intézményünk a lakók részére szükséges intézményi textíliát (ágynemű, terítők, függönyök,
törülközők stb.) biztosítja. Saját ágynemű használatára is lehetőség van ezt azonban az intézmény
vezetőjével előzetesen egyeztetni szükséges.
Az intézmény lakói részére ruházatot az otthon raktárkészletéből, illetve költségvetéséből akkor
biztosít, ha a lakó nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal. A lakó
által igényelt ruházat összetételéről, mennyiségéről az egység vezető ápolója dönt.
Amennyiben az otthon raktárában nincs megfelelő ruházat a pótlásra, úgy a lakó részére
biztosítandó új ruházat igénylése az otthon vezető ápolójának, az intézményvezetőnek történő
bejelentése útján történhet.
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4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

A lakók saját tulajdonát képező ruhaféléket egyedi azonosítóval, általában monogrammokkal
látjuk el.
Az intézményi és a lakók személyi tulajdonában lévő textíliák, ruházat mosásáról, javításáról
intézményünk mosodájában folyamatosan gondoskodunk. Mivel intézményünk mosodai
technológiája vegytisztításra nem alkalmas, ezért javasoljuk lakóink részére az értékesebb
felsőruházat (pl. kosztümök, kabátok, öltönyök stb.) vegyi úton történő tisztíttatását külső
patyolat szolgáltató által. Az otthon által elvégzett mosás a teljes körű ellátás részét képezi, ezért
lakóinknak külön fizetni nem kell. Idegen szolgáltatónál végeztetett mosás, vegytisztítás
költségeit lakóink fizetik, azonban a lebonyolításban kérésre segítséget nyújtunk.
Otthonunk a lakók részére a legalapvetőbb tisztálkodási szereket - szappan, sampon, WC papír,
tusfürdő, borotvahab, arcvíz - biztosítja. Ezek igénylése, illetőleg a lakók részére történő
biztosítása a vezető ápoló feladata, heti, havi rendszerességgel.
Amennyiben a lakó nem szeretné az intézmény által adott tisztálkodási és tisztítószereket
használni, úgy saját költségén más szereket is használhat.
A lakók ruházatának , textiliáinak kisebb javítását a technikai feladatot végző dolgozók elvégzik.
A ruházat javításához szükséges rövidáru költségét a lakó viseli.
A ruházat átalakításának esetleg új ruha varrásának költségeit lakóink viselik.

7. Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai
1.
Az intézményi jogviszony megszűnik:
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a lakó halálával,
c) a határozott idő lejártával, amennyiben az időtartam nem kerül meghosszabbításra,
d) a megállapodás felmondásával.
A felmondást írásban kell a másik féllel közölni.
Az ellátott, illetve törvényes képviselője a felmondást nem köteles megindokolni.
Az intézményvezető a bentlakásos intézményi ellátást akkor mondhatja fel, ha:
da.) az ellátott másik intézménybe történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi
elhelyezése nem indokolt,
db.) az ellátott a házirendet súlyosan megsérti,
dc.) az ellátott, a törvényes képviselője, vagy aki vállalta a térítési díj fizetését, a fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, és a térítési díj tartozás miatt jelzálogjog bejegyzés
nem történt a kötelezett ingatlan vagyonára
Akkor nem tesz eleget a kötelezett a térítési díj fizetési kötelezettségének, ha:
6 hónapon át folyamatos térítési díj tartozása áll fenn és az a 6. hónap utolsó napján a
két havi személyi térítési díj összegét meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.




Amennyiben a személyi térítési díj fizetésére kötelezett személynek a vagyoni, jövedelmi
viszonyai oly mértékben változnak, hogy a térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud
eleget tenni, köteles az intézmény vezetőjénél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását
kezdeményezni.
Amennyiben a kötelezett nem kéri a jövedelemvizsgálat lefolytatását, akkor úgy kell
tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

Amennyiben három hónapon át térítési díj tartozás áll fenn az ellátás az intézmény részéről felmondható. Az
intézményvezető írásban tájékoztatja a térítési díj fizetésére kötelezettet az intézményi jogviszony
felmondásának kezdő időpontjáról.
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A felmondási idő bentlakásos ellátás esetén 3 hónap
Amennyiben az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy a felmondás
jogszerűségét vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül
 Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társuláshoz, mint fenntartóhoz
fordulhat.
 Amennyiben a fenntartói döntést vitatja, a döntés jogellenességének megállapítása iránt bírósághoz
fordulhat.
A jogorvoslati eljárás lezárásáig az intézmény az ellátást változatlan feltételekkel biztosítja.
e) amennyiben a lakó másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
f) ha a lakó a házirendet több alkalommal súlyosan megsérti,

Az intézmény vezetője az ellátás megszűntetéséről, valamint a megszűntetés ellen tehető panaszról írásban
értesíti a lakót, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszűntetéssel a lakó, illetve törvényes képviselője nem
ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben
intézményünk az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítja, amíg a fenntartó, illetve a
bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.
1.
Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a lakót, illetve
törvényes képviselőjét
 a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének
határidejéről, rendjéről és feltételeiről,
 az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről,
 az intézménnyel, illetve a lakóval szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges előterjesztési és
rendezési módjáról.

8. Egészségügyi ellátás
1.
Lakóink általános orvosi ellátását Dr.Fekécs Tünde végzi.
2.
Az orvos hetente egy alkalommal rendel az intézményben, illetve szükség esetén nappali
időszakban 8.00-16.00 óra között azonnal ellátja betegeinket.
d)
Orvosi rendelési időpontja minden hétfőn : 11.00 - 15.00 óra között.
3.
Lakóink számára esetenként egyéb szakorvosi szűrővizsgálatokat biztosítunk (pl. szemészet,
urológia, nőgyógyászat, stb.) melyek időpontjáról előre tájékoztatjuk kedves lakóinkat.
4.
Intézményünk térítésmentesen biztosítja a lakók számára az intézmény gyógyszer alaplistájába
tartozó gyógyszereket. Térítésmentesen biztosítjuk továbbá az intézményi orvos által
szakrendelésrebeutalt lakók részére a szakorvos által, külön jogcímre felírt, vagy javasolt
gyógyszereket. Az alaplistán kívüli illetve egyéni vizsgálatokon felírt egyéb gyógyszerek
költségét az intézmény lakója viseli.
5.
Kérjük lakóinkat, hogy saját érdeküben az egyéni orvosi rendelésen való részvételükről, illetve a
magán úton történő gyógyszerbeszerzésekről minden esetben tájékoztassák az egység
egészségügyi koordinátorát.
6.
Az intézményben a lakók részére a gyógyszerek adagolás, bevételük ellenőrzése, illetve a kívánt
hatás elérésének nyomonkövetése szakgondozói feladat.
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7.
8.

9.

A lakóknak kötelessége bejelenteni, ha az intézmény által adagolt egyéni gyógyszereken kívül
egyéb gyógyszert kíván használni, vagy csak alkalomszerűen bevenni !
Lakóink eltávozása, távolléte esetén gyógyszert hét napra adunk, hosszabb távollét esetén a lakó
a saját háziorvosával írathatja fel a szükséges gyógyszereket, melyeket saját költségén kell
kiváltania.
A kórházi kezelésre utalt lakónak nem biztosítjuk a gyógyszert a kórházban tartózkodása idejére.

9. Az ellátottak érdekvédelme
1.
Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételekor a Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya
Intézményi Társulás által jóváhagyott jelen intézményi Házirend 1 példányát, valamint az
ellátásra vonatkozó „Megállapodás” tervezetét átadja a leendő lakónak.
2.
A lakó, hozzátartozója valamint a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet panasszal
élhet az intézmény vezetőjénél vagy az érdekképviseleti fórumnál (a továbbiakban: panasz
kivizsgálására jogosult)
e)
Az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának
sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi
kötelezettségei megszegése esetén, vagy
f)
az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.
3.
A panasz kivizsgálására jogosult köteles 15 napon belül értesíteni a panasztevőt az elé terjesztett
panasz kivizsgálásának eredményéről. A szükséges intézkedések egyidejű megtételével felhívja a
figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges más módjaira is.
4.
A lakó, hozzátartozója valamint a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet panasszal
az intézmény fenntartójához fordulhat, ha:
g)
a panasz kivizsgálására jogosult határidőben nem intézkedik,
h)
intézkedésével nem értenek egyet.
5.
Az intézménnyel jogviszonyban állók és ellátásra jogosultak érdekvédelmét a más módon nem
orvosolt panasz esetében az ellátottjogi képviselő és az érdekképviseleti fórum látja el.
6.
Az érdekképviseleti fórum működésének részletes szabályozását az intézményben kifüggesztett –
faliújságon található - szabályzat tartalmazza, mely mellékletét képezi ezen házirendnek.
10. Egyéni és közösségi vallásgyakorlás szabályai
Intézményünk lakói vallásukat szabadon gyakorolhatják, ennek érvényre juttatását minden eszközzel
elősegítjük.
1.
Otthonunkban lehetőséget biztosítunk a történelmi egyházak képviselői, papjai, lelkészei számára
a lakók meglátogatására, a velük való rendszeres kapcsolattartásra.
2.
Intézményünk lakói szobájukban, vagy az intézmény közösségi helyiségeiben szabadon
fogadhatják az egyházak képviselőit, az egyéni vallási-lelki alkalmakhoz (pl. gyónás,
szentáldozás, utolsó kenet, úrvacsora, stb.) való zavartalan hozzáférést személyzetünk elősegíti.
3.
A közösségi vallásgyakorlás színhelye az intézmény társalgója.
4.
Kedves lakóinktól kérjük lakótársaik vallási hovatartozásának tiszteletben tartását, egymás
méltóságteljes vallásgyakorlásának elősegítését!
11. Az intézmény alapfeladatait meghaladó programok, szolgáltatások köre, azok térítési díja
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Az intézmény alapfeladatait meghaladó programok, szolgáltatások köre nem meghatározott. Ezek eseti
szervezése, illetve szükség esetén rendszeres vagy végleges biztosítása során igyekszünk lakóink igényei
szerint eljárni.
A házirendben a programok változékonysága, illetve az egyéb külső szolgáltatók által az intézményen belül
adott szolgáltatások állandóságának hiánya miatt nem kerülnek felsorolásra a külön térítés ellenében igénybe
vehető programok szolgáltatások.
Az ellátás kezdetekor kötött megállapodásba foglalt alapfeladatok körébe nem tartozó szolgáltatásokért,
programokért az adott szolgáltatás vagy program önköltségének megfelelő összegű térítést kér a külső
szolgáltató, vagy az intézmény a lakóktól. Az intézmény által szervezett programok igénybe vétele
önkéntes, így csak a résztvevőktől kérünk külön térítést.
12. Etikai kérdések, valamint az intézmény alkalmazottaira vonatkozó néhány szabály
1.
Az otthonban történő ellátásért a lakók térítési díjat fizetnek, így az ellátásért egyéb
juttatást nem kérünk.
2.
Az intézmény működését segítő pénzbeli vagy tárgyi adományok elfogadására a
Gondozási Központ intézmény vezetője, vagy az által megbízott személy jogosult. Ez
kizárólag a lakó, vagy hozzátartozója, illetőleg törvényes képviselője kezdeményezésére
önkéntes alapon történhet.
3.
Az intézmény, vagy alapítványa részére történő önkéntes adományokért nem illet meg
senkit különleges bánásmód.
4.
Az otthon alkalmazottja nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az intézmény jogos
érdekeit bizonyíthatóan sérti, jó hírét veszélyezteti.
5.
Az intézmény minden alkalmazottjának titoktartási kötelezettsége van. Így az idősek
otthona lakóitól, illetve lakóiról szerzett bármilyen információt illetéktelen személynek
átadni nem szabad.
6.
Az intézmény minden alkalmazottja köteles a lakókkal, azok hozzátartozóival szemben
udvarias, előzékeny magatartást tanúsítani.
7.
Az alkalmazottaknak lakóinktól, illetve hozzátartozóiktól ajándékot, pénzt, vagy bármi
más vagyoni előnyt kérnie és/vagy elfogadnia nem szabad.
8.
Alkalmazottaink a munkavégzés során kötelesek óvni és védelmezni az intézményi
vagyont.
9.
Intézményünk gondozási szükséglet felmérését illetve az előgondozással megbízott
munkatársai a feladat ellátásával összefüggésben az 1993. évi III. törvény (Szt.)
értelmében közfeladatot ellátó személynek minősülnek.
Záró rendelkezések
Ez a Házirend __________________lép hatályba, egyidejűleg a korábban kiadott Házirend hatályát veszti.

Mraucsik Lajosné
intézményvezető
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Bevezető
Kedves Lakóink! Kedves Hozzátartozók!

A Rózsakert Idősek Otthona és Gondozóház a Térségi Szociális Gondozási Központ integrált
szervezetének tartós és átmeneti elhelyezést biztosító egysége.
Az engedélyezett férőhelyek száma:
 idősek otthona 50 fő,
 gondozóház 10 fő.
A Gondozási Központ vezetője: Mraucsik Lajosné intézményvezető
Vezetőápoló: Csaba Jánosné
Kérem Önöket, hogy ezen „Házirendet”, mely az idősek otthona és a gondozóház belső életének rendjét
tartalmazza, szíveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni és egy olyan eszköznek tekinteni, amely az
intézményi élet békés, nyugodt, szabályozott jellegének biztosítására hivatott.

A házirend célja, hatálya
1. A házirend célja, hogy meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztatást adjon az alapvető
szabályokról. E szabályok ismerete és elfogadása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy nyugodt,
otthonos légkörben élhessünk és dolgozhassunk. A Házirend mindannyiunk számára egyformán
iránymutató, megköveteli a közösségi lét általános szabályainak megtartását, az intézeti és a
személyes vagyon védelmét, a lakók és a személyzet egymás iránti kölcsönös megbecsülését.
2. A Házirend hatálya kiterjed az Idősek Otthonában véglegesen vagy a Gondozóházban ideiglenes
jelleggel ellátást igénybe vevő valamennyi lakóra, az intézmény alkalmazottaira, az intézménynél
munkát végző külső szervek dolgozóira, az intézményben tartózkodó látogatókra és az intézményben
tartózkodó valamennyi idegen személyre.
E Házirend a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM. rendelet 5.§ (3.)bekezdésében foglaltak alapján tartalmazza:
 az együttélés szabályait
 az intézményből való távozás és visszatérés rendjét
 ellátottaink egymással illetve hozzátartozóikkal történő kapcsolattartásának szabályait
 az idősek otthonába behozható használati tárgyak körét
 az érték és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályait
 a ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás , valamint a ruházat és textília tisztításának
és javításának rendjét
 az intézményi jogviszony megszűnésének eseteit, eljárásrendjét
 egyéni és közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályokat
 intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások körét, térítési díját

1. Az együttélés szabályai
Az idősek otthona és a gondozóház napirendje
1.
Felkelés ideje reggel 600 óra után, úgy, hogy reggeliig az ágynemű szellőzése, valamint a
beágyazás, mosakodás, öltözködés megtörténjen. Kérjük, hogy a korábban kelők ügyeljenek a
lakótársak nyugalmára.
2.
Étkezés: lakóink napi ötszöri étkezésben részesülnek, diétás ételt szükség szerint biztosítunk.
3.
Az egyes étkezések időpontjai:
a)
reggeli:
7.30- tól – 8.30 óráig
b)
tízórai :
10.00 óra
c)
ebéd:
12.00-től – 13.00 óráig
d)
uzsonna
15.00 óra
e)
vacsora:
17.30- tól – 18.30 óráig
00
4.
Gyógyszerosztás: 8. , 14. 00, 20.00 órakor, illetve az orvos előírása szerint.
5.
Napközbeni csendes pihenés: 13.00 órától 14.00 óráig.
6.
Esti tisztálkodás: lehetőség szerint vacsora után, legkésőbb 22.00 óráig.
7.
Lefekvés ideje: fürdés illetve vacsora után bármikor, a televíziót a közösségi helységekben este
22.00 óráig lehet nézni úgy, hogy mások nyugalmát ne zavarja, illetve a műszakban lévő nővér az
aktuális műsor alapján meghosszabbíthatja az időpontot.
8.
Látogatási idő nincs meghatározva, de javasoljuk a „Látogatók fogadásának rendje” című
részben foglaltak betartását
9.
Nappali tartózkodás: lakóink az intézmény területén - a lakók által elzárt területen kívül - bárhol
szabadon tartózkodhatnak. A nappali tartózkodásra elsősorban a közösségi helyiségeket ajánljuk.
10.
Foglalkoztatás: lakóink számára sokféle célszerű, hasznos és szórakoztató jellegű programot
kínálunk , melyeken a részvétel önkéntes. A programokat elsősorban az étkezések közötti
délelőtti és délutáni időszakokban szervezzük.

Az intézményben élő lakók jogai
1. Az intézményi ellátást igénybe vevő lakónak joga van a szociális helyzetére, egészségi és mentális
állapotára tekintettel az otthon által biztosított teljes körű ellátásra, valamint az egyéni szükségletei,
speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, gondozás ápolás, igénybevételére.
2. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés
bármilyen okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai
vagy más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága,
születési vagy egyéb helyzete miatt.
3. Az ellátást igénybe vevő lakó jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény felhatalmazása
alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.
4. Az ellátást igénybe vevő lakónak joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény vezetője évente
tájékoztatót tart az intézmény gazdálkodásáról, azt az intézményben jól látható helyen kifüggeszti.
A tájékoztató tartalmazza:

az intézmény működéséhez szükséges költségvetés főbb számadatait, azok összesítését,
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az intézményi térítési díj havi összegét,

az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét.
5. Az Idősek Otthonában maximális figyelmet fordítunk az ellátást igénybe vevőket megillető emberi
jogok teljeskörű tiszteletben tartására, különös figyelemmel

az élethez, emberi méltósághoz,

a testi épséghez,

a testi-lelki egészséghez való jogra.
6. Az Idősek Otthona lakóit megilleti személyes adataik védelme, valamint a magánéletükkel
kapcsolatos titokvédelem.
7. Az Idősek Otthona biztosítja, hogy az intézményi elhelyezés során a lakó egészségi állapotával,
személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról arra illetéktelen
személyek ne szerezhessenek tudomást.
8. Az Idősek Otthona nem korlátozza a lakót, személyes tulajdonát képező tárgyai használatában,
kivéve a házirendben meghatározott azon tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek az
intézményben élők testi épségére. A veszélyeztető tárgyak körét, az ezekkel kapcsolatos eljárást jelen
házirend tartalmazza.
9. Az intézmény lakójának joga van az intézményen belüli és az intézményen kívüli szabad mozgásra,
figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára.
10. Az ellátást igénybe vevőnek az igénybevételi eljárás során joga van az intézményen belüli és az
eltávozás esetére kialakított szabályok részletes és pontos megismerésére.
11. Az ellátást igénybe vevő lakónak joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók
fogadására.
12. Amennyiben az intézményben ellátott lakó betegsége miatt ápolásra, gyógykezelésre szorul,
megilletik mindazon jogok, melyeket az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eü tv.) a
betegek jogai tekintetében rögzít.
13. Amennyiben az ellátást igénybe vevő lakó egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva
közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézmény vezetője segítséget nyújt
ebben, illetőleg értesíti a lakó törvényes képviselőjét, vagy az ellátottjogi képviselőt a lakó jogainak
gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából.
Ellátottjogi képviselő
1.
Az ellátottjogi képviselő az intézményi elhelyezést igénylő, illetve az intézmény lakója részére
nyújt segítséget jogai gyakorlásában.
2.
Az ellátottjogi képviselő működése során tekintettel van a személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló rendelkezésekre.
3.
Az ellátottjogi képviselő megkeresésre illetve saját kezdeményezésre esetenként tájékoztatást
nyújt a lakókat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és a
lakókat érintő jogokról.
4.
Az ellátottjogi képviselő segíti a lakót, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések,
problémák megoldásában.
5.
Az ellátottjogi képviselő szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és a lakó között kialakult
konfliktus megoldásában.
6.
Az ellátottjogi képviselő segít a lakónak, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában,
szükség esetén kezdeményezi annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél, vagy a fenntartó
Önkormányzatnál.
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Az ellátottjogi képviselő – az intézményi jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az
áthelyezés kivételével – szükség esetén eljár az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény
vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során – írásbeli
meghatalmazás alapján – képviseli az intézmény lakóját, törvényes képviselőjét.
Az ellátottjogi képviselő szükség esetén intézkedést kezdeményez a fenntartó Önkormányzatnál a
jogszabálysértő gyakorlat megszűntetésére.
Az ellátottjogi képviselő szükség esetén észrevételt tesz az intézményben folytatott gondozási
munkára vonatkozóan az intézmény vezetőjénél.
Az ellátottjogi képviselő, amennyiben a lakók meghatározott körét érintő jogsértés fennállását
észleli, intézkedés megtételét kezdeményezi az illetékes hatóságok felé.
Az ellátottjogi képviselőnek joga van a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó
dokumentációt megvizsgálni.
Az ellátottjogi képviselőnek joga van a megyében működő szociális szolgáltatók vagy
intézmények területére belépni, a vonatkozó iratokba betekinteni, a szolgáltatást végző
dolgozókhoz kérdést intézni.
Az ellátottjogi képviselő köteles a lakókra vonatkozó és tudomására jutott orvosi titkot
megtartani, és az ellátást igénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni.
Békés megyében az ellátottjogi képviselő: HŐHN ILDIKÓ
Elérhetőségei: e-mail: hohn.ildiko@obdk.hu
Telefon: 06-20/489-9581

Társas együttélés alapvető szabályai
1.
Az intézmény lakóinak valamint alkalmazottainak egymáshoz való viszonya a személyiség
tiszteletére épül, mely alapján elvárás a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés és ésszerű
határokig a tolerancia.
2.
Az otthon lakóinak alapvető jogait az intézmény alkalmazottai és a lakók egymás között is
kötelesek tiszteletben tartani. Külön felhívjuk a figyelmet egymás személyi tulajdonának
kölcsönös tiszteletben tartására.
3.
Az intézmény valamennyi lakójával szembeni elvárás, hogy az otthon által nyújtott ellátást az
intézményi jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt az általános jogi- és szokásnormák
betartása mellett, a társadalmilag elfogadott, pozitív értékrend figyelembevételével, lehetőség
szerint társai nyugalmának megzavarása nélkül vegye igénybe.
4.
Az esti lepihenés után a lakószobában lévő televízió és/vagy rádió használata a szobatársak
egyértelmű, közös beleegyezésével történhet. A közös helyiségekben (pl. társalgók, aula) lévő
eszközök használhatók az esti lepihenés után is, azonban ez csak oly módon történhet, hogy a
többi lakótárs pihenését ne zavarja.
5.
Az idősek otthona lakói az intézmény közös helyiségeit (pl. társalgók, folyosók, ebédlő, stb.) –
függetlenül attól, hogy az otthonnak melyik részlegében vannak elhelyezve - szabadon
használhatják.
6.
Az otthon lakója más lakók által használt lakószobában csak az ott lakók együttes
beleegyezésével tartózkodhat.
7.
Az intézmény lakószobáihoz kulcsok biztosítottak. Ezek használatát abban az esetben
tanácsoljuk, ha az egyágyas lakószobák lakói átmenetileg nem tartózkodnak szobájukban.
8.
A lakószobák belülről kulccsal történő bezárása nem engedélyezett , tekintettel arra, hogy az
esetleges azonnali segítségnyújtás a belülről bezárt szobákban csak erőszakos behatolást
követően valósulhat meg, ami anyagi kárral is jár.
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9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.

Amennyiben a lakó eltávozik az intézményből a lakrészének kulcsát köteles leadni a szolgálatban
levő gondozónak, aki a kulcs nyilvántartó füzetben bejegyzi az átadás tényét.
A lakó visszaérkezésekor a kulcsot átveheti a szolgálatban levő gondozótól.
Amennyiben a lakók távolléte idején a gondozó személyzetnek be kell lépnie a lakrészbe, azt
minden esetben az erre kialakított nyilvántartásba bejegyzésre kerül.
Az idősek otthona Házirendjének súlyos megsértéséről abban az esetben van szó, ha a lakó társai
nyugalmát, pihenését, magatartásával többszörösen, vagy tartósan zavarja, lakótársaival, illetőleg
az idősek otthona dolgozóival szemben durva, agresszív viselkedést mutat, valamint ha
indokolatlanul 24 órán túl bejelentés nélkül távol marad.
Az idősek otthona területén dohányozni csak a kijelölt helyeken lehet. Minden más helyen
TILOS A DOHÁNYZÁS! Amennyiben a lakó nem a kijelölt helyen dohányzik, illetve a
dohányvégeket nem a megfelelő helyen helyezi el ( eldobálja) és a hatóság emiatt bírságot szab
ki, a kiszabott bírságot az intézmény a szabálytalanságot elkövető lakóval fizetteti meg.
Az idősek otthona alkalmazottai, valamint az otthon területén tartózkodó – nem ellátott –
személyek kizárólag a dohányzásra kijelölt helyeken dohányozhatnak!
Az idősek otthonában alkohol árusítása tilos!
Az intézményben a kulturált és alkalomszerű alkoholfogyasztás nem tiltott. A túlzott
alkoholfogyasztás azonban nem megengedett, sőt kifejezetten tiltott azokban az esetekben,
amikor annak nyilvánvaló egészségügyi következményei kimutathatóak, illetve a túlzott
alkoholfogyasztás az intézmény rendjének, a lakók nyugalmának megsértését vonná maga után.
Ez esetben az alkoholfogyasztás korlátozható.
Az idősek otthona vezető ápolója évente legalább két alkalommal lakógyűlést tart, melyen
tájékoztatást ad a lakók részére az intézmény életéről, eseményeiről és a tervekről. A
lakógyűlésen az idősek otthona lakói szabadon kifejthetik véleményüket és javaslataikat.
Az egység aulájában véleményláda került elhelyezésre, ahol a lakók illetve hozzátartozók
írásban közölhetik véleményüket, javaslataikat, esetleges problémáikat.
Intézményünkben az ellátottak érdekvédelmét szolgáló „Érdekképviseleti fórum” működését és
választását külön szabályzat tartalmazza.

2. Az intézményből való távozás és visszatérés rendje
1.

2.

3.

4.
5.

A Rózsakert Idősek Otthonában és a Gondozóházban a lakók mozgása - a házirendben
szabályozottakon túl- sem az intézmény területén, sem az intézményen kívül nincs korlátozva, de
az intézményt csak a Házirendben foglalt szabályok betartása mellett hagyhatják el.
Azon lakóink akik súlyos demenciáról kiállított pszichiátriai szakvéleménnyel rendelkeznek –a
az eltévedés, elkóborlás megelőzése érdekében -, csak hozzátartozói, vagy gondozói kísérettel
hagyhatják el az intézményt.
A 2. pontba nem tartozó lakó bármikor szabadon elhagyhatja az intézményt. A lakó eltávozása
csak abban az esetben tagadható meg, ha kezelőorvosának szakvéleménye – a lakó önmagát vagy
másokat veszélyeztető egészségi állapot miatt – az eltávozást nem javasolja.
Az intézmény lakóinak nyugalma érdekében ajánlott, hogy a lakók este 20 óra után már ne
hagyják el az intézményt, illetve lehetőség szerint az eltávozásról ez időpontig térjenek vissza.
Amennyiben a lakó el kívánja hagyni az intézmény területét azt jeleznie szükséges a
vezetőápolónak, egészségügyi koordinátornak, vagy a szolgálatban levő gondozónak. Kérjük,
hogy a jelzéskor a távollét várható időtartamát is jelezze.
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6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.


13.

Az idősek otthona vezető ápolója által kijelölt személy, illetőleg annak távollétében a
szolgálatban lévő gondozó az eltávozás tényét – 24 órán túli eltávozási szándék esetén – a
„távollétek nyilvántartása” füzetbe feljegyzi.
Az intézmény lakója távollétéről való visszatérése esetében elvárt, hogy az lehetőség szerint az
előzetesen bejelentett időpontban, a lakótársak zavarása nélkül történjék.
Az otthon lakója visszatérését köteles bejelenteni a szolgálatban lévő nővérnek, aki a visszatérés
tényét a „távollétek nyilvántartása” füzetbe bejegyzi.
Amennyiben az intézmény lakója távolléte során a visszatérésben bármilyen módon gátolt, vagy
távollétét bármilyen okból meg kívánja hosszabbítani, azt írásban, vagy indokolt esetben
telekommunikációs eszközön köteles az intézmény felé jelezni.
Indokolatlan távolmaradás esetén az intézmény a lakó hollétének felkutatására intézkedést
kezdeményez. (Indokolatlan távolmaradásnak minősül az előzetesen be nem jelentett
távolmaradás, illetőleg ha a lakó visszaérkezésének akadályát 24 órán belül nem jelzi. )
Amennyiben az indokolatlan távolmaradás, a lakónak felróható okból nem történt meg a
felkutatással kapcsolatban felmerült költségek a lakót terhelik.
Kapuzárás:
nyári időszámítás: 20 óra
téli időszámítás: 19 óra
Az egységéből való eltávozás bejelentése az arra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével
történik.

3. Az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való
kapcsolattartásának szabályai
1.
Intézményünkben a lakók egymás közötti kapcsolataiban fontos és követendő alapelvnek
tekintjük a másik ember jogainak tiszteletben tartását, az udvarias magatartást a másikkal
szemben, a megfelelő hangnemben történő megnyilvánulást, a másik ember tiszteletét. Az
intézményben korlátozásoktól mentesen, szabadon alakíthatnak és tarthatnak fenn kapcsolatokat
lakóink a lakótársaikkal.
2.
Az egymás közötti kapcsolattartás során azonban kérjük betartani a „Társas együttélés alapvető
szabályai” lefektetett elveket.
3.
Lakóink a hozzátartozóikkal való személyes kapcsolattartást az intézmény területén történő
látogatáson kívül bármikor eltávozás formájában is gyakorolhatják.
4.
Lakóink az intézmény vonalas és mobil telefonjairól hívást intézhetnek a mindenkori szolgáltatói
díjszabás szerinti térítés mellett. Ilyen esetben a telefonbeszélgetés díja utólag kerül
kiszámlázásra a hívásnapló bejegyzése alapján.
5.
A lakókat hozzátartozóik is felhívhatják, ez esetben lakónkat telefonhoz hívjuk.
6.
Az intézményben a lakók a telefonszolgáltatói szerződés alapján saját készülékeiket is
használhatják. Ez esetben a szolgáltatás díját a névre szóló számla alapján a lakónak kell
kiegyenlítenie.
A látogatók fogadásának rendje
1.
Az intézményben meghatározott látogatási idő nincs, bármikor szívesen látjuk lakóink
hozzátartozóit vagy vendégeiket.
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2.

3.
4.
5.
6.

Kérjük látogatóinkat, hogy otthonunk lakóinak napirendjéhez igazítottan, a téli időszámítás
időszakában lehetőség szerint 9 óra és 17 óra közötti időben, a nyári időszámítás időszakában
pedig 9 óra és 20 óra közötti időben intézzék látogatásaikat.
Kérjük továbbá látogatóinkat, hogy érkezésüket minden esetben szíveskedjenek a beosztott
gondozóknak bejelenteni.
A látogatókat intézményünk lakói szobájukban vagy a társalgókban fogadhatják.
Felhívjuk kedves látogatóink szíves figyelmét az intézményi vagyon, illetve az intézményi
tulajdon tiszteletben tartására!
Kérjük a kedves látogatókat, hogy amennyiben lakónkkal elhagyják az intézményt akár egy
sétára is azt szíveskedjenek a szolgálatban levő gondozónak bejelenteni.

4. Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak köre
Intézményünk lakói - elhelyezési, raktározási nehézségek miatt - csak korlátozott mennyiségben hozhatnak
magukkal személyes használati tárgyakat. Az otthonba behozott használati tárgyakról jegyzék készül, mely
a lakó személyi leltárának része.
1.
Az intézménybe korlátozás nélkül behozható személyes használati tárgyak:

Személyes ruházat és lábbeli (lehetőleg: legalább 2 váltás szezonnak megfelelő felsőruházat,
négy váltás fehérnemű, törülköző, pizsama, papucs, zárt cipő). A szükségesnél lényegesen
nagyobb mennyiségű ruhanemű behozatala felesleges, megfelelő tárolás nem oldható meg.

Tisztálkodó szerek. ( amennyiben az intézmény által adotak helyett mást szeretne használni)

Személyes használatra szánt kisebb eszközök (pl. evőeszköz, pohár, tálca).

Személyi használati tárgyak (óra, borotva, hajszárító, rádió, televízió, videó, fényképezőgép).

Cserepes virágok.

Lakószobák díszítésére szánt: falikép, festmény, fényképek, kisebb dísztárgyak).

Utcai és/vagy szobai kerekes-szék, járókeret, szoba WC, és egyéb személyhez fűződő
gyógyászati segédeszköz, vagy ápolást-gondozást segítő eszköz.

kerékpár, bútor,

viselt ékszerek
2.





3.
4.

Nem hozhatók be az intézménybe olyan tárgyak, amelyek veszélyt jelenthetnek az
intézményben élők testi épségére. Ezen veszélyeztető tárgyak:
robbanóanyagok, robbanóelegyek, pirotechnikai eszközök,
fegyverek,
valamint a háztartásban használt szokásos méretűnél nagyobb méretű szúró- és/vagy
vágóeszközök.
balesetveszélyes elektromos eszközök
tűzveszélyt okozó használati tárgyak
Amennyiben valaki tudomást szerez arról, hogy az intézmény bármely lakója az intézményben
veszélyeztető tárgyat tart magánál, azonnal köteles azt jelenteni az intézmény vezetőjének.
A behozott, személyes használatban tartott tárgyak, értékek megőrzésére, megóvására az
intézmény vezetősége és személyzete fokozott figyelmet fordít, a lakókat is erre ösztönzi, de
teljes felelősséget csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően leadott tárgyakért,
értékekért vállal. A személyes használatban lévő tárgyakért elsősorban tulajdonosuk felel!
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5.
6.
7.

8.

Kérünk minden lakót, hogy csak a személyes szükségletnek megfelelő mértékben tartsanak
maguknál pénzt, értéktárgyakat.
Az intézményben csak hibátlan megfelelően működő elektromos készülékeket lehet használni.
A lakrészekben elektromos fűtőberendezést ( hősugárzót) csak az intézményvezető írásbeli
engedélyével lehet használni. Az ilyen irányú kérelmet írásban lehet az intézményvezetőhöz
benyújtani.
Az engedély nélküli elektromos fűtőberendezés használata a házirend súlyos megsértésének
minősül, mivel jelentősen növeli a tűz keletkezésének kockázatát. A vezetőgondozónak ilyen
esetben jogában áll a berendezés használatát megakadályozni, szükség esetén az eszközt elzárni.

5. Az érték és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályai, pénz- és
értékkezelés
1.
Lakóink értéktárgyaikat, készpénzüket a feladattal megbízott gazdasági ügyintézőnek megőrzésre
tanuk jelenlétében, elismervény ellenében értékhatártól függetlenül átadhatják.
2.
Az intézmény a lakók megőrzésre átadott pénzét, értékpapírjait és értéktárgyait letétként kezeli.
3.
A letétek kezelése az intézmény Pénzkezelési Szabályzatá-ban foglaltak szerint történik.
4.
A lakóktól átvett készpénzt az intézmény takarékbetétkönyvben helyezi el, amelyet
páncélszekrényben, riasztóval védett épületben őriz.
5.
A letéteket kezelő gazdasági ügyintéző a lakóktól átvett pénzt és egyéb értéket kívánságra
bármikor – legkésőbb 2 munkanapon belül – kiadja a tulajdonosának.
6.
Otthonunk lakóinak hetente lehetőségük van kisebb beszerzéseik (pl. gyümölcs, kávé, cukorka,
cigaretta) fedezetére készpénzt kérni a letétkezelő gazdasági ügyintézőtől.
7.
Mind a befizetést, mind a kifizetést a lakó aláírásával igazolja. Ha a lakó nem tudja a nevét
aláírni, a be-, illetőleg a kifizetés két intézményi dolgozó jelenlétében történhet, akik aláírásukkal
igazolják azt.
8.
A lakó elhalálozása esetén az intézmény a lakó nevén nyilvántartott letétet a hagyatéki eljárás
szabályai szerint bejelenti a közjegyzőnek.

6. Ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, a ruházat és textília tisztításának és
javításának rendje
1.

2.

Intézményünk a lakók részére szükséges intézményi textíliát (ágynemű, terítők, függönyök,
törülközők stb.) biztosítja. Saját ágynemű használatára is lehetőség van ezt azonban az intézmény
vezetőjével előzetesen egyeztetni szükséges.
Az intézmény lakói részére ruházatot az otthon raktárkészletéből, illetve költségvetéséből akkor
biztosít, ha a lakó nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal. A lakó
által igényelt ruházat összetételéről, mennyiségéről az egység vezető ápolója dönt.
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3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Amennyiben az otthon raktárában nincs megfelelő ruházat a pótlásra, úgy a lakó részére
biztosítandó új ruházat igénylése az otthon vezető ápolójának, az intézményvezetőnek történő
bejelentése útján történhet.
A lakók saját tulajdonát képező ruhaféléket egyedi azonosítóval, általában monogrammokkal
látjuk el.
Az intézményi és a lakók személyi tulajdonában lévő textíliák, ruházat mosásáról, javításáról
intézményünk mosodájában folyamatosan gondoskodunk. Mivel intézményünk mosodai
technológiája vegytisztításra nem alkalmas, ezért javasoljuk lakóink részére az értékesebb
felsőruházat (pl. kosztümök, kabátok, öltönyök stb.) vegyi úton történő tisztíttatását külső
patyolat szolgáltató által. Az otthon által elvégzett mosás a teljes körű ellátás részét képezi, ezért
lakóinknak külön fizetni nem kell. Idegen szolgáltatónál végeztetett mosás, vegytisztítás
költségeit lakóink fizetik, azonban a lebonyolításban kérésre segítséget nyújtunk.
Otthonunk a lakók részére a legalapvetőbb tisztálkodási szereket - szappan, sampon, WC papír,
tusfürdő, borotvahab, arcvíz - biztosítja. Ezek igénylése, illetőleg a lakók részére történő
biztosítása a vezető ápoló feladata, heti, havi rendszerességgel.
Amennyiben a lakó nem szeretné az intézmény által adott tisztálkodási és tisztítószereket
használni, úgy saját költségén más szereket is használhat.
A lakók ruházatának , textíliáinak kisebb javítását a technikai feladatot végző dolgozók elvégzik.
A ruházat javításához szükséges rövidáru költségét a lakó viseli.
A ruházat átalakításának esetleg új ruha varrásának költségeit lakóink viselik.

7. Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai
1.
Az intézményi jogviszony megszűnik:
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a lakó halálával,
c) a határozott idő lejártával, amennyiben az időtartam nem kerül meghosszabbításra,
d) a megállapodás felmondásával.
A felmondást írásban kell a másik féllel közölni.
Az ellátott, illetve törvényes képviselője a felmondást nem köteles megindokolni.
Az intézményvezető a bentlakásos intézményi ellátást akkor mondhatja fel, ha:
da.) az ellátott másik intézménybe történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi
elhelyezése nem indokolt,
db.) az ellátott a házirendet súlyosan megsérti,
dc.) az ellátott, a törvényes képviselője, vagy aki vállalta a térítési díj fizetését, a fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, és a térítési díj tartozás miatt jelzálogjog bejegyzés
nem történt a kötelezett ingatlan vagyonára
Akkor nem tesz eleget a kötelezett a térítési díj fizetési kötelezettségének, ha:
6 hónapon át folyamatos térítési díj tartozása áll fenn és az a 6. hónap utolsó napján a
két havi személyi térítési díj összegét meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.




Amennyiben a személyi térítési díj fizetésére kötelezett személynek a vagyoni, jövedelmi
viszonyai oly mértékben változnak, hogy a térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud
eleget tenni, köteles az intézmény vezetőjénél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását
kezdeményezni.
Amennyiben a kötelezett nem kéri a jövedelemvizsgálat lefolytatását, akkor úgy kell
tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
9

Amennyiben három hónapon át térítési díj tartozás áll fenn az ellátás az intézmény részéről felmondható. Az
intézményvezető írásban tájékoztatja a térítési díj fizetésére kötelezettet az intézményi jogviszony
felmondásának kezdő időpontjáról.
A felmondási idő bentlakásos ellátás esetén 3 hónap
Amennyiben az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy a felmondás
jogszerűségét vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül
 Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társuláshoz, mint fenntartóhoz
fordulhat.
 Amennyiben a fenntartói döntést vitatja, a döntés jogellenességének megállapítása iránt bírósághoz
fordulhat.
A jogorvoslati eljárás lezárásáig az intézmény az ellátást változatlan feltételekkel biztosítja.
e) amennyiben a lakó másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
f) ha a lakó a házirendet több alkalommal súlyosan megsérti,

Az intézmény vezetője az ellátás megszűntetéséről, valamint a megszűntetés ellen tehető panaszról írásban
értesíti a lakót, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszűntetéssel a lakó, illetve törvényes képviselője nem
ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben
intézményünk az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítja, amíg a fenntartó, illetve a
bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.
1.
Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a lakót, illetve
törvényes képviselőjét
 a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének
határidejéről, rendjéről és feltételeiről,
 az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről,
 az intézménnyel, illetve a lakóval szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges előterjesztési és
rendezési módjáról.
8. Egészségügyi ellátás
1.
Lakóink általános orvosi ellátását Dr.Fekécs Tünde végzi.
2.
Az orvos hetente egy alkalommal rendel az intézményben, illetve szükség esetén nappali
időszakban 8.00-16.00 óra között azonnal ellátja betegeinket.
f)
Orvosi rendelési időpontja minden szerdán : 11.00 - 15.00 óra között.
3.
Lakóink számára esetenként egyéb szakorvosi szűrővizsgálatokat biztosítunk (pl. szemészet,
urológia, nőgyógyászat, stb.) melyek időpontjáról előre tájékoztatjuk kedves lakóinkat.
4.
Intézményünk térítésmentesen biztosítja a lakók számára az intézmény gyógyszer alaplistájába
tartozó gyógyszereket. Térítésmentesen biztosítjuk továbbá az intézményi orvos által
szakrendelésre beutalt lakók részére a szakorvos által, külön jogcímre felírt, vagy javasolt
gyógyszereket. Az alaplistán kívüli illetve egyéni vizsgálatokon felírt egyéb gyógyszerek
költségét az intézmény lakója viseli.
5.
Kérjük lakóinkat, hogy saját érdekükben az egyéni orvosi rendelésen való részvételükről, illetve a
magán úton történő gyógyszerbeszerzésekről minden esetben tájékoztassák az egység
egészségügyi koordinátorát.
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6.
7.
8.

9.

Az intézményben a lakók részére a gyógyszerek adagolás, bevételük ellenőrzése, illetve a kívánt
hatás elérésének nyomon követése szakgondozói feladat.
A lakóknak kötelessége bejelenteni, ha az intézmény által adagolt egyéni gyógyszereken kívül
egyéb gyógyszert kíván használni, vagy csak alkalomszerűen bevenni !
Lakóink eltávozása, távolléte esetén gyógyszert hét napra adunk, hosszabb távollét esetén a lakó
a saját háziorvosával írathatja fel a szükséges gyógyszereket, melyeket saját költségén kell
kiváltania.
A kórházi kezelésre utalt lakónak nem biztosítjuk a gyógyszert a kórházban tartózkodása idejére.

9. Az ellátottak érdekvédelme
1.
Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételekor a Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya
Intézményi Társulás által jóváhagyott jelen intézményi Házirend 1 példányát, valamint az
ellátásra vonatkozó „Megállapodás” tervezetét átadja a leendő lakónak.
2.
A lakó, hozzátartozója valamint a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet panasszal
élhet az intézmény vezetőjénél vagy az érdekképviseleti fórumnál (a továbbiakban: panasz
kivizsgálására jogosult)
g)
Az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának
sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi
kötelezettségei megszegése esetén, vagy
h)
az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.
3.
A panasz kivizsgálására jogosult köteles 15 napon belül értesíteni a panasztevőt az elé terjesztett
panasz kivizsgálásának eredményéről. A szükséges intézkedések egyidejű megtételével felhívja a
figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges más módjaira is.
4.
A lakó, hozzátartozója valamint a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet panasszal
az intézmény fenntartójához fordulhat, ha:
i)
a panasz kivizsgálására jogosult határidőben nem intézkedik,
j)
intézkedésével nem értenek egyet.
5.
Az intézménnyel jogviszonyban állók és ellátásra jogosultak érdekvédelmét a más módon nem
orvosolt panasz esetében az ellátott jogi képviselő és az érdekképviseleti fórum látja el.
6.
Az érdekképviseleti fórum működésének részletes szabályozását az intézményben kifüggesztett –
faliújságon található - szabályzat tartalmazza, mely mellékletét képezi ezen házirendnek.
10. Egyéni és közösségi vallásgyakorlás szabályai
Intézményünk lakói vallásukat szabadon gyakorolhatják, ennek érvényre juttatását minden eszközzel
elősegítjük.
1.
Otthonunkban lehetőséget biztosítunk történelmi egyházak képviselői, papjai, lelkészei számára a
lakók meglátogatására, a velük való rendszeres kapcsolattartásra.
2.
Az egységben minden hónap első péntekjének délelőttjén Isten tiszteleten vehetnek részt lakóink.
3.
Intézményünk lakói szobájukban, vagy az intézmény közösségi helyiségeiben szabadon
fogadhatják az egyházak képviselőit, az egyéni vallási-lelki alkalmakhoz (pl. gyónás,
szentáldozás, utolsó kenet, úrvacsora, stb.) való zavartalan hozzáférést személyzetünk elősegíti.
4.
A közösségi vallásgyakorlás színhelye az intézmény társalgója.
5.
Kedves lakóinktól kérjük lakótársaik vallási hovatartozásának tiszteletben tartását, egymás
méltóságteljes vallásgyakorlásának elősegítését!
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11. Az intézmény alapfeladatait meghaladó programok, szolgáltatások köre, azok térítési díja
Az intézmény alapfeladatait meghaladó programok, szolgáltatások köre nem meghatározott. Ezek eseti
szervezése, illetve szükség esetén rendszeres vagy végleges biztosítása során igyekszünk lakóink igényei
szerint eljárni.
A házirendben a programok változékonysága, illetve az egyéb külső szolgáltatók által az intézményen belül
adott szolgáltatások állandóságának hiánya miatt nem kerülnek felsorolásra a külön térítés ellenében igénybe
vehető programok szolgáltatások.
Az ellátás kezdetekor kötött megállapodásba foglalt alapfeladatok körébe nem tartozó szolgáltatásokért,
programokért az adott szolgáltatás vagy program önköltségének megfelelő összegű térítést kér a külső
szolgáltató, vagy az intézmény a lakóktól. Az intézmény által szervezett programok igénybe vétele
önkéntes, így csak a résztvevőktől kérünk külön térítést.
12. Etikai kérdések, valamint az intézmény alkalmazottaira vonatkozó néhány szabály
1.
Az otthonban történő ellátásért a lakók térítési díjat fizetnek, így az ellátásért egyéb
juttatást nem kérünk.
2.
Az intézmény működését segítő pénzbeli vagy tárgyi adományok elfogadására a
Gondozási Központ intézmény vezetője, vagy az által megbízott személy jogosult. Ez
kizárólag a lakó, vagy hozzátartozója, illetőleg törvényes képviselője kezdeményezésére
önkéntes alapon történhet.
3.
Az intézmény, vagy alapítványa részére történő önkéntes adományokért nem illet meg
senkit különleges bánásmód.
4.
Az otthon alkalmazottja nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az intézmény jogos
érdekeit sérti, jó hírét veszélyezteti.
5.
Az intézmény minden alkalmazottjának titoktartási kötelezettsége van. Így az idősek
otthona lakóitól, illetve lakóiról szerzett bármilyen információt illetéktelen személynek
átadni nem szabad.
6.
Az intézmény minden alkalmazottja köteles a lakókkal, azok hozzátartozóival szemben
udvarias, előzékeny magatartást tanúsítani.
7.
Az alkalmazottaknak lakóinktól, illetve hozzátartozóiktól ajándékot, pénzt, vagy bármi
más vagyoni előnyt kérnie és/vagy elfogadnia nem szabad.
8.
Alkalmazottaink a munkavégzés során kötelesek óvni és védelmezni az intézményi
vagyont.
9.
Intézményünk gondozási szükséglet felmérését illetve az előgondozással megbízott
munkatársai a feladat ellátásával összefüggésben az 1993. évi III. törvény (Szt.)
értelmében közfeladatot ellátó személynek minősülnek.
Záró rendelkezések
Ez a Házirend _________________lép hatályba, egyidejűleg a korábban kiadott Házirend hatályát veszti.
Mraucsik Lajosné
intézményvezető
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Bevezető
Kedves Lakóink! Kedves Hozzátartozók!

A Szent Imre Idősek Otthona a Térségi Szociális Gondozási Központ integrált szervezetének tartós
elhelyezést biztosító ellátó egysége. Az engedélyezett férőhelyek száma 20 fő.
A Gondozási Központ vezetője: Mraucsik Lajosné intézményvezető
Vezetőápoló: Seprenyi Mária
Kérem Önöket, hogy ezen „Házirendet”, mely az idősek otthona belső életének rendjét tartalmazza,
szíveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni és egy olyan eszköznek tekinteni, amely az intézményi
élet békés, nyugodt, szabályozott jellegének biztosítására hivatott.

A házirend célja, hatálya
1. A házirend célja, hogy meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztatást adjon az alapvető
szabályokról. E szabályok ismerete és elfogadása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy nyugodt,
otthonos légkörben élhessünk és dolgozhassunk. A Házirend mindannyiunk számára egyformán
iránymutató, megköveteli a közösségi lét általános szabályainak megtartását, az intézeti és a
személyes vagyon védelmét, a lakók és a személyzet egymás iránti kölcsönös megbecsülését.
2. A Házirend hatálya kiterjed a Szent Imre Idősek Otthonában véglegesen vagy ideiglenes jelleggel
ellátást igénybe vevő valamennyi lakóra, az intézmény alkalmazottaira, az intézménynél munkát
végző külső szervek dolgozóira, az intézményben tartózkodó látogatókra és az intézményben
tartózkodó valamennyi idegen személyre.
E Házirend a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM. rendelet 5.§ (3.)bekezdésében foglaltak alapján tartalmazza:
 az együttélés szabályait
 az intézményből való távozás és visszatérés rendjét
 ellátottaink egymással illetve hozzátartozóikkal történő kapcsolattartásának szabályait
 az idősek otthonába behozható használati tárgyak körét
 az érték és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályait
 a ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás , valamint a ruházat és textília tisztításának
és javításának rendjét
 az intézményi jogviszony megszűnésének eseteit, eljárásrendjét
 egyéni és közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályokat
 intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások körét, térítési díját

1. Az együttélés szabályai
Az idősek otthona napirendje
1.
Felkelés ideje reggel 600 óra után, úgy, hogy reggeliig az ágynemű szellőzése, valamint a
beágyazás, mosakodás, öltözködés megtörténjen. Kérjük, hogy a korábban kelők ügyeljenek a
lakótársak nyugalmára.
2.
Étkezés: lakóink napi ötszöri étkezésben részesülnek, diétás ételt szükség szerint biztosítunk.
3.
Az egyes étkezések időpontjai:
a)
reggeli:
7.30- tól – 8.30 óráig
b)
ebéd:
12.00-től – 13.00 óráig
c)
vacsora:
17.30- tól – 18.30 óráig
00
4.
Gyógyszerosztás: 8. , 14. 00, 20.00 órakor, illetve az orvos előírása szerint.
5.
Napközbeni csendes pihenés: 13.00 órától 14.00 óráig.
6.
Esti tisztálkodás: lehetőség szerint vacsora után, legkésőbb 22.00 óráig.
7.
Lefekvés ideje: fürdés illetve vacsora után bármikor, a televíziót a közösségi helységekben este
22.00 óráig lehet nézni úgy, hogy mások nyugalmát ne zavarja, illetve a műszakban lévő nővér az
aktuális műsor alapján meghosszabbíthatja az időpontot.
8.
Látogatási idő nincs meghatározva, de javasoljuk a „Látogatók fogadásának rendje” című
részben foglaltak betartását
9.
Nappali tartózkodás: lakóink az intézmény területén - a lakók által elzárt területen kívül - bárhol
szabadon tartózkodhatnak. A nappali tartózkodásra elsősorban a közösségi helyiségeket ajánljuk.
10.
Foglalkoztatás: lakóink számára sokféle célszerű, hasznos és szórakoztató jellegű programot
kínálunk , melyeken a részvétel önkéntes. A programokat elsősorban az étkezések közötti
délelőtti és délutáni időszakokban szervezzük.
Az intézményben élő lakók jogai
1. Az intézményi ellátást igénybe vevő lakónak joga van a szociális helyzetére, egészségi és mentális
állapotára tekintettel az otthon által biztosított teljes körű ellátásra, valamint az egyéni szükségletei,
speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, gondozás ápolás, igénybevételére.
2. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés
bármilyen okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai
vagy más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága,
születési vagy egyéb helyzete miatt.
3. Az ellátást igénybe vevő lakó jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény felhatalmazása
alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.
4. Az ellátást igénybe vevő lakónak joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény vezetője évente
tájékoztatót tart az intézmény gazdálkodásáról, azt az intézményben jól látható helyen kifüggeszti.
A tájékoztató tartalmazza:

az intézmény működéséhez szükséges költségvetés főbb számadatait, azok összesítését,

az intézményi térítési díj havi összegét,

az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét.
5. Az Idősek Otthonában maximális figyelmet fordítunk az ellátást igénybe vevőket megillető emberi
jogok teljeskörű tiszteletben tartására, különös figyelemmel

az élethez, emberi méltósághoz,
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a testi épséghez,

a testi-lelki egészséghez való jogra.
6. Az Idősek Otthona lakóit megilleti személyes adataik védelme, valamint a magánéletükkel
kapcsolatos titokvédelem.
7. Az Idősek Otthona biztosítja, hogy az intézményi elhelyezés során a lakó egészségi állapotával,
személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról arra illetéktelen
személyek ne szerezhessenek tudomást.
8. Az Idősek Otthona nem korlátozza a lakót, személyes tulajdonát képező tárgyai használatában,
kivéve a házirendben meghatározott azon tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek az
intézményben élők testi épségére. A veszélyeztető tárgyak körét, az ezekkel kapcsolatos eljárást jelen
házirend tartalmazza.
9. Az intézmény lakójának joga van az intézményen belüli és az intézményen kívüli szabad mozgásra,
figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára.
10. Az ellátást igénybe vevőnek az igénybevételi eljárás során joga van az intézményen belüli és az
eltávozás esetére kialakított szabályok részletes és pontos megismerésére.
11. Az ellátást igénybe vevő lakónak joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók
fogadására.
12. Amennyiben az intézményben ellátott lakó betegsége miatt ápolásra, gyógykezelésre szorul,
megilletik mindazon jogok, melyeket az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eü tv.) a
betegek jogai tekintetében rögzít.
13. Amennyiben az ellátást igénybe vevő lakó egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva
közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézmény vezetője segítséget nyújt
ebben, illetőleg értesíti a lakó törvényes képviselőjét, vagy az ellátottjogi képviselőt a lakó jogainak
gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából.
Ellátottjogi képviselő
1.
Az ellátottjogi képviselő az intézményi elhelyezést igénylő, illetve az intézmény lakója részére
nyújt segítséget jogai gyakorlásában.
2.
Az ellátottjogi képviselő működése során tekintettel van a személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló rendelkezésekre.
3.
Az ellátottjogi képviselő megkeresésre illetve saját kezdeményezésre esetenként tájékoztatást
nyújt a lakókat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és a
lakókat érintő jogokról.
4.
Az ellátottjogi képviselő segíti a lakót, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések,
problémák megoldásában.
5.
Az ellátottjogi képviselő szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és a lakó között kialakult
konfliktus megoldásában.
6.
Az ellátottjogi képviselő segít a lakónak, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában,
szükség esetén kezdeményezi annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél, vagy a fenntartó
Önkormányzatnál.
7.
Az ellátottjogi képviselő – az intézményi jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az
áthelyezés kivételével – szükség esetén eljár az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény
vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során – írásbeli
meghatalmazás alapján – képviseli az intézmény lakóját, törvényes képviselőjét.
8.
Az ellátottjogi képviselő szükség esetén intézkedést kezdeményez a fenntartó Önkormányzatnál a
jogszabálysértő gyakorlat megszűntetésére.
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9.
10.
11.
12.

13.
14.

Az ellátottjogi képviselő szükség esetén észrevételt tesz az intézményben folytatott gondozási
munkára vonatkozóan az intézmény vezetőjénél.
Az ellátottjogi képviselő, amennyiben a lakók meghatározott körét érintő jogsértés fennállását
észleli, intézkedés megtételét kezdeményezi az illetékes hatóságok felé.
Az ellátottjogi képviselőnek joga van a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó
dokumentációt megvizsgálni.
Az ellátottjogi képviselőnek joga van a megyében működő szociális szolgáltatók vagy
intézmények területére belépni, a vonatkozó iratokba betekinteni, a szolgáltatást végző
dolgozókhoz kérdést intézni.
Az ellátottjogi képviselő köteles a lakókra vonatkozó és tudomására jutott orvosi titkot
megtartani, és az ellátást igénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni.
Békés megyében az ellátottjogi képviselő: HŐHN ILDIKÓ
Elérhetőségei: e-mail: hohn.ildiko@obdk.hu
Telefon: 06-20/489-9581

Társas együttélés alapvető szabályai
1.
Az intézmény lakóinak valamint alkalmazottainak egymáshoz való viszonya a személyiség
tiszteletére épül, mely alapján elvárás a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés és ésszerű
határokig a tolerancia.
2.
Az otthon lakóinak alapvető jogait az intézmény alkalmazottai és a lakók egymás között is
kötelesek tiszteletben tartani. Külön felhívjuk a figyelmet egymás személyi tulajdonának
kölcsönös tiszteletben tartására.
3.
Az intézmény valamennyi lakójával szembeni elvárás, hogy az otthon által nyújtott ellátást az
intézményi jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt az általános jogi- és szokásnormák
betartása mellett, a társadalmilag elfogadott, pozitív értékrend figyelembevételével, lehetőség
szerint társai nyugalmának megzavarása nélkül vegye igénybe.
4.
Az esti lepihenés után a lakószobában lévő televízió és/vagy rádió használata a szobatársak
egyértelmű, közös beleegyezésével történhet. A közös helyiségekben (pl. társalgók, aula) lévő
eszközök használhatók az esti lepihenés után is, azonban ez csak oly módon történhet, hogy a
többi lakótárs pihenését ne zavarja.
5.
Az idősek otthona lakói az intézmény közös helyiségeit (pl. társalgók, folyosók, ebédlő, stb.) –
függetlenül attól, hogy az otthonnak melyik részlegében vannak elhelyezve - szabadon
használhatják.
6.
Az otthon lakója más lakók által használt lakószobában csak az ott lakók együttes
beleegyezésével tartózkodhat.
7.
A hozzátartozók csak a meglátogatott idős lakrészében, illetve a közösségi helységekben
tartózkodhatnak.
8.
Az intézmény lakószobáihoz kulcsok biztosítottak. Ezek használatát abban az esetben
tanácsoljuk, ha az egy-, illetve kétágyas lakószobák lakói átmenetileg nem tartózkodnak
szobájukban.
9.
A lakószobák belülről kulccsal történő bezárása nem engedélyezett , tekintettel arra, hogy az
esetleges azonnali segítségnyújtás a belülről bezárt szobákban csak erőszakos behatolást
követően valósulhat meg, ami anyagi kárral jár.
10.
Az idősek otthona Házirendjének súlyos megsértéséről abban az esetben van szó, ha a lakó társai
nyugalmát, pihenését, magatartásával többszörösen, vagy tartósan zavarja, lakótársaival, illetőleg
az idősek otthona dolgozóival szemben durva, agresszív viselkedést mutat, valamint ha
indokolatlanul 24 órán túl bejelentés nélkül távol marad.
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11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

Az idősek otthona területén dohányozni csak a kijelölt helyeken lehet. Minden más helyen
TILOS A DOHÁNYZÁS! Amennyiben a lakó nem a kijelölt helyen dohányzik, illetve a
dohányvégeket nem a megfelelő helyen helyezi el ( eldobálja) és a hatóság emiatt bírságot szab
ki, a kiszabott bírságot az intézmény a szabálytalanságot elkövető lakóval fizetteti meg.
Az idősek otthona alkalmazottai, valamint az otthon területén tartózkodó – nem ellátott –
személyek kizárólag a dohányzásra kijelölt helyeken dohányozhatnak!
Az idősek otthonában alkohol árusítása tilos!
Az intézményben a kulturált és alkalomszerű alkoholfogyasztás nem tiltott. A túlzott
alkoholfogyasztás azonban nem megengedett, sőt kifejezetten tiltott azokban az esetekben,
amikor annak nyilvánvaló egészségügyi következményei kimutathatóak, illetve a túlzott
alkoholfogyasztás az intézmény rendjének, a lakók nyugalmának megsértését vonná maga után.
Ez esetben az alkoholfogyasztás korlátozható.
A közegészségügyi szabályokra tekintettel, az intézmény területén tartózkodó macskáknak csak a
kijelölt helyre szabad táplálékot adni!
Az idősek otthona vezető ápolója évente legalább két alkalommal lakógyűlést tart, melyen
tájékoztatást ad a lakók részére az intézmény életéről, eseményeiről és a tervekről. A
lakógyűlésen az idősek otthona lakói szabadon kifejthetik véleményüket és javaslataikat.
Az egység társalgójában véleményláda került elhelyezésre, ahol a lakók illetve hozzátartozók
írásban közölhetik véleményüket, javaslataikat, esetleges problémáikat.
Intézményünkben az ellátottak érdekvédelmét szolgáló „Érdekképviseleti fórum” működését és
választását külön szabályzat tartalmazza.

2. Az intézményből való távozás és visszatérés rendje
1.
Az Idősek Otthonában a lakók mozgása - a házirendben szabályozottakon túl- sem az intézmény
területén, sem az intézményen kívül nincs korlátozva, de az intézményt csak a Házirendben
foglalt szabályok betartása mellett hagyhatják el.
2.
Azon lakóink akik súlyos demenciáról kiállított pszichiátriai szakvéleménnyel rendelkeznek –a
az eltévedés, elkóborlás megelőzése érdekében -, csak hozzátartozói, vagy gondozói kísérettel
hagyhatják el az intézményt.
3.
A 2. pontba nem tartozó lakó bármikor szabadon elhagyhatja az intézményt. A lakó eltávozása
csak abban az esetben tagadható meg, ha kezelőorvosának szakvéleménye – a lakó önmagát vagy
másokat veszélyeztető egészségi állapot miatt – az eltávozást nem javasolja.
4.
Az intézmény lakóinak nyugalma érdekében ajánlott, hogy a lakók este 20 óra után már ne
hagyják el az intézményt, illetve lehetőség szerint az eltávozásról ez időpontig térjenek vissza.
5.
Amennyiben a lakó el kívánja hagyni az intézmény területét azt jeleznie szükséges a
vezetőápolónak, vagy a szolgálatban levő gondozónak. Kérjük, hogy a jelzéskor a távollét
várható időtartamát is jelezze.
6.
Az idősek otthona vezető ápolója által kijelölt személy, illetőleg annak távollétében a
szolgálatban lévő gondozó az eltávozás tényét – 24 órán túli eltávozási szándék esetén – a
„távollétek nyilvántartása” füzetbe feljegyzi.
7.
Az intézmény lakója távollétéről való visszatérése esetében elvárt, hogy az lehetőség szerint az
előzetesen bejelentett időpontban, a lakótársak zavarása nélkül történjék.
8.
Az otthon lakója visszatérését köteles bejelenteni a szolgálatban lévő nővérnek, aki a visszatérés
tényét a „távollétek nyilvántartása” füzetbe bejegyzi.
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9.

10.

11.
12.


13.

Amennyiben az intézmény lakója távolléte során a visszatérésben bármilyen módon gátolt, vagy
távollétét bármilyen okból meg kívánja hosszabbítani, azt írásban, vagy indokolt esetben
telekommunikációs eszközön köteles az intézmény felé jelezni.
Indokolatlan távolmaradás esetén az intézmény a lakó hollétének felkutatására intézkedést
kezdeményez. (Indokolatlan távolmaradásnak minősül az előzetesen be nem jelentett
távolmaradás, illetőleg ha a lakó visszaérkezésének akadályát 24 órán belül nem jelzi. )
Amennyiben az indokolatlan távolmaradás, a lakónak felróható okból nem történt meg a
felkutatással kapcsolatban felmerült költségek a lakót terhelik.
Kapuzárás:
nyári időszámítás: 20 óra
téli időszámítás: 19 óra
Az egységből való eltávozás bejelentése az arra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével
történik.

3. Az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való
kapcsolattartásának szabályai
1.
Intézményünkben a lakók egymás közötti kapcsolataiban fontos és követendő alapelvnek
tekintjük a másik ember jogainak tiszteletben tartását, az udvarias magatartást a másikkal
szemben, a megfelelő hangnemben történő megnyilvánulást, a másik ember tiszteletét. Az
intézményben korlátozásoktól mentesen, szabadon alakíthatnak és tarthatnak fenn kapcsolatokat
lakóink a lakótársaikkal.
2.
Az egymás közötti kapcsolattartás során azonban kérjük betartani a „Társas együttélés alapvető
szabályai” lefektetett elveket.
3.
Lakóink a hozzátartozóikkal való személyes kapcsolattartást az intézmény területén történő
látogatáson kívül bármikor eltávozás formájában is gyakorolhatják.
4.
Lakóink az intézmény vonalas és mobil telefonjairól hívást intézhetnek a mindenkori szolgáltatói
díjszabás szerinti térítés mellett. Ilyen esetben a telefonbeszélgetés díja utólag kerül
kiszámlázásra a hívásnapló bejegyzése alapján.
5.
A lakókat hozzátartozóik is felhívhatják, ez esetben lakónkat telefonhoz hívjuk.
6.
Az intézményben a lakók a telefonszolgáltatói szerződés alapján saját készülékeiket is
használhatják. Ez esetben a szolgáltatás díját a névre szóló számla alapján a lakónak kell
kiegyenlítenie.
A látogatók fogadásának rendje
1.
Az intézményben meghatározott látogatási idő nincs, bármikor szívesen látjuk lakóink
hozzátartozóit vagy vendégeiket.
2.
Kérjük látogatóinkat, hogy otthonunk lakóinak napirendjéhez igazítottan, a téli időszámítás
időszakában lehetőség szerint 9 óra és 17 óra közötti időben, a nyári időszámítás időszakában
pedig 9 óra és 20 óra közötti időben intézzék látogatásaikat.
3.
Kérjük továbbá látogatóinkat, hogy érkezésüket minden esetben szíveskedjenek a beosztott
gondozóknak bejelenteni.
4.
A látogatókat intézményünk lakói szobájukban vagy a társalgókban fogadhatják.
5.
Felhívjuk kedves látogatóink szíves figyelmét az intézményi vagyon, illetve az intézményi
tulajdon tiszteletben tartására!
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6.

Kérjük a kedves látogatókat, hogy amennyiben lakónkkal elhagyják az intézményt akár egy
sétára is azt szíveskedjenek a szolgálatban levő gondozónak bejelenteni.

4. Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak köre
Intézményünk lakói - elhelyezési, raktározási nehézségek miatt - csak korlátozott mennyiségben hozhatnak
magukkal személyes használati tárgyakat. Az otthonba behozott használati tárgyakról jegyzék készül, mely
a lakó személyi leltárának része.
1.
Az intézménybe korlátozás nélkül behozható személyes használati tárgyak:

Személyes ruházat és lábbeli (lehetőleg: legalább 2 váltás szezonnak megfelelő felsőruházat,
négy váltás fehérnemű, törülköző, pizsama, papucs, zárt cipő). A szükségesnél lényegesen
nagyobb mennyiségű ruhanemű behozatala felesleges, megfelelő tárolás nem oldható meg.

Tisztálkodó szerek. ( amennyiben az intézmény által adottak helyett mást szeretne használni)

Személyes használatra szánt kisebb eszközök (pl. evőeszköz, pohár, tálca).

Személyi használati tárgyak (óra, borotva, hajszárító, rádió, televízió, videó, fényképezőgép).

Cserepes virágok.

Lakószobák díszítésére szánt: falikép, festmény, fényképek, kisebb dísztárgyak).

Utcai és/vagy szobai kerekes-szék, járókeret, szoba WC, és egyéb személyhez fűződő
gyógyászati segédeszköz, vagy ápolást-gondozást segítő eszköz.

kerékpár, bútor,

viselt ékszerek
2.






3.
4.

5.
6.
7.

Nem hozhatók be az intézménybe olyan tárgyak, amelyek veszélyt jelenthetnek az
intézményben élők testi épségére. Ezen veszélyeztető tárgyak:
robbanóanyagok, robbanóelegyek, pirotechnikai eszközök,
fegyverek,
valamint a háztartásban használt szokásos méretűnél nagyobb méretű szúró- és/vagy
vágóeszközök.
balesetveszélyes elektromos eszközök
tűzveszélyt okozó használati tárgyak
nem hozható be semmilyen állat
Amennyiben valaki tudomást szerez arról, hogy az intézmény bármely lakója az intézményben
veszélyeztető tárgyat tart magánál, azonnal köteles azt jelenteni az intézmény vezetőjének.
A behozott, személyes használatban tartott tárgyak, értékek megőrzésére, megóvására az
intézmény vezetősége és személyzete fokozott figyelmet fordít, a lakókat is erre ösztönzi, de
teljes felelősséget csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően leadott tárgyakért,
értékekért vállal. A személyes használatban lévő tárgyakért elsősorban tulajdonosuk felel!
Kérünk minden lakót, hogy csak a személyes szükségletnek megfelelő mértékben tartsanak
maguknál pénzt, értéktárgyakat.
Az intézményben csak hibátlan megfelelően működő elektromos készülékeket lehet használni.
A lakrészekben elektromos fűtőberendezést ( hősugárzót) csak az intézményvezető írásbeli
engedélyével lehet használni. Az ilyen irányú kérelmet írásban lehet az intézményvezetőhöz
benyújtani.
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8.

Az engedély nélküli elektromos fűtőberendezés használata a házirend súlyos megsértésének
minősül, mivel jelentősen növeli a tűz keletkezésének kockázatát. A vezetőgondozónak ilyen
esetben jogában áll a berendezés használatát megakadályozni, szükség esetén az eszközt elzárni.

5. Az érték és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályai, pénz- és
értékkezelés
1.
Lakóink értéktárgyaikat, készpénzüket a feladattal megbízott gazdasági ügyintézőnek megőrzésre
tanuk jelenlétében, elismervény ellenében értékhatártól függetlenül átadhatják.
2.
Az intézmény a lakók megőrzésre átadott pénzét, értékpapírjait és értéktárgyait letétként kezeli.
3.
A letétek kezelése az intézmény Pénzkezelési Szabályzatá-ban foglaltak szerint történik.
4.
A lakóktól átvett készpénzt az intézmény takarékbetétkönyvben helyezi el, amelyet
páncélszekrényben, riasztóval védett épületben őriz.
5.
A letéteket kezelő gazdasági ügyintéző a lakóktól átvett pénzt és egyéb értéket kívánságra
bármikor – legkésőbb 2 munkanapon belül – kiadja a tulajdonosának.
6.
Otthonunk lakóinak hetente lehetőségük van kisebb beszerzéseik (pl. gyümölcs, kávé, cukorka,
cigaretta) fedezetére készpénzt kérni a letétkezelő gazdasági ügyintézőtől.
7.
Mind a befizetést, mind a kifizetést a lakó aláírásával igazolja. Ha a lakó nem tudja a nevét
aláírni, a be-, illetőleg a kifizetés két intézményi dolgozó jelenlétében történhet, akik aláírásukkal
igazolják azt.
8.
A lakó elhalálozása esetén az intézmény a lakó nevén nyilvántartott letétet a hagyatéki eljárás
szabályai szerint bejelenti a közjegyzőnek.
6. Ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, a ruházat és textília tisztításának és
javításának rendje
1.

2.

3.

4.
5.

Intézményünk a lakók részére szükséges intézményi textíliát (ágynemű, terítők, függönyök,
törülközők stb.) biztosítja. Saját ágynemű használatára is lehetőség van ezt azonban az intézmény
vezetőjével előzetesen egyeztetni szükséges.
Az intézmény lakói részére ruházatot az otthon raktárkészletéből, illetve költségvetéséből akkor
biztosít, ha a lakó nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal. A lakó
által igényelt ruházat összetételéről, mennyiségéről az egység vezető ápolója dönt.
Amennyiben az otthon raktárában nincs megfelelő ruházat a pótlásra, úgy a lakó részére
biztosítandó új ruházat igénylése az otthon vezető ápolójának, az intézményvezetőnek történő
bejelentése útján történhet.
A lakók saját tulajdonát képező ruhaféléket egyedi azonosítóval, általában monogramokkal látjuk
el.
Az intézményi és a lakók személyi tulajdonában lévő textíliák, ruházat mosásáról, javításáról
intézményünk mosodájában folyamatosan gondoskodunk. Mivel intézményünk mosodai
technológiája vegytisztításra nem alkalmas, ezért javasoljuk lakóink részére az értékesebb
felsőruházat (pl. kosztümök, kabátok, öltönyök stb.) vegyi úton történő tisztíttatását külső
patyolat szolgáltató által. Az otthon által elvégzett mosás a teljes körű ellátás részét képezi, ezért
lakóinknak külön fizetni nem kell. Idegen szolgáltatónál végeztetett mosás, vegytisztítás
költségeit lakóink fizetik, azonban a lebonyolításban kérésre segítséget nyújtunk.
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6.

7.
8.
9.
10.

Otthonunk a lakók részére a legalapvetőbb tisztálkodási szereket - szappan, sampon, WC papír,
tusfürdő, borotvahab, arcvíz - biztosítja. Ezek igénylése, illetőleg a lakók részére történő
biztosítása a vezető ápoló feladata, heti, havi rendszerességgel.
Amennyiben a lakó nem szeretné az intézmény által adott tisztálkodási és tisztítószereket
használni, úgy saját költségén más szereket is használhat.
A lakók ruházatának , textiliáinak kisebb javítását a technikai feladatot végző dolgozók elvégzik.
A ruházat javításához szükséges rövidáru költségét a lakó viseli.
A ruházat átalakításának esetleg új ruha varrásának költségeit lakóink viselik.

7. Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai
1.
Az intézményi jogviszony megszűnik:
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a lakó halálával,
c) a határozott idő lejártával, amennyiben az időtartam nem kerül meghosszabbításra,
d) a megállapodás felmondásával.
A felmondást írásban kell a másik féllel közölni.
Az ellátott, illetve törvényes képviselője a felmondást nem köteles megindokolni.
Az intézményvezető a bentlakásos intézményi ellátást akkor mondhatja fel, ha:
da.) az ellátott másik intézménybe történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi
elhelyezése nem indokolt,
db.) az ellátott a házirendet súlyosan megsérti,
dc.) az ellátott, a törvényes képviselője, vagy aki vállalta a térítési díj fizetését, a fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, és a térítési díj tartozás miatt jelzálogjog bejegyzés
nem történt a kötelezett ingatlan vagyonára
Akkor nem tesz eleget a kötelezett a térítési díj fizetési kötelezettségének, ha:
6 hónapon át folyamatos térítési díj tartozása áll fenn és az a 6. hónap utolsó napján a
két havi személyi térítési díj összegét meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.




Amennyiben a személyi térítési díj fizetésére kötelezett személynek a vagyoni, jövedelmi
viszonyai oly mértékben változnak, hogy a térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud
eleget tenni, köteles az intézmény vezetőjénél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását
kezdeményezni.
Amennyiben a kötelezett nem kéri a jövedelemvizsgálat lefolytatását, akkor úgy kell
tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

Amennyiben három hónapon át térítési díj tartozás áll fenn az ellátás az intézmény részéről felmondható. Az
intézményvezető írásban tájékoztatja a térítési díj fizetésére kötelezettet az intézményi jogviszony
felmondásának kezdő időpontjáról.
A felmondási idő bentlakásos ellátás esetén 3 hónap
Amennyiben az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy a felmondás
jogszerűségét vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül
 Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társuláshoz, mint fenntartóhoz
fordulhat.
 Amennyiben a fenntartói döntést vitatja, a döntés jogellenességének megállapítása iránt bírósághoz
fordulhat.
A jogorvoslati eljárás lezárásáig az intézmény az ellátást változatlan feltételekkel biztosítja.
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e) amennyiben a lakó másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
f) ha a lakó a házirendet több alkalommal súlyosan megsérti,

Az intézmény vezetője az ellátás megszűntetéséről, valamint a megszűntetés ellen tehető panaszról írásban
értesíti a lakót, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszűntetéssel a lakó, illetve törvényes képviselője nem
ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben
intézményünk az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítja, amíg a fenntartó, illetve a
bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.
1.
Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a lakót, illetve
törvényes képviselőjét
 a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének
határidejéről, rendjéről és feltételeiről,
 az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről,
 az intézménnyel, illetve a lakóval szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges előterjesztési és
rendezési módjáról.

8. Egészségügyi ellátás
1.
Lakóink általános orvosi ellátását Dr.Fekécs Tünde végzi.
2.
Az orvos hetente egy alkalommal rendel az intézményben, illetve szükség esetén nappali
időszakban 8.00-16.00 óra között azonnal ellátja betegeinket.
d)
Orvosi rendelési időpontja minden kedden : 11.00 - 15.00 óra között.
3.
Lakóink számára esetenként egyéb szakorvosi szűrővizsgálatokat biztosítunk (pl. szemészet,
urológia, nőgyógyászat, stb.) melyek időpontjáról előre tájékoztatjuk kedves lakóinkat.
4.
Intézményünk térítésmentesen biztosítja a lakók számára az intézmény gyógyszer alaplistájába
tartozó gyógyszereket. Térítésmentesen biztosítjuk továbbá az intézményi orvos által
szakrendelésrebeutalt lakók részére a szakorvos által, külön jogcímre felírt, vagy javasolt
gyógyszereket. Az alaplistán kívüli illetve egyéni vizsgálatokon felírt egyéb gyógyszerek
költségét az intézmény lakója viseli.
5.
Kérjük lakóinkat, hogy saját érdekükben az egyéni orvosi rendelésen való részvételükről, illetve a
magán úton történő gyógyszerbeszerzésekről minden esetben tájékoztassák az egység
egészségügyi koordinátorát.
6.
Az intézményben a lakók részére a gyógyszerek adagolás, bevételük ellenőrzése, illetve a kívánt
hatás elérésének nyomon követése szakgondozói feladat.
7.
A lakóknak kötelessége bejelenteni, ha az intézmény által adagolt egyéni gyógyszereken kívül
egyéb gyógyszert kíván használni, vagy csak alkalomszerűen bevenni !
8.
Lakóink eltávozása, távolléte esetén gyógyszert hét napra adunk, hosszabb távollét esetén a lakó
a saját háziorvosával írathatja fel a szükséges gyógyszereket, melyeket saját költségén kell
kiváltania.
9.
A kórházi kezelésre utalt lakónak nem biztosítjuk a gyógyszert a kórházban tartózkodása idejére.
9. Az ellátottak érdekvédelme
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1.

2.

e)

f)
3.

4.
g)
h)
5.
6.

Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételekor a Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya
Intézményi Társulás által jóváhagyott jelen intézményi Házirend 1 példányát, valamint az
ellátásra vonatkozó „Megállapodás” tervezetét átadja a leendő lakónak.
A lakó, hozzátartozója valamint a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet panasszal
élhet az intézmény vezetőjénél vagy az érdekképviseleti fórumnál (a továbbiakban: panasz
kivizsgálására jogosult)
Az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának
sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi
kötelezettségei megszegése esetén, vagy
az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.
A panasz kivizsgálására jogosult köteles 15 napon belül értesíteni a panasztevőt az elé terjesztett
panasz kivizsgálásának eredményéről. A szükséges intézkedések egyidejű megtételével felhívja a
figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges más módjaira is.
A lakó, hozzátartozója valamint a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet panasszal
az intézmény fenntartójához fordulhat, ha:
a panasz kivizsgálására jogosult határidőben nem intézkedik,
intézkedésével nem értenek egyet.
Az intézménnyel jogviszonyban állók és ellátásra jogosultak érdekvédelmét a más módon nem
orvosolt panasz esetében az ellátottjogi képviselő és az érdekképviseleti fórum látja el.
Az érdekképviseleti fórum működésének részletes szabályozását az intézményben kifüggesztett –
faliújságon található - szabályzat tartalmazza, mely mellékletét képezi ezen házirendnek.

10. Egyéni és közösségi vallásgyakorlás szabályai
Intézményünk lakói vallásukat szabadon gyakorolhatják, ennek érvényre juttatását minden eszközzel
elősegítjük.
1.
Otthonunkban lehetőséget biztosítunk a történelmi egyházak képviselői, papjai, lelkészei számára
a lakók meglátogatására, a velük való rendszeres kapcsolattartásra.
2.
Az egységben minden hónap utolsó szombatján katolikus Istentiszteleten vehetnek részt
ellátottaink és a lakosság köréből bárki.
3.
Intézményünk lakói szobájukban, vagy az intézmény közösségi helyiségeiben szabadon
fogadhatják az egyházak képviselőit, az egyéni vallási-lelki alkalmakhoz (pl. gyónás,
szentáldozás, utolsó kenet, úrvacsora, stb.) való zavartalan hozzáférést személyzetünk elősegíti.
4.
A közösségi vallásgyakorlás színhelye az intézmény társalgója.
5.
Kedves lakóinktól kérjük lakótársaik vallási hovatartozásának tiszteletben tartását, egymás
méltóságteljes vallásgyakorlásának elősegítését!
11. Az intézmény alapfeladatait meghaladó programok, szolgáltatások köre, azok térítési díja
Az intézmény alapfeladatait meghaladó programok, szolgáltatások köre nem meghatározott. Ezek eseti
szervezése, illetve szükség esetén rendszeres vagy végleges biztosítása során igyekszünk lakóink igényei
szerint eljárni.
A házirendben a programok változékonysága, illetve az egyéb külső szolgáltatók által az intézményen belül
adott szolgáltatások állandóságának hiánya miatt nem kerülnek felsorolásra a külön térítés ellenében igénybe
vehető programok szolgáltatások.
Az ellátás kezdetekor kötött megállapodásba foglalt alapfeladatok körébe nem tartozó szolgáltatásokért,
programokért az adott szolgáltatás vagy program önköltségének megfelelő összegű térítést kér a külső
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szolgáltató, vagy az intézmény a lakóktól. Az intézmény által szervezett programok igénybe vétele
önkéntes, így csak a résztvevőktől kérünk külön térítést.
12. Etikai kérdések, valamint az intézmény alkalmazottaira vonatkozó néhány szabály
1.
Az otthonban történő ellátásért a lakók térítési díjat fizetnek, így az ellátásért egyéb
juttatást nem kérünk.
2.
Az intézmény működését segítő pénzbeli vagy tárgyi adományok elfogadására a
Gondozási Központ intézmény vezetője, vagy az által megbízott személy jogosult. Ez
kizárólag a lakó, vagy hozzátartozója, illetőleg törvényes képviselője kezdeményezésére
önkéntes alapon történhet.
3.
Az intézmény, vagy alapítványa részére történő önkéntes adományokért nem illet meg
senkit különleges bánásmód.
4.
Az otthon alkalmazottja nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az intézmény jogos
érdekeit bizonyíthatóan sérti, jó hírét veszélyezteti.
5.
Az intézmény minden alkalmazottjának titoktartási kötelezettsége van. Így az idősek
otthona lakóitól, illetve lakóiról szerzett bármilyen információt illetéktelen személynek
átadni nem szabad.
6.
Az intézmény minden alkalmazottja köteles a lakókkal, azok hozzátartozóival szemben
udvarias, előzékeny magatartást tanúsítani.
7.
Az alkalmazottaknak lakóinktól, illetve hozzátartozóiktól ajándékot, pénzt, vagy bármi
más vagyoni előnyt kérnie és/vagy elfogadnia nem szabad.
8.
Alkalmazottaink a munkavégzés során kötelesek óvni és védelmezni az intézményi
vagyont.
9.
Intézményünk gondozási szükséglet felmérését illetve az előgondozással megbízott
munkatársai a feladat ellátásával összefüggésben az 1993. évi III. törvény (Szt.)
értelmében közfeladatot ellátó személynek minősülnek.
Záró rendelkezések
Ez a Házirend ____________________lép hatályba, egyidejűleg a korábban kiadott Házirend hatályát
veszti.

Mraucsik Lajosné
intézményvezető
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Iktsz:
MEGÁLLAPODÁS
Átmeneti elhelyezést biztosító gondozást-ápolást biztosító intézménybe
amely létrejött egyrészről a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás – Hunya Gyomaendrőd
Mirhóháti u. 1-5. képviseletében Mraucsik Lajosné intézményvezető másrészről átmenti elhelyezésre jogosult:
a)
név, (születési név):
anyja neve:
Születési hely, idő:
TAJ száma:
lakcím,tart.hely.:
ellátást igénybe vevő és/vagy
b) )
név, (születési név):
anyja neve:
születési hely, idő:
lakcím:
szám alatti lakosú törvényes képviselő között az alábbi tartalommal:
1. Az ellátás időtartama
Az intézmény a szociális ellátást_____________________ napjától kezdődően határozott időtartamra egy évre, azaz
_________ napjáig biztosítja.
2. Az intézmény szolgáltatásai
Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és annak végrehajtására
kiadott 1/2000.(I.7) SZCSM rendelet szerinti teljes körű ellátást biztosítja az ellátást igénybe vevő számára. A teljes
körű ellátás körébe az alábbi szolgáltatások tartoznak:
a) lakhatással összefüggő ellátás (bentlakás, fűtés, világítás, melegvíz ellátás)
b) étkeztetés: a lakó életkori sajátosságainak, egészségi állapotának megfelelő napi 5 x-i, de szükség esetén többszöri
étkezés biztosítása, melyből napi egyszer vagy kétszer főtt ételt biztosít az intézmény
c) ruházat, textília biztosítása, annak tisztítása
az ellátott az intézményben saját ruházatát használja
amennyiben saját ruházattal nem rendelkezik, úgy az intézmény három váltás fehérneműt és hálóruhát,az
évszaknak
megfelelő két váltás felsőruházatot, valamint utcai cipőt biztosít saját raktárából
ágyneműt, huzatot, ágytakarót, egyéb textíliát az intézmény biztosítja, azonban az ellátott a sajátját is
használhatja
d) tisztítószerek és tisztálkodó szerek biztosítása
az intézmény a lakó részére biztosítja a ruházat és egyéb textíliák tisztításához szükséges mosószereket .
biztosítja továbbá a személyi higiéné megtartásához szükséges átlagos minőségű alap tisztálkodó szereket:
 szappan, vagy folyékony szappan,
 tusfürdő,
 hajsampon,
 borotválkozáshoz szükséges borotvakrém,
 egyszer használatos borotva,
 arcvíz
Amennyiben az ellátást igénybe vevő nem fogadja el az intézmény által adott tisztító és tisztálkodó szereket, abban az
esetben saját költségén beszerzett tisztító és pipere szereket is használhatja
e) egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik:
egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról
rendszeres orvosi felügyeletről
szakorvosi kórházi kezeléshez való hozzájutásról
gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásról
szükség szerinti ápolásról
gyógyszerellátásról: Az ellátottak az intézmény gyógyszer alaplistáján szereplő gyógyszereket térítésmentesen kapják. A
rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek , továbbá gyógyászati segédeszközök közül
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elsősorban a közgyógyellátás terhére felírható, illetve TB által támogatott legolcsóbb árfekvésű gyógyszereket és
gyógyászati segédeszközöket biztosítjuk.
Amennyiben a lakó az alaplistán szereplő illetve az azonos hatóanyag tartalmú gyógyszerek közül az olcsóbbat nem
fogadja el, úgy nyilatkozni kell e tényről. Ebben az esetben a gyógyszert saját költsége terhére kaphatja meg.
f) megbízás alapján az ellátást igénybe vevő értékeinek, vagyontárgyainak megőrzése,
Ellátás igénybe vevő írásban megbízást adhat az intézménynek vagyontárgyainak, készpénzének, takarék betétjeinek és
más értékeinek megőrzésére. Az írásos megbízás alapján a gazdasági nővér a pénzkezelési szabályzat előírásainak
betartása mellett az ellátást igénybe vevő aktuális rendelkezéseinek megfelelően kezeli a rábízott értékeket. Az ellátást
igénybe vevő az értékkezelésre, megőrzésre adott megbízását bármikor, írásban visszavonhatja.
Az ellátást igénybe vevőnek lehetősége van arra, hogy saját maga kezelje pénzét, illetve őrizze értékeit a falra szerelt
biztonsági zárral ellátott kisszekrényben, azonban az így őrzött értékeiért az intézmény nem vállal felelősséget.
g) intézményben elhunytak eltemettetésének megszervezése
az intézmény abban az esetben gondoskodik az ellátott eltemettetéséről , amennyiben az elhunyt halála előtt az
eltemettetéséről rendelkezett az intézmény felé, és a takarékbetétje elhelyezésekor kedvezményezettként az
intézményt jelölte meg elhalálozása esetére. Az intézményvezető a visszafizetett takarékbetétből gondoskodik a
temetésről.
h) egyéb szolgáltatások:
hajvágás, borotválás, körömápolás, ruházat javítása,
városi kulturális rendezvényekre való eljutás
Az intézmény által térítés mentesen nem nyújtott szolgáltatások külső szolgáltatók általi elvégzésének megszervezése,
melynek térítési díjait az ellátott fizeti
3.

A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai
A személyi térítési díj megállapítása jövedelemnyilatkozat alapján a következők szerint történik:
1993. évi III. Szoc. tv. 117. § (1)bekezdés c)pontja értelmében Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj
nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének 60%-át.
3.1.
A személyi térítési díj az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme alapján kerül megállapításra. A
személyi térítési díj összegét az intézményvezető jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg értesítésben közli az
ellátást igénybe vevővel. A gondozás tárgy évére vonatkozó személyi térítési díjról szóló értesítő mellékletét
képezi jelen megállapodásnak. Az értesítőben az intézményvezető közli az ellátást igénybe vevővel, a fenntartó
által „a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról” szóló rendeletébe foglalt hatályos:
 önköltség alapján kiszámított intézményi térítési díjat,
 a jövedelemigazolás vagy önkéntes nyilatkozat alapján megállapított személyi térítési díj összegét.
3.1.1 A mennyiben a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díj megfizetését az ellátott,
vagy más személy nyilatkozatban vállalja, abban az esetben az intézmény vezetője nem jogosult vizsgálni a havi
jövedelmet. Ebben az esetben a személyi térítési díj összege azonos az intézményi térítési díj összegével.
3.1.2 Amennyiben az ellátott részére jövedelme alapján megállapítható személyi térítési díj és az intézményi térítési díj
közötti különbözet megfizetését más személy nyilatkozatban vállalja
3.2

3.3
3.4

3.5

Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, az intézményvezető erre vonatkozó
értesítésének kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben a
fenntartó dönt a személyi térítési díj összegéről.
A térítési díj fizetésére kötelezett a személyi térítési díjat tárgyhó utolsó napjáig köteles befizetni az intézmény
számlájára, vagy pénztárába.
Az ellátást igénybe vevő távolléte idején fizetendő térítési díj:
1) két hónapot meg nem haladó távollét idejére a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj
20%-át kell fizetni. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők.
2) a két hónapot meghaladó távolléte idejére
a) az egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt, a távollét minden napjára a napi
személyi térítési díj 40%-át,
b) az a ) pontban nem említett esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60%át kell fizetni.
Ha az ellátást igénybe vevő/ térítési díj fizetésére kötelezett a térítési díj befizetését elmulasztja, 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. A fenntartó intézkedik a meg nem fizetett térítési díj behajtásáról.
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3.6

Ha az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan
mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tud eleget
tenni, köteles az intézmény vezetőjénél rendkívüli jövedelemvizsgálatot kezdeményezni.
3.7 Amennyiben három hónapon át térítési díj tartozás áll fenn az ellátás az intézmény részéről felmondható.
4. Intézményi jogviszonya Szoc. törvény alapján megszűnik:
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével (ez esetben az intézmény fenntartóját elhelyezési
b) jogosult halálával
c) a határozott idejű intézményi elhelyezés esetén a határozott időtartam lejártával , kivéve ha törvényi rendelkezés
alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható
d) a megállapodás felmondásával
4.1 Az intézményi jogviszony kezdetekor kötött megállapodást felek az alábbiak szerint
mondhatják fel:
a) az ellátott illetve törvényes képviselője indoklás nélkül
b) az intézményvezető az alább sorolt esetben
ba) ha az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt, vagy további intézményi elhelyezése nem
indokolt
bb) az ellátott a házirendet súlyosan megsérti
bc) az ellátott , a törvényes képviselője vagy aki vállalta a térítési díj megfizetését nem tesz eleget a személyi
térítési díj fizetési kötelezettségének és a térítési díj tartozás miatt jelzálogjog bejegyzés nem történt a
kötelezett ingatlan vagyonán
Akkor nem tesz eleget a kötelezett a térítési díj fizetési kötelezettségének, ha:
1. 6 hónapon át folyamatos térítési díj tartozása áll fenn és az a 6. hónap utolsó napján a két havi személyi
térítési díj összegét meghaladja, és
2. vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
o amennyiben a vagyoni, jövedelmi viszonyok oly mértékben változnak, hogy a kötelezett a térítési díj
megfizetésére való kötelezettségének nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli
jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni.
o amennyiben a kötelezett nem kéri a jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy a vagyoni,
jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
c) Az intézményvezető a kötelezettet írásban köteles tájékoztatni a felmondás lehetőségéről, annak kezdő
időpontjáról, valamint arról, hogy nem kérte a jövedelemvizsgálat lefolytatását, ha 3 hónapon át térítési díj
tartozása áll fenn.
d) A felmondási idő három hónap Szoc. tv. 101.§ (3)
4.2 Amennyiben az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy a felmondás jogszerűségét
vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül
 Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társuláshoz, mint fenntartóhoz fordulhat.
 Amennyiben a fenntartói döntést vitatja, a döntés jogellenességének megállapítása iránt a bírósághoz
fordulhat.
4.2.1 A jogorvoslati eljárás befejezéséig az intézmény az ellátást változatlan feltételekkel biztosítja.
5. Az intézményvezető tájékoztatja az igénybevevőt a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást
Igénybevevőkről elnevezésű országos adatbázisban történő személyes adatkezelésről. Igénybevevő a tájékoztatást
tudomásul veszi, és hozzájárul az országos adatbázisba történő személyes adatainak megjelenítéséhez.
6. Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézményvezető egyezteti az ellátást igénybe vevővel az intézményi
jogviszony megszűnéséig fizetendő térítési díj összegét, az intézmény tárgyi eszközeiben okozott kár megtérítését.
7. Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő közös megegyezése alapján
kerülhet sor.
8. Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvénynek, a
szerződésre vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III. tv és végrehajtására kiadott rendeletek, valamint a 2/2009. (I.30.)
Gye. KT rendeletben foglaltak az irányadók.

Gyomaendrőd, 2015.___________________________
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_________________________________
ellátást igénybe vevő/ törvényes képviselő

_____________________________
az intézményvezető
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Iktsz.:
MEGÁLLAPODÁS
Házi segítségnyújtás- személyi gondozás - igénybevételéhez
Mely létrejött egyrészről a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. sz. képviseletében Mraucsik Lajosné intézményvezető, másrészről
Név :
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhely:
Tart. hely:
TAJ szám:
Ellátást igénylő személy között az alábbi tartalommal.
1.

Az intézmény házi segítségnyújtás keretében 2017. január 9. napjától határozatlan ideig - a gondozási
szükséglet vizsgálatáról készült értékelő adatlap szerint - napi 1 órában személyi gondozást biztosít.

2.

Ellátott tudomásul veszi, hogy jogában áll az 1. pontban megállapított napi gondozási óránál alacsonyabb napi
időtartamban, vagy a hét egy vagy több napjára összevontan is igénybe venni az ellátást, melyről írásban
nyilatkoznia kell.

3.

Az intézmény házi segítségnyújtás keretében az alábbi feladatokat látja el:
Személyi gondozás
a) Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
– információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
– családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
– az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
– ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
b) Gondozási és ápolási feladatok körében:
– mosdatás
– fürdetés
– öltöztetés
– ágyazás, ágyneműcsere
– inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
– haj, arcszőrzet ápolás
– száj, fog és protézis ápolás
– körömápolás, bőrápolás
– folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
– mozgatás ágyban
– decubitus megelőzés
– felületi sebkezelés
– sztómazsák cseréje
– gyógyszer kiváltása
– gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
– vérnyomás és vércukor mérése
– hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
– kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
– kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való
segítségnyújtás
– a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való
kompetencia határáig)”
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Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
– takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában,
konyhában és illemhelyiségben)
– mosás
– vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
– bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
– segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
– mosogatás
– ruhajavítás
– közkútról, fúrtkútról vízhordás
– tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai
kompetenciát igényel)
– télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
– kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítés

4.

A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai
A
személyi térítési díjról szóló értesítő mellékletét képezi jelen megállapodásnak. Az értesítőben az
intézményvezető közli az ellátást igénybe vevővel, a fenntartó által „A személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról” szóló 2/2009.(I.30.) Gye.
Kt. rendeletébe foglalt hatályos intézményi térítési díjat.
a) a havonta fizetendő személyi térítési díj, az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében
elvégzett tevékenységre fordított idő szorzata alapján kerül kiszámításra úgy, hogy az ellátásért fizetendő
összeg az 1993. évi III. Szoc. tv. 116.§ (3) bekezdése értelmében, nem haladhatja meg az ellátást igénybe
vevő havi jövedelmének 25%-át, ha házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is igénybe vesz a jogosult,
rendszeres havi jövedelmének 30%-át.
b) amennyiben az ellátott, vagy a térítési díjat megfizető más személy nyilatkozatban vállalja az intézményi
térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díj megfizetését, abban az esetben az 1993. évi III. tv. 116.§(3)
bekezdésének rendelkezésében foglaltak nem kerülnek alkalmazásra, illetve a jövedelemvizsgálat sem kerül
elvégzésre.
c) Ha a fizetésre kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja az értesítés kézhezvételétől számított nyolc
napon belül Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társuláshoz, mint az intézmény
fenntartójához fordulhat.
d) A térítési díj fizetésére kötelezett a fizetendő havi térítési díjat tárgyhót követő hónap 10 napjáig köteles az
intézmény számlájára befizetni.
e) Amennyiben kötelezett térítési díj fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, 15 napos fizetési
határidő megjelölésével írásbeli felszólítást kap az intézménytől.
f) Amennyiben három hónapon át térítési díj tartozás áll fenn az ellátást az intézmény 15 napos határidő
megjelölésével felmondhatja. A díjhátralékot nyilvántartásba veszi és tájékoztatja a fenntartót. A fenntartó
intézkedik a meg nem fizetett térítési díj behajtásáról.

4.1

Ha a jogosult, törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy, jövedelmi viszonyai olyan
mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tud
eleget tenni, köteles az intézmény vezetőjénél rendkívüli jövedelemvizsgálatot kezdeményezni.

5.

Az intézményi jogviszony megszűnik
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
b) a jogosult halálával
c) a megállapodás felmondásával
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5.1.

Az intézményi jogviszony kezdetekor kötött megállapodást felek az alábbiak szerint
mondhatják fel:
a) az ellátott illetve törvényes képviselője indokolás nélkül
b) Az intézményvezető az alábbi esetekben kezdeményezheti a megállapodás
felmondását:
ba) ha az ellátott a házi rendet súlyosan megsérti
bb) az ellátott , a törvényes képviselő vagy aki vállalta a térítési díj megfizetését, a fizetési kötelezettségének
nem tesz eleget és a térítési díj tartozás miatt jelzálogjog bejegyzés nem történt a kötelezett ingatlan
vagyonára
Akkor nem tesz eleget a kötelezett a térítési díj fizetési kötelezettségének, ha:
- 6 hónapon át folyamatos térítési díj tartozása áll fenn és az a 6. hónap utolsó napján a két havi személyi
térítési díj összegét meghaladja, és
- vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
- amennyiben a vagyoni, jövedelmi viszonyok oly mértékben változnak, hogy a kötelezett a térítési díj
megfizetésére való kötelezettségének nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli
jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni.
- amennyiben a kötelezett nem kéri a jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy a
vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
c.)
Az intézményvezető a kötelezettet írásban köteles tájékoztatni a felmondás lehetőségéről, annak kezdő
időpontjáról, valamint arról, hogy nem kérte a jövedelemvizsgálat lefolytatását, ha 3 hónapon át
térítési díj tartozása áll fenn.
d) A felmondási idő 15 nap

5.2 Amennyiben az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy a felmondás
jogszerűségét vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül
 Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társuláshoz, mint fenntartóhoz fordulhat.
 Amennyiben a fenntartói döntést vitatja, a döntés jogellenességének megállapítása iránt bírósághoz fordulhat.
5.2.1 A jogorvoslati eljárás lezárásáig az intézmény az ellátást változatlan feltételekkel biztosítja.
6.

Az intézményvezető az ellátás megkezdésekor tájékoztatja az igénybevevőt a Központi Elektronikus
Nyilvántartás a Szolgáltatás Igénybevevőről elnevezésű országos adatbázisban történő személyes adatkezelésről.
Igénybevevő a tájékoztatást tudomásul veszi és hozzájárul az országos adatbázisba történő személyes adatainak
megjelenítéséhez.

7.

Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján
rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V.
törvénynek, a szerződésekre, vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III. tv-ben és a 2 /2009. (I.30. ) GYe. Kt.
rendeletben foglaltak az irányadók.

Gyomaendrőd, 2017.

______________________________
ellátott/törv. képviselő

____________________________
intézményvezető
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Iktsz.
MEGÁLLAPODÁS
Házi segítségnyújtás keretében szociális segítés igénybevételéhez
Mely létrejött egyrészről a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. sz. képviseletében Mraucsik Lajosné intézményvezető, másrészről
Név :
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhely:
Tart. hely:
TAJ szám:
Ellátást igénylő személy között az alábbi tartalommal.
1. Az intézmény házi segítségnyújtás keretében 2017. január 9. napjától határozatlan ideig - a gondozási
szükséglet vizsgálatáról készült értékelő adatlap szerint - napi 1 óránál kevesebb időtartamban szociális
segítést biztosít.
2. Ellátott tudomásul veszi, hogy jogában áll az 1. pontban megállapított szociális segítést a hét egy vagy több
napjára összevontan is igénybe venni, melyről írásban nyilatkoznia kell.
3. Az intézmény szociális segítés keretében az alábbi feladatokat látja el:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
– takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és
illemhelyiségben)
– mosás
– vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
– bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
– segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
– mosogatás
– ruhajavítás
– közkútról, fúrtkútról vízhordás
– tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai
kompetenciát igényel)
– télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
– kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítés
4.
A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai
A
személyi térítési díjról szóló értesítő mellékletét képezi jelen megállapodásnak. Az értesítőben az
intézményvezető közli az ellátást igénybe vevővel, a fenntartó által „A személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról” szóló 2/2009.(I.30.) Gye.
Kt. rendeletébe foglalt hatályos intézményi térítési díjat.
a) a havonta fizetendő személyi térítési díj, az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében
elvégzett tevékenységre fordított idő szorzata alapján kerül kiszámításra úgy, hogy az ellátásért fizetendő
összeg az 1993. évi III. Szoc. tv. 116.§ (3) bekezdése értelmében, nem haladhatja meg az ellátást igénybe
vevő havi jövedelmének 25%-át, ha házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is igénybe vesz a jogosult,
rendszeres havi jövedelmének 30%-át.
b) amennyiben az ellátott, vagy a térítési díjat megfizető más személy nyilatkozatban vállalja az intézményi
térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díj megfizetését, abban az esetben az 1993. évi III. tv. 116.§(3)
bekezdésének rendelkezésében foglaltak nem kerülnek alkalmazásra, illetve a jövedelemvizsgálat sem kerül
elvégzésre.
c) Ha a fizetésre kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja az értesítés kézhezvételétől számított nyolc
napon belül Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társuláshoz, mint az intézmény
fenntartójához fordulhat.
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d) A térítési díj fizetésére kötelezett a fizetendő havi térítési díjat tárgyhót követő hónap 10 napjáig köteles az
intézmény számlájára befizetni.
e) Amennyiben kötelezett térítési díj fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, 15 napos fizetési
határidő megjelölésével írásbeli felszólítást kap az intézménytől.
f) Amennyiben három hónapon át térítési díj tartozás áll fenn az ellátást az intézmény 15 napos határidő
megjelölésével felmondhatja. A díjhátralékot nyilvántartásba veszi és tájékoztatja a fenntartót. A fenntartó
intézkedik a meg nem fizetett térítési díj behajtásáról.
4.1
Ha a jogosult, törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy, jövedelmi viszonyai olyan
mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tud
eleget tenni, köteles az intézmény vezetőjénél rendkívüli jövedelemvizsgálatot kezdeményezni.
5.

Az intézményi jogviszony megszűnik
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
b) a jogosult halálával
c) a megállapodás felmondásával
5.1.
Az intézményi jogviszony kezdetekor kötött megállapodást felek az alábbiak szerint
mondhatják fel:
a) az ellátott illetve törvényes képviselője indokolás nélkül
b) Az intézményvezető az alábbi esetekben kezdeményezheti a megállapodás
felmondását:
ba) ha az ellátott a házi rendet súlyosan megsérti
bb) az ellátott , a törvényes képviselő vagy aki vállalta a térítési díj megfizetését, a fizetési kötelezettségének
nem tesz eleget és a térítési díj tartozás miatt jelzálogjog bejegyzés nem történt a kötelezett ingatlan
vagyonára
Akkor nem tesz eleget a kötelezett a térítési díj fizetési kötelezettségének, ha:
- 6 hónapon át folyamatos térítési díj tartozása áll fenn és az a 6. hónap utolsó napján a két havi személyi
térítési díj összegét meghaladja, és
- vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
- amennyiben a vagyoni, jövedelmi viszonyok oly mértékben változnak, hogy a kötelezett a térítési díj
megfizetésére való kötelezettségének nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli
jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni.
- amennyiben a kötelezett nem kéri a jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy a
vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
c.)
Az intézményvezető a kötelezettet írásban köteles tájékoztatni a felmondás lehetőségéről, annak kezdő
időpontjáról, valamint arról, hogy nem kérte a jövedelemvizsgálat lefolytatását, ha 3 hónapon át
térítési díj tartozása áll fenn.
d) A felmondási idő 15 nap
5.2 Amennyiben az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy a felmondás
jogszerűségét vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül
 Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társuláshoz, mint fenntartóhoz fordulhat.
 Amennyiben a fenntartói döntést vitatja, a döntés jogellenességének megállapítása iránt bírósághoz fordulhat.
5.2.1 A jogorvoslati eljárás lezárásáig az intézmény az ellátást változatlan feltételekkel biztosítja.
6.

7.

Az intézményvezető az ellátás megkezdésekor tájékoztatja az igénybevevőt a Központi Elektronikus
Nyilvántartás a Szolgáltatás Igénybevevőről elnevezésű országos adatbázisban történő személyes adatkezelésről.
Igénybevevő a tájékoztatást tudomásul veszi és hozzájárul az országos adatbázisba történő személyes adatainak
megjelenítéséhez.
Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján
rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V.
törvénynek, a szerződésekre, vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III. tv-ben és a 2 /2009. (I.30. ) GYe. Kt.
rendeletben foglaltak az irányadók.

Gyomaendrőd, 2017.
______________________________
ellátott/törv. képviselő

____________________________
intézményvezető
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MEGÁLLAPODÁS
Tartós elhelyezést biztosító gondozást-ápolást biztosító intézményi elhelyezéshez
Iktsz:
Jelen megállapodás létrejött egyrészről a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás – Hunya,
Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5. képviseletében Mraucsik Lajosné intézményvezető másrészről
a)
név, (születési név):
anyja neve:
Születési hely, idő:
TAJ száma:
lakcím,tart.hely.:
ellátást igénybe vevő és/vagy
b)
)
név, (születési név):
anyja neve:
születési hely, idő:
lakcím:
szám alatti lakosú törvényes képviselő között az alábbi tartalommal:
1. Az ellátás időtartama
Az intézmény a szociális ellátást ____________________napjától kezdődően határozatlan időtartamra szólóan
biztosítja
2. Az intézmény szolgáltatásai
Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és annak végrehajtására
kiadott 1/2000.(I.7) SZCSM rendelet szerinti teljes körű ellátást biztosítja az ellátást igénybe vevő számára. A teljes
körű ellátás körébe az alábbi szolgáltatások tartoznak:
a) lakhatással összefüggő ellátás (bentlakás, fűtés, világítás, melegvíz ellátás)
b) étkeztetés:
a lakó életkori sajátosságainak, egészségi állapotának megfelelő napi 5 x-i, de szükség esetén többszöri étkezés
biztosítása, melyből napi egyszer vagy kétszer főtt ételt biztosít az intézmény
c) ruházat, textília biztosítása, annak tisztítása , az ellátott az intézményben saját ruházatát használja
amennyiben saját ruházattal nem rendelkezik, úgy az intézmény három váltás fehérneműt és hálóruhát, az évszaknak
megfelelő két váltás felsőruházatot, valamint utcai cipőt biztosít saját raktárából
ágyneműt, huzatot, ágytakarót, egyéb textíliát az intézmény biztosítja, azonban az ellátott a sajátját is használhatja
d) tisztítószerek és tisztálkodó szerek biztosítása
az intézmény a lakó részére biztosítja a ruházat és egyéb textíliák tisztításához szükséges mosószereket .
biztosítja továbbá a személyi higiéné megtartásához szükséges átlagos minőségű alap tisztálkodó szereket:
 szappan, vagy folyékony szappan,
 tusfürdő,
 hajsampon,
 borotválkozáshoz szükséges borotvakrém,
 egyszer használatos borotva,
 arcvíz
Amennyiben az ellátást igénybe vevő nem fogadja el az intézmény által adott tisztító és tisztálkodó szereket, abban az
esetben saját költségén beszerzett tisztító és pipere szereket is használhatja
e) egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik:
egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról
rendszeres orvosi felügyeletről
szakorvosi kórházi kezeléshez való hozzájutásról
gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásról
szükség szerinti ápolásról
gyógyszerellátásról: Az ellátottak az intézmény gyógyszer alaplistáján szereplő gyógyszereket térítésmentesen
kapják. A rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek , továbbá gyógyászati
segédeszközök közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve TB által támogatott legolcsóbb
árfekvésű gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket biztosítjuk.
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Amennyiben a lakó az alaplistán szereplő illetve az azonos hatóanyag tartalmú gyógyszerek közül az olcsóbbat nem
fogadja el, úgy nyilatkozni kell e tényről. Ebben az esetben a gyógyszert saját költsége terhére kaphatja meg.
f) megbízás alapján az ellátást igénybe vevő értékeinek, vagyontárgyainak megőrzése,
Ellátás igénybe vevő írásban megbízást adhat az intézménynek vagyontárgyainak, készpénzének, takarék
betétjeinek és más értékeinek megőrzésére. Az írásos megbízás alapján a gazdasági nővér a
pénzkezelési
szabályzat előírásainak betartása mellett az ellátást igénybe vevő aktuális rendelkezéseinek
megfelelően
kezeli a rábízott értékeket. Az ellátást igénybe vevő az értékkezelésre, megőrzésre adott megbízását bármikor,
írásban visszavonhatja.
Az ellátást igénybe vevőnek lehetősége van arra, hogy saját maga kezelje pénzét, illetve őrizze értékeit a falra
szerelt biztonsági zárral ellátott kisszekrényben, azonban az így őrzött értékeiért az
intézmény nem vállal
felelősséget.
g) intézményben elhunytak eltemettetésének megszervezése
az intézmény abban az esetben gondoskodik az ellátott eltemettetéséről , amennyiben az elhunyt halála előtt az
eltemettetéséről rendelkezett az intézmény felé, és a takarékbetétje elhelyezésekor kedvezményezettként az
intézményt jelölte meg elhalálozása esetére. Az intézményvezető a visszafizetett takarékbetétből gondoskodik a
temetésről.
h) egyéb szolgáltatások:
hajvágás, borotválás, körömápolás, ruházat javítása,
városi kulturális rendezvényekre való eljutás
az intézmény által térítés mentesen nem nyújtott szolgáltatások külső szolgáltatók általi elvégzésének
megszervezése, melynek térítési díjait az ellátott fizeti
3.
3.1

A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai
A személyi térítési díjat az intézményvezető a vagyon nyilatkozat, vagy az intézményi térítési díjjal azonos
összegű személyi térítési díj megfizetésére irányuló nyilatkozat alapján állapítja meg.
3.1.1 A személyi térítési díj megállapítása jövedelem és vagyonnyilatkozat alapján a következők szerint történik:
1993. évi III. Szoc. tv. 117. § (2) bekezdése értelmében
Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj
meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A
jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének
a) 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést,
b) 80%-át az a) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén.
(3) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező
összeg, ha a
jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.
(4) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj
összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal
megegyező összeg azzal,
hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a
jelentős pénzvagyonból kell fedezni.
(5) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj
összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, - rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú
lakóotthon kivételével – a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon
kilencvenhatod részének és a
jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.
(6)E § alkalmazásában jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív
egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összegének azon
részét kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj egyévi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj
felülvizsgálatakor meghaladja.
(7) E § alkalmazásában jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni.
Ingatlanvagyonként kell
figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő, ellátott
tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve
az ellátás igénylését vagy a felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok
együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja.
Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni.
119/C. § (1) Az intézmény (szolgáltató) vezetője az intézményi ellátás (szolgáltatás) nyújtásának
megkezdését
megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő
a)
havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén,
b)
havi jövedelmét és jelentős pénzvagyonát rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon
esetén,
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c)

havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát ápolást, gondozást nyújtó
intézmény és ápoló-gondozó célú lakóotthon esetén.
(2) Az intézmény (szolgáltató) vezetője a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott
a)
havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén,
b)
havi jövedelmét és pénzvagyonát tartós bentlakásos intézmény esetén,
c)
havi jövedelmét és ingatlanvagyonát a 117. § (5) bekezdése szerinti esetben.
3.1.2 A mennyiben a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díj megfizetését az ellátott,
vagy más személy nyilatkozatban vállalja, abban az esetben az intézmény vezetője nem jogosult vizsgálni a havi
jövedelemhányadot. Ebben az esetben a személyi térítési díj összege azonos az intézményi térítési díj összegével.

3.2 Amennyiben a tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesülő ellátott jelentős pénz- vagy
ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, és a térítési díj megfizetését más személy sem vállalja, de az ellátottnak
van nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke, a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj
közötti különbözet megfizetésére az erre irányuló megállapodás alapján a gyermek köteles.
3.2.1 A díjkülönbözet megfizetésére a megállapodást az intézményvezető kötheti meg a gyermekkel. A
megállapodás tartalmazza
a) a megfizetendő díjkülönbözet összegét,
b) a fizetésre vonatkozó szabályokat és
c) a megállapodás megszegésének jogkövetkezményeit.
A díjkülönbözetet megfizető gyermekre a térítési díjat megfizető más személyre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.
3.2.2 Amennyiben a térítési díj, vagy térítési díj különbözet megfizetésére köteles gyermekkel a megállapodás
nem jön létre, az intézmény fenntartója ( Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati
Társulás) a bíróságtól kérheti, hogy a Ptk. rokontartásra irányadó szabályai alapján tartásra köteles és
képes gyermeket tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban állóan a díjkülönbözet
megfizetésére kötelezze.
3.2.3Az ellátott gyermekével szemben indított per kimenetele nem érinti az ellátott intézményi jogviszonyát, a
bíróság jogerős határozatáig az ellátott személyi térítési díja a 117. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül
megállapításra.
3.3.

A gondozás tárgy évére vonatkozó személyi térítési díjról szóló értesítő mellékletét képezi jelen megállapodásnak.
Az értesítőben az intézményvezető közli a fenntartó által „a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról” szóló rendeletébe foglalt hatályos:

önköltség alapján kiszámított intézményi térítési díjat,

a jövedelem és vagyonnyilatkozat, vagy önkéntes nyilatkozat alapján megállapított személyi térítési díj
összegét.
3.4
Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, az intézményvezető erre vonatkozó
értesítésének kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen
esetben a fenntartó dönt a személyi térítési díj összegéről.
3.5
A térítési díj fizetésére kötelezett a személyi térítési díjat tárgy hó utolsó napjáig köteles befizetni az
intézmény számlájára, vagy pénztárába.
3.6
Az ellátást igénybe vevő:
1) két hónapot meg nem haladó távollét idejére a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj
20%-át kell fizetni. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők.
2) a két hónapot meghaladó távolléte idejére
a) az egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt, a távollét minden napjára a napi
személyi térítési díj 40%-át,
b) az a ) pontban nem említett esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60%át kell fizetni.
3.7 Ha az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan
mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tud eleget
tenni, köteles az intézmény vezetőjénél rendkívüli jövedelemvizsgálatot kezdeményezni.
3.8 Amennyiben három hónapon át térítési díj tartozás áll fenn az ellátás az intézmény részéről felmondható.
4. Intézményi jogviszonya Szoc. törvény alapján megszűnik:
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével (ez esetben az intézmény fenntartóját elhelyezési
b) jogosult halálával
c) a határozott idejű intézményi elhelyezés esetén a határozott időtartam lejártával , kivéve ha törvényi rendelkezés
alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható
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d) a megállapodás felmondásával
4.1 Az intézményi jogviszony kezdetekor kötött megállapodást felek az alábbiak szerint
mondhatják fel:
a) az ellátott illetve törvényes képviselője indoklás nélkül
b) az intézményvezető az alább sorolt esetben
ba) ha az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt, vagy további intézményi elhelyezése nem
indokolt
bb) az ellátott a házirendet súlyosan megsérti
bc) az ellátott , a törvényes képviselője vagy aki vállalta a térítési díj megfizetését nem tesz eleget a személyi
térítési díj fizetési kötelezettségének és a térítési díj tartozás miatt jelzálogjog bejegyzés nem történt a
kötelezett ingatlan vagyonán
Akkor nem tesz eleget a kötelezett a térítési díj fizetési kötelezettségének, ha:
1. 6 hónapon át folyamatos térítési díj tartozása áll fenn és az a 6. hónap utolsó napján a két havi személyi
térítési díj összegét meghaladja, és
2. vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
o amennyiben a vagyoni, jövedelmi viszonyok oly mértékben változnak, hogy a kötelezett a térítési díj
megfizetésére való kötelezettségének nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli
jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni.
o amennyiben a kötelezett nem kéri a jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy a vagyoni,
jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
c) Ha 3 hónapon át térítési díj tartozása áll fenn, az intézményvezető a kötelezettet írásban tájékoztatja a felmondás
lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint arról, hogy nem kérte a jövedelemvizsgálat lefolytatását,
d) A felmondási idő három hónap Szoc. tv. 101.§ (3)
4.2 Amennyiben az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy a felmondás jogszerűségét
vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül

Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társuláshoz, mint fenntartóhoz fordulhat.

Amennyiben a fenntartói döntést vitatja, a döntés jogellenességének megállapítása iránt a bírósághoz
fordulhat.
4.2.1 A jogorvoslati eljárás befejezéséig az intézmény az ellátást változatlan feltételekkel biztosítja.
5.

Az intézményvezető tájékoztatja az igénybevevőt a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást
Igénybevevőkről elnevezésű országos adatbázisban történő személyes adatkezelésről. Igénybevevő a tájékoztatást
tudomásul veszi, és hozzájárul az országos adatbázisba történő személyes adatainak megjelenítéséhez.

6.

Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézményvezető egyezteti az ellátást igénybe vevővel az intézményi
jogviszony megszűnéséig fizetendő térítési díj összegét, az intézmény tárgyi eszközeiben okozott kár megtérítését.
Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő közös megegyezése alapján
kerülhet sor.
Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvénynek, a
szerződésre vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III. tv.- ben és a 2/2009. (I.30.) Gye. KT rendeletben foglaltak az
irányadók.

7.
8.

Gyomaendrőd, 20______________________

_________________________________
ellátást igénybe vevő/ törvényes képviselő

______________________________
intézményvezető
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Iktsz:

/2017.

MEGÁLLAPODÁS
Jelen megállapodás a tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesülő jövedelemhányad alapján megállapított
személyi térítési díj és az intézményi térítési díj közötti különbözet megfizetése tárgyában jött létre
egyrészről a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás – Hunya, Gyomaendrőd
Mirhóháti u. 1-5. képviseletében Mraucsik Lajosné intézményvezető másrészről
a)
név:
születési név:
szül.idő:
lakcím,tart.hely. vagy értesítési cím :
szám alatti lakosú vérszerinti/ örökbefogadott nagykorú gyermek(továbbiakban gyermek) között az alábbi
tartalommal:
1.

a) pontban nevezett gyermek kötelezettséget vállal a xxxxx nevű tartós bentlakásos intézményi
ellátásban részesülő szülője részére megállapított ---------Ft/ nap -------Ft/hó személyi térítési díj és a ------------Ft/ nap--------------Ft/hó intézményi térítési díj közötti különbözet , ---------------Ft/nap -------------Ft/hó összeg megfizetésére.

2.

A térítési díj különbözet fizetésének szabályai , a megállapodás megszegésének
jogkövetkezményei:
2.1
A térítési díj fizetésére kötelezett az 1. pontban meghatározott térítési díj különbözetet tárgy hó utolsó
napjáig köteles befizetni az intézmény számlájára, vagy pénztárába.
2.2 Ha a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoznak, hogy
a személyi térítési díj különbözet megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tud eleget tenni, köteles
az intézmény vezetőjének a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül írásban jelezni.
3 . Amennyiben a térítési díj különbözet fizetésre kötelezett, a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének
nem tesz eleget, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével felszólítja a hátralék
kiegyenlítésére.
Ha a határidő eredménytelenül telik el az intézmény vezetője a kötelezett nevét lakcímét és a fennálló
díjhátralékot nyilvántartásba veszi.
4.
A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője minden negyedév utolsó napjáig tájékoztatja a
fenntartót a térítési díj hátralék behajtása érdekében.
5.
Amennyiben a megállapodásban foglalt fizetési kötelezettségét a kötelezett három hónapon túl nem
teljesíti, - és a jövedelmi viszonyaiban beállt változásról nem értesítette az intézmény vezetőjét- a
megállapodást az intézmény felmondhatja.
6.
Ebben az esetben a fenntartó a bíróságtól kérheti, hogy a Ptk. rokontartásra irányadó szabályai alapján
tartásra köteles és képes gyermeket tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban a
díjkülönbözet megfizetésére kötelezze.
7.
Felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvénynek, a
szerződésre vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III. tv.és a 2/2009. (I.30.) Gye. KT rendeletben foglaltak az
irányadók.

Gyomaendrőd, 20___________________

_______________________________
gyermek

____________________________
intézményvezető
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Véleményező bizottság:

Tájékoztató a Térségi Szociális Gondozási Központ által biztosított
közétkeztetési elégedettség felmérésére szolgáló kérdőívek kiértékeléséről
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Uhrin Anita, a Térségi Szociális Gondozási Központ gazdaságvezetője elvégezte az intézmény által biztosított
közétkeztetési elégedettség felmérésére szolgáló kérdőívek kiértékelését, melyről az előterjesztés mellékletében
található tájékoztatást készített a Képviselő-testület számára.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatást tudomásul venni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Tájékoztató a Térségi Szociális Gondozási Központ által biztosított közétkeztetési elégedettség felmérésére
szolgáló kérdőívek kiértékeléséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette a Térségi Szociális
Gondozási Központ által biztosított Gyomaendrődi közétkeztetési elégedettség felmérésére szolgáló kérdőívek
kiértékeléséről készített intézményi tájékoztatást.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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A TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT
GYOMAENDRŐDI KÖZÉTKEZTETÉSI ELÉGEDETTSÉG FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ
KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE
1. Bevezetés
Intézményünk elégedettségi felmérést végezett 2016. december hónapban, Gyomaendrőd
közoktatási és köznevelési intézményeiben étkezők között.
A felmérést azért készítettük el, hogy valós képet kapjunk a fogyasztók elégedettségére
vonatkozóan, illetve felmérjük, vannak e, olyan problémák a közétkeztetésben, melyek
orvosolhatók, ezáltal magasabb elégedettség érhető el a későbbiekben.
A felmérést kérdőívek segítségével végeztük el, melyet név nélkül kellett kitölteni.
A felmérésben résztvevő intézmények:
 Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium
 Kis Bálint Általános Iskola
 Gyomaendrőd – Csárdaszállás - Hunya Kistérségi Óvoda (Margaréta Óvoda,
Csemetekert Óvoda, Százszorszép Óvoda)
 Gyermekliget Nonprofit Kft
 Szivárvány Gyermekekért Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft
 Tulipános Nonprofit Kft
2. A kérdőíves felmérés célkitűzései
Célunk az volt, hogy a felmérjük, a fogyasztók (tanulók, óvodások, pedagógusok), vagy
hozzátartozóik mennyire kísérik figyelemmel az étlapokat, mennyire elégedettek annak
változatosságával, mennyire elégedettek a kiszolgálásra kerülő ételek minőségével,
mennyiségével, ismertségével, továbbá ismerik e a közétkeztetésre vonatkozó 37/2014. (IV.30.)
számú EMMI rendeletet. Végül, mennyire elégedettek az intézmény által biztosított
közétkeztetéssel.
3. A kérdőív
A kérdőív 11 kérdésből állt. Ezek többsége a kiértékelhetőség miatt zárt kérdés. Nyitott kérdést
akkor alkalmaztunk, amikor a fogyasztók véleményre vonatkozó önálló megfogalmazást,
véleményt vártunk. Volt olyan kérdés is, ahol több választ is be lehetett jelölni. A végleges
kérdőívet mellékletként csatoltuk tájékoztatónkhoz.
Sajnos nem minden kérdésre kaptunk minden kérdőíven választ, és ellentétes válaszokat is
találtunk.
Az intézményekben összesen 900 kérdőívet küldtünk ki - mely közel megegyezik a jelenlegi
gyermekétkezésben résztvevők számával-, melyből összesen 482 kérdőív érkezett vissza
intézményünkhöz. Ebből 2 db kérdőívet nem tudtunk kiértékelni, mert szülői aláírással –
pedagógus kitöltő megjelöléssel kerültek azok leadásra. Így összesen 480 kérdőív került
kiértékelésre a felmérés során.
4. A kérdőívek kiértékelése
1. kérdés: A kitöltő adatai
Válaszok: A válaszadók 7,3%-a (35 fő) Pedagógus/óvónő/dajka, 18,54%-a 89 fő
tanuló/óvodás, 74,17%-a 356 fő szülő/hozzátartozó volt.
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pedagógus/óvónő/
dajka

35
89

tanuló/óvodás

356

szülő/hozzátartozó

2. kérdés: Amennyiben szülőként/hozzátartozóként tölti ki a kérdőívet, mert gyermeke
számára igénybe veszi az óvodai/iskolai közétkeztetést, kérem jelölje, hogy Ön
figyelemmel kíséri e, az étlapokon szereplő ételek összeállítását, változatosságát, életkori
sajátosságokat?
Válaszok: A válaszadók 66,44%-a 287 fő igennel, 22,92%-a 99 fő nemmel válaszolt. 46 fő
10,65%-uk pedig a nem vonatkozik rám választ jelölte meg a kérdőíven.

46

igen

99

nem
287

nem vonatkozik
rám

3. kérdés: Hányszori étkezést vesz igénybe naponta?
Válaszok: A válaszadók 58,3%-a 281 fő háromszori étkezést vesz igénybe, 4,78% 23 fő két
alkalommal, 32,57% 157 fő egyszeri alkalommal étkezik és a megkérdezettek 4,35%-a 21 fő
azt a választ jelölte be, hogy korábban több alkalommal, jelenleg csak egy alkalommal veszi
igénybe az étkezést.

3 alkalommal (tízórai,
ebéd, uzsonna)

21

2 alkalommal (tízórai,
ebéd)

157

1 alkalommal (csak ebéd)
281
23

korábban több
alkalommal, jelenleg
csak egy alkalommal,
mert
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A 21 fő, aki a „korábban több alkalommal is igénybe vette az étkezést, de jelenleg csak egy
alkalommal étkezik, mert…..” – nyitott kérdésre általában vagy nem adott magyarázatot, vagy
az írta le, hogy nem ette meg korábban a gyerek a tízórait, uzsonnát, így egyszeri étkező lett.
4. kérdés: Mennyire elégedett az étel mennyiségével?
Válasz: A válaszadók közül 308 fő, 65,39% teljesen elégedett, 124 fő 26,33% részben
elégedett, 39 fő 8,28% pedig egyáltalán nem elégedett a kiszolgált mennyiséggel.

39

teljesen

124

részben
egyáltalán nem
308

Ennél a kérdésnél nyitott kérdés volt feltéve a részben és egyáltalán nem válaszok esetében,
melyet általában azzal a szöveges magyarázattal egészítettek ki a válaszadók, hogy: „amikor
finom az étel, akkor kevés a mennyiség, ha finom az étel a gyermek nem tud repetázni. Illetve
a tízórai, uzsonna vonatkozásában is kevésnek találják néhányan a kiszolgált mennyiséget.
5. kérdés: Mennyire elégedett az étel ízletességével?
Válasz: A válaszadók 35,73%-a 169 fő teljesen elégedett, 47,57% 225 fő részben elégedett és
77 fő 16,28% egyáltalán nem elégedett a kiszolgált ételek ízletességével.

77
169

teljesen
részben
egyáltalán nem

225

Ennél a kérdésnél is nyitott kérdésként volt feltéve a részben és egyáltalán nem válasz. Itt
egyértelműen az ízetlenség, sótlanság, fűszerezetlenség került lírásra a válaszadók által.
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6. kérdés: Mennyire elégedett az étkeztetés változatosságával?
Válasz: A válaszadók 64,14%-a 304 fő teljesen elégedett, 27,22% 129 fő részben elégedett és
41 fő 8,65% egyáltalán nem elégedett a kiszolgált ételek változatosságával.

41
teljesen
129

részben
304

egyáltalán nem

A részben és egyáltalán nem nyitott kérdésekre a válaszadók többsége azt fogalmazta meg,
hogy otthon nem étkeznek ilyen változatosan a gyerekek, egyszerűbb, hétköznapi ételek
kerülnek otthon elkészítésre. Valamint többek véleménye szerint sok olyan étel kerül
kiszolgálásra, pl. főzelék, natúr tejtermék, amit a gyerekek nem szeretnek.
Érdekesség kép, volt olyan szülő is, aki azt írta le, hogy a „gyerekek nem szeretik a főt ételt,
így kár is erőltetnünk azt”.
7. Mennyire ismert ételek kerülnek kínálatra az étkezések alkalmával?
Válasz: A válaszadók 66,24%-a 314 fő a teljesen, 153 fő 32,28% a részben, 1,47% 7 fő
egyáltalán nem választ jelölte meg.
7

153

teljesen
részben
314

egyáltalán nem

A részben és egyáltalán nem kérdésekre adott magyarázatok között a válaszadók egy része
jónak tartja az „újdonságokat” amellett, hogy a gyermekek gyakran nem találkoznak otthon
olyan ételekkel, melyek kiszolgálásra kerülnek az óvodába/iskolába.
A válaszadók másik része nem tartja helyesnek, hogy olyan ételeket szolgálunk ki, amit otthon
sem esznek a gyerekek.
Illetve voltak olyan szülők, akik nem értik miért adunk a fehér kenyéren kívül másféle pékárut
(teljes kiőrlésű, magvas kenyereket, kifliket) is a gyerekeknek, mert otthon sem eszik azt meg,
nem is vesznek sok családban otthonra sem ilyen termékeket, így a gyermek azt meg sem
kóstolja az iskolában.
Több válaszadó kifogásolja, hogy a tízórai/uzsonna során a kenyér krémmel van megkenve,
melyet a gyerek nem ismer, meg sem kóstol, mint pl. búzacsírás sajtkrém, csicseriborsó krém,
stb.
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Érdekesség kép: Volt olyan válaszadó, aki szerint ezek az „általunk kiszolgált uzsonna krémek
egyáltalán nem valók a közétkeztetésben, helyette inkább ajánlaná Jamie Olivér barangolását
Angliába című könyvbe leírásra kerülő ételek gyermekétkeztetésébe való bevezetését.”
8. Tapasztalt-e változást az elmúlt időszakban az étel minőségében?
Válasz: A válaszadók 32,2% -a 151 fő szerint általában inkább javult, 251 fő 53,52% szerint
nem változott, 14,29% - 67 fő szerint inkább romlott az ételek minősége az elmúlt időszakban.

67
151

általában inkább
javult
nem változott
inkább romlott

251

9. Hallott e, a 37/2014. (IV. 30.) a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról szóló EMMI rendeletről, mely szabályozza a gyermekélelmezést?
Válasz: A válaszadók közül 334 fő 72,29% igennel, 27,71% 128 fő nemmel válaszolt a
kérdésre.

128

igen
334

nem

10. Ön mennyire elégedett, a Térségi Szociális Gondozási Központ által biztosított
közétkeztetéssel? Kérem 1-5 ig terjedő skálán értékelje!
Válasz: A válaszadók válaszaikat az alábbiak szerint adták meg:
Válasz
1 - nem vagyok elégedett
2 - kevésbé vagyok elégedett
3 – közepesen vagyok elégedett
4 - elégedett vagyok
5 – nagyon elégedett vagyok
Összesen

fő
%
29 6,042
52 10,83
203 42,29
163 33,96
33 6,875
480 100,00
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1 - nem vagyok
elégedett

33 29
52

2 - kevésbé vagyok
elégedett
3 – közepesen vagyok
elégedett

163

4 - elégedett vagyok
203
5 – nagyon elégedett
vagyok

11. A kérdőív kitöltését az alábbi információk alapján végeztem el.
Válasz: Ennél a válasznál voltak, akik több választ is adtak, főként a szülők, akik a személyes
tapasztalataikat és a gyermek elmondása alapján választ is megjelölték, de voltak olyanok is
akik mindhárom választ megjelölték a kérdésre.
A válaszadók közül így 235 fő jelölte meg a személyes tapasztalataim alapján, 281 fő
gyermekem elmondása alapján és 33 fő a hallottak alapján választ.

33
235
281

személyes
tapasztalataim alapján
gyermekem elmondása
alapján
hallottak alapján

Összegzés:
A felmérés alapján a fogyasztók 2/3-a figyeli az étlapok összeállítását, változatosságát és az
életkori sajátosságokat.
A kiszolgált ételek mennyiségével a válaszadók 65% -a elégedett, a mennyiséggel nagyrészt
akkor nem elégedettek a fogyasztók/válaszadók, ha az ételt szeretik a gyerekek és nem tudnak
belőle repetázni.
Az ételek ízletességével a válaszadók közül csak 35% teljesen elégedett. További 47% -uk
részben elégedett az ízletességgel, ők sótlannak, ízetlennek ítéli meg a kiszolgált ételeket.
Az ételek változatosságával 64% teljesen elégedett és 66% tartja a kínált ételeket ismertnek,
azok akik csak részben, vagy egyáltalán nem elégedettek inkább az otthon nem kínált ételek
közétkeztetésben való megjelenését nem tartják helyesnek, melyet a gyerekek nem ismernek,
így nem is szeretik, gyakran meg sem kóstolják azt.
A válaszadók 85,72% szerint javult, vagy nem változott az ételek minősége az elmúlt
időszakban.
A közétkeztetést szabályozó EMMI rendeletről a válaszadók 72%-a hallott már.
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A válaszadók közül 16,872% nem, vagy kevésbé elégedett, 42,29% közepesen elégedett,
40,835% elégedett, vagy nagyon elégedett az intézmény által biztosított közétkeztetéssel.
Következtetés:
A válaszadók nagy többsége a sótlanságot és ízetlenséget jelöli meg problémaként.
Az óvodás korosztály vonatkozásában 3gramm lehet a napi só bevitel, mely mennyiséget már
a tízórai és uzsonna előállítása során gyakran elérik az ételek, a kész alapanyagok sótartalma
miatt (pékáru, sajt, sajtkrém, felvágott, stb). A jogszabály 7gramm-ban maximalizálja a
megengedett sómennyiséget, melyet 2021. szeptember 1. napjáig kell fokozatosan
lecsökkenteni, hogy elérje a napi 3gramm mennyiséget a háromszori étkezésben. Az ebéd
elkészítéséhez természetesen használunk sót, de jóval kevesebb mennyiségben, mint azt
otthon szoktuk, még így is előfordul, hogy túllépjük a napi megengedett/előírt mennyiséget.
Az iskolás korosztály számára a napi só bevitel 5mg, mely jelenleg maximálisan elérheti a 10
mg-ot, 2021. szeptember 1-ig azonban az ebéd vonatkozásában el kell érni a 2mg-os só értéket
ebben a korosztályban is, egész napos étkezésben pedig az 5mg-ot.
A válaszadók másik nagy problémája a teljes kiőrlésű, magvas pékáruk kiszolgálása. A
jogszabály előírja, hogy naponta egyszer kötelező teljes kiőrlésű pékárut adni mind az
óvodában, mind az iskolában.
Ízesített péksüteményt, mely 1/3 rész tartalmaz gyümölcsöt, vagy tejterméket 10 nap alatt 4
alkalommal, ízesített tejterméket (kakaó, gyümölcsjoghurt) 10 nap alatt 4 alkalommal lehet
kínálni az óvodás és iskolás korosztály számára.
Továbbra is meg van szabva a húskészítmények maximális kiszolgálásának a száma is, 10
napra maximum 5 alkalommal adható. Valamint 10 élelmezési nap alatt 3liter tejnek
megfelelő kalciumtartalmú ételt kell biztosítanunk mind az óvodások, mind az iskolások
számára a háromszori étkezések alkalmával.
Így gyakran előfordul, hogy nem ízesített tejkészítmények (kefír, natúr joghurt, poharas tej,
sajt) kerülnek kínálatra a kisétkezésekhez, melyet a válaszadók egy része szerint, szintén nem
szeretnek a gyerekek.
Ezzel párhuzamosan megy az iskolákban az iskolatej program, mely hétfőn-szerdán-pénteken
kerül kiszolgálásra valamennyi iskolás gyermek számára, ezeken a napokon intézményünk
nem kínál a tízóraihoz az iskolások számára tejtermékeket.
A kitöltött kérdőívekbe megfogalmazott problémákon intézményünk részben tud javítani,
melynek érdekében mindent meg is fogunk tenni. Folyamatosan törekszünk az ételek
ízletességének a maximalizálására. A kisétkezések vonatkozásában törekszünk a gyerekbarát
ételek előállítására, a jogszabályi keretek betartása mellett.

Gyomaendrőd, 2017. január 12.

Uhrin Anita
gazdasági vezető
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KÉRDŐÍV
a közétkeztetésről
1. A kitöltő adatai
□ pedagógus/óvónő/dajka
□ tanuló/óvodás
□ szülő/hozzátartozó
2. Amennyiben szülőként/hozzátartozóként tölti ki a kérdőívet, mert gyermeke számára igénybe
veszi az óvodai/iskolai közétkeztetést, kérem jelölje, hogy Ön figyelemmel kíséri e, az étlapokon
szereplő ételek összeállítását, változatosságát, életkori sajátosságokat?
□ igen
□ nem
□ nem vonatkozik rám
3. Hányszori étkezést vesz igénybe naponta
□ 3 alkalommal (tízórai, ebéd, uzsonna)
□ 2 alkalommal (tízórai, ebéd)
□ 1 alkalommal (csak ebéd)
□
korábban
több
alkalommal,
jelenleg
csak
egy
alkalommal,
mert
…………………………………………………………………………………………………………..
4. Mennyire elégedett az étel mennyiségével?
□ teljesen
□ részben, melynek oka:………………………………………………………………………………
□ egyáltalán nem, mert ………………………………………………………………………………
5. Mennyire elégedett az étel ízletességével?
□ teljesen
□ részben, melynek oka:………………………………………………………………………………
□ egyáltalán nem, mert ……………………………………………………………………………….
6. Mennyire elégedett az étkeztetés változatosságával?
□ teljesen
□ részben, melynek oka:………………………………………………………………………………
□ egyáltalán nem, mert ………………………………………………………………………………
7. Mennyire ismert ételek kerülnek kínálatra az étkezések alkalmával?
□ teljesen
□ részben, melynek oka:………………………………………………………………………………
□ egyáltalán nem, mert……………………………………………………………………………….
8. Tapasztalt-e változást az elmúlt időszakban az étel minőségében?
□ általában inkább javult
□ nem változott
□ inkább romlott
9. Hallott e, a 37/2014. (IV. 30.) a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról szóló EMMI rendeletről, mely szabályozza a gyermekélelmezést?
□ igen
□ nem

TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

10. Ön mennyire elégedett e, a Térségi Szociális Gondozási Központ által biztosított
közétkeztetéssel? Kérem 1-5 ig terjedő skálán értékelje:
□ 1 - nem vagyok elégedett
□ 2 - kevésbé vagyok elégedett
□ 3 – közepesen vagyok elégedett
□ 4 - elégedett vagyok
□ 5 – nagyon elégedett vagyok
11. A kérdőív kitöltését az alábbi információk alapján végeztem el:
□ személyes tapasztalataim alapján
□ gyermekem elmondása alapján
□ hallottak alapján
Köszönjük, hogy válaszaival segíti munkánkat! Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet, legkésőbb 2016.
december 15-ig szíveskedjen visszajuttatni az osztályfőnök/óvónő részére! Vagy szíveskedjen leadni
a Térségi Szociális Gondozási Központ ügyintézőjénél, a konyhán.

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A GYÜSZTE-vel kötött megállapodás felülvizsgálata
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016 év folyamán több alkalommal foglalkozott a
GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület és Gyomaendrőd Város Önkormányzata
között megkötött Együttműködési megállapodással, melyet legutoljára 2016. február 12-én írtak alá a Felek
egységes szerkezetben.
A 2016. november 24-én tartott soros Képviselő-testületi ülésen Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő- testülete az 554/2016.(XI.24.) GYe. Kt határozatában felkérte a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatalt, hogy az Együttműködési megállapodás felülvizsgálatát a 2017. januári soros ülésen terjessze a Képviselőtestület elé.
Az együttműködési megállapodás III. Záró rendelkezések 2. pontja alapján a megállapodás feltételeit minden évben
felülvizsgálják. Időközben történtek törvényi változások is. A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 2. melléklete szabályozza az üdülőhelyi feladatok támogatását, mely szerint az állam az
idegenforgalmi adóbevétel mellé tett 1,55 Ft-ról 1 Ft-ra csökkentette az állami hozzájárulás mértékét, valamint
megjelent az 1859/2016 (XII.27.) Kormányhatározat a korábbi, ezt szabályozó 1006/2016 (I.18.) Korm. határozat
módosításáról, melynek értelmében hatályát veszti az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában
foglalt táblázat 15. sora", mely tartalmazta a GINOP - 1.3.4. - 15 pályázatot(TDM pályázat), melyet a GYÜSZ-TE
korábban benyújtott. A pályázatot érintő törvényi változásról szóló tájékoztatást a GYÜSZ-TE 2017. január 5-én
küldte meg Önkormányzatunknak.
Fentiek alapján Felek a megállapodásban foglaltakról egyeztettek, majd összeállításra került egy új Együttműködési
megállapodás, melyet jelen előterjesztés határozat részében olvashat a Tisztelt Képviselő-testület.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntését határozat
formájában meghozni
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"A GYÜSZTE-vel kötött megállapodás felülvizsgálata "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesülettel az együttműködési megállapodást az alábbiak szerint elfogadja:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(Jóváhagyva a …../2017.(I. 26.) Gye. Kt. határozattal)
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
adószám: 15725527-2-04 képviseli: Toldi Balázs polgármester), mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat
)
másrészről GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (Székhely: 5500
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Gyomaendrőd, Bocskai u. 58/1., adószám: 18395136-1-04 képviseli: dr. Glózik Klára elnök), mint TDM szervezet
(továbbiakban: TDM szervezet) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
Az Önkormányzat és az Egyesület jelen együttműködési megállapodásának célja a turizmus versenyképességének
növelése, a látogatók megelégedettségének, a desztinációhoz köthető információkkal való ellátásának javítása, a
turizmus szereplőinek naprakész üzleti információkkal történő ellátása, a helyi turisztikai desztináció menedzsment
rendszer (TDM) fejlesztése. Ennek érdekében a desztinációs szintű települési és marketing feladatokat,
kompetenciák, jogokat és kötelezettségeket az alábbiak szerint rögzítik.
I. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei:
1.
Az Önkormányzat megszünteti a párhuzamos struktúrákat a helyi turisztika területén. A helyi turizmussal
kapcsolatos lehetőségek egységes arculatban való kezelését, a helyi turisztikai szereplők koordinálását, valamint a
helyi turisztikai marketing tevékenységet a TDM szervezet közreműködésével kívánja megvalósítani.
2.
Biztosítja a helyi turizmust érintő jogszabályok megfelelő végrehajtását.
3.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a turizmust érintő döntések előterjesztéseit a TDM szervezet számára
megküldi és a TDM szervezet javaslatait döntései meghozatalánál figyelembe veszi. Az e tárgykörben tartott
bizottsági és testületi ülésekre meghívja a TDM szervezet képviselőjét és részére tanácskozási jogot biztosít.
4.
Az Önkormányzat TDM szervezet fenntarthatóságának érdekében évente a költségvetési rendeletében
rögzítve a beszedett idegenforgalmi adó állami hozzájárulással megnövelt összegének 20 %-át, de legalább 4 millió
forint támogatást nyújt a TDM szervezet működéséhez, Amennyiben az állami hozzájárulási rendszer módosul, úgy
a felek jogosultak a megállapodást felülvizsgálni.
A Számítás alapja: A tárgyévet megelőző év tényleges idegenforgalmi adóbevétele és a tárgyévben az
önkormányzatot megillető üdülőhelyi feladatok támogatása összegének 20%-a, de legalább 4 millió forint.
A támogatási összeget az Önkormányzat egyenlő részletekben minden tárgyhó 20.-ig utalja át a TDM szervezet
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200015-11082390 számú számlájára.
5.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a költségvetési rendeletben rögzített támogatáson túl a beszedett
idegenforgalmi adó állami hozzájárulással megnövelt összegének növekményét a szervezet számára biztosítja, de
legalább 1.500.000 forintot. A szerződés hatályba lépésének évében (2017.) ez az összeg 1.500.000 forint.
A növekmény összegének meghatározása:Az Önkormányzat a tárgyévet megelőző év tényleges idegenforgalmi
adóbevételét és a tárgyévben az önkormányzatot megillető üdülőhelyi feladatok támogatásának összegét veszi
alapul, és ezt hasonlítja a tárgyévet megelőző második év idegenforgalmi adóbevételének és a tárgyévet megelőző
évben az önkormányzatot megillető üdülőhelyi feladatok támogatásának összegéhez. A két összeg különbözete adja
az adott év növekményének, azaz a többlettámogatásnak az összegét. Amennyiben a növekmény összege nem éri
el az 1,5 millió forintot, úgy a többlettámogatás összege 1,5 millió forint.
A többlettámogatás a TDM szervezet pályázati önerőként, illetve a turisztikai marketing feladatok finanszírozására
használhatja. A többlettámogatás mértékét a felek minden évben legkésőbb szeptember végéig megvizsgálják, és
annak függvényében az Önkormányzat tárgyév végéig utalja át a többlettámogatást a TDM szervezet számára.
6.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a turizmushoz köthető, az önkormányzat vagy valamelyik intézménye,
gazdasági társasága által üzemeltetett turisztikai látványosságok, úgy mint: Liget Gyógyfürdő, Körös
Látogatóközpont, Bárka Látogatóközpont, Erzsébet ligeti tanösvény, Vízi Színpad, Szent Antal Kenyérsütőház,
Szent Antal Zarándokszálláshely, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, Gyoma Tájház és Alkotó Ház,
továbbá a szerződés hatályba lépését követően létrehozott újabb városi attrakciók jegyáraiba beépíti a TDM
szervezet támogatását. A beépített összeg jegyáranként 10 Ft. A jegyárakból származó többlettámogatás
részletfeltételeit a felek, valamint az érintett szervezetek külön megállapodásban rögzítik, azzal, hogy a jegyár
támogatás megszűnik, amennyiben az Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke meghaladja a TDM szervezet
éves árbevételének a 70 %-át.
7.
Az Önkormányzat határozott időre, jelen megállapodás érvényességének idejére a TDM szervezet
rendelkezésére bocsájtja a Tourinform Névhasználati Kézikönyvben meghatározott minőségű Tourinform iroda
helyiségét. A Tourinform iroda rezsiköltségeit (víz, gáz, villany) átvállalja. Az ésszerű működést feltételezve. Az
egyéb működtetési költségek a TDM szervezetet terhelik.
8.
Vállalja egy fő diákmunkás foglalkoztatását minden év nyarán (június1- augusztus 31). A munkavállaló szakma
irányítását ezen időszak alatt átengedi a TDM szervezet részére
9.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a TOURINFORM irodát tovább működteti amennyiben a TDM szervezet
megszűnik, vagy működése ellehetetlenül.
10. Az Önkormányzat által nyújtott anyagi támogatás nem haladhatja meg a TDM szervezet éves bevételének 70 %át. Amennyiben meghaladja, úgy az Önkormányzat minden jogkövetkezmény nélkül, azonnali hatállyal
megszüntetheti az I.5. pontban meghatározott többlettámogatást, valamint az I.6. pontban meghatározott jegyárakba
beépített támogatást.
II. A TDM szervezet jogai és kötelezettségei:
1.
A TDM szervezet vállalja a TOURINFOM iroda működtetését, mely ellátja az információszolgáltatás funkcióját
is. A működtetéshez szükséges pénzügyi és infrastrukturális feltételeket az Önkormányzat jelen megállapodás I.
pontja alapján biztosítja.
2.
A TDM szervezet – szakember biztosítása útján – kezeli a gyomaendrődi turisztikai térség turizmussal
kapcsolatos szakmai feladatait. Ennek során a TDM szervezet Alapszabályában foglaltaknak megfelelően jár el.
3.
A TDM szervezet vállalja, hogy a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelően biztosítja az Elnökségben,
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valamint a Felügyelő bizottságban egy-egy Önkormányzat által delegált személy teljes jogú tagságát.
4.
a TDM szervezet vállalja, hogy az önkormányzat intézményeivel, gazdasági társaságaival együttműködik, az
együttműködés kereteiről, módjáról és mértékéről partneri megállapodást köt.
5.
A TDM szervezet egyeztetve az Önkormányzat fejlesztési osztályával, az Önkormányzat Közművelődési,
turisztikai feladatait ellátó Intézményével, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társasággal (Liget
Fürdő Nonprofit Kft.) éves feladattervet készít (melynek része a marketingterv). A TDM szervezet az éves
feladattervet minden év szeptemberében a Képviselő-testület elé terjeszti elfogadásra.
6.
A TDM szervezet évente 2 alkalommal (április és október) beszámolót készít a képviselő-testület mindenkori
turisztikáért felelős bizottsága számára (idényfelkészülés, idényelemzés).
7.
A megállapodás időtartama alatt a TDM szervezet közép- és hosszú távú működtetésének pénzügyi
fenntarthatóságát részletesen kidolgozza.
8.
A TDM szervezet vállalja, hogy a megállapodás időtartama alatt egy komplex (kereslet – kínálat)
igényfelmérést követően kidolgozza azt a tevékenységrendszert, amely hosszútávon és folyamatosan árbevételt
jelent a TDM szervezet számára. A párhuzamosságok elkerülése érdekében a TDM szervezet köteles az
Önkormányzattal, valamint az Önkormányzat közművelődési és turisztikai feladatait ellátó intézményével és
gazdasági társaságával előzetesen egyeztetni, jelen megállapodás hatálybalépést követő 1 éven belül.
9. A TDM szervezet turisztikai szempontok alapján esetenként, anyagilag és szakmailag hozzájárulhat az
Önkormányzat vagy intézményei által szervezett programok, városi rendezvények támogatásához. A hozzájárulás
mértékét saját hatáskörben dönti el.
10. A TDM szervezet az Önkormányzattól kapott támogatási összeget az alapszabályában meghatározott célokhoz
kötötten, meghatározott feladatokra fordíthatja.
11. A TDM szervezet feladata a város turisztikai imázsának építése, erősítése, új turisztikai termék és szolgáltatás
fejlesztések generálása, a város idegenforgalmi szereplői összefogásának növelése, erősítése. Továbbá turisztikai
érdekképviselet, marketingtevékenység, illetve a város idegenforgalmi adóbevételeinek növelésének elősegítése.
Turisztikai honlap (benne saját foglalási-közvetítői rendszer) működtetése turisztikai jellegű pályázatok figyelése,
turisztikai képzések, oktatások szervezése.
III. Záró rendelkezések:
1.
Jelen megállapodást a Felek 2017. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig kötik. Jelen megállapodás
2017. január 1-jén lép hatályba.
2.
Felek vállalják, hogy a megállapodás feltételeit minden év januárjában felülvizsgálják.
3.
A megállapodás teljesítése során a Felek kötelesek egymással együttműködni, ennek keretében egymást
kötelesek értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényezőről és
körülményről.
4.
Felek közös megegyezéssel a közöttük 2015. októberében megkötött, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 458/2015.(IX. 24.) Gye. Kt. határozattal jóváhagyott, majd a
21/2016.(I.28) GYe. Kt és a 68/2016.(II.11.) GYe Kt. határozatokkal módosított Módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt 2016. február 12-én aláírt megállapodást hatályon kívül helyezik. Felek egymással elszámoltak,
egymással szemben a korábbi megállapodásból származó követelést nem érvényesítenek.
5.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb kapcsolódó
jogszabályok rendelkezései irányadóak.
6.
A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják
rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. A felek
jogvitájuk rendezésére kikötik az Önkormányzat székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét.
7.
Jelen 4 számozott oldalból álló szerződést a Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, 3 (darab) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 2017. január …
......................................................
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester

........................................................
GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület
dr. Glózik Klára
elnök

Jogi ellenjegyzés: dr. Uhrin Anna jegyző
Pénzügyi ellenjegyzés: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Gyomaendrőd, 2017. január …
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 01. 31.
Felelős: Toldi Balázs
42

Hivatali felelős: Petényi Roland

43

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálata
Ugrainé Gróf Éva, Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött,
helyiséghasználatra és egyéb működési feltételek biztosítására, valamint a nemzetiségi önkormányzatok
gazdálkodásával kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátására vonatkozó megállapodásokat minden évben felül kell
vizsgálni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 633/2014. (XII. 18.) Gye. Kt. határozatával hagyta jóvá
a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, valamint 634/2014. (XII.18.) Gye. Kt. határozatával hagyta jóvá
a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást.
A megállapodások rendelkeznek a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosításáról, a nemzetiségi
önkormányzatok bevételeivel, kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról, a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségekről,
a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával és kötelezettségvállalásaival kapcsolatos szabályokról.
A megállapodásokat a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei is felülvizsgálják.
Az együttműködési megállapodásokban rögzített feltételek a jogszabályi előírásoknak megfelelnek. A nemzetiségi
önkormányzatok képviselő-testületeinek működési, gazdálkodási feladatainak ellátása a Közös Önkormányzati
Hivatalban biztosítottak. Javaslom a T. Képviselő-testületnek a megállapodások változatlan feltételek melletti
hatályban tartását.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 80. § (2) bekezdése értelmében Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával, valamint
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 2015. január 5. napján kötött - 633/2014.(XII. 18.) Gye.
Kt. és 634/2014. (XII. 18.) Gye. Kt. határozataival jóváhagyott - együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta,
melyeket változatlan feltételekkel továbbra is hatályban kíván tartani.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közszolgáltatási szerződés létesítése közfeladatok ellátására (2. forduló)
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2016. november 24-i ülésének 9. napirendjében tárgyalta először az egyes közfeladatok
ellátására közszolgáltatási szerződés létesítésének kérdését. (Az előterjesztés itt olvasható el:
http://www.gyomaendrod.hu/file/219423/VqYkWS7mk8y2EkG6)
Az előterjesztés négy önkormányzati közfeladat, a közparkok és egyéb közterületek kialakítási és fenntartási,
továbbá a zöldterület kezelési, a köztemető üzemeltetési, a sportlétesítmények üzemeltetési és a városháza
takarítási feladatát kívánja az EU jogi terminológia szerinti általános érdekű gazdasági szolgáltatás keretében ellátni.
Ennek lényege, hogy a feltételek fennállása esetén a közszolgáltatással megbízott részére ellentételezés nyújtható,
ami nem minősül versenytorzító állami támogatásnak.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése értelmében a Szerződések más rendelkezése hiányában - a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami
forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk
termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok
közötti kereskedelmet.
Ennek elkerülése érdekében, ahogy azt a novemberi előterjesztés is tartalmazza, a szerződés-tervezetet
megküldtük Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának.
A 37 /2011. (III. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a TVI megvizsgálta a 2016. november 22-én, majd
a munkatársaink közötti egyeztetést követően 2016. november 30-án elektronikus úton érkezett, a Gyomaendrőd
Város önkormányzata és a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. között kötendő közszolgáltatási szerződés
tervezetét (a továbbiakban: tervezet) és az alábbiakat állapította meg:
A tervezet alapján nyújtható támogatás közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül, és összeegyeztethető az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott
állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2011/21/EU bizottsági határozati (a továbbiakban: 2011/21/EU
bizottsági határozat) rendelkezéseivel.
A tervezet a közszolgáltatásért járó ellentételezésre vonatkozó szabályozás tekintetében összhangban van a
2012/21/EU bizottsági határozat rendelkezéseivel.
A támogatás tehát abban az esetben minősül közszolgáltatásért járó ellentételezésnek, ha a kedvezményezettet
hivatalos aktussal bízták meg az általános gazdasági érdekű szolgáltatás működtetésével. A hivatalos megbízási
aktusnak tartalmaznia kell a) a közszolgáltatási kötelezettség tartalmát és időtartamát, b) az érintett vállalkozás és
terület megnevezését, e) a vállalkozásnak biztosított kizárólagos vagy különleges jogok jellegét, d) az ellentételezés
kiszámításának, ellenőrzésének és felülvizsgálatának paramétereit, e) a túlkompenzáció elkerülésére és a
visszafizetésre vonatkozó intézkedéseket, valamint f) hivatkozást a 2012/ 21/EU bizottsági határozatra. Ennek a
döntés és szerződés tervezetünk megfelel.
Időközben elvégeztük az ellentételezés mértékének meghatározáshoz szükséges további adat pontosításokat és
számításokat. Így:
a) az ellentételezés kiszámításának alapjául szolgáló feltételeket és műszaki paramétereket igyekeztünk
tárgyilagosan, a gazdasági társaságunk reális kapacitásvállalási képességére is tekintettel, átlátható módon
megállapítani,
b) a szükséges ellentételezés mértékét, többszöri adatbekéréssel, azon költségek elemzésével, és egyéb
összehasonlító számításokkal igyekeztünk megállapítani, amelyet egy átlagos, jól vezetett és a közszolgáltatási
követelmények kielégítéséhez szükséges eszközökkel megfelelően felszerelt vállalkozásnál e kötelezettségek
teljesítésekor felmerülnének,
c) az ellentételezés kiszámításakor törekedtünk arra, hogy az ellentételezés ne haladja meg a közszolgáltatási
kötelezettségek végrehajtása során felmerülő költségek egészben vagy részben való fedezéséhez szükséges
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mértéket, figyelembe véve a kapcsolódó bevételeket és az ésszerű nyereséget is.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Zöldpark nonprofit Kft. általános gazdasági érdekű szolgáltatás elvégzésére történő megbízása, és az ezzel
kapcsolatos szerződéskötés előtt szükséges még a megbízás jogi alapját biztosító a helyi joganyag harmonizálása.
A köztemetőkről és temetkezésrendjéről, a közterületek rendjéről és köztisztaságról és a sportról szóló rendeleteket
szükséges kiegészíteni, illetve módosítani a közszolgáltatási feladat ellátás normatív aktusa biztosítása érdekében.
A sportról szóló rendelet módosítására a 2017. évi támogatási alapok pályázati kiírása napirend keretében kerül sor.
A módosító rendelet szabályozza az önkormányzati köztemetők üzemeltetési formáját és annak finanszírozási
módját, érvényesíti garantált bérminimum változás generálta közvetlen költségeket az árakban. Egy új alcím
beiktatásával szabályozza a zöldterület és parkfenntartással összefüggő feladatok ellátásának üzemeltetési formáját
és annak finanszírozási módját.
Hatásvizsgálat:
1. A módosításnak gazdasági, költségvetési hatása: nem releváns, mert a támogatások mértékét nem, csak azok
nyújtásának és elszámolásának feltételeit szabályozza.
2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei: nem ismertek.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: feloldja a
tervezett feladat ellátási mód és a rendeletek között várható ellentmondást, egyértelmű jogi helyzetet teremt egyes
jogtechnikai kérdésekben.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a módosítás
többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez.
A közszolgáltatási feladatellátást érintő önkormányzati rendeltek módosításáról szóló .../2017. (...) önkormányzati
rendelet-tervezet
Általános indokolása
A jogalkotásról szóló törvény és az Európai Unió működéséről szóló szerződés követelménye, de egyébként
általános társadalmi elvárás, hogy a jogszabályok egymással harmonizáltak legyenek, a közfeladatok ellátásnak
módja átlátható legyen.
Részletes indokolás
Az 1-3. § indokolása:
Szabályozza az önkormányzati köztemetők üzemeltetési formáját és annak finanszírozási módját.
A 4. § indokolása
A garantált bérminimum változás generálta közvetlen költségek érvényesítése az árakban.
Az 5-6. § indokolása
Egy új alcím beiktatásával szabályozza a zöldterület és parkfenntartással összefüggő feladatok ellátása üzemeltetési
formáját és annak finanszírozási módját.
A 7. § indokolása:
Rendelkezik a módosító rendelet hatályba lépésének és hatályvesztésének napjáról.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Miniszterelnökség Támogatást Vizsgáló Irodájának állásfoglalására figyelemmel a közszolgáltatási szerződést
megalapozó döntés célszerű kiegészíteni azokkal a biztosítékokkal, amelyek garantálják az EU normáknak való
hosszú távú megfelelést.
Ezért a döntési javaslat kérje fel a polgármestert, hogy a 37 /2011. (III. 22.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése
alapján minden év március 30-ig, a megelőző évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott
támogatásokról, készítsen beszámolót az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter számára a 37
/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal.
Kérje fel a Jegyzőt, hogy alakítson ki olyan adatszolgáltatási, monitoring és ellenőrzési rendszert, amely alapján
folyamatosan ellenőrizni tudja a túlkompenzáció elkerülését, továbbá biztosítja a kedvezményezett minden, a
közszolgáltatásért járó ellentételezés jogcímen nyújtott támogatásához kapcsolódó iratának, az odaítélést követő 10
évig történő őrzését és helyszíni betekinthetőségét.
Kérem a döntési javaslatok megvitatást és elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
46

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Közszolgáltatási feladatellátást érintő önkormányzati rendeltek módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
../2017. (…) önkormányzati rendelet
közszolgáltatási feladatellátást érintő önkormányzati rendeltek módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
1. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Tem. Ör.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (2) A köztemetők és létesítményeik üzemeltetésére, fenntartására, valamint a temetkezésekhez kapcsolódó
egyéb tevékenységek ellátására az Önkormányzat az üzemeltetővel kegyeleti közszolgáltatási szerződés köt, amely
tartalmazza az üzemeltető által ellátott feladatok finanszírozásának kereteit is. Az egyes üzemeltetési feladatok
részletes tartalmát a kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozza meg.”
2. § Az Tem. Ör. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés alapján az üzemeltető részére nyújtott ellentételezés az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes
vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról
szóló, 2011. december 20i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) (a továbbiakban: 2012/21/EU
bizottsági határozat) szabályai szerint nyújtható.”
3. § Az Tem. Ör. 21. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) Az 5. § (2a) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az
általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2012/21/EU bizottsági határozat
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
4. § Az Tem. Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 18/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása
5. § A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 18/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Közter. Ör.) a következő „2a Zöldterület és parkfenntartással összefüggő feladatok ellátása” alcímmel
egészül ki:
„2a Zöldterület és parkfenntartással összefüggő feladatok ellátása
11/B. § (1) A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.)
ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó és az 1. mellékletben meghatározott
közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek és parkok fenntartásáról Gyomaendrőd Város
Önkormányzata gondoskodik az 1. függelékben megnevezett közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés
keretében. Az egyes közterület fenntartási feladatok részletes tartalmát a közszolgáltatási szerződés határozza meg.
(2) A közszolgáltatónak a közparkok és közterületek fenntartásával, zöldterület kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatási feladatai:
a) Fák metszése, gondozása, kivágása, ültetése, fasebészeti kezelések
b) Cserjemetszés, cserjeápolás, ültetés
c) Sövénynyírás
d) Gyepfelületek gondozása és fenntartása, új gyepfelület kialakítása
e) Virágágyak, planténerek valamint virágtartók beültetése és gondozása
f) Egyéb növényápolási munkák
g) Növényvédelem
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h) Zöldfelület takarítás
i) Lomb összegyűjtése, elszállítása
j) Szökőkutak üzemeltetése
k) Köztéri szobrok állapotának figyelemmel kísérése, tisztítása
l) Park területeken a kavicsos, zúzalékos és térkő burkolatok takarítása, gyommentesítése
m) Síkosság-mentesítés, hó eltakarítás
n) Zászlózás
(3) Az (1) bekezdés alapján az üzemeltető részére nyújtott ellentételezés az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes
vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról
szóló, 2011. december 20i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) (a továbbiakban: 2012/21/EU
bizottsági határozat) szabályai szerint nyújtható.”
6. § Az Közter. Ör. a következő 24. §-al egészül ki:
„24. § (1) A 11/B. § (2) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az
általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2012/21/EU bizottsági határozat
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
3. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2017. (...) önkormányzati rendelethez
[1. melléklet a 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez]
Köztemető fenntartási, üzemeltetési és szolgáltatási díjtételek
A
1
Temető fenntartási hozzájárulás
2.500
2
Egyéb temető-üzemeltetési szolgáltatási díjak
3
Ravatalozó bérlet
20.000
4
Hűtőszekrény használata (Ft/nap)
2.500
5
Sírásás (egyszemélyes normál)
14.000
6
Sírásás (egyszemélyes mélyített)
20.000
7
Sírásás (gyermek sírhely)
6.000
8
Sírásás (urna sírhely)
6.000
9
Ügyintézés
2.000
10
Exhumálás során normál sír nyitása
17.000
11
Exhumálás során mélyített sír nyitása
20.000
12
Exhumálás
12.000
13
Sírhelyek árai
14
Egyszemélyes normál sírhely 25 évre
14.500
15
Kétszemélyes normál sírhely 25 évre
29.000
16
Egyszemélyes mélyített 25 évre
19.000
17
Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre
38.000
18
Gyermeksírhely 25 évre
10.000
19
Urnasírhely 25 évre
10.000
20
Urnafülke 15 évre
16.500
21
Egyszemélyes sírbolt 60 évre
72.000
22
Kétszemélyes sírbolt 60 évre
104.000
23
Háromszemélyes sírbolt 60 évre
144.000
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
1. döntési javaslat
"Közszolgáltatási feladat ellátási szerződés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közszolgáltatás
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Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a 100%-os tulajdonában álló Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságát, mint a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján a
közszolgáltatásért járó ellentételezés kedvezményezettjét, hogy 2017. január 1-étől 10 éves időtartam alatt lássa el:
a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 2. pontja szerinti a
közparkok és egyéb közterületek kialakítási és fenntartási, továbbá a zöldterület kezelési,
b) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 2. pontja szerinti
köztemető üzemeltetési,
c) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 15. pontja szerint a
sport és ifjúsági ügyek keretében a sportlétesítmények fenntartási és üzemeltetési,
d) az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrehozott közös önkormányzati
hivatal létrehozása és fenntartása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 84. §
(1) bekezdésében foglalt kötelezettséghez kapcsolódó közfeladatokat
a következő szerződés-tervezetben foglalt tartalommal.
„KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
(Tervezet)
A közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület kezelésével, a köztemetők fenntartásával és
üzemeltetési feladatai ellátásával, sportlétesítmények üzemeltetési valamint az önkormányzati hivatal
takarítási feladataival kapcsolatos közfeladatok ellátására
A szerződés egyrészről létrejött
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képviseli: Toldi Balázs polgármester
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
PIR azonosítója: 725525,
adószáma: 15725527-2-04
továbbiakban: „Önkormányzat”,
másrészről
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseli: Dinya József ügyvezető
5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi út 2.,
cégjegyzékszám: 04-09-008715,
adószám: 14596421-2-04,
továbbiakban: „Közszolgáltató”
együttesen: Szerződő felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Előzmények
1.1 Az Önkormányzat kötelező közfeladata:
1.1.1 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása a zöldterület kezeléssel;
1.1.2 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott köztemető kialakítása és fenntartása, továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 6. § (3) bekezdésében meghatározott üzemeltetési feladatok ellátása;
1.1.3 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 15. pontjában foglalt
sport és ifjúsági ügyek keretében a sportlétesítmények fenntartása és üzemeltetése.
1.1.4 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése szerint, az
önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrehozott közös önkormányzati hivatal
létrehozása és fenntartása.
1.2 Az 1.1 pontban foglalt kötelező önkormányzati közfeladatok teljesítése céljából az Önkormányzat a 100%-os
tulajdonában lévő Közszolgáltatót alapította, amely alkalmas a közszolgáltatási feladatok ellátására.
1.3 Az Önkormányzat a Közszolgáltató 1.2 pontban foglalt alkalmasságára tekintettel …/2016. (XII…) Gye. Kt.
határozat jelzésű normatív aktusával utasította annak ügyvezetését az 1.1 pontban rögzített közfeladatok ellátására.
1.4 Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen okiratban foglalt Szerződés a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 9. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezések alapján nem minősül közbeszerzési eljárás-köteles
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ügyletkötésnek, mert
a) a Közszolgáltató egyszemélyes korlátolt felelősségű gazdasági társaság formájában kizárólag az Önkormányzat
ajánlatkérő tulajdonában van, és az Önkormányzat a Közszolgáltató ügyvezetési jellegű feladatainak ellátását
illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos
döntéseinek alapvető befolyásolására;
b) a Közszolgáltató nyilatkozott arról, hogy a szerződéskötést követő üzleti évben várható nettó árbevételének
legalább 80%-a a tulajdonos ajánlatkérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik.
2. A Szerződés tartama és hatálya
2.1. Az Önkormányzat a Közszolgáltatót megbízza a település közigazgatási területén az 1.1 pontban rögzített
közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület kezelésével; az Önkormányzat köztemetőinek
fenntartásával és üzemeltetési feladatai ellátásával; továbbá a Varga Lajos Sportcsarnok és műfüves pálya
sportlétesítmény üzemeltetési feladatainak ellátásával (a továbbiakban: „Közszolgáltatás”)
2.2. Közszolgáltató vállalja, hogy a Közszolgáltatást folyamatosan, teljes körűen, a hatályban lévő jogszabályi
előírások maradéktalan betartása mellett teljesíti.
2.3. Szerződő felek a szerződést 2017. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig tartó időtartamra kötik meg.
3. A Közszolgáltató feladatainak meghatározása
3.1 Közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület kezelésével kapcsolatos Közszolgáltatások köre:
a)
Fák metszése, gondozása, kivágása, ültetése, fasebészeti kezelések
b) Cserjemetszés, cserjeápolás, ültetés
c)
Sövénynyírás
d) Gyepfelületek gondozása és fenntartása, új gyepfelület kialakítása
e)
Virágágyak, planténerek valamint virágtartók beültetése és gondozása
f)
Egyéb növényápolási munkák
g) Növényvédelem
h) Zöldfelület takarítás
i)
Lomb összegyűjtése, elszállítása
j)
Szökőkutak üzemeltetése
k)
Köztéri szobrok állapotának figyelemmel kísérése, tisztítása
l)
Park területeken a kavicsos, zúzalékos és térkő burkolatok takarítása, gyommentesítése, felújítása
m) Síkosság-mentesítés, hó eltakarítás
n) Zászlózás
3.2. Önkormányzat köztemetőinek fenntartási és üzemeltetési feladatai.
3.2.1 A Közszolgáltató a használatába adott, gyomaendrődi 3750 hrsz alatt bejegyzett 6 ha 346 m2 területű, valamint
az 5168/7 hrsz. alatt bejegyzett 6 ha 5906 m2 területű, köztemető ingatlanvagyon fenntartása és üzemeltetése az
következő feladatok ellátásával:
a) építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, közcélú zöldterületek karbantartása,
gondozása,
b) temetkezési üzemeltetői szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézői feladatok lebonyolítása,
c) ravatalozó takarítása,
d) ravatalozó nyitása, zárása,
e) sírhelyek nyilvántartásának vezetése,
f) elhunytak hűtése,
g) sírnyitás és sírásás
h) utak, árkok, közművek tisztán tartása
3.2.2 A Közszolgáltató a Szerződés 1. mellékletét képező, kihelyezett házipénztári és pénzkezelési szabályzat
szerint beszedi a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletében részletezett, üzemeltetéshez kapcsolódó bevételeket az Önkormányzat nevében és elszámol az
Önkormányzat felé.
3.3. A Varga Lajos Sportcsarnok sportlétesítmény üzemeltetési feladatainak köre.
3.3.1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Gyomaendrődi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által 30005/14379/2016.
szám alatt 2016.11.09. napján kiadott e-hiteles tulajdoni lap másolat szerint Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám alatt lévő 1587 hrsz-ú,
2471 m2 alapterületű felülépítményes ingatlan, természetben a Varga Lajos Városi Sportcsarnok (a továbbiakban:
Sportcsarnok), továbbá a 30005/14380/2016. szám alatt 2016.11.09. napján kiadott e-hiteles tulajdoni lap másolat
szerint a belterület 1099 hrsz-ú, ingatlanon lévő 924 m2 alapterületű műfüves pálya.
3.3.2 Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy az ingatlanhoz tartoznak a Sportcsarnok vagyonleltárában szereplő
berendezések és felszerelések a szerződés 2. melléklete szerint.
3.3.3 A Közszolgáltató gondoskodik az ingatlan őrzéséről, takarításáról, napi karbantartási feladatairól, valamint
nyitva tartásáról és a létesítmény sportszakmai és egyéb közösségi szolgáltatásai biztosításáról a következők
szerint:
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a) napi takarítás, nagytakarítás, rendezvények utáni eseti takarítás, a létesítmények tisztálkodási és higiénia
felszereléssel való ellátása,
b) az ingatlan előtti kültérnek a közútig, továbbá sétányig terjedő szakaszának rendben és tisztán tartása, a
zöldfelület illetve a fák és bokrok gondozása,
c) a létesítmény:
ca) nyitása, zárása,
cb) vendégeinek beléptetése,
cc) a tárgyi eszközeinek felügyelete,
cd) a szándékos vagy gondatlan károkozásának megakadályozása,
ce) rongálása, továbbá rendezvénye során történt rendbontás esetén a szükséges elhárítási, rendvédelmi és jogi
lépések megtétele,
d) nyitvatartási időben folyamatos gondnoki jelenlét biztosítása, üzemidőn kívül automata riasztási rendszer
üzemeltetése a létesítmény őrzése érdekében,
e) eseti és éves karbantartási munkálatok, azaz olyan rendeltetésszerű használatot biztosító állagmegóvási
feladatok elvégzése, amelyek nem minősülnek felújításnak vagy beruházásnak,
f) a létesítményt rendszeresen vagy alkalmanként igénybevevők szolgáltatási igényeinek rögzítése, koordinálása és
sportszakmai kiszolgálása a következő prioritásokkal:
fa) hétköznap délelőtt és kora délután elsősorban a közoktatási intézmények testnevelési óráihoz,
fb) hétköznap késő délután elsősorban a sportági szakszövetségek tagszervezetei edzéseihez,
fc) hétköznap és hétvégén este az amatőr és rekreációs célú sportrendezvényekhez,
fc) hétvégén napközben a sportági szakszövetségek tagszervezetei versenysport rendezvényeihez,
fd) az előzőekre figyelemmel rendelkezésre álló szabad időkeretben az egyéb közösségi, kulturális és szórakoztató
programokhoz
g) sporteseményeken az eredményjelző berendezés kezelése
3.4 Az 1.1.4 pontban foglalt Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám
alatt található központi hivatali épületének takarítása.
3.5 A Közszolgáltató használatába adott ingatlan nyilvántartási értéke szerinti kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
3.6. A Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak részletes műszaki tartalmát a szerződés 4. melléklete
tartalmazza.
4. A Közszolgáltató kötelezettségei és jogosultságai
4.1. A Közszolgáltató kijelenti, hogy a Közszolgáltatások biztonságos ellátásához a személyi-, tárgyi- és vagyoni
feltételekkel, valamint a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.
4.2. A Közszolgáltató kijelenti, hogy a Közszolgáltatások ellátására rendelkezik a szükséges mennyiségű és
minőségű járművel, géppel, eszközzel, berendezéssel, valamint a szükséges létszámú és képzettségű
szakemberrel. Rendelkezik továbbá felelősségbiztosítással, a jelen szerződés alapján létrejött jogviszony
fennállásának idejére.
4.3. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben nevesített Közszolgáltatás ellátásához, és
biztonságosan bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket, beruházásokat és karbantartásokat a saját
költségén haladéktalanul elvégzi, amelynek az adott Közszolgáltatásra vetített költségeit a jogszabályban
meghatározott módon a Közszolgáltatás ellentételezésében érvényesítheti.
4.4.
Közszolgáltató vállalja, hogy mivel a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, a
közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve mutatja ki belső számláiban, a költségek
és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei
magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő
tőkemegtérülést.
4.5. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes pénzügyi és szakmai beszámolót
készíteni (a továbbiakban: „Beszámoló”), és azt a tárgyévet követő év május 31-ig az Önkormányzatnak benyújtani.
4.6 A Közszolgáltató a bevételek, költségek és ráfordítások, továbbá az egyes tevékenységek eredményét az 5.
melléklet szerinti adattartalommal mutatja be.
4.7. A Közszolgáltató a Közszolgáltatás részeként telefonos ügyfélszolgálati tevékenységet biztosít a
Közszolgáltatás igénybe vevői számára. Az ügyfélszolgálati tevékenység során a Közszolgáltató a megrendelések,
kifogások, panaszok kezelése során betartja a hatályos jogszabályi rendelkezéseket.
4.8. A Közszolgáltató a szerződés alapján jogosult az 3.2.1. és 3.3.1 pontokban meghatározott önkormányzati
vagyon birtoklására és használatára.
4.9. A Közszolgáltató a használatában lévő önkormányzati vagyont rendeltetésének megfelelően használhatja. A
Közszolgáltató felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használat
következménye.
4.10. A Közszolgáltató köteles a vagyontárgyak műszaki állagát a jó gazda gondosságával biztosítani. A
vagyontárgyak fenntartásának költségei az Önkormányzatot terhelik. Ennek keretében a Közszolgáltatónak az alábbi
kötelezettségei állnak fenn:
a) kezdeményezi az ingatlan funkciójának megfelelő karbantartását, gondoskodik az ingatlan megbízható
üzemeltetéséről, a víz-, az energia és egyéb épületgépészeti rendszerek működőképességéről, az épületek
takarításáról (ide értve a napi műszaki feladatokat és karbantartást, a víz-, az energia és más közmű-ellátást, a
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közegészségügyi feladatok ellátásának biztosítását), valamint a vagyonvédelem megvalósítását;
b) viseli a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátásából fakadó terheket és a közterheket, valamint a szerződés
időtartama alatt keletkezett, másra át nem hárítható károkat. Ezzel összefüggésben a Közszolgáltató köteles az
Önkormányzatot tájékoztatni a dologban beállt károkról és a fenyegető kárveszélyről.
4.11. A Közszolgáltató köteles az önkormányzati vagyont illetően – az állag-, a környezet védelme érdekében és az
önkormányzati vagyon használatából adódó minden egyéb esetben – a vonatkozó jogszabályok, szabványok
hatósági, szakhatósági és műszaki előírások (így különösen: a közegészségügyi, a tűzvédelmi és munkavédelmi
előírások) szerint eljárni. A Közszolgáltató az átadott vagyon használata során köteles a jelen szerződésben reá
háruló kötelezettségeket megtartani.
4.12. A Közszolgáltató köteles az üzemeltetéssel járó adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének eleget
tenni, valamint felel az adatok hitelességéért és naprakész állapotáért.
4.13. A Közszolgáltató köteles a használatában lévő vagyonnal folyamatosan elszámolni, a tárgyévben hatályos
önkormányzati vagyonrendelet, a számviteli törvény, valamint az önkormányzati vagyonnyilvántartás szabályai
szerint. A Közszolgáltató az önkormányzati vagyon tárgyairól elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely
tételesen tartalmazza ezen eszközök könyvszerinti bruttó- és nettó értékét, az amortizáció összegét, az azokban
bekövetkezett változásokat.
4.14. A Közszolgáltató köteles azonnal írásban bejelenteni az Önkormányzatnak, ha:
a) köztartozása esedékessége több mint 1 hónapja lejárt,
b) az általa használt önkormányzati vagyon összértékében bekövetkezett 10 %-os mértéket meghaladó
csökkenésről szerez tudomást,
c) a használt önkormányzati vagyonban súlyos környezeti veszélyeztetés alakul ki,
d) a használt önkormányzati vagyonnal kapcsolatban az Önkormányzat beavatkozását igénylő természeti és
környezeti károkozás történt, vagy egyéb, az önkormányzati vagyont érintő veszélyhelyzet következett be.
4.15. Szerződő felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a jelen szerződés tárgyát képező ingó- és
ingatlanvagyon tekintetében vezetékes víz, tűz, elemi, katasztrófa és személyi kár kockázatokról szóló vagyon- és
felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik.
5. Az Önkormányzat kötelezettségei és jogosultságai
5.1. Az Önkormányzat a Közszolgáltató részére kizárólagos közszolgáltatói jogot biztosít a Közszolgáltatás
ellátására.
5.2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben nevesített Közszolgáltatás hatékony és
folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információkat megadja, továbbá elősegíti a
Közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek összehangolását.
5.3. Az Önkormányzat az esetlegesen hozzá érkező panaszokat, kifogásokat haladéktalanul továbbítja a
Közszolgáltató felé. Az ilyen jellegű panaszok, kifogások kivizsgálásáról, a megtett intézkedésekről Közszolgáltató
30 napon belül tájékoztatja az Önkormányzatot.
6. A Szerződésben foglalt feladatok ellátásának tárgyi és pénzügyi feltételei
6.1. A közfeladat ellátásért a Közszolgáltatónak nyújtott ellentételezés:
6.1.1 A Közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatás (a továbbiakban: Ellentételezés) mértékét a
6. melléklet részletei.
6.1.2 A támogatás (a továbbiakban: Ellentételezés) mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kerül
megállapításra. Az Ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a
közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek
különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű
profitot is.
6.1.3 Amennyiben a Támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a
2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a
többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének
paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes
közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőke-megtérülést. E költségekre nem adható
ellentételezés.
6.1.4 Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget
meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a
túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció
átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből. A
kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági
határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.
7. A szerződés teljesítésének ellenőrzése
7.1. A felek által megbízott személyek a szerződés teljesítését évente minden év január hónapjában felülvizsgálják
és a szerződés esetleges módosítására javaslatot tesznek.
7.2. A Közszolgáltató köteles üzleti tervét (szükség esetében aktualizált üzleti terv) a tárgyévet megelőző év
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mérlegbeszámolójával egyidejűleg legkésőbb minden év április 15-ig az Önkormányzat elé terjeszteni.
7.3. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységét valamint a
Közszolgáltatót terhelő kötelezettségek rendszeres és folyamatos betartását. Ennek során az Önkormányzat
jogosult adatokat, dokumentumokat bekérni a Közszolgáltatótól, és helyszíni ellenőrzést folytatni az Mötv. 119. §
alapján.
8. A szerződés megszűnése
8.1. A szerződés megszűnik:
8.1.1. Rendes felmondással indoklási kötelezettség nélkül, annak közlésétől számított 90 nap elteltével.
8.1.2. Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha:
a) a közszolgáltatás szerződésben meghatározott célja lehetetlenné vált,
b) a Közszolgáltató, a szerződés keretében a közszolgáltatás megvalósításához szükséges, vagyontárgyakat
rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja, illetve hasznosítja, vagy pedig egyébként fennáll
a veszély, hogy azokat a Közszolgáltató a szerződés lejártát követően nem tudja a szerződésben meghatározott
állapotban visszaadni,
c) az Önkormányzat vagy a Közszolgáltató a szerződésben, illetve a jogszabályokban meghatározott
kötelezettségeit súlyosan megszegi.
8.2. A szerződés megszűnése esetén a Közszolgáltató köteles átadás-átvételi eljárás útján, az általa használt
önkormányzati vagyonnal tételesen, a közszolgáltatási feladat ellátásról pedig teljeskörűen pénzügyileg is
elszámolni.
9. Egyéb rendelkezések
9.1. A 6.1 szerinti Ellentételezés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az
általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat
(HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) (a továbbiakban: ÁGÉSZ) hatálya alá tartozik, mert:
9.1.1. az Önkormányzat a Közszolgáltatót az 1.3. pontban foglalt normatív aktusával ténylegesen közszolgáltatási
kötelezettségnek vetette alá, és e kötelezettséget a 4. melléklet szerinti műszaki tartalom szerint egyértelműen
meghatározta,
9.1.2. az ellentételezés kiszámításának alapjául szolgáló feltételeket tárgyilagos és átlátható módon előzetesen
állapította meg a 6. melléklet szerint,
9.1.3. a 6. mellékletben foglalt mértékű ellentételezés nem haladja meg a közszolgáltatási kötelezettségek
végrehajtása során felmerülő költségek egészben vagy részben való fedezéséhez szükséges mértéket, figyelemmel
az érintett bevételekre és az ésszerű nyereségre,
9.1.4. az 1.4 pont szerint kiválasztott Közszolgáltatónak nyújtott szükséges mértékű ellentételezés azon költségek
elemzése alapján került megállapításra, amelyek egy átlagos, jól vezetett és a szükséges eszközökkel megfelelően
felszerelt vállalkozásnál felmerülnének.
9.2. A 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikke értelmében a feleket 10 éves iratmegőrzési kötelezettség terheli.
9.3. A Közszolgáltató éves közszolgáltatási beszámolót készít, melyet az üzleti beszámolójának elfogadását követő
30 napon belül nyújt be. A közszolgáltatási beszámoló tartalmazza a Rendelet 4. § (5) bekezdésében előírt tartalmi
elemeket, valamint az Önkormányzat által nyújtott Díjkompenzáció tételes éves elszámolását (a továbbiakban: Éves
elszámolás). Ennek elfogadásával az Önkormányzat igazolja a Közszolgáltatási tevékenység elvégzését.
9.4. A szerződésre az Mötv., a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
9.5. A szerződés 4 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező tartalommal készült, amelyet a
szerződő felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak.
Gyomaendrőd, 2017. január.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviseli: Toldi Balázs
polgármester

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Képviseli: Dinya József
ügyvezető

Jogilag ellenjegyzem:
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………………………………
dr. Uhrin Anna
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

……………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
Mellékletek:
1. Kihelyezett Önkormányzati házipénztár pénzkezelési szabályzata [3.2.2.]
2. Sportcsarnok és műfüves pálya önkormányzati vagyonleltárban lévő tartozékai, berendezései és felszerelései
[3.3.2.]
3. Használatba adott ingatlanok nyilvántartási értéke szerinti kimutatás [3.5.]
4. A Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak részletes műszaki tartalma [3.6.]
5. Beszámoló szerkezete [4.6.]
6. A Közszolgáltatás ellentételezésének részletes kimutatása [6.1.1.]
1. melléklet
Kihelyezett házipénztár pénzkezelési szabályzat
Kihelyezett házipénztárként kerül 2017. január 1.-től kijelölésre a Közszolgáltató telephelyének irodahelyiségében,
melynek keretében beszedi a temető üzemeltetési költségeit.
A temető üzemeltetési szolgáltatásokat és díjtételeit a „Köztemetőkről és a temetkezés rendjéről” szóló
önkormányzati rendelet tartalmazza.
A Közszolgáltató a beszedett díjakat az Önkormányzat nevében - más helyett történő számlakibocsájtás útján szedi be, melyet az Áfa törvény 160-162. §-a fogalmaz meg. Olyan szolgáltatásról van szó, ahol a tulajdonos, azaz
az Önkormányzat megbízza a temető üzemeltetéssel megbízott Kft-t a számla kiállítására, az összeg beszedésére,
majd az összeg Önkormányzat részére történő átadására. A szolgáltatás nem egyszeri, hanem folyamatos jellegű, a
bevallást és az adó befizetését természetesen az önkormányzat végzi, nem a számlakiállítással megbízott. A más
helyett kibocsátott számláknak külön számlasorszám tartományban kell szerepelniük, mint amelyben a
meghatalmazott Kft. saját teljesítéseinek számlái vannak. Az Önkormányzat a temetkezéssel kapcsolatos bevételek
és a készpénz feladások rögzítésére a POLISZ könyvelési program 250-es pénztár modulját biztosítja a Kft részére.
A pénztári tételek rögzítését a POLISZ rendszerhez biztosított segédlet alapján kell elvégezni. A pénztári
befizetéssel egyidejűleg a pénzmozgással kapcsolatos számlát rögzíteni kell a Polisz rendszerben, az adott
jogcímkód, szakfeladat és kormányzati funkció figyelembevételével.
Minden házipénztári befizetésről bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani, melyet a POLISZ rendszer a bevétel
jogcímének rögzítése után automatikusan előállít. A bevételi bizonylatokon a bizonylatszám sorszámozását a
POLISZ rendszer automatikusan biztosítja. A készpénzfizetési számlát a hozzátartozó ügyfél nevére kell kiállítani,
még abban az esetben is, ha más kegyeleti szolgáltató által történik a temetkezés. Ebben az esetben a szolgáltató
által bemutatott ügyfél által aláírt írásos megbízás csatolása szükséges. A bizonylatot - a bevételezett összeg
azonosságának igazolása céljából - a befizetővel alá kell íratni.
A pénz átvételét a bizonylaton a pénztárosnak aláírásával igazolni kell.
A bevételi pénztárbizonylat két példányban kerül nyomtatásra, melyből
a)
az első példány a könyvelés bizonylata, ezt a példányt a pénztári alapokmányokkal és a vonatkozó
pénztárjelentéssel együtt dossziéban lefűzve a könyvelés részére kell átadni,
b) a második példányt a befizető részére kell átadni.
A házipénztárból kifizetés nem teljesíthető, kiadásként csak a befolyt bevételek készpénzfeladása történhet. Minden
házipénztári készpénzfeladásról kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani melyet a POLISZ rendszer a kiadás
gazdasági eseményének rögzítése után automatikusan előállít. A kiadási bizonylatokon a bizonylatszám
sorszámozását a POLISZ rendszer automatikusan biztosítja. A kiadási pénztárbizonylathoz minden esetben csatolni
kell a banki alapbizonylatot.
A pénztárosnak minden pénztári napon a pénztári órák befejezésével pénztárzárást kell végeznie, melyet a napi
zárás alkalmával a POLISZ rendszer automatikusan állít elő. A pénztárosnak szabadsága illetve távolléte idejére a
helyettes részére át kell adnia a készpénzt, a szigorú számadású bizonylatokat, és a pénztárhelyiség kulcsait. A
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mindenkori pénztáros a POLISZ könyvelési rendszerben a házipénztárba saját jelszavának rögzítése után léphet be,
így a pénztári tételek rögzítése csak a jelszóval rendelkező pénztáros ill. helyettese útján történhet, a POLISZ így
biztosítja a zárt rendszert. Jelenleg 3 jelszó biztosítja a pénztári feladatok ellátását. A pénztár átadás-átvétele
esetében a pénztárosok az átadás-átvétel tényét a napi pénztárjelentésen rögzítik, melyet aláírásukkal
hitelesítenek.
A házipénztárban a pénztárzárlat után maximum 100.000 Ft záró pénzkészlet tartható. A pénztárkeretet meghaladó
összeget még a pénztárzárlat előtt – készpénzfeladás címen – be kell fizetni az önkormányzat Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 sz. számlájára.
A házipénztár bevételeit és
készpénzfeladásait valamint az azok alátámasztásául szolgáló alapbizonylatokat tartalmazó dossziét, továbbá a
számlák 3. példányát legkésőbb az adott hónapot követő hó 3. munkanapjáig a pénztáros köteles leadni, és azzal
elszámolni a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztálya felé.
A pénzkezeléssel megbízott dolgozó a kihelyezett pénztárat önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. Feladatai
közé tartozik a pénztárban tartott készpénz kezelése, megőrzése, valamint a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások
vezetése. A pénz megőrzésére az önkormányzat pénzkazettát biztosít.
2. melléklet
Sportcsarnok és műfüves sportpálya önkormányzati vagyonleltárban lévő tartozékai, berendezései és
felszerelései [3.3.2.]
Varga Lajos Sportcsarnok
a) Nagy értékű eszközök
Megnevezés
Vitrines szekrény-(szekrény+hírdetőtábla)
"Varga Lajos" emléktábla
Beépített szekrény 4 ajtós
Beépített ventilátor
Egészségügyi doboz
Falétra
Faligyűrű
Fapad az öltözőkben
Felemáskorlát
Férfi korlát
Férfi nyújtó
Gyakorló gerenda
Hangfal
Íróasztal
Írógépasztal
Kápás ló
Kápátlan ló
Korlátkocsi
Linóleum (tekercs)
Súlyzó 2 kg-os
Súlyzó 3 kg-os
Súlyzó 4 kg-os
Svédszekrény 5 részes
Szekrény 2 ajtós
Szemetes kuka
Szerény 4 ajtós
Telefon
Tornapad
Tornaszőnyeg 140x200x100
Tornaszőnyeg 140x400x100
Tűzoltó készülék 5 kg-os
Tűzoltó készülék halonnal
Ugródeszka
Zsámoly

Bruttó
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102 500,00 Ft
43 600,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft

Nettó

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mennyiség

1,00 Ft
1,00 Ft
4,00 Ft
2,00 Ft
1,00 Ft
1,00 Ft
1,00 Ft
18,00 Ft
2,00 Ft
1,00 Ft
1,00 Ft
2,00 Ft
8,00 Ft
2,00 Ft
1,00 Ft
1,00 Ft
1,00 Ft
1,00 Ft
10,00 Ft
36,00 Ft
16,00 Ft
22,00 Ft
5,00 Ft
1,00 Ft
2,00 Ft
2,00 Ft
1,00 Ft
10,00 Ft
6,00 Ft
3,00 Ft
4,00 Ft
1,00 Ft
1,00 Ft
20,00 Ft

b) Nagy értékű eszközök
Megnevezés
Önjáró padlósúroló automata FIMAP iMx50B Eco mód
Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése
Állva-ülve emelő+alapgép 15d
Aluminium létra
Beépített szekrény
Futószőnyeg
Hát+hasizomerősítő+alapgép 15d
Helio 7 állvány, létra 7m-es
Kézilabdakapu
Kosárlabda plexipalánk és rugó
Mell+hátizomerősítő+alapgép 15d
Padlószőnyeg
Párnázott tornagerenda
Telelux SH-M134 eredményhirdető berendez
Védőháló 27x7 m
Védőháló, 664 m2
Végtaghajlító+alapgép 15d
Ventillátor
Versenygyűrű+gyűrűkonzol

Bruttó
Nettó
Mennyiség
1 210 279,00 Ft
1 000 532,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
258 630,00 Ft
0,00 Ft
24 000,00 Ft
0,00 Ft
81 312,00 Ft
0,00 Ft
249 000,00 Ft
0,00 Ft
301 569,00 Ft
0,00 Ft
257 250,00 Ft
26 812,00 Ft
610 000,00 Ft
0,00 Ft
140 000,00 Ft
0,00 Ft
362 760,00 Ft
0,00 Ft
88 000,00 Ft
0,00 Ft
240 156,00 Ft
0,00 Ft
1 980 000,00 Ft
0,00 Ft
151 200,00 Ft
0,00 Ft
415 125,00 Ft
52 523,00 Ft
263 130,00 Ft
0,00 Ft
20 360,00 Ft
0,00 Ft
125 000,00 Ft
0,00 Ft

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Műfüves sportpálya
Megnevezés
SBR szinezett gumi
Palánkrendszer elemei
Kvarchomok
Palánkrendszer elemei
Műfű és kellékanyagai
Műzsaki ellenőrzés
Kézilabdakapu, alu. Hüvelyes, kültéri
Kézilabdaháló, egyedi
Végszámla kivitelezés
Összesen:
Palánk 1100x2500x18 mm
A-oszlop 1800 mm
B-oszlop 6000 mm
BKJ oszlop 6000 mm
BKD oszlop 6000 mm
BS oszlop 6000 mm
BTS oszlop
Labdafogó háló 22x3,9 m
Labdafogó háló 42x3,9 m

Mennyiség
Nettó érték
ÁFA
Bruttó érték
11088 kg
1264032
341289
1605321
1
2444750
660083
3104833
18480 kg
365904
98794
464698
1
2000250
540668
2540318
924 m2
2972276
802515
3774791
1
1023891
279151
1313042
2 db
164000
44280
208280
1 pár
20000
5400
25400
1
11446614
3090586
14537200
21701717
5862766
27573883
Palánkrendszer elemei
50 db
66 db
28 db
2 db
2 db
4 db
8 db
2 db
2 db

3. melléklet
Használatba adott ingatlanok nyilvántartási értéke szerinti kimutatás [3.4.]
a) 5168/7 hrsz. endrődi köztemető könyvszerinti nettó érték: 7.542.582,- Ft,
b) 3750 hrsz. gyomai köztemető könyvszerinti nettó érték: 9.341.451,- Ft.
c) 3748/2 hrsz. a gyomai temető bővítéséhez vásárolt terület könyvszerinti nettó érték: 1.484.400,- Ft.
d) 1587 hrsz. sportcsarnok könyvszerinti nettó érték: 75.270.741,-Ft,
e) 1099 hrsz. műfüves pálya könyvszerinti nettó érték: 6.814.365,-Ft
4. melléklet
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A Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak részletes műszaki tartalma [3.5.]
S.sz.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Megnevezés
Közparkok és egyéb közterületek
fenntartásával, zöldterület kezelésével
kapcsolatos közfeladatok
Fák metszése, gondozása, kivágása,
ültetése, fasebészeti kezelések
Cserjemetszés, cserjeápolás, ültetés
Sövénynyírás
Kner tér
Szabadság tér
Kolman ltp.
Kossuth Lajos út
Áchim utca
Bajcsy Zsilinszky út
Pásztor János utca
Hősök útja
Gyepfelületek gondozása és fenntartása,
új gyepfelület kialakítása
Kner tér
Szabadság tér
Református templom és Kis Bálint
Általános Iskola melletti terület
Sportcsarnok melletti terület a sétánnyal
Hősök útja (Fő út-Rákóczi út)
Wodianer Albert tér
Kossuth Lajos út
Vasútállomás előtti park
Pásztor János út (Fő út-Kossuth út közötti
szakasza)
Pásztor János tér
Fő út (aluljáró-Hősök útja közötti
szakasza)
Bajcsy-Fő út csomópont
Bajcsy Zs. út (Fő úttól a csempe
centrumig)
Erzsébet liget
Buszforduló (sportpálya)
Vásártéri ltp.
Damjanich tér

8.

Virágágyak, planténerek valamint
virágtartók beültetése és gondozása
Egyéb növényápolási munkák, oszlopra
helyezet cserepes virágok
Növényvédelem

9.

Zöldfelület takarítás

10.

Lomb összegyűjtése, elszállítása

11.

Szökőkutak üzemeltetése
Kner tér
Szabadság tér
Köztéri szobrok állapotának figyelemmel
kísérése, tisztítása
Kavicsos, zúzalékos és térkő burkolatok
takarítása, gyommentesítése, felújítása
park területen
Síkosság-mentesítés, hó eltakarítás

7.

12.
13.
14.

Mutatószám

Mennyiség

250 db/év

250 db

580 db/év
6 alkalom - 1 464 m
115 m
11 m
134 m
441 m
50 m
550 m
50 m
113 m

580 db
8 784 m

9 alkalom/év 82 314 m2

740 826 m2

1 600 m2
2 662 m2
2 390 m2
3 000 m2
804 m2
1 092 m2
7 700 m2
1 956 m2
8 200 m2
782 m2
4 800 m2
9 900 m2
853 m2
28 000 m2
925 m2
7 200 m2
450 m2

2 alkalom/év - 800 m2

1 600 m2

130 db

130 db

3 alkalom/év - 2 000 m2

6 000 m2

9 alkalom/év - 82 314 m2

3 alkalom/év - 67 876 m2
7 hó/év - 1440 üzemóra/hó
720 üzemóra
720 üzemóra
9 alkalom/év - 9 db
9 alkalom/év - 3870 m2
sétányok, buszmegállók, igatlanhoz
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740 826 m2

203 628 m2
10 080 üzemóra
81 db
34 830 m2
időjárástól függően

15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.

26.

nem csatlakozó gyalog utak
5 alkalom/év - 220 db

Zászlózás
Március 15.
Május 1.
Június 4.
Augusztus 20.
Október 23.
Önkormányzati köztemetők fenntartási
és üzemeltetési feladatai
Építmények, közművek, utak, árkok,
egyéb tárgyi és infrastrukturális
létesítmények, közcélú zöldterületek
karbantartása, gondozása

Endrőd
15 alkalom/év - 43 500 m2
Gyoma
15 alkalom/év - 59 900 m2
Temetkezési üzemeltetői szolgáltatáshoz 1 fő temetkezés szolgáltatási ügyintéző
kapcsolódó ügyintézői feladatok
2óra/nap
- sírhelyek nyílvántartása
1 fő gazdasági ügyintéző
- karbantartási, zölterület gondozási
1 óra/nap
feladatok irányítása
- üzemelést végző dolgozókkal
1 fő műszaki irányító
kapcsolatos adminisztrációs feladatok
1 óra/nap
Ravatalozó takarítása
Endrőd: 112 m2
Gyoma: 131 m2
1 fő 4 óra
(80 óra * 12 hónap)

Ravatalozó nyitása, zárása,
ügyfélszolgálati feladatok ellátása
temetési szertartásokkor a temetkezési
szolgáltatókkal, búcsúztató
szertartásvezetőkkel és családtagokkal
Elhunytak hűtése

Hűtő 1: 8700 óra/év
Hűtő 2: 8700 óra/év
db/év

Sírnyitás és sírásás
Varga Lajos Sportcsarnok és műfüves
pálya sportlétesítmény üzemeltetési
feladatai
Takarítás
a) napi takarítás
b) nagytakarítás
c) rendezvények utáni eseti takarítás

155 m2 * 1 alkalom nap
1473 m2 * 1 alkalom/hét
1473 m2 * 8 alkalom/év

A létesítmény:
a) nyitása, zárása,
b) vendégeinek beléptetése,
c) a tárgyi eszközeinek felügyelete,
d) a szándékos vagy gondatlan
károkozásának megakadályozása,
e) rongálása, továbbá rendezvénye során
történt rendbontás esetén a szükséges
elhárítási, rendvédelmi és jogi lépések
megtétele,
f) Nyitvatartási időben folyamatos
gondnoki jelenlét biztosítása
g) a létesítmény tisztálkodási és higiénia
felszereléssel való ellátása
h) a létesítményt rendszeresen vagy
alkalmanként igénybevevők szolgáltatási
igényeinek rögzítése, koordinálása és
sportszakmai kiszolgálása
i) sporteseményeken az eredményjelző
berendezés beüzemelése, üzembe
tartása
Eseti és éves karbantartási munkálatok,
azaz olyan rendeltetésszerű használatot
biztosító állagmegóvási feladatok
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1 100 db

103 400 m2

960 óra/év

243 m2
960 óra/év

17 400 óra/év

1 473 m2

1 fő gondnok/nap
(160 óra * 12 hónap)

1 920 óra/év

1 fő karbantartó 1 óra/nap
(20 óra * 12 hónap)

240 óra/év

27.

28.
29.

30.
31.

elvégzése, amelyek nem minősülnek
felújításnak vagy beruházásnak
Sportcsarnok és műfüves pálya
üzemeltetésével kapcsolatos ügyintézői
feladatok
a) üzemelést végző dolgozókkal
kapcsolatos adminisztrációs feladatok
b) dolgozók irányítása
c) tisztító és higéniai anyagok beszerzése
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal takarítási feladatai
Takarítás
a) napi takarítás
b) nagytakarítás
c) rendezvények utáni eseti takarítás
Létesítmény nyitása zárása, riasztó
kezelése
A hivatal takarításával kapcsolatos
ügyintézői feladatok
a) a feladatot végző dolgozókkal
kapcsolatos adminisztrációs munka
b) dolgozók irányítása
c) tisztító és higiéniai anyagok beszerzése

1 fő gazdasági ügyintéző
4 óra/hét
1 fő műszaki irányító
4 óra/hét
(2 fő * 4 óra * 4 hét *12 hónap)

384 óra/év

2 039 m2 * nap
2 039
4 alkalom/év
2
495 m * 60 alkalom/év

2 039 m2

1 db* nap

260 db

1 fő gazdasági ügyintéző
2 óra/hét
(1 fő * 2 óra * 4 hét * 12 hónap)
1 fő műszaki irányító
4 óra/hét
(1 fő * 4 óra * 4 hét * 12 hónap)

288 óra/év

m2 *

5. melléklet
Beszámoló szerkezete [4.6.]
1. Mérleg
2. Eredménykimutatás
3. Kiegészítő melléklet
Általános fejezet, mely a közszolgáltató bemutatását, tulajdonosi szerkezetét, részvényesek bemutatását, a társaság
fő tevékenységeinek bemutatását, képviseletére jogosult adatait, kapcsolt vállalkozások bemutatását, az adott üzleti
évhez kapcsolódóan a belső számviteli szabályozás főbb előírásainak a bemutatását tartalmazza.
Részletező fejezet, mely a mérleg tételekhez és az eredménykimutatáshoz kapcsolódó számszaki és
szöveges kiegészítéseket, elemzéseket tartalmazza.
Tájékoztató jellegű kieészítések, mely a Közszolgáltató valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről készített
értékelés - a pénzügyi gazdasági elemzés módszereivel, viszonyszámok, mutatószámok bemutatásával, az
eredmények szöveges értékelése alapján.
Cash flow-kimutatás
4. Üzleti jelentés
Közszolgáltató bemutatja
a) a számviteli törvényben előírtak mellett a Közszolgáltató számviteli politikájában meghatározottaknak
megfelelően, elkülönítetten a tárgyévben realizált, a közszolgáltatás ellátásához, illetve az egyéb tevékenységhez
kapcsolódó bevételeket, költségeket és ráfordításokat, továbbá az egyes tevékenységek eredményét,
b) vevőkapcsolatok értékelését,
c) a felhasznált erőforrások értékelését,
d) a jelentős kötelezettségek, kockázatok ismertetését,
e) a kapacitások kihasználását,
f) a beruházások, fejlesztések alakulását,
g) a fogyasztói kifogásokat és észrevételek elintézésével kapcsolatban tett intézkedéseket,
h) a tevékenységek összegző értékelését.
6. melléklet
A Közszolgáltatás ellentételezésének részletes kimutatása [6.1.1.]
A 2017. évre vonatkozó Ellentételezés részletes összetevői:
Közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület
kezelésével kapcsolatos közfeladatok
Anyagköltség
Üzemanyag, gépalkatrész, kézi szerszám
Munkaruha, védőfelszerelés
Palánták beszerzése
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Mutatók

,-/hó
,-/hó
,-/hó

Összeg (ezer Ft)
18.000.000,,,,,-

Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, gépjármű bérleti díj, örzés díj
Utazás, kiküldetés költsége
Karbantartás, javítás költségei,
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
Telefon, internet, posta, hirdetés
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Önkormányzati köztemetők fenntartási és üzemeltetési feladatai
Anyagköltség
Üzemanyag, gépalkatrész, kézi szerszám
Tisztító, és tisztálkodó szerek
Munkaruha, védőfelszerelés
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, örzés díj
Utazás, kiküldetés költsége
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
Telefon, internet, posta
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Varga Lajos Sportcsarnok sportlétesítmény üzemeltetési feladatai
Anyagköltség
Karbantartási anyag, felszerelés vásárlás
Közmű költségek
Tisztító, és tisztálkodó szerek
Munkaruha, védőfelszerelés
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, örzés díj
Utazás, kiküldetés költsége
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
Telefon, internet, posta
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal takarítási feladatai
Anyagköltség
Tisztító, és tisztálkodó szerek
Munkaruha, védőfelszerelés
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, örzés díj
Utazás, kiküldetés költsége
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
Telefon, internet, posta
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
„

,-/hó
,-/hó
,-/hó
,-/hó
,-/hó
,-/hó
,-/hó

,-/hó
,-/hó
,-/hó
,-/hó
,-/hó
,-/hó
,-/hó
,-/hó
,-/hó

,-/hó
,-/hó
,-/hó
,-/hó
,-/hó
,-/hó
,-/hó
,-/hó
,-/hó
,-/hó

,-/hó
,-/hó
,-/hó
,-/hó
,-/hó
,-/hó
,-/hó
,-/hó

,,,,,,,,,8.040.000,,,,,,,,,,,,,6.480.000,,,,,,,,,,,,,,,5.040.000 ,,,,,,,,,,,,-

2) Felkéri a polgármestert, hogy a 37 /2011. (III. 22.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján minden év március
30-ig, a megelőző évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról, készítsen beszámolót
az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter számára a 37 /2011. (III. 22.) Korm. rendelet 3.
mellékletében meghatározott adattartalommal.
3) Felkéri a Jegyzőt, hogy alakítson ki olyan adatszolgáltatási, monitoring és ellenőrzési rendszert, amely alapján
folyamatosan ellenőrizni tudja a túlkompenzáció elkerülését, továbbá biztosítja a kedvezményezett minden, a
közszolgáltatásért járó ellentételezés jogcímen nyújtott támogatásához kapcsolódó iratának, az odaítélést követő 10
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évig történő őrzését és helyszíni betekinthetőségét.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 01. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Uhrin Anna
Határidő: 2018. 03. 31.
Felelős: Dinya József
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Határidő: 2019. 03. 31.
Felelős: Dinya József
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Határidő: 2020. 03. 31.
Felelős: Dinya József
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők áremelési kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 616/2016. (XII. 15.) Gye. Kt. határozatának megfelelően az
önkormányzati feladatot ellátó intézmények vezetői felülvizsgálták az intézmény által nyújtott szolgáltatások
díjtételeit és az alábbi módosítások jóváhagyását kérik a testülettől 2017. február 1. napjától. Az emelést a 2017.
január 1. napjától hatályba lépő minimálbér és garantált bérminimum változás indokolja.
1.
Szent Antal Népház
1.1 Rendszeresen (hetente, havonta) az intézményben működő civil szervezetek, csoportok részére:

Megnevezés
fűtés
nélkül
fűtéssel
fűtés
nélkül
fűtéssel
fűtés
nélkül
fűtéssel

Konferencia terem
Földszinti terem
Klubterem

bruttó ár
2016.06.01.- 2017.02.01.től
től
(forint/óra) (forint/óra)
1.050

1.200

1.750

1.900

900

900

1.300

1.500

750

900

1.100

1.200

800

800

Fent említett bérleti díjak a bevételes rendezvényekre nem
vonatkoznak.
Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék:

1.2 Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények, cégek, vállalkozások és egyéb
tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei részére:
bruttó ár
Konferencia terem, földszinti terem
Fűtés nélkül
Fűtéssel

Klubterem

Fűtés nélkül
Fűtéssel

Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék

2016.06.01-től
(forint/óra)
4.000
4.700

2017.02.01-től
(forint/óra)
4.200
4.900

2.000
3.000
800

2.200
3.200
800

1.3 Egyéb, az előzőekbe nem tartozó rendezvények (pl.: tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás, megbeszélés):
bruttó ár
Konferencia terem, földszinti terem
Fűtés nélkül
Fűtéssel
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2016.06.01től (forint/óra)
2.000
2.400

2017.02.01-től
(forint/óra)
2.200
2.600

Klubterem

Fűtés nélkül
Fűtéssel

Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék

1.300
2.200
800

bruttó ár
Tárgyi eszközök bérlete
Technikai eszközök (forint/alkalom)
Asztal (forint/darab)
Szék (forint/darab)
2.

2.350
250
100

2017.02.01-től

Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, Gyomai Táj-és Alkotóház

bruttó ár

2016.06.01-től (forint/fő)
300
200
700
700
700
800
1.500
ár változó

Teljes áru belépő
Kedvezményes belépő
Kézműves foglalkozás csoportos
Kemencés sütő foglalkozás csoportos
Mézeskalács készítő foglalkozás csoportos
Csizmadiafoglalkozás csoportos
Kemencés ételek bemutatója családi program
Falusi disznótor bemutató csoportos
3.

1.500
2.400
800

2017.02.01-től (forint/fő)
400
300
800
800
800
800
1.500
ár változó

Szent Antal Zarándokház

bruttó ár
10 és 8
személyes
önálló
fürdőszobával
nem
rendelkező
szobák
szállásdíja

Felnőtt
2016.06.01-től

Diák (14 évtől
Gyermek (3-14
diákigazolvánnyal)
éves) 2016.06.01-től
2016.06.01-től

Felnőtt
2017.02.01-től

Gyermek (3-14
éves) 2017.02.01- d
től

2.000
1.400
1.600
2.200
1.600
Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/vendégéjszaka Ft/
2016.06.01től (forint/fő)
4.000
Ft/szoba

2 ágyas (1+1 pótágy és 1 db 2 ágyas), saját fürdőszobával
rendelkező szobaár
bruttó ár
Zarándokház ebédlő és udvari létesítmények,
valamint Bárka Halászati Látogatóközpont bérlete
Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil
szervezetek, intézmények, cégek, vállalkozások és
egyéb tevékenységet folytatók belépődíjas
rendezvényei részére
Egyéb, az előzőekbe nem tartozó (Pl.: hitéleti
foglalkozás, tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás,
megbeszélés stb.) rendezvények
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon
ügyeleti pótlék

2017.02.01től (forint/fő)
4.400
Ft/szoba

Fűtve
Fűtés nélkül
Fűtve
Fűtés nélkül
(forint/óra)
(forint/óra)
(forint/óra)
(forint/óra)
2016.06.01-től 2016.06.01-től 2017.02.01-től 2017.02.01-től
4.200

3.700

4.200

3.700

2.200

1.800

2.200

1.800

800
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800

4.

Szent Antal Kenyérsütő Ház

bruttó ár

2016.06.01-től (forint/fő) 2017.02.01-től (forint/fő)
800
800

Csoportos gyermekfoglalkozások
Kemencés ételek bemutatója
(családi program)
5.

1.500

1.500

Bárka Halászati Látogatóközpont

Belépődíj

bruttó ár
Teljes áru (Ft/fő)
Kedvezményes
2016.06.01-től (Ft/fő) 2016.06.01-től
450
360

bruttó ár
Múzeumpedagógiai foglalkozás (csoportos)

2016.06.01-től
(forint/fő)
700

Teljes áru (Ft/fő)
Kedvezményes
2017.02.01-től (Ft/fő) 2017.02.01-től
450
360

2017.02.01-től
(forint/fő)
800

Kállai Ferenc Kulturális Központ
1.
Rendszeresen (hetente, havonta) működő civil szervezetek, csoportok részére:
Kistermek
2016.06.01-től 2017.02.01-től
(30,32,47,52 és büfé előtti tér) és Körös
bruttó ár (Ft/óra) bruttó ár (Ft/óra)
Látogatóközpont
fűtés
1.050
1.100
nélkül
fűtéssel
1.500
1.600
Nagyterem (színházterem)
fűtés
2.100
2.200
nélkül
fűtéssel első óra
6.000
6.100
további
3.800
3.900
órák
Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék
800
800
A fent említett bérleti díjak a bevételes rendezvényekre nem vonatkoznak.
2016.06.01-től 2017.02.01-től
bruttó ár (Ft/hó) bruttó ár (Ft/hó)
Egyéb irodahelyiség bérlete
25.000
30.000
2.
Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények cégek vállalkozások és egyéb
tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei részére:
Kistermek
2016.06.01-től bruttó 2017.02.01-től bruttó
(30,32,47,52 és büfé előtti tér) és Körös
ár (Ft/óra)
ár (Ft/óra)
Látogatóközpont
fűtés
4.000
4.200
nélkül
fűtéssel
4.700
4.800
Nagyterem (színházterem)
fűtés
4.700
5.000
nélkül
fűtéssel első óra
6.200
6.500
további
5.400
5.500
órák
Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti
800
800
pótlék
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3.
Egyéb az előzőekbe nem tartozó (pl. tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás, megbeszélés stb.)
rendezvények:
Kistermek
2016.06.01-től bruttó 2017.02.01-től bruttó
(30,32,47,52 és büfé előtti tér) és Körös
ár (Ft/óra)
ár (Ft/óra)
Látogatóközpont
fűtés
2.000
2.200
nélkül
fűtéssel
2.400
2.500
Nagyterem (színházterem)
fűtés
3.000
3.200
nélkül
fűtéssel első óra
6.200
6.500
további
4.800
4.900
órák
Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti
800
800
pótlék
4.

Lélekkel a Körösök mentén projektelemekhez kapcsolódóan az alábbi díjtételek alkalmazandók:
2016.06.01-től
2017.02.01-től
Körös Látogatóközpont
bruttó ár
bruttó ár
Belépő (felnőtt)
450 Ft/fő
550 Ft/fő
Belépő (14 év alatt, nyugdíjas
igazolvánnyal, valamint csoportos 10
360 Ft/fő
400 Ft/fő
fő felett)
Erzsébet Ligeti Kilátó és
Belépő (felnőtt)
450 Ft/fő
550 Ft/fő
Lombkorona sétány
Belépő (14 év alatt, nyugdíjas
igazolvánnyal, valamint csoportos 10
360 Ft/fő
400 Ft/fő
fő felett)
Távcső bérlet
300 Ft/fő
Csónak bérlés (nyitvatartási időn belül
1.600
1.600
1 órára) max.: 4 fő
Ft/csónak/óra
Ft/csónak/óra
Csónak bérlés (teljes nyitvatartási
időre, 10 és 18 óra között)
4.000 Ft/csónak
megszűnik
max.: 4 fő
Esküvő alapár:
1 asztal díszterítővel + 10 szék +
Szent László Rendezvény tér (Vízi elektromos áramvételi lehetőség +
5.000 Ft/alkalom 5.000 Ft/alkalom
színpad)
ügyelet (max. 3 óra)
Egyéb rendezvény megegyezés
szerint.

Határ Győző Városi Könyvtár

bruttó ár
Méret

Szín

Tevékenység

A/4

Fekete-fehér

A/4

Fekete-fehér

A/3

Fekete-fehér

A/3

Fekete-fehér

A/4

Színes

A/4

Színes

Fénymásolás, nyomtatás 1
oldalas szöveg/Kép
Fénymásolás, nyomtatás 2
oldalas szöveg/Kép
Fénymásolás, nyomtatás 1
oldalas szöveg/Kép
Fénymásolás, nyomtatás 2
oldalas szöveg/Kép
Fénymásolás, nyomtatás Kép 100
%-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás Kép 50
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2016.
(forint)
20

2017.02.01. (forint)

30

30

40

40

60

60

150

150

100

100

20

A/4

Színes

A/3

Színes

A/3

Színes

A/3

Színes

A/4
A/3
A/4
A/3
A/4
A/3

Színes
Színes

%-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás Kép 25
%-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás Kép 100
%-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás Kép 50
%-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás Kép 25
%-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás Szöveg
Fénymásolás, nyomtatás Szöveg
Laminálás laponként
Laminálás laponként
Szkennelés oldalanként
Szkennelés oldalanként
Spirálozás 6-32 mm
Előlap, hátlap
Számítógép használat, minden
megkezdett fél óra
50

Számítógép használat, rövid
idejű, max. 10 perc
A/4

Késedelmes visszahozás
felszólítás előtt, 60 napot
meghaladó

100

Faxolás, oldalanként
Elveszett olvasójegy pótlása
Könyvtárközi kölcsönzés
postaköltség térítése
Megrongált vonalkód cseréje

100

Első felszólítás postai úton
Második felszólítás postai úton
Harmadik felszólítás postai úton
Ajánlott levél felszólítás után
postaköltség
+ késedelmi díj
Elvesztés, rongálás
- amennyiben a könyv beszerzési
ára 500 Ft alatti
- amennyiben feletti, a könyv
beszerzési ára+ 500 Ft, de min.
1.000 Ft

50

50

300

300

150

150

100

100

50
100
100
200
50
100
150
50
50

50
100
100
200
50
100
250
100
100

200
50
800

200
50
800

50

50

200
400
600
500
100

200
400
600
500
500

1.000

1.000

Kérem a Tisztelt testületet szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a döntési javaslatokban foglaltakat elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Szent Antal Népház által alkalmazott díjtételek 2017. február 1-től"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Szent Antal Népház által alkalmazott díjtételeket az alábbi összegekkel
fogadja el 2017. február 1-jétől:
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1.
Szent Antal Népház
1.1 Rendszeresen (hetente, havonta) az intézményben működő civil szervezetek, csoportok részére:
bruttó ár
Megnevezés
fűtés
nélkül
fűtéssel
fűtés
nélkül
fűtéssel
fűtés
nélkül
fűtéssel

Konferencia terem
Földszinti terem
Klubterem

2017.02.01.től
(forint/óra)
1.200
1.900
900
1.500
900
1.200

Fent említett bérleti díjak a bevételes rendezvényekre nem
vonatkoznak.
800

Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék:

1.2 Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények, cégek, vállalkozások és egyéb
tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei részére:

Konferencia terem, földszinti terem
Fűtés nélkül
Fűtéssel

Klubterem

bruttó ár
2017.02.01-től
(forint/óra)
4.200
4.900

Fűtés nélkül
Fűtéssel

Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék

2.200
3.200
800

1.3 Egyéb, az előzőekbe nem tartozó rendezvények (pl.: tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás, megbeszélés):

Konferencia terem, földszinti terem
Fűtés nélkül
Fűtéssel
Klubterem

Fűtés nélkül
Fűtéssel

Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék

2017.02.01-től
2.350
250
100

Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, Gyomai Táj-és Alkotóház

Teljes áru belépő

bruttó ár

1.500
2.400
800
bruttó

ár
Tárgyi eszközök bérlete
Technikai eszközök (forint/alkalom)
Asztal (forint/darab)
Szék (forint/darab)
2.

2017.02.01-től
(forint/óra)
2.200
2.600

bruttó ár
2017.02.01-től (forint/fő)
400
67

Kedvezményes belépő
Kézműves foglalkozás csoportos
Kemencés sütő foglalkozás csoportos
Mézeskalács készítő foglalkozás csoportos
Csizmadiafoglalkozás csoportos
Kemencés ételek bemutatója családi program
Falusi disznótor bemutató csoportos
3.

300
800
800
800
800
1.500
ár változó

Szent Antal Zarándokház

10 és 8
személyes
önálló
fürdőszobával
nem
rendelkező
szobák
szállásdíja

Felnőtt
2017.02.01-től

bruttó ár

Gyermek (3-14
Diák (14 évtől
éves) 2017.02.01- diákigazolvánnyal)
től
2017.02.01-től

2.200
1.600
1.800
Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/vendégéjszaka
2017.02.01től (forint/fő)
4.400
Ft/szoba

2 ágyas (1+1 pótágy és 1 db 2 ágyas), saját fürdőszobával
rendelkező szobaár
bruttó ár
Zarándokház ebédlő és udvari létesítmények,
valamint Bárka Halászati Látogatóközpont
bérlete
Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil
szervezetek, intézmények, cégek, vállalkozások és
egyéb tevékenységet folytatók belépődíjas
rendezvényei részére
Egyéb, az előzőekbe nem tartozó (Pl.: hitéleti
foglalkozás, tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás,
megbeszélés stb.) rendezvények
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon
ügyeleti pótlék
4.

Fűtve
Fűtés nélkül
(forint/óra)
(forint/óra)
2017.02.01-től 2017.02.01-től
4.200

3.700

2.200

1.800

800

Szent Antal Kenyérsütő Ház
bruttó ár

2017.02.01-től (forint/fő)
800

Csoportos gyermekfoglalkozások
Kemencés ételek bemutatója
(családi program)
5.

1.500

Bárka Halászati Látogatóközpont

Belépődíj

Kedvezményes
Teljes áru (Ft/fő)
(Ft/fő) 2017.02.012017.02.01-től
től
450
360

Múzeumpedagógiai foglalkozás (csoportos)

2017.02.01-től
(forint/fő)
800
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bruttó ár

bruttó ár

Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 02. 01.
Felelős: Dr. Szonda István
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
2. döntési javaslat
"Kállai Ferenc Kulturális Központ által alkalmazott díjtételek 2017. február 1-től "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kállai Ferenc Kulturális Központ által alkalmazott díjtételeket az alábbi
összegekkel fogadja el 2017. február 1-jétől:
1.
Rendszeresen (hetente, havonta) működő civil szervezetek, csoportok részére:
Kistermek
2017.02.01-től
(30,32,47,52 és büfé előtti tér) és Körös
bruttó ár (Ft/óra)
Látogatóközpont
fűtés
1.100
nélkül
fűtéssel
1.600
Nagyterem (színházterem)
fűtés
2.200
nélkül
fűtéssel első óra
6.100
további
3.900
órák
Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék
800
A fent említett bérleti díjak a bevételes rendezvényekre nem vonatkoznak.
2017.02.01-től
bruttó ár (Ft/hó)
30.000

Egyéb irodahelyiség bérlete

2.
Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények cégek vállalkozások és egyéb
tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei részére:
Kistermek
2017.02.01-től bruttó
(30,32,47,52 és büfé előtti tér) és Körös
ár (Ft/óra)
Látogatóközpont
fűtés
4.200
nélkül
fűtéssel
4.800
Nagyterem (színházterem)
fűtés
5.000
nélkül
fűtéssel első óra
6.500
további
5.500
órák
Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék
800
3.
Egyéb az előzőekbe nem tartozó (pl. tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás, megbeszélés stb.)
rendezvények:
Kistermek
2017.02.01-től bruttó
(30,32,47,52 és büfé előtti tér) és Körös
ár (Ft/óra)
Látogatóközpont
fűtés
2.200
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nélkül
fűtéssel

Nagyterem (színházterem)

fűtés
nélkül
fűtéssel

Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék

2.500
3.200
első óra
további
órák

6.500
4.900
800

4.

Lélekkel a Körösök mentén projektelemekhez kapcsolódóan az alábbi díjtételek alkalmazandók:
2017.02.01-től
Körös Látogatóközpont
bruttó ár
Belépő (felnőtt)
550 Ft/fő
Belépő (14 év alatt, nyugdíjas
igazolvánnyal, valamint csoportos 10
400 Ft/fő
fő felett)
Erzsébet Ligeti Kilátó és
Belépő (felnőtt)
550 Ft/fő
Lombkorona sétány
Belépő (14 év alatt, nyugdíjas
igazolvánnyal, valamint csoportos 10
400 Ft/fő
fő felett)
Távcső bérlet
300 Ft/fő
Csónak bérlés (nyitvatartási időn belül
1.600
1 órára) max.: 4 fő
Ft/csónak/óra
Csónak bérlés (teljes nyitvatartási
időre, 10 és 18 óra között)
megszűnik
max.: 4 fő
Esküvő alapár:
1 asztal díszterítővel + 10 szék +
Szent László Rendezvény tér (Vízi elektromos áramvételi lehetőség +
5.000 Ft/alkalom
színpad)
ügyelet (max. 3 óra)
Egyéb rendezvény megegyezés
szerint.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 02. 01.
Felelős: Weigertné Gubucz Edit
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
3. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár által alkalmazott díjtételek 2017. február 1-jétől "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Határ Győző Városi Könyvtár által alkalmazott díjtételeket az alábbi
összegekkel fogadja el 2017. február 1-jétől:
Méret
A/4

Szín
Fekete-fehér

A/4

Fekete-fehér

A/3

Fekete-fehér

A/3

Fekete-fehér

Tevékenység
Fénymásolás, nyomtatás 1
oldalas szöveg/Kép
Fénymásolás, nyomtatás 2
oldalas szöveg/Kép
Fénymásolás, nyomtatás 1
oldalas szöveg/Kép
Fénymásolás, nyomtatás 2
oldalas szöveg/Kép
70

bruttó ár
2017.02.01. (forint)
20
30
40
60

A/4

Színes

A/4

Színes

A/4

Színes

A/3

Színes

A/3

Színes

A/3

Színes

A/4

Színes

A/3

Színes

A/4
A/3
A/4
A/3

Számítógép használat, rövid
idejű, max. 10 perc
A/4

Késedelmes visszahozás
felszólítás előtt, 60 napot
meghaladó

50

100

Fénymásolás, nyomtatás Kép
100 %-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás Kép
50 %-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás Kép
25 %-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás Kép
100 %-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás Kép
50 %-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás Kép
25 %-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás
Szöveg
Fénymásolás, nyomtatás
Szöveg
Laminálás laponként
Laminálás laponként
Szkennelés oldalanként
Szkennelés oldalanként
Spirálozás 6-32 mm
Előlap, hátlap
Számítógép használat, minden
megkezdett fél óra

150

Faxolás, oldalanként
Elveszett olvasójegy pótlása
Könyvtárközi kölcsönzés
postaköltség térítése
Megrongált vonalkód cseréje

200
50
800

Első felszólítás postai úton
Második felszólítás postai úton
Harmadik felszólítás postai
úton
Ajánlott levél felszólítás után
postaköltség
+ késedelmi díj
Elvesztés, rongálás
- amennyiben a könyv
beszerzési ára 500 Ft alatti
- amennyiben feletti, a könyv
beszerzési ára+ 500 Ft, de min.
1.000 Ft

200
400
600

Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 02. 01.
Felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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100
50
300
150
100
50
100
100
200
50
100
250
100
100

50

500
500
1.000

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Intézkedési terv a turisztikai attrakciók üzemeltetésére és az azokhoz vállalt
indikátorok teljesítésére
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2016. november 24-én tartott soros Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást
kapott a 2014-2015-ben megvalósított, DAOP-2.1.1./J-12-2012-0007 azonosító számú, „Lélekkel a Körösök mentén"
– Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében című projekt keretében vállalt indikátorokról és
azok elmúlt időszaki teljesüléséről.
A pályázat keretében felújításra és megépítésre került a Szent Antal Zarándok szálláshely, a Szent Antal
Kenyérsütőház, a Körös Látogató Központ, a Bárka Halászati Látogatóközpont, a Sóhajok hídja, a Szent László
kiállító- és rendezvénytér és az Erzsébet ligeti tanösvény.
A projekt 2016. 05. 25. napjával fenntartási időszakba lépett. Az első fenntartási év 2017. május 24-ig tart. A
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal a látogatottságra vonatkozó adatokat bekérte a látványelemeket
üzemeltetőktől, melyek alapján megállapítható volt, hogy az indikátorok csak részben teljesültek. A Képviselőtestület felkérte az üzemeltetőket, hogy készítsenek intézkedési tervet és azt terjesszék a Képviselő-testület elé.
A projekt fenntartási időszakában az alábbi indikátorokat kell teljesíteni:
Mutató neve
Fenntartási időszak
1. év
2. év
3. év
4. év
Támogatott
turisztikai
11 000
13 500
17 000
17 000
attrakciók
látogatottsága (fő)
Támogatott
turisztikai
attrakció
15 575
16 276
17 008
17 774
árbevétele ( ezer
Ft)
Teremtett
munkahelyek
7,5
7,5
7,5
7,5
száma (fő)
Teremtett
munkahelyek
3
3,5
3,5
3,5
száma - nők (fő)
Teremtett
munkahelyek
száma –
1
1
1
1
hátrányos
helyzetűek (fő)

5. év
18 000

18 573

7,5
3,5

1

A látványelemeket üzemeltető Kállai Ferenc Kulturális Központ és a Szent Antal Népház a Képviselő-testület
kérésének megfelelően, a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság elnökével
egyeztetve, összeállították az intézkedési tervüket, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Az összeállított intézkedési tervek alapján elmondható, hogy az intézmények véleménye szerint a szükséges
indikátorok teljesítése új és újszerű programok megvalósításával, valamint komoly célcsoportra fókuszáló marketing
tevékenységgel sem biztos, hogy elérhető. Mivel az intézmények a költségvetésükben nem rendelkeznek elegendő
forrással a programok megvalósításához, így ezekhez valószínűleg Önkormányzati támogatás szükséges. Az
intézkedési tervekben részletesen bemutatásra kerül, hogy az egyes tervezett tevékenységhez milyen mértékű
forrást igényelnek az intézmények. Az előzetes egyeztetésen az is felmerült, hogy egységes marketing
tevékenységre lenne szükség, melynek költségeit szintén megtervezték.
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A Kállai Ferenc Kulturális Központ 2017. évre 8500 fő látogatószámmal, és mintegy 1.500 000 Ft várható bevétellel
kalkulált, melyhez 1.655.000 Ft támogatást kér az intézkedési tervben.
A Szent Antal Népház 3900 fő látogatóval és mintegy 2.700.000 Ft várható bevétellel számol, ehhez 795.000 Ft
támogatást kér.
A Szent Antal Népház javaslatot tett egy közös marketingcsomag összeállítására és elindítására is, melynek
költségét 2.500.000 Ft-ra becsülte.
Összességében jól látható, hogy a vállalt indikátorok nem teljesülnek az intézkedési terv szerint, ezért
mindenképpen szükség lesz önkormányzati közbenjárásra a fenntartási kötelezettség teljesítése, szankciók
elkerülése érdekében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Intézkedési terv a turisztikai attrakciók üzemeltetésére és az azokhoz vállalt indikátorok teljesítésére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beterjesztett intézkedési terveket megismerte.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézkedési tervben szereplő bevételi és kiadási
tételeket, valamint a turisztikai látványelemekhez kapcsolódóan felmerült marketing tevékenységek költségét a 2017.
évi költségvetés tervezésekor figyelembe veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 02. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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Szent Antal Népház
Turisztikai attrakciók hatékony működtetésének intézkedési terve
2017. év
Helyzetelemzés:
A Szent Antal Népház több funkciós intézmény, mely a közművelődési, a közgyűjteményi és a
turisztikai feladatokat látja el.
Igyekszünk összekapcsolni a különböző feladatköröket, hogy a hatékony működést tudjuk
biztosítani. Az intézmény öt telephellyel működik: Bárka Látogatóközpont, Gyomai Táj-és
Alkotóház, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, Népház-Szent Antal Zarándokház, Szent
Antal kenyérsütő ház. A telephelyek közül a Gyomai- Táj- és Alkotóház szezonálisan működik, a
többi telephely folyamatos nyitva tartással.
Az intézményben 2 fő szakmai alkalmazott, 1 fő ügyviteli és turisztikai programvezető, 1 fő takarító
és programasszisztens és 1 fő fűtő-karbantartó dolgozik. A munkánkat segíti 1 fő kulturális
közfoglalkoztatott.
A 2016-os év volt az első szezonja az intézménynek. Sajnos a reklám és marketing lehetőségeink
szűkösek voltak, de facebook-on, direkt email -ban, szakmai rendezvényeken igyekeztünk
népszerűsíteni szolgáltatásainkat. A turisztikai attrakciók látogatottsága a tavalyi évben még
mérsékelt volt, de az idelátogató vendégek megelégedéssel nyilatkoztak a szakmai színvonalról és
az igényes helyszínekről.
A múlt év tapasztalatai alapján egyértelmű, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni az összefogott és
központosított reklámra és marketingre, valamint a város többi turisztikai szolgáltatójával való
szoros együttműködésre. Szükséges forrásokat rendelni ezekhez a feladatokhoz, valamint a
hatékony működést elősegíteni plusz egy szakmai alkalmazott foglalkoztatásával.
Költségvetési terv:
Telephely:
Bárka Látogatóközpont

Szakmai kiadások:
180 000 Ft

Programbevételek:
600 000 Ft

Szent Antal zarándokház

380 000 Ft

1 778 000 Ft

Szent Antal sütőház

235 000 Ft

500 000 Ft

Közös reklám és marketing

2 500 000 Ft

Látogatószám terv :
Telephely:
Bárka Látogatóközpont

2016-ban
757 fő

2017-ben
1500 fő

Szent Antal zarándokház

476 éjszaka

900 éjszaka

Szent Antal sütőház

1279 fő

1500 fő

Intézkedési terv:

Célok

Feladatok

Tervezett
költségek

Határidők

Bárka
Látogatóközpont
látogatottságának

Reklám és Reklámfilmek országos
marketing: médiában, internetes
kampányok,

1 500 000 Ft Februármárcius

Tervezett
bevétel
600 000 Ft

növelése (1500
Fő)

Interaktív
foglalkozás
ok
kidolgozás
a

Honlapfejlesztés

250 000 Ft

február

Szórólapok készítése és
eljuttatása a
célcsoportokhoz

50 000 Ft

február

Információs táblák
készítése és kihelyezése

500 000 Ft

március

Study tour szervezése
újságíróknak

200 000 Ft

Áprilismájus

Noé bárkáján10 000 Ft
környezetismereti
foglalkozás óvodásoknak

március

Ősi mesterségünk a
halászat- foglalkozás
alsó tagozatosoknak

20 000 Ft

március

Élet a vízparton és a
10 000 Ft
vízben- foglalkozás alsó
tagozatosoknak

március

Játékok vízparti
növényekbőlfoglalkozás általános
iskolásoknak

március

20 000 Ft

Szakmai
találkozók,
céges
rendezvény
ek
szervezése

Az udvari kerengőben
gasztronómiai
bemutatóval egybekötött
rendezvények.

Bárka
napok

Játszóházzal, halételek
bemutatójával
egybekötött turisztikai
rendezvények.

100 000 Ft

Július 8.
július 22.
augusztus
18.

Program
napok

Ezeken a napokon a
látogatóknak a kiállítás
bemutatásán kívül
kézműves
foglalkozásokat
szervezünk

20 000 Ft

Májusaugusztus
Csütörtökö
nként 1115 óráig

Szent Antal
Reklám és
zarándokház
marketing:
vendégéjszakáinak
növelése (900
éjszaka)

Májusoktóber

Reklámfilmek országos
médiában, internetes
kampányok,

Februármárcius

Honlapfejlesztés

február

Szórólapok készítése és
eljuttatása a
célcsoportokhoz

február

Információs táblák
készítése és kihelyezése

március

1 600 000
Ft

Szent Antal
kenyérsütő ház
látogatottságának
növelése
(1500 fő)

Study tour szervezése
újságíróknak

Áprilismájus

Osztálykirándulásokat
szervezők felé
kiajánlások készítése

Februármárcius

Céges csapatépítő
tréningek felé
kiajánlások készítése

5000 Ft

március

Zarándokirodák,
zarándokutak felé
kiajánlások készítése

5000Ft

február

Szent László zarándoklat 5000 Ft
szervezése

március

Szakmai konferenciák,
10 000 Ft
egyetemi kihelyezett
kurzusok, egyetemi nyári
gyakorlatok szervezése

Márciusáprilis

Hagyományőrző
disznótorok szervezése
cégeknek, baráti
társaságoknak

5000 Ft

Novemberdecember

Ajándékbolt kialakítása

200 000 Ft

április

Udvari szabadidős
eszközök beszerzése

150 000 Ft

március
Februármárcius

Reklám és Reklámfilmek országos
marketing: médiában, internetes
kampányok,
Honlapfejlesztés

február

Szórólapok készítése és
eljuttatása a
célcsoportokhoz

február

Információs táblák
készítése és kihelyezése

március

Study tour szervezése
újságíróknak

Áprilismájus

Interaktív
foglalkozás
ok
kidolgozás
a

Gyógynövényes
foglakozás- általános
iskolásoknak
Levendulás
szappankészítő
foglalkozás- általános
iskolásoknak

20 000 Ft

március

Szent
Antal-napi
ünnepség
szervezése

A helyi katolikus
egyházzal közös
rendezvény keretében:
liliomszentelés a

15 000 Ft

Június 13

500 000 Ft

sütőháznál, valamint
Szentmise a Szent Antal
temetőkápolnában
Kemencés
kelt tészta
készítő
bemutató

Minden pénteken
hagyományos kelt
tészták készítésének
bemutatója

200 000 Ft

Folyamato
s egész
évben,
minden
pénteken
9-13 óráig

Gyomaendrőd, 2017. január 9.

Készítette: Dr. Szonda István igazgató

Intézkedési terv a Kállai Ferenc Kulturális Központ
látványeleminek indikátorszám és bevétel növeléséhez
Az intézkedési terv létrejötte: 2016. novemberében Gyomaendrőd Város Önkormányzata
bekérte a Lélekkel a körösök mentén turisztikai fejlesztés által létrejött látványelemek
megvalósult beruházásaira vonatkozó vállalt indikátorszámok teljesülésére vonatkozó
adatokat.
Az intézkedési terv célja: A Lélekkel a Körösök mentén projekt látványelemeinek az
intézmény fenntartása alatt működő egységeinek indikátorszámainak növelése, mely kiterjed
a látogatószám és árbevétel emelkedésére.
Az intézmény működtetésébe tartozó látványelemek:
Körös Látogatóközpont

Erzsébet Ligeti Lombkorona
Sétány Kilátó

Szent László tér – Vízi
színpad

Költségvetési tervezet a 2017. évre
Telephely

Kiadások

Várható bevétel

Körös Látogatóközpont

1.305.000.-

600.000.-

Erzsébet ligeti Kilátó és
Lombkorona sétány

50.000.-

800.000.-

300.000.-

100.000.-

Vízi Színpad
Marketingköltség (közös)

Tervezett látogatószám a 2017. évre:
Telephely

2016 évben realizálódott

2017 évre tervezett

Körös látogatóközpont

2243fő

3500 fő

Erzsébet ligeti Kilátó és
lombkorona sétány

2163 fő

3000 fő

Víz színpad

1943 fő

2500 fő

Az indikátor számok növeléséhez szükséges feladtok meghatározása:

Feladat

Meghatározás

Együttműködő
partnerek

Haatáridő

Marketingtevékenység
növelése

reklámanyagok
elkészítése,

TDM Szervezet,
Önkormányzat

2017. 02. – 2017.
03. hónap

partnerintézmények,
szállásadók, TDM
szervezet, Liget
Fürdő,

2017. Január

reklámfelületek
megkeresése,
Szolgáltatáscsomagok
összeállítása

osztályok
kirándulásához
kialakítani
programlehetőségeket

Programbővítés

Körös-kerti esték
programsorozat, Vízi
színpad
hatékonyságának
növelése,

Folyamatos

Környezetvédelmi
vetélkedősorozat a
Körös
Látogatóközpontban

Látványelem

Program/szolgáltatás

Feladat

Költségigény

Körös Látogatóközpont

Öko játszó foglalkozás

újrahasznosítható
kiegészítők beszerzése,
gyűjtése, ötlettár
kialakítása,
mintadarabok
elkészítése

30.000.-

Körös játékparty

laminált kártyalapok
elkészítése, papír,
rajzeszköz beszerzése

25.000.-

Körös-kerti esték

Június 24, Július 22,
Augusztus 26 napokon
színpadi előadások

500.000.-

Körös kert

Július 1. és Augusztus
20. között kedd, szerda
esténként 17.00 –
20.00 óra között

700.000.-

Környezetvédelmi
vetélkedő a Körös
Látogatóközpontban

A Víz Világnapja, a
Föld Világnapja és a
Madarak Fák napja
összefogásával
internetes vetélkedő
általános iskolás

50.000.-

gyermekek részére
Erzsébet ligeti kilátó és
lombkoronasétány

Kincsvadászat

az útvonal
megtervezése,
kellékek, doboz
megvásárlása

Vízi színpad

Esti műsorok

Július 1 és augusztus
20 között csütörtökök
esténként, egyeztetések
alapján

50.000.-

300.000.-

Gyomaendrőd, 2017. 01. 10.

Weigertné Gubucz Edit

11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítása
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Uhrin Anna jegyző
Dr. Uhrin Anna jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban Kttv.) 151. § -a szabályozza a
cafeteria juttatásokra vonatkozó általános szabályokat. Ennek értelmében a köztisztviselők – választásuk szerint – a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja.) 71. § (1) bekezdésében felsorolt
juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben
jogosultak.
2017. január 1-jén léptek hatályba az Szja. törvény béren kívüli juttatásokra vonatkozó új szabályai. Az Szja. törvény
71. § (1) bekezdése értelmében:
„71. § (1) Béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállalónak az adóévben
a) juttatott pénzösszegnek az éves keretösszeget meg nem haladó része;
b) a Széchenyi Pihenő Kártya
ba) szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-szolgáltatásra felhasználható –
több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb 225 ezer forint támogatás;
bb) vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is)
kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve –
legfeljebb 150 ezer forint támogatás;
bc) szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló,
kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve –
legfeljebb 75 ezer forint támogatás.”
Éves keretösszeg: évi 100 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll.
A köztisztviselőket megillető cafeteria juttatás éves mértéke: bruttó 200.000,- Ft.
A jegyző a közszolgálati szabályzatban rendelkezik a cafetéria juttatás igénybevételének részletes szabályairól,
elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól. A Közszolgálati szabályzat tartalmazta a
munkavállalóknak biztosítható egyéb béren kívüli juttatásokat is (Erzsébet utalvány, iskolakezdési támogatás,
önkéntes nyugdíjpénztári támogatás, önkéntes egészségpénztári támogatás) azonban ezen juttatások biztosítására
2017. január 1-jétől a korábbi gyakorlatnak megfelelően nincs lehetőség.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. mellékletét képezi a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati szabályzata. A törvényi változások
miatt szükségessé vált a Hivatali SZMSZ módosítása, mely a Tisztelt Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az SZMSZ módosítását jóváhagyni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
""Közös Hivatali SZMSZ módosítása" "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.
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§ b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, 2017. február 1-jei hatállyal a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. mellékletét a következők szerint módosítja:
14. melléklet a Hivatali SzMSzhez
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati szabályzata
A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján a
köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos kérdések rendezésére jelen szabályzatot adom ki.
I. Fejezet

Bevezető rendelkezések
1. A szabályzat hatálya kiterjed a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal minden vezetőjére és
köztisztviselőjére.
2. A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre (továbbiakban együtt: polgármester) e szabályzat hatálya
akkor terjed ki, ha azt törvény, illetve önkormányzati rendelet lehetővé teszi.
II. Fejezet
A munkaidő, pihenő idő és a rendkívüli munkavégzés szabályai
1. A munkáltatói jogkört gyakorlók:
a.
Jegyző
b.
A Jegyző távollétében az Aljegyző
c.
A dolgozók szabadságának engedélyezése – az éves szabadságolási ütemterv jegyző általi elfogadását
követően-, továbbá a munkaközi szünet 2. pontban meghatározottaktól eltérő módon történő kivételének
engedélyezése vonatkozásában a szervezeti egység vezetője.
2. A hivatal köztisztviselőire érvényes munkarend a következő:
Hétfőtől, Kedd, Szerda, Csütörtök

8 órától 16.30 óráig

Péntek

8 órától 14 óráig

a.
A jegyző az egyes köztisztviselők részére engedélyezheti, hogy a hivatal általános munkarendjétől eltérő
munkarendben dolgozhassanak. Az eltérő munkarendben dolgozók nyilvántartását az aljegyző vezeti, mely
nyilvántartás szerves részét képezi, a munkaidő nyilvántartást biztosító elektronikus nyilvántartásnak.
b.
A köztisztviselő részére a munkaidőn belül – a munkavégzés megszakításával – napi 30 perc, munkaközi
szünetet kell biztosítani. A munkaközi szünetet 12 órától 12.30 óráig tartó időtartamon belül lehet igénybe venni,
melynek megtörténtét, az elektronikus nyilvántartásban regisztrálni kell. A regisztrálás a dolgozó használatában lévő
azonosító kártya igénybevételével történik. Az azonosító kártya kiadásáról a személyzeti ügyeket intéző
köztisztviselő értesítése alapján az aljegyző gondoskodik. A kártya megrongálódásából elvesztéséből adódó
pótlással járó költségek, amennyiben az a dolgozónak felróható, úgy a közszolgálati jogviszonyban álló személyt
terheli. Amennyiben a köztisztviselő a fent meghatározott időtartamon belül nem tudja kivenni a munkaközi szünetet,
úgy ennek eltérő időpontban történő kivételét, a szervezeti egység vezetője engedélyezi.
c.
A kirendeltségeken a munkaidő nyilvántartásának vezetése jelenléti íven történik. A jelenléti íven rögzíteni kell
a dolgozónak az érkezést, az ebédidőt és a munkaidő befejezésével a távozás időpontját, óra, perc megjelöléssel. A
dolgozó a jelenléti ívet, érkezéskor, és távozáskor köteles kézjegyével ellátni.
d.
A köztisztviselők rugalmas munkaidőben dolgoznak. A rugalmas munkaidőre vonatkozó szabályokat jelen
szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.
3. A rendkívüli munkavégzés szabályai:
A Kttv. 96. § (1) bekezdése szerint „rendkívüli esetben a kormánytisztviselő a beosztás szerinti munkaidején felül is
köteles munkahelyén munkát végezni.” A rendkívüli munkavégzésre a 96. § az irányadó a következőkkel:
3.1. A rendkívüli munkavégzés elrendelése
a.
Rendkívüli munkavégzést írásban kell elrendelni a szabályzat 1. sz. függelékét képező „Rendkívüli
munkavégzést elrendelő lap" igénybevételével.
b.
Rendkívüli munkavégzést elrendelni a hivatal belső szervezeti egységei tekintetében az Osztályvezetők
javaslatára a Jegyző jogosult.
c.
Rendkívüli munkavégzés elrendelésnek tartalmaznia kell:
–
A köztisztviselő nevét, munkahelyi beosztását.
–
A rendkívüli munkavégzés időpontját, időtartamát, helyét.
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–
–

Az elvégzendő feladatot.
Az elrendelés dátumát, az elrendelő és a köztisztviselő aláírását.

3.2. A rendkívüli munkavégzés nyilvántartása és elszámolása
a.
A rendkívüli munkavégzést elrendelő lapot 2 példányban kell elkészíteni. A teljesítést a munkahelyi vezető
leigazolja mind a köztisztviselő példányán, mind a munkáltatói példányon.
b.
A munkáltatói példányt a munkahelyi vezető – amennyiben a szabadidő kiadása sikertelen volt – havonta
összegyűjtve eljuttatja a személyzeti és munkaügyi feladatokat ellátó köztisztviselőnek, aki köteles megvizsgálni a
sikertelenség okát, majd ennek eredményéről tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját.
c.
A személyzeti és munkaügyi feladatokat ellátó köztisztviselő a tájékoztatást követően az illetmény
szemfejtésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket megteszi.
d.
A rendkívüli munkavégzést elrendelő lapot bizonylatként a tárgyévet követő 3 évig megőrzi.
4. A köztisztviselőt megillető szabadság és kiadásának rendje:
A köztisztviselőt a Kttv. 101. §-a szerint meghatározott szabadság illeti meg, melynek kiadásáról a 103. – 107. §
rendelkezik.
a.
A köztisztviselő igényét a belső szervezeti egység vezetője, a tárgyévben február 15-ig elkészíti a belső
szervezeti egység és az ahhoz tartozó irodák szabadságolási tervét majd február utolsó munkanapjáig a munkáltatói
jogkör gyakorlója a személyzeti ügyek intézéséért felelős köztisztviselő javaslata alapján jóváhagyja. Ennek
megtörténtét követően a szabadságok tárgyévi ütemezéséről, a köztisztviselőt tájékoztatja.
b.
A szabadságokat a tervben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, azoktól csak rendkívül indokolt esetben lehet
eltérni, a belső szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján a munkáltatói jogkör gyakorlójának jóváhagyását
követően.
III. Fejezet
Munkavégzés
1. A hivatal köztisztviselőinek a munkaköri feladatait az egyéni munkaköri leírások tartalmazzák. A feladatokhoz
kapcsolódó jogszabályok jegyzékét, a hatásköri címzettek jegyzékét, a kiadmányozás rendjét, a munkáltató
elektronikus úton tartja nyilván, mely a köztisztviselő munkaköri leírásának szerves részét képezi. A nyilvántartást a
munkáltató jogkör gyakorlója az önkormányzati választást követő egy éven belül dolgozza újra, ezt követően a
jogszabályi változásokat a köztisztviselő követi.
2. A köztisztviselő feladatait a közérdekében a jogszabályoknak megfelelően, szakszerűen, pártatlanul és
igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint a szakmai és az etikai szabályok betartásával köteles ellátni.
A hivatal köztisztviselői munkavégzésük során mindenkor kötelesek a közszolgálat, az önkormányzat és a Hivatal
tekintélyét megőrizni.
A köztisztviselő köteles megtartani az állam- és szolgálati titkot.
A köztisztviselő illetéktelen személynek és szervnek nem adhat tájékoztatást olyan tényekről, amelyek tevékenysége
során jutottak tudomására és kiszolgáltatásuk az állam, a közigazgatási szerv, munkatársa vagy az állampolgár
számára hátrányos, vagy jogellenesen előnyös következményekkel járna.
3. A köztisztviselő köteles a kijelölt munkahelyen és időben munkára képes állapotban megjelenni és munkát
végezni.
Ha a munkára képes állapot nem áll fenn, vagy ennek vizsgálatát a köztisztviselő alapos indok nélkül megtagadja, a
munkába állástól vagy a munkavégzés folytatásától el kell tiltani, és az esetről jegyzőkönyvet kell felvenni.
4. A munkából való távolmaradást a köztisztviselő köteles legfeljebb 24 órán belül munkahelyi vezetőjének
bejelenteni, a távolmaradás okát a munkahelyi vezető felszólítására a megadott határidőn belül igazolni.
A munkából való távollét nyilvántartásáért, a hivatal Osztályvezetői felelősek. Az illetményszámfejtés részére történő
időszakos adatközlésért a személyzeti és munkaügyi feladatokat ellátó köztisztviselő a felelős.
5. Minden köztisztviselő egyénileg felelős a személyes használatába adott hivatali vagyontárgyakért. A
vagyonvédelem és a hivatali titoktartás érdekében köteles gondoskodni annak megakadályozásáról, hogy
illetéktelenek a hivatal helyiségeibe belépjenek, és ott tartózkodjanak. A hivatali helyiséget távozáskor köteles
bezárni, a hivatalos iratokat elzárni, a tűzvédelmi szabályzat szerinti áramtalanítást elvégezni.
6.
A munkakör átadás szabályai:
Ha az adott köztisztviselői munkakörbe alkalmazott köztisztviselő személyében változás történik, vagy a feladatok
egy részének ellátása más köztisztviselő feladatává válik akkor a feladatátadásról “átadás átvételi jegyzőkönyvet”
kell felvenni.
A munkakör átadásnál jelen vannak az érintett köztisztviselők és a szervezeti egység vezetője.
A jegyzőkönyvnek (a kötelező jegyzőkönyvi elemeken túl) tartalmaznia kell:
– A lezártan átadott ügyek iratait,
– A folyamatban lévő ügyek iratait, az ügyintézés állásának és a tett intézkedések megjelölését,
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– A feladatot átadó köztisztviselőnek a tett intézkedéseiért illetve mulasztásaiért való felelősségvállalási
nyilatkozatát.
– A munkakör ellátása során használt – a Hivatal tulajdonában lévő – eszközöket, segédleteket, stb., megjelölve
azok használhatósági állapotát is.
– Az eszközökben tapasztalt hiányt illetve a hiányért való felelősség megállapítását.
– És minden olyan lényeges tényt vagy körülményt, amely a feladatellátás zavartalan folytatása, vagy az ügyintézési
hibákért, mulasztásokért való felelősség megállapítása szempontjából lényeges.

IV. Fejezet

A köztisztviselők díjazása
1. A köztisztviselők díjazására a Kttv. 131 – 133. §-a az irányadó.
a.
A Jegyző - át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül - a
teljesítményértékeléstől függően a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét
legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.
b.
A Jegyző – döntését megelőzően – kikéri az érintett szervezeti egység vezetőjének a véleményét.
c.
A teljesítményértékelést a Titkárságon a jegyző, további osztályokon az osztályvezető végzi. A
teljesítményértékelést a TÉR megnevezésű informatikai program felhasználásával kell elkészíteni, melyhez a
köztisztviselő hozzáférését biztosítani kell, védelmét az adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerinti
teljesítéséért az informatikai feladatokat ellátó köztisztviselő felelős.
2. Vezetői pótlék
Vezetői pótlékra jogosultak az osztályvezetők, mértékét a Kttv. 137. § határozza meg.
3. Az idegennyelv-tudási pótlék:
A köztisztviselő a Kttv.141. §-ban meghatározottak szerint jogosult azzal az eltéréssel, hogy az angol, francia,
német és orosz nyelvek tekintetében a pótlék alanyi jogon jár.
4. A helyettesítés szabályai:
a.
A Hivatali munka folyamatosságának biztosítása és az ügyfelek magas szintű „kiszolgálása” érdekében a
távollévő köztisztviselőt munkatársai helyettesítik. A helyettesítés rendjét a köztisztviselők munkaköri leírása
tartalmazza. Rendkívüli esetben a szervezeti egység vezetője a helyettesítés rendjétől eltérhet.
b.
Ha a köztisztviselő a munkáltató intézkedése alapján munkakörébe nem tartozó munkát végez, s az eredeti
munkakörét is ellátja, illetményén felül – a Kttv. 98. § -ban szabályozottak szerint – külön díjazás (helyettesítési díj)
illeti meg, melynek mértékét a jogszabályi kereteken belül a jegyző határozza meg.
c.
A helyettesítést a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban rendeli el.
5. A kiküldetés szabályait a Kttv. 54. § tartalmazza.

V. Fejezet

Az egyéb juttatásokra vonatkozó szabályok
1. A jubileumi jutalomról:
a.
A jubileumi jutalomra való jogosultság szabályait Kttv. 150. §. részletesen tartalmazza. A köztisztviselő
jubileumi jutalomra való jogosultságát határozatban kell megállapítani.
b.
A jubileumi jutalomra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell a polgármesterre is.
2. Cafetéria juttatás szabályozása
a.
A cafetéria juttatást a Kttv. 151. § szabályozza.
b.
A cafetéria juttatás éves összegét a székhely településen Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a kirendeltségek esetében a községi önkormányzatok az évenként elfogadott költségvetési rendeletében
határozza meg.
c.
A cafetéria juttatás formáit és igénybevételének szabályait jelen szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.
3 A Jegyző a hivatal szakember szükségletének tervszerű biztosítása érdekében tanulmányi szerződést köthet a
közvetlen munkahelyi vezető támogató javaslatával rendelkező köztisztviselővel.
a.
A szerződésben meg kell határozni:
–
a támogatás jogcímeit és mértékét,
–
az elszámolás módját,
–
a felek jogait, kötelezettségeit.
–
azt a tanulmányi időt követő időtartamot, melyet az érintett köztisztviselő a hivatal állományában vállal
eltölteni. Ez az időtartam a tanulmányi idővel arányos, de az 5 évet nem haladhatja meg.
b.
A Jegyző engedélyezheti a köztisztviselő korábbi munkahelyével kötött tanulmányi szerződésből következő
anyagi kötelezettségek részbeni vagy teljes átvállalását.
c.
Ha a köztisztviselő olyan iskolai rendszerű képzésben vesz részt, amelyet a hivatal nem támogat, a
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köztisztviselőt megillető szabadidőt a Jegyző állapítja meg a következők szerint:
–
A szabadidő mértékét a munkáltató az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelező iskolai foglalkozás és
szakmai gyakorlat időtartamáról szóló igazolásnak megfelelően állapítja meg.
–
A fentieken túl a munkáltató vizsgánként - ha egy vizsganapon a köztisztviselőnek több vizsgatárgyból kell
vizsgáznia, vizsgatárgyanként -, a vizsga napját is beszámítva négy munkanap szabadidőt köteles biztosítani.
Vizsgának az oktatási intézmény által meghatározott számonkérés minősül.
–
A diplomamunka (szak- és évfolyamdolgozat) elkészítéséhez a munkáltató tíz munkanap szabadidőt köteles
biztosítani.
–
A köztisztviselő más közigazgatási szervvel, illetőleg más munkáltatóval tanulmányi szerződést csak a
munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével köthet;

VI. Fejezet

Szociális, kulturális és egészségügyi juttatások
1. A lakásépítés és vásárlás támogatásának szabályairól:
A Kttv. 152. § (1) bekezdés a) pontja szerint a köztisztviselő részére lakhatási, lakásépítési, és vásárlási támogatás,
biztosítható.
a.
A Hivatal éves költségvetésének függvényében, lakhatási, lakásépítési, és vásárlási támogatás, biztosítható. A
támogatás megállapítása folyósítása, visszafizetése során a 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendeletben foglaltakat
az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.
b.
A támogatás visszafizetése egy összegben esedékessé válik amennyiben a köztisztviselő közszolgálati
jogviszonya a támogatás megállapítását követő 10 éven belül, lemondással, vagy a Ktt tv. 155.§ f) pontjában
foglaltak miatt szűnik meg.
c.
A támogatási kérelmet tárgyév szeptember 1-ig kell benyújtani a személyügyi és munkaügyi feladatokat ellátó
köztisztviselőnél.
2. Albérleti díj - Kttv. 152. § (1) bekezdés b) pontja
a.
A köztisztviselő kérelmére – közvetlen munkahelyi vezetője javaslata alapján – albérleti díj hozzájárulásban
részesíthető.
b.
A hozzájárulás mértékéről – a költségvetési lehetőségek függvényében – a Jegyző dönt. Az albérleti díj
mértéke nem haladhatja meg az igénylő jogos lakás igényét kielégítő szolgálati bérlakás biztosítása esetén fizetendő
bérleti díj 50%-t. A lakbér meghatározásakor a fiatal házasok első lakáshoz jutását biztosító költségelvű bérlakások
bérleti díját kell figyelembe venni.
c.
Az albérleti díjat, egy évre lehet megállapítani. Amennyiben a meghatározott egy éves időtartam még nem telik
le az adott költségvetési évben, úgy az újabb költségvetési évben az albérleti díj megállapítását ismételten kérni kell.
d.
A kérelemhez csatolni kell az albérleti szerződés egy példányát.
3. Illetményelőleg Kttv. 152. § (1) bekezdés e) pontja
A köztisztviselő és a polgármester részére eseti kérelem alapján illetményelőleg folyósítható, amennyiben a
munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezi annak kifizetését.
a.
fizetéselőleg annak a köztisztviselőnek engedélyezhető, akinek családi, egészségügyi, illetve más szociális ok
alapozza meg a kérelmét.
b.
a fizetéselőleg felső határa a folyósításakor érvényes minimálbér havi összegének a háromszorosa, de
legfeljebb a személyi jövedelemadó előleggel, az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékokkal csökkentett rendszeres
havi illetményének az összege.
c.
a fizetéselőleg kamatmentes kölcsönnek minősül, amelyet 6 havi egyenlő részletben, de legkésőbb az adott
év december 31. napjáig kell visszatéríteni, fizetési haladék nem engedélyezhető. A támogatás, illetve a még vissza
nem fizetett része egy összegben és azonnal esedékessé válik, ha a köztisztviselő jogviszonya a törlesztési idő alatt
megszűnik.
4. Családalapítási támogatás Kttv. 152. § (1) bekezdés c) pontja
a.
A határozatlan időre kinevezett és legalább egy éve a hivatalban dolgozó köztisztviselő első házasságkötése,
vagy gyermek születése alkalmával vissza nem térítendő családalapítási támogatásban részesíthető.
b.
A támogatás maximum Br. 50.000- Ft.
c.
A támogatásról a köztisztviselő kérelmére a Jegyző dönt a rendelkezésre álló éves költségvetési keret
figyelembe vételével.
5. Rendkívüli szociális támogatás Kttv. 152. § (1) bekezdés d) pontja
A köztisztviselő, ha olyan rendkívüli élethelyzetbe kerül, amikor megélhetése veszélyeztetetté válik írásbeli
kérelmére szociális támogatásban részesíthető.
a.
A kérelemben a köztisztviselőnek meg kell jelölni azt az okot melynek következtében megélhetése
veszélyeztetetté vált.
b.
A támogatás megállapításáról a jegyző a szervezeti egység vezetője véleményének a kikérését követően dönt.
c.
A támogatás mértéke legfeljebb Br. 50.000-Ft.
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6. A szemüveg térítés szabályai:
Az a köztisztviselő, aki munkavégzéséhez rendszeresen számítógépet használ szemüvegtérítésben részesíthető.
a.
Ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként – a szakorvos írásos javaslata alapján – monitorkímélő
szemüveglencse viselése indokolt.
b.
A szemüvegtérítés mértéke a számlával igazolt költség, de legfeljebb a tárgyévre érvényes köztisztviselői
illetményalap 65%-ának megfelelő összeg. A folyósított térítést a Pénzügyi Osztály tartja nyilván.
c.
A szemüvegtérítés kifizetésének feltétele, hogy az igénylő évente egyszer szemészeti szakorvosi vizsgálaton
vegyen részt.

VII. Fejezet

Kegyeleti gondoskodás
1. Temetési segély:
Temetési segély adható a köztisztviselőnek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában felsorolt közeli hozzátartozója
halála esetén. A támogatás összege legfeljebb 60.000Ft.
A temetési segélyről a köztisztviselő kérelmére – a rászorultság függvényében, a szerzeti egység véleményének
kikérését követően - a Jegyző dönt, a rendelkezésre álló éves költségvetési keret függvényében.
VIII. Fejezet
A nyugállományú köztisztviselők támogatása
1. A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján pénzbeli vagy
természetbeni támogatásban részesíthető. Szociális és kegyeleti támogatás céljára az önkormányzat a
költségvetésében fedezetet biztosít (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható
át.
a.
A szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások:
–
eseti szociális segély,
–
temetési segély,
b.
A szociális támogatás odaítélése történhet kérelemre, vagy javaslatra. Javaslatot tehet a nyugállományú
köztisztviselő életkörülményeit ismerő:
–
vezető, vagy köztisztviselő
–
nyugállományú köztisztviselő, más nyugállományú köztisztviselő tekintetében
–
társadalmi szervezet, egyesület, vagy magánszemély
c.
Az igényjogosultság megállapítására és a támogatások folyósítására a személyügyi ügyintéző tesz javaslatot.
A javaslat alapján a támogatás folyósításáról a Jegyző dönt.
d.
A személyügyi ügyintéző, a társadalmi és érdek-képviseleti szervekkel együttműködve köteles figyelemmel
kísérni a nyugdíjas köztisztviselők szociális helyzetét.
e.
A nyugállományú köztisztviselők szociális gondozásának, illetve szakmai tapasztalata hasznosításának
elősegítésére, a velük való kapcsolattartás biztosítására a Jegyző – megfelelő számú nyugdíjas esetén - nyugdíjas
bizottságot hozhat létre, illetve támogathatja az e célokat szolgáló egyesületek létrehozását. A nyugdíjas bizottság
javaslatot tehet nyugdíjas köztisztviselő támogatásba részesítésére és elismerésére.

IX. Fejezet

A köztisztviselő eredményes munkájának elismerése
Az eseti jutalmazás és a céljutalom megállapításának szabályai
1. A hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató munkavégzésért, a szervezet
szempontjából fontos, váratlanul jelentkező feladatok elvégzéséért, ezen eredmények közvetlen, rövid időn belül
történő ösztönzésére a hivatal köztisztviselői jutalomban részesíthetők.
2. A jutalmazásra – kellő indokolással – a munkahelyi vezetők tehetnek javaslatot és a jegyző – a Polgármester
egyetértésével - dönt.
X. Fejezet
Vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek
Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett személyek a jegyző, aljegyző, osztályvezetők, kiadmányozási joggal rendelkező
köztisztviselők, valamint a közbeszerzési eljárás során bíráló bizottsági tagként közreműködő köztisztviselők.

XI. fejezet
munkaruha- formaruha-védőruha juttatására vonatkozó szabályok
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal egyes munkaköreiben foglalkoztatott dolgozóknak munkaruha79

formaruha-védőruha juttatására vonatkozó szabályokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
2017. január 26.
dr. Uhrin Anna
jegyző

1. számú melléklet

A rugalmas munkaidőről Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál
1. Általános feltételek
a.
heti törvényes munkaidő 40 óra
b.
napi törvényes munkaidő 8 óra
c.
munkaközi szünet időtartama 30 perc, amely része a munkaidőnek

2. A hivatal dolgozói rugalmas munkaidő beosztásban végzik munkájukat.
a.
A rugalmas munkaidő határa hétfőtől péntekig 7 órától 18 óráig tart.
b.
Ezen időn belül törzsidő
Hétfőn
8 órától 16 óráig,
Kedden
8 órától 12 óráig,
Szerdán
8 órától 16 óráig,
Csütörtökön
12,30 órától 16 óráig,
Pénteken
8 órától 12 óráig
tart.
c.
A rugalmas munkaidő beosztásra szolgáló heti 13 óra 30 percet az 1. pontban írt - törzsidőn kívüli idővallumban (továbbiakban: peremidő) lehet ledolgozni, annak beosztásáról az apparátus és a saját munka terhére
figyelemmel a dolgozó dönt.
d.
A részfoglalkozású dolgozók munkaidő beosztását az osztályvezetők határozzák meg.
e.
A peremidőben történő kötelező munkavégzés elrendelésére az osztályvezető jogosult.
f.
A peremidő igénybevételét az osztályvezetőknek illetve a kirendeltség vezetőnek úgy kell megszervezniük a
vezetésük alá tartozó belső szervezeti egységben, hogy a folyamatos munkavégzés biztosításra kerüljön.
g.
Törzsidő alatt minden dolgozó munkahelyén köteles tartózkodni és munkát végezni, kivéve ha
–
szabadságon (fizetett vagy fizetetlen) van
–
szabadnapját tölti,
–
táppénzes állományban van,
–
egész napos kiküldetésben van,
–
engedéllyel munkahelyén kívül végzi a munkáját,
–
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben és/vagy a Munka Törvénykönyvében (a továbbiakban Kttv. és
Mt.) szabályozottak miatt van távol, egyéb okból igazoltan van távol
h.
Más munkáltatónál mellékfoglalkozásban, vagy egyéb jogviszonyban végzendő munkát peremidőben lehet
végezni, illetve ha jellege miatt csak meghatározott időben végezhető, úgy törzsidőben. Az e jogviszonyokban töltött
idő a ledolgozott munkaidőbe nem számít be.

3. Munkaidő megszakítása

a.
Ennek minősül a törzsidő végén (kivételesen közben), illetve a peremidő bármely időpontjában történő
távozás. Törzsidőben csak a közvetlen felettes engedélyével lehet eltávozni. A törzsidőben és a peremidőben
történő távozást amennyiben annak időtartama a 10 percet meghaladja az elektronikus munkaidő nyilvántartásban
regisztrálni kell.
b.
A Kttv-ben és/vagy az Mt-ben meghatározott munkavégzés alóli mentesség (fizetett idő) miatti távollétet, az
elektronikus nyilvántartásban szintén regisztrálni kell.
c.
Ha dolgozó törzsidőben engedély nélkül nem jelenik meg, a távollétet megjelenésével egy időben nem tudja
igazolni, úgy két órát meghaladó távollét esetén a szóban forgó napot igazolatlan napként kell elszámolni, emellett
fegyelmi felelősségre vonásnak is helye van. A 2 óránál kevesebb távollét ideje a munkaidőbe nem számít be
amennyiben ez késésnek nem minősíthető fegyelmi felelősségre vonásnak van helye amellett, hogy a távollét idejét
le kell dolgozni.
d.
Igazolatlan késésnek minősül, ha a dolgozó engedély nélkül, illetve utólagos igazolás nélkül a törzsidő kezdete
után érkezik a munkahelyére. Amennyiben a dolgozó igazolatlanul késik úgy a késés minden megkezdett 10 perce
után heti munkaidő keretét 30 perc időtartammal növelni kell. A 30 percet meghaladó késésnél a 2. pontban írt
szabályokat kell alkalmazni.
e.
Amennyiben a dolgozó peremidőben történő II/5., 6. pont szerinti munkavégzési kötelezettségének
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igazolatlanul nem tesz eleget úgy fegyelmi felelősségre vonásnak van helye.

4. Munkában nem töltött idő számítása

a.
Szabadságon, szabadnapon, több napos kiküldetésben, táppénzen, a Kttv-ben és/vagy az Mt-ben
meghatározott egész napos távolléteknél napi 8 órát kell letöltött munkaidőként számításba venni.
b.
Tanulmányt folytató dolgozónál, amennyiben tanulmányi elfoglaltsága nem egész napos (egész napos az 1.
pont alá esik) iskolai foglalkoztatást jelent, munkaidő kedvezményt csak az általános munkarend szerinti munkaidő
befejezéséig kap, ennek megfelelően ezen időpontig az iskolai foglalkozás, valamint az arra történő utazás
ledolgozott munkaidőként kell számításba venni akkor is, ha ez a peremidőre esik.
c.
A Kttv-ben és/vagy az Mt-ben meghatározott azon távollétekre, amelyekre átlagkereset jár, és azok időtartama
az egész munkanapot nem veszi igénybe, a ténylegesen eltöltött időt kell letöltött munkaidőként figyelembe venni,
valamint az utazásra fordított időt, ha az az általános munkarend órakeretébe beleesik. Amennyiben az Kttv. és Mt..
vagy végrehajtási rendelete az elismerhető időt, vagy alkalmat korlátozza, vagy meghatározza, úgy legfeljebb az így
meghatározott időt lehet ledolgozott munkaidőnek számítani.
d.
Amennyiben a törzsidőben a dolgozó orvosi vizsgálaton, gyógykezelésben vett részt és arról igazolást hoz, úgy
az igazolt távollétnek számít, de az így eltöltött munkaidőt le kell dolgozni, kivéve, ha az orvosi vizsgálat a 3. pont alá
tartozik.
e.
A nem munkában (pl. szakszervezeti rendezvényen) töltött idő nem számít munkaidőnek. Szakszervezeti
tisztségviselőnek a funkciójából eredő nem munkahelyi rendezvényen való részvétele az általános munkarendbe
tartozó idő alatt letöltött munkaidőnek számít.
f.
Szakszervezeti tisztségviselőket ezen felül is megilleti munkaidő kedvezmény, ha feladataikat más módon,
mint az általános munkarend terhére nem tudják megoldani. Ez azonban az előzőekkel együtt szakszervezeti
titkárnál a munkaidőkeret 20 %-át, egyéb tisztségviselőnél 10 %-át nem haladhatja meg.
5. A munkaidő nyilvántartás szabályai
a.
A ledolgozott munkaidőt a napi teljes munkaidő kezdetétől annak végéig kell mérni. Ezen időpont előtti és utáni
munkavégzést a munkaidő elszámolásánál figyelmen kívül kell hagyni, kivéve ha az ez idő alatt történő
munkavégzésre
–
tisztségviselő vagy osztályvezető elrendelése
–
kötelező közreműködésre jogszabályi előírás alapján kerül sor
b.
Közigazgatási területen, a munkaidőn túli, de nem munkahelyen végzendő munkavégzésre történő, illetve
onnan a lakásra történő utazásra összesen fél óra munkaidő elszámolható. Közigazgatási területen kívül munkaidőn
túl elvégzendő munkavégzésre a ténylegesen felmerülő igazolt vagy valószínűsíthető utazási idő ledolgozott időnek
ismerhető el.
c.
Szabadnapon munkaköri kötelezettség alapján végzett munkát - munkában töltött idő alapján - ledolgozott
munkaidőnek kell tekinteni, úgy mintha azt peremidőben történt munkavégzés lenne. Heti pihenőnapon végzett
munkát kétszeres szorzóval számolva kell ledolgozott munkaidőnek tekinteni. Társadalmi eseményeken
közreműködő anyakönyvvezetőknél az esemény időtartama mellett azok kezdete előtt 1 óra s vége után fél óra
munkaidő munkavégzésként számolható el. Szabadnapon, pihenőnapon, fizetett ünnepnapon végzett munka
szükségességét, annak időtartamát a osztályvezetőnek igazolnia kell. Azon dolgozóknál, akiknél munkakörükből
adódóan rendszeresen előfordulhat e napokon történő munkavégzés, az osztályvezető a ledolgozott időre
figyelemmel szabadnapot, illetve pihenőnapot biztosíthat a Kttv-ben és/vagy az Mt-ben előírt szabályok
figyelembevételével.
d.
Munkahelyi érdekből történő kiküldetés esetén a ténylegesen felhasznált munkaidőt (utazással együtt) kell
ledolgozottnak tekinteni, feltéve, hogy a dolgozó az oda, illetve visszautazásra a legközelebbi közlekedési eszközt
veszi igénybe.
e.
A ledolgozott munkaidőt az elektronikus munkaidő nyilvántartásban kell vezetni. A nyilvántartás vezetésért a
dolgozó felelős. Az érkezés és távozás regisztrálása a kártya lehúzással történik, valamint a szükséges kód
beütésével.
f.
A munkaidő alap havi dekádokban kerül összesítésre. A következő dekádba +20 és -10 óránál magasabb
munkaidő értéket átvinni nem lehet. A megengedett eltérést meghaladó plusz munkaidő a következő dekádra
kivételesen átvihető, ha az a vezető munkára utasítása miatt keletkezett és abban a dekádban a kompenzálására
már nem volt lehetőség. A 10 órát meghaladó többletmunkaidőből dekádonként utólag 1 szabadnap a dolgozó
kérésére kiadható. Ha a ledolgozatlan idő 10 órát 4 vagy több órával meghaladja, azt szabadság kiadásával kell
kompenzálni, úgy, hogy a letöltetlen munkaidő 10 óra alá csökkenjen. A többletmunkaidőt, a tárgyhót követő
hónapban kell a dolgozó részére kiadni. A ledolgozatlan időt amennyiben nem történik a fentiek szerinti szabadság
kiadás, úgy azt a köztisztviselő a tárgyhót követő hónapban köteles ledolgozni.
g.
A munkaidő nyilvántartást minden dolgozó folyamatosan köteles vezetni a távollétek okának megjelölésével. A
munkaidő nyilvántartás nem szabályszerű vezetése esetén a dolgozó fegyelmi úton felelősségre vonható. A
köztisztviselő számára a Kttv. 94. § (1) alapján kötelezően kiadandó munkaközi szünet kiadására 12,00-tól 12,30-ig
kerül sor.

Munkaruha- formaruha-védőruha juttatásának szabályai
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2. számú melléklet

1. 1998. évre az anyakönyvvezetők részére évi 8.000.- Ft., a kisegítő személyzetnek (takarítónőknek) évi 6.400.Ft. összegig formaruha adható a családi eseményeken történő kulturált megjelenéshez.
Az 1998. évet követően a 8.000.- Ft. illetve 6.400.- Ft. összeg a munkaruházati cikkeknél történt áremelkedés %ával azonos mértékben nő.
A kifizetés időpontja minden év november hónapja.
A Közigazgatási Osztály vezetője köteles az események számát minden év október 31-ig név szerint kimutatni és
azt a Pénzügyi Osztály részére leadni. A kifizetés ennek alapján történik; azon dolgozók, akik rendszeresen részt
vesznek a szertartásokon azok részére az összeg 100 %-ban, az átlagnál kevesebb számú rendezvényeken részt
vevők részére 50 %-ban kerül kifizetésre.
2. A közterület-felügyelők részére teljes formaruha jár, fokozatos felruházással és pótlással (éveknek megfelelő), a
kihordási idő figyelembevételével.
Nyári
Sapka 1 db

Kihord. idő
2 év

Szövetnadrág
1 db
R. ujjú ing
3 db
Eső kabát
1 db
Társasági bőr félcipő 1
pár

1 év
1 év
2 év
1 év

Téli
Kihord. idő
Téli sapka
2 év
1 db
Szőrmés kabát 1 db
3 év
Molinó alsó-felső 1
2 év
db
Kötött pulóver 1 db
1 év
Szövet nad-rág 1 db
H. ujjú ing 3db
Acélkaplis bakancs
1 p.
Téli kesztyű bőr 1
pár

1 év
1 év

Átmeneti
Kihord idő
Gyakorló kabát 1 db
3 év
Gyakorló nadrág 1
db
Átmeneti kabát 1 db
Nyakkendő 1 db
Derékszíj bőr 1 db

2 év
2 év
2 év
3 év

1 év
3 év

3. Munkaruházat az alábbi fizikai munkakörökben jár:
Gondnoki fűtő- karbantartói, gépkocsivezetői feladatokat ellátó hivatali alkalmazottnak. A
munkaruházat: bakancs, gumicsizma, bélelt kabát, gumikesztyű.
Takarító (kirendeltség) A munkaruházat: 2 köpeny, munkacipő, nyári esőkabát, kendő, gumikesztyű.
A mezőőrök részére teljes formaruha jár – az 1997. évi CLIX. törvény által előírt mezőőri vizsgát
eredményesen elvégzett mezőőrök részére – a kihordási idő figyelembe vételével.
Takarító
Munkaruha és védőruha
Megnevezés
Férfi kétrészes munkaruha
Női köpeny
Férfi bakancs
Női csizma
Gumicsizma
Bélelt kabát
Női munkacipő
Esőkabát nyári
Védősapka
Gumikesztyű
Védőkesztyű
Védőszemüveg
Kendő

Vásárlási összeg
maximum/Ft
7.000.3.000.6.000.6.000.1.200.10.000.3.000.1.500.-

Kihordási idő
hónap
18
18
18
24
18
48
12
12
-

Mezőőrök:
A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV.30.) FM rendelet 8. melléklete alapján
előírt mezőőri formaruha leírása és kihordási ideje:
Formaruha:
1 db téli kord- vagy posztóöltöny

Kihordási idő:
24 hónap
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1 db nyári öltöny
1 db nyári nadrág
1 db bélelhető kabát
1 db esőkabát
1 db kalap
1 db téli sapka
1 db sál
1 db nyakkendő
1 pár kesztyű
4 db ing
8 pár zokni
1 pár gumicsizma
1 pár bakancs

12 hónap
12 hónap
36 hónap
24 hónap
36 hónap
36 hónap
36 hónap
36 hónap
12 hónap
12 hónap
12 hónap
12 hónap
12 hónap

4. Új alkalmazottak jogosultsága a munkába állással kezdődik, de a vásárlásra a próbaidő elteltével (e tekintetben
egységesen 3 hónap) kerülhet sor.
5. Az évenkénti munkaruha juttatás munkajogviszony keletkezése illetve megszűnése esetén továbbá
részmunkaidős foglalkoztatásban időarányosan jár. A kihordási időre biztosított forma illetve munkaruhát amennyiben a munkaviszony a dolgozó kezdeményezésére vagy hibájából szűnik meg - időarányosan meg kell
váltani
6. A 30 napot meghaladó - munkavégzési kötelezettséggel nem járó - távollét idejére, munkaruha, védőruha nem jár,
illetve a kihordási idő a távolléttel meghosszabbodik / keresőképtelenség, fizetés nélküli szabadság, sorkatonai
szolgálat, szülési szabadság, GYED-GYES /
7. Méltányossági, illetve a nem szabályozott eseteket a munkáltató dönti el.
8. A munkaruházattal kapcsolatos számlák kifizetését a munkaruha analitikát vezető dolgozó engedélyezi.
9. A munkaruházatnál a vásárlási összeg maximális összege évente a munkaruházati cikkeknél történt áremelkedés
%-ával azonos mértékben nő.

Cafetéria-juttatás szabályzata

3. számú melléklet

I. Fejezet
Cafetéria-juttatásra való jogosultsági, igénylési és elszámolási szabályok
1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) a cafetéria-juttatások
rendszerén keresztül biztosítja a Közös Önkormányzati Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők,
ügykezelők, a munkaviszonyban álló (a hivatalhoz közvetlenül kapcsolódó technikai alkalmazott), munkavállalók
részére az egységes elvek alapján szabályozott, de az egyéni igényekhez igazodó természetbeni juttatásokat.
2. A juttatás a 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek
Közszolgálati Szabályzata alapján, jelen szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatások közül választható.
3. Cafetéria-juttatás igénybevételére jogosult a Közös Önkormányzati Hivatallal
a.
közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, ügykezelők,
b.
munkaviszonyban álló, (a hivatalhoz közvetlenül kapcsolódó határozatlan idejű munkaszerződéssel
alkalmazott technikai dolgozók) munkavállalók,
c.
az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló alkalmazottak juttatását az egyes önkormányzatok
külön szabályozzák.
4. A dolgozó nem jogosult cafetéria-juttatás igénybevételére:
a.
a szülési szabadság, terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási-díj, a gyermekgondozási-segély
folyósításának időtartamára,
b.
30 napot meghaladó távollét esetében a távollét első napjától kezdve
5. A közszolgálati, vagy munkaviszonyt létesítő dolgozó a cafetéria-juttatást a jogviszony létesítés napjától veheti
igénybe.
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6. A cafetéria-juttatás igénybe vételére való jogosultság a jogviszony megszűnésének napján szűnik meg.
7. A Közös Önkormányzati Hivatal minden év február 15. napjáig tájékoztatja a dolgozókat az igénybe vehető
cafetéria-juttatásokról.
8. A dolgozók március 1. napjáig az erre rendszeresített elektronikus Cafetéria programban nyilatkoznak a cafetériajuttatás éves összegének felhasználásáról, a választott cafetéria-juttatásról és annak mértékéről.
Az „Összesített adatlap” kinyomtatása, aláírása után a „Kitöltések lezárása következik, mely ez után nem
módosítható. A dolgozó a nyilatkozattétellel hozzájárul ahhoz, hogy a cafetéria-juttatás igényléséhez szükséges
adatait az ahhoz szükséges mértékben a cafetéria-juttatás nyilvántartást vezető kezelje.
9. Az, aki a Közös Önkormányzati Hivatallal év közben létesít közszolgálati jogviszonyt, vagy munkaviszonyt, illetve
jogosultsága év közben keletkezik, a 8. pont szerinti nyilatkozatot az első munkában töltött napot követő 15 napon
belül köteles megtenni, a cafeteria-juttatás igénybevételére az 5. pont szerint, a jogviszony első napjától jogosult.
10. A 8. és 9. pont szerinti nyilatkozat tárgyév január 1. napjától vagy a cafetéria-juttatás igénybe vételére való
jogosultságtól december 31-ig vagy a közszolgálati jogviszony, munkaviszony megszűnéséig terjedő időszakra
vonatkozik. A 8. és 9. pont szerinti nyilatkozat év közben nem módosítható.
11. A 8. és 9. pont szerinti nyilatkozatot egy példányban, aláírással ellátva a személyügyi ügyintézőnek kell leadni. A
nyilatkozat átvételét követően az elektronikus rendszer lezárásra kerül.
12. A cafetéria-juttatás éves összege a közszolgálati szabályzatban meghatározott összeg.
13. A cafetéria-juttatás összege biztosít fedezetet az egyes juttatást terhelő közterhekre.
14. A cafetéria-juttatás összege a 4. pont alapján arányosan kerül megállapításra azon munkatársak esetében,
akiknek a munkaviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg.
15. A tárgyévben igénybe nem vett cafetéria-juttatás összege a következő évre nem vihető át.
16. A cafetéria-juttatás elszámolása bruttó módon történik, tartalmazza a közterhek költségeit.
17. Ha a dolgozó jogviszonya év közben szűnik meg, köteles a részére nyújtott cafetéria összeggel az utolsó
munkában töltött napon elszámolni.
18. Amennyiben a dolgozó a tárgy évben a cafetéria-juttatás időarányosan felhasználható mértékénél többet vett
igénybe, úgy a különbözet – előzetes hozzájárulásával – illetményéből levonásra kerül, illetve választása szerint, ha
a juttatás természete ezt lehetővé teszi, vissza kell adni.
19. Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony a dolgozó halálával szűnik meg.
20. A 4. pontban meghatározott esetekben az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás
értékét, a távollét utáni első munkanapon vissza kell fizetni, illetve vissza kell adni.
21. Ha a köztisztviselőt tárgyév közben áthelyezik, az egyes munkáltatóknál cafetéria-juttatásra időarányosan
jogosult. Ha a köztisztviselő a korábbi munkáltatónál az időarányos részt meghaladó értékű cafetéria-juttatást vett
igénybe, visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel az új
munkáltatónál igénybe vehető cafetéria-juttatás értékét – legfeljebb az új munkáltatónál igénybe vehető juttatás
mértékéig – csökkenteni kell.
II. Fejezet
Cafetéria-juttatások
Készpénz kifizetés cafetériában
1. Készpénz kifizetés éves keretösszege a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (6)
bekezdés e) pontjában meghatározott összeg.
2. A készpénz kifizetés évente két részletben, minden év április 30. és augusztus 31. napjáig kerül utalásra, az ezen
cafetéria-juttatást választó dolgozó részére.
Széchenyi Pihenő Kártya
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3. A munkáltató névre szóló, bankkártya elven működő, elektronikus utalványkártya formájában OTP Szép kártyát
biztosít dolgozói részére. Az e juttatást választó három különböző alszámla között oszthatja meg az erre szánt
összeget:
a) szálláshely: A cafetéria összeg keretéig, maximum Br. 200 000.- Ft.
b) vendéglátás: 150 000.- Ft.
c) szabadidő: 75 000.- Ft.
4. A Széchenyi Pihenő Kártya alszámlái minden év április 30. napjáig feltöltésre kerülnek.
5. A dolgozónak nyilatkoznia kell, más munkáltatótól részesül-e ilyen jellegű ellátásban, a kapott juttatásokat össze
kell számolni, kedvezményes adózás csak a törvényben meghatározott mértékig lehetséges.
III. fejezet
Egyéb rendelkezés
1. E szabályzat kiterjed a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál sajátos foglalkoztatási jogviszonyban lévő
polgármesterre, valamint a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban lévő mezőőrökre.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Polgármester és alpolgármester illetményének módosítása
Dr. Uhrin Anna jegyző
Dr. Uhrin Anna jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Véleményező bizottság:
Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármester illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4)
bekezdése határozza meg. 2017-től nem a helyettes államtitkári, hanem az államtitkári fizetésekhez igazítják a
polgármesterek bérét. A javadalmazás az államtitkár illetményének %-ában kerül megállapításra attól eltérni nem
lehet. A törvénymódosítás alapján 500 lakosúnál kisebb település polgármestere az államtitkári fizetés 30 %-ára,
1500 lakosig az államtitkári juttatás 40 %-ára, 2000 lakosig 50 %-ára, 5000 lakosig 55 %-ára, 10 ezer lakosig 60 %ára, 30 ezer lakosig 70 %-ára, afölötti lélekszámnál pedig az államtitkár bér 80 %-ára jogosult. A polgármestert
továbbra is megilleti a tiszteletdíjának 15%-a, mint költségtérítés.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/L. § (1) bekezdése
értelmében a polgármester díjazásakor alkalmazni kell a Kttv. 141. § (1)-(9) bekezdését. A rendelkezés értelmében
a polgármester alanyi jogon nyelvvizsga pótlékra jogosult, amelynek mértéke komplex középfokú (B2) nyelvvizsga
esetében az illetményalap 60%-a azaz 23.200,- Ft.
A fentiek alapján Toldi Balázs polgármester illetménye a következőképp alakul:
Államtitkár illetménye:
Alapilletmény:
Illetmény kiegészítés:
Vezetői pótlék:
Összesen:

38650,- Ft * 12 = 463.800,- Ft;
463.800,- Ft *0,5 = 231.900,- Ft;
463.800,- Ft * 0,65=
301.470,- Ft;
997.170,- Ft

Főállású polgármester illetménye Gyomaendrődön (13.806 fő)
Illetmény
Költségtérítés
Nyelvpótlék
Összesen:

997.170,- Ft 70 %-a
illetmény 15 %-a
illetményalap (38.650,- Ft) 60 %-a

698.000,- Ft
104.700,- Ft
23.200,- Ft
825.900,- Ft

II.
A társadalmi megbízatású alpolgármester illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése határozza meg. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a
képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíjának 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott
részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
Társadalmi megbízatású polgármester: A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye
50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. Tiszteletdíja: 349.000,- Ft
Javasoljuk, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja továbbra is a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában kerüljön meghatározásra.
A fentiek alapján Lehóczkiné Tímár Irén társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a következőképp alakul:
Tiszteletdíj: 244.300,- Ft. A költségtérítés mértéke ebben az esetben is a tiszteletdíj mértékének 15%-a: 36.600,- Ft.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
""Polgármester illetményének módosítása" "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 71. §-ban foglaltakra figyelemmel Toldi Balázs
főállású polgármester illetményét, 2017. január 1. napjától bruttó 698.000,- Ft/hó azaz hatszázkilencvennyolcezer
Ft/hó összegben állapítja meg. A polgármestert megillető költségtérítés mértéke 104.700,- Ft/hó, azaz
száznégyezer-hétszáz Ft/hó. Toldi Balázs polgármester a Kttv. 225/L. § (1) bekezdésére figyelemmel nyelvpótlékra
jogosult, amelynek mértéke komplex középfokú (B2) német nyelvvizsga esetében az illetményalap 60%-a, 23.200,Ft/hó, azaz huszonháromezer-kettőszáz Ft/hó.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
""Alpolgármester tiszteletdíjának módosítása” "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lehóczkiné Tímár Irén társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját, 2017. január 1. napjától bruttó 244.300,- Ft/hó azaz kettőszáznegyvennégyezer –
háromszáz Ft/hó összegben állapítja meg. Az alpolgármestert megillető költségtérítés mértéke bruttó 36.600,- Ft/hó,
azaz harminchatezer – hatszáz Ft/hó.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"„Tiszteletdíj, költségvetési forrása” "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a főállású polgármester illetményét és a társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterve
Dr. Uhrin Anna jegyző
Dr. Uhrin Anna jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/C. §-a szabályozza a
főállású polgármester szabadságát a következők szerint:
„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy nap munkanap
pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester
szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe
venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A
polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző
évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell
számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell
igénybe venni vagy kiadni.”
A fentiekre hivatkozva a 2017. évre megállapított szabadság Toldi Balázs polgármester részére:
Alapszabadság
Pótszabadság
Előző évről áthozott
2017. évre megállapított szabadság

25 nap
14 nap
0 nap
39 nap

2017. évben Toldi Balázs polgármester 39 napra számított szabadságolási ütemterve a következő:
Hónap

Tervezett napok (tól-ig)

Napok

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Október
November
December

2017. január 16-17.; 31.
2017. február 14.; 28.
2017. március 14.; 28.
2017. április 11.; 25.
2017. május 9.; 23., 29-31.
2017. június 6.; 26-28.; 30.
2017. július 24-28.
2017. augusztus 21-25.
2017. október 19-20.
2017. november 20-24.
2017. december 27-29.

3
2
2
2
5
5
5
5
2
5
3

Összesen

39

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Polgármester szabadsága"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
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Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Toldi Balázs polgármester 2017. évre vonatkozó
szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el:
Hónap

Tervezett napok (tól-ig)

Napok

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Október
November
December

2017. január 16-17.; 31.
2017. február 14.; 28.
2017. március 14.; 28.
2017. április 11.; 25.
2017. május 9.; 23., 29-31.
2017. június 6.; 26-28.; 30.
2017. július 24-28.
2017. augusztus 21-25.
2017. október 19-20.
2017. november 20-24.
2017. december 27-29.

3
2
2
2
5
5
5
5
2
5
3

Összesen

39

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Kossuth u. 30. szám alatt található fogorvosi rendelő bérleti
jogviszonyának meghosszabbítása
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a folyamatos fogorvosi ellátás biztosítása érdekében 2016 áprilisában utasította a Városi
Egészségügyi Intézményt, hogy a 3. és a 4. számú fogorvosi körzet folyamatos működtetését (mint betöltetlen
körzet) 2016. augusztus 1. napjától biztosítsa. A feladat ellátását helyettesítés keretében Dr. Török Anna
fogszakorvos (heti 14 órában) és Dr. Kerekes Attila fogszakorvos (heti 14,5 órában) látja el. A feladat-ellátására
mindkét körzet esetében az 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 30. szám alatt található fogorvosi rendelőben kerül sor
bérleti jogviszony keretében. A rendelő bérbeadója a PIKKO Kft., a bérleti jogviszony 2017. január 31. napjáig áll
fenn. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat nem rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges, eszközökkel
felszerelt saját rendelővel, ezért javasoljuk a bérleti jogviszony további hat hónapra történő meghosszabbítását
változatlan feltételek mellett. Javasoljuk továbbá, hogy a bérleti jogviszony időtartamára az Önkormányzat továbbra
is 350.000,- Ft/hó költségvetési forrást biztosítson a Városi Egészségügyi Intézmény számára a 3. és 4. számú
fogorvosi körzet zökkenőmentes feladatellátásának biztosítása céljából.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslatok elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"„Kossuth u. 30. szám alatt található fogorvosi rendelő bérleti jogviszonyának meghosszabbítása” "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi Egészségügyi Intézmény által, az
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 30. szám alatt található fogorvosi rendelő bérletére kötendő bérleti szerződést a
következő tartalommal:
„BÉRLETI SZERZŐDÉS"
(TERVEZET)
amely létrejött egyrészről PIKKO Kft. (székhely: 1131 Budapest, Keszkenő utca 11. 3. em. 11., adószám:
24742874241), mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),
másrészről a Városi Egészségügyi Intézmény (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.), mint Bérlő (a
továbbiakban: Bérlő) – a továbbiakban Bérbeadó és Bérlő együttesen: Felek, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., képviseli: Toldi Balázs
polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.
Jelen szerződés alapján Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos
utca 30. szám alatti ingatlan 24,99 m2 területnagyságú fogorvosi rendelőjét (a továbbiakban: helyiség), valamint az
ahhoz kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket, és a fogorvosi alapellátás biztosítását szolgáló eszközöket (1. melléklet:
eszközlista) fogászati alapellátás biztosítása céljából.
2.
Az Önkormányzat 230/2016. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata alapján a folyamatos fogorvosi ellátás biztosítása
érdekében utasította a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a 3. és 4. számú fogorvosi körzet folyamatos
működtetését 2016. augusztus 1. napjától biztosítsa. A feladat-ellátás mind a két esetben az 5500 Gyomaendrőd,
2
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Kossuth Lajos utca 30. szám alatti ingatlan 24,99 m területnagyságú fogorvosi rendelőjében történik. A körzetek
betöltetlen körzetek, a fogorvosi alapellátás helyettesítéssel kerül biztosításra. A Városi Egészségügyi Intézmény a
betöltetlen fogorvosi körzet ellátására - területi ellátási kötelezettséggel - a helyettesítő orvosokkal külön megbízási
szerződést köt.
3.
Bérlő a szerződés tárgyát képező helyiségben kizárólag a 3. és 4. fogorvosi körzet fogorvosi alapellátását
biztosítja. Bérlő a szerződés tárgyát képező fogorvosi rendelőt és az 1. mellékletben meghatározott eszközöket jelen
bérleti szerződésben foglaltak alapján használhatja. A kiszolgáló helyiségek a Bérbeadóval közös használatban
maradnak.
4.
Bérlő a szerződés tárgyát képező helyiséget – a körzet a 3. fogorvosi körzetben heti 14 órában használhatja az
alábbiak szerint:
Hétfő:
7.00 - 11.00
Kedd:
15.00 - 17.00
Szerda:
7.00 - 11.00
Csütörtök:
------Péntek:
7.00 - 11.00
5.
Bérlő a szerződés tárgyát képező helyiséget a 4. fogorvosi körzetben heti 14,5 órában használhatja az
alábbiak szerint:
Hétfő:
14.00 - 20.00
Kedd:
-----Szerda:
14.00 - 16.30
Csütörtök:
------Péntek:
13.00 - 19.00
6.
Felek rögzítik, hogy Bérlő a bérleti szerződés megkötése előtt a helyiséget megtekintette, azt 2016. augusztus
1. napjától használja, tehát annak állapotával a szerződés aláírásakor tisztában van.
7.
Bérbeadó jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező bérleményt jogosult bérbe
adni. A Bérlő a bérelt helyiséget albérletbe nem adhatja, azon átalakítást nem végezhet. Bérlő bármilyen átalakítást,
felújítást kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet. Ennek megsértése esetén Bérlő köteles
saját költségén az eredeti állapotot helyreállítani, illetve köteles viselni az ezen feltétel megszegése folytán felmerült
valamennyi kárt. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérbeadó írásbeli engedélye mellett bármilyen
átalakítást, felújítást végez, annak költségét a Bérlő köteles megfizetni, annak megtérítését semmilyen jogcímen
nem követelheti a Bérbeadótól, sem jelen szerződéses jogviszony fennállása alatt, sem annak megszűnésekor.
8.
Bérlő a helyiséget 2017. február 01. napjától 2017. július 31. napjáig tartó határozott időtartamra veszi bérbe.
9.
Bérlő a bérlemény után Bérbeadónak bérleti díjat köteles fizetni. A helyiség havi bérleti díja 350.000,- (azaz
háromszázötvenezer Forint). Bérbeadó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a
továbbiakban: Áfa törvény) 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján a szerződés tárgyát képező helyiség (ingatlanrész)
bérbeadása vonatkozásában nem tartozik az Áfa kör tárgyi hatálya alá, vagyis mentes az adófizetési kötelezettség
alól. Bérbeadó nyilatkozik arról, hogy az Áfa törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított választási jogával
nem élt.
10. A bérleti díj magába foglalja a helyiség használatával kapcsolatban felmerült közüzemi díjakat, az internet és a
telefon költségeket, az 1. mellékletben meghatározott eszközök bérleti díját, valamint a helyiség takarításával
kapcsolatban felmerült költségeket is.
11. Bérbeadó a bérleti díj összegéről a tárgyhó 10. napjáig számlát állít ki. Bérlő köteles a leszámlázott díjat a
számla kézhezvételét követő 15 napon belül a Bérbeadó bankszámlájára átutalni.
12. Bérlő főkötelezettsége a bérelt helyiség átvétele és a használat fejében a bérleti díj megfizetése.
13. Bérbeadó szavatolja, hogy a bérelt helyiség a bérlet teljes időtartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas,
valamint azt is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga a helyiségen, amely a Bérlőt a használatban
akadályozná. Nem áll fenn azonban szavatossági felelőssége azokért a hibákért, amelyeket a Bérlő rendeltetésvagy szerződésellenes magatartása okozott.
14. A Bérlő a helyiséget rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja. Bérlő vállalja, hogy a
használattal, illetve tevékenységével a Bérbeadó működését nem zavarja. Bérbeadó nem felel az olyan kárért,
amely valamely közműszolgáltatás zavarából származik.
15. Bérlő saját költségén köteles gondoskodni a helyiség állagmegóvásáról. Bérlő felelős minden kárért, amely a
rendeltetésellenes használatból, illetve jelen szerződés megszegéséből keletkezik.
16. Amennyiben Bérlő jelen szerződésben vállalt valamely kötelezettségét megszegi, úgy Bérbeadó a
szerződésszegés tényének tudomására jutásától számított nyolc napon belül írásban felszólítja Bérlőt a
szerződésszerű használatra. Amennyiben Bérlő az írásbeli felszólítás ellenére, annak kézhezvételétől számított öt
napon belül nem állítja helyre a szerződésszerű állapotot, úgy Bérbeadó írásban azonnali hatállyal jogosult
felmondani a jelen szerződést. Bérbeadó ebben az esetben követelheti, hogy Bérlő az eredeti állapotot saját
költségén állítsa helyre és adja birtokba részére a helyiséget.
17. Bérlő köteles betartani az egész ingatlanra vonatkozó tűz- és balesetvédelmi, valamint egyéb szakmai
előírásokat.
18. Jelen szerződés kizárólag írásban a Felek közös megegyezésével módosítható.
19. Jelen szerződést Felek közös megegyezéssel írásban megszüntethetik, illetve jelen szerződést mindkét fél
bármikor írásban 30 napos felmondási idő mellett felmondhatja.
20. A bérlet megszűnése után a Bérlő a helyiséget elhagyja és azt köteles a Bérbeadónak olyan állapotban
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visszaadni, ami a használat időtartama alatti természetes elhasználódásnak megfelel.
21. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása
érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem
csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény),
amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
22. Egyéb, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény és a jelen szerződésre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
23. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket egymás
között tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Ennek 30 napon túli eredménytelensége esetén felek alávetik
magukat hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság eljárásának.
24. Felek a jelen szerződést – az alulírott helyen és időpontban - elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalból áll és 6 (hat), egymással szó
szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből aláírás után 2 (kettő) példány a Bérbeadót, 2 (kettő)
példány a Bérlőt, 2 (kettő) példány az Önkormányzatot illeti meg.
Gyomaendrőd, 2017. január …..
…………….…………….
Bérbeadó

Határidők, felelősök:

…………………………………
Bérlő

…………….…………….
Önkormányzat

Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
""„Költségvetési forrás biztosítása a 3. és 4. számú fogorvosi körzet zökkenőmentes feladatellátásának biztosítása
céljából”" "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérleti jogviszony időtartamára (2017. február 1. –
2017.július 31.) 350.000,- Ft/hó költségvetési forrást biztosít a Városi Egészségügyi Intézmény számára a 3. és 4.
számú fogorvosi körzet zökkenőmentes feladatellátásának biztosítása céljából, mely összeg az intézmény 2017. évi
költségvetésébe kerül beépítésre.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2017. évi támogatási alapok pályázati kiírása
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 1. § 14. pontja szerint: „költségvetési
támogatás: a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kivételével az államháztartás központi alrendszeréből ellenérték
nélkül, pénzben nyújtott támogatások,….” tehát az államháztartás önkormányzati alrendszeréből nyújtott
támogatásokat nem minősíti annak, ezért az Áht. rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Ugyanakkor az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény (továbbiakban: Ctv.) 53. § (1) bekezdése szerint „Az államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.)
rendelkezései szerint az államháztartás alrendszerei terhére kötött támogatási szerződés vagy kibocsátott támogatói
okirat alapján létesített jogviszony költségvetési támogatási jogviszony, amelyet az államháztartás működésére
vonatkozó jogszabályok szabályoznak azzal, hogy a Ptk. alapján a támogató késedelmes teljesítése a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamattal terhelt.” A két jogszabály egybevetéséből
ellentmondás olvasható ki. A pályázatokat előkészítő szerv álláspontja az, hogy az önkormányzat, mint az
államháztartás egyik alrendszere által nyújtandó támogatásokra is alkalmazni kell az Áht. és az Ávr. költségvetési
támogatásra vonatkozó rendelkezéseit, különösen a civil szervezeteknek nyújtandó támogatások esetében.
Figyelembe kell venni analóg módon az Áht. 48. § (1) bekezdésének rendelkezéseit is, amely szerint támogatás „
..támogatási igény alapján nyújtható”. A támogatási igény formája lehet pályázat vagy kérelem. Pályázatot pályázati
kiírás alapján lehet benyújtani.
Négy olyan önkormányzati rendeletünk van, amely valamilyen alapot hoz létre és ahhoz pályázati lehetőséget nyit:
1. a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) KT rendelet – Civil Alap
2. a sportról szóló 17/2004. (VI. 28. ) KT rendelet – Sport Alap
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) Gye. Kt. rendelet –
Környezetvédelmi Alap
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendelet –
Idegenforgalmi Alap
A fentieken túl van még – a költségvetési rendeletben nevesített – Polgármesteri Alap is, amely részleteiben más
önkormányzati rendeletben nem szabályozott. Az elmúlt évben az önkormányzat nyújtott néhány esetben egyedi
támogatást, amelyek eljárási rendje nem volt szabályozva.
Javasoljuk, hogy ez utóbbit - amennyiben ez évben is lesz ilyen jellegű rendkívüli, pályázati rendszeren kívüli
támogatás -, akkor azt Önkormányzati működési támogatás címén nyújtsuk a többihez hasonló működési, eljárási
keretben. A költségvetési rendelet mondja ki, hogy az előre meghirdetett pályázati támogatáson túl, a Polgármesteri
Alapból nyújtott támogatás és az egyedi támogatási igény esetében is a Civil Alapnál szabályozott eljárást kell
értelemszerűen alkalmazni.
Az elmúlt évek alapképzési gyakorlatára figyelemmel a 2017. évi költségvetési koncepció alapján a rendeleteinkben
szabályozott alapok előirányzatai a következő összegekkel kerülnek előterjesztésre.
Civil Alap:
A pályázatok útján elnyerhető támogatások előirányzatának fő összege: 5.500.000
A pályázatható alap célok szerinti megoszlása:
1. Gyomaendrőd Város kulturális életét színvonalas közönség programokkal és előadói művekkel történő
gazdagítása aktív és folyamatos alkotó munkával (A komponens: 2.510.000 forint, B komponens 550.000 forint)
2. A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése, gazdagítása és folyamatos bemutatása (1.540.000 forint)
3. A tűz elleni védekezés, a hivatásos és létesítményi tűzoltóságok tevékenységének segítése, közreműködés a
tűzoltóságok nemzetközi kapcsolatainak ápolásában. (500.000 forint)
4. A közbiztonság és a közrend fenntartásában közreműködés. (400.000 forint)
Sport Alap
81

Előirányzat fő összege: 13.000.000 forint
A pályázható alap célok szerinti megoszlása:
1. versenysport támogatása (12.300.000 forint)
2. a 6239 helyrajzi számú Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya) valamint az 1099 helyrajzi számú Erzsébet-ligeti
Sporttelep (futball- és futópálya) fenntartásának támogatása (700.000 forint)
Környezetvédelmi Alap
Előirányzat fő összege: 4.000.000 forint, amely a pályázható összeg.
Idegenforgalmi Alap
Előirányzat fő összege: 2.900.000 forint, amely a pályázható összeg.
A pályázati kiírások szerint mind a nyílt, mind pedig a meghívásos pályázatok esetében a bíráló és döntéshozó szerv
a pályaművek értékelése alapján a pályázati kiírásban és a pályázati útmutatóban foglalt szempontokat is
figyelembe véve dönt majd a támogatási összeg megállapításáról vagy a pályázat elutasításáról.
A pályázati kiírásokat és a pályázati feltételeket a döntési javaslatok tartalmazzák. A pályázati kiírásokat
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának honlapján (www.gyomaendrod.hu) és a helyi médiákban tesszük közzé.
A Sport Alap és Idegenforgalmi Alap előzetes bírálata a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság, a Civil Alap előzetes bírálata az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság, míg a Környezetvédelmi Alap előzetes bírálata a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság hatásköre. A pályázati eljárás eredményéről a bizottságok javaslata alapján a Képviselőtestületet a 2017. március 30-ai ülésén dönt.
A pályázati kiírásról szóló döntések előtt szükséges módosítani az alapokat szabályozó rendeletek is, hogy azok
harmonizáljanak a döntéshozó szándékával.
A környezetvédelmi és idegenforgalmi alapot érintő változás, hogy megszűnik a 10%-os kötelező tartalék, így a
teljes összeg pályázhatóvá válik.
A sport alapnál megszűnik a kötött támogatásként pályázható diáksport előirányzat. Ebből 300ezer forint beépül a
sportszervezeti pályázati alapba, így a diáksport szervezetek is az általános szabályok szerint pályázhatnak.
200ezer forinttal emelkedik viszont a sportszervezetek által üzemeltetett Erzsébet-ligeti Sporttelep és a Népligeti
Sporttelep futball- és futópálya fenntartásának kötött felhasználású támogatási összege.
A további módosítások és hatályon kívül helyezések jogtechnikai célt szolgálnak.
Hatásvizsgálat:
1. A módosításnak gazdasági, költségvetési hatása: nem releváns, mert a támogatások mértékét nem, csak azok
nyújtásának és elszámolásának feltételeit szabályozza.
2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei: nem ismertek.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a pályázati eljárás elektronizáltságának fenntartásával és az
elszámolás során benyújtandó bizonylatok körétnek fenntartásával az adminisztrációs igényeket alacsonyan tarja.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: feloldja a
tervezett költségvetés és a támogatásokat szabályozó rendeletek között várható ellentmondást, egyértelmű jogi
helyzetet teremt egyes jogtechnikai kérdésekben.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a módosítás
többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez.
Az önkormányzat támogatás célú alapjaiból államháztartáson kívülre nyújtott támogatást szabályozó rendeletek
módosításáról szóló rendelet-tervezet
Általános indokolása
Általános társadalmi elvárás, hogy az önkormányzatok kötelező közfeladataik ellátása során együtt működjenek a
helyi társadalom közösségeivel. A jogszabályok keretei között nyújtott támogatások során gondoskodni kell annak
helyi szabályozásáról, a jogszabályok közötti konzisztencia megteremtéséről. Külön szabályozásra került a
sportlétesítmények üzemeltetési és annak finanszírozási formája.
Részletes indokolás
Az 1. § indokolása:
Meghatározza a Civil Alapnak a közművelődési, valamint az önkormányzati tulajdonú kiállítóhelyet működtető,
továbbá egyéb közbiztonság- és katasztrófavédelmi célú civil szervezetek célszerinti tevékenységének támogatási
arányát.
A 2. § indokolása:
Pontosítja az önkormányzat sport célú feladatainak körét.
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A 3. § indokolása:
A 2. §-ra figyelemmel szabályozza az önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetési formáját és annak
finanszírozási módját.
A 4. § indokolása:
A ténylegesen rendelkezésre álló forrásokkal összhangban szabályozza a kötött célokat szolgáló összegek alsó és
felső határát.
Az 5. § indokolása
Biztosítja a helyi rendelet rendelkezései és az EU jogszabályok közötti összhangot.
A 6. § indokolása
A melléklet beiktatásával rögzíti az önkormányzati tulajdonú sportlétesítményeket és üzemeltetőiket.
A 7. § indokolása:
A korábbi, merev határidő meghatározással szemben a pályázati felhívás szerinti rugalmas szabállyal rendezi a
pályázati határidő végét.
A 8. § indokolása:
Rendelkezik a módosító rendelet hatályba lépésének és hatályvesztésének napjáról. Ezen túl hatályon kívül helyezi
a 10%-os tartalékképzési kötelezettséget, és a diákport tevékenység kötött támogatási formaként történt
megjelölését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázati kiírásokat megalapozó helyi önkormányzati
rendeletmódosításokat, továbbá a pályázati kiírásokat és az ÁSZF illetve pályázati útmutató dokumentumokat a
döntési javaslatok szerint elfogadni szíveskedjen.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Az önkormányzat támogatás célú alapjaiból államháztartáson kívülre nyújtott támogatást szabályozó rendeletek
módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
„Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati rendelete
az önkormányzat támogatás célú alapjaiból államháztartáson kívülre nyújtott támogatást szabályozó rendeletek
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7., 11. és 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
1. § A közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Közm. Ör.) 6. § (2a)
bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az Alap maximum 50% egyéb közösségi célt megvalósító civil szervezet célszerinti tevékenységének
támogatására fordítható.”
2. a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
2. § A sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Sport Ör.) 3. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (2) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) az (1) bekezdésben foglalt
célkitűzések megvalósítása érdekében:
a) évente pályázati úton, a pályázati felhívásában foglalt feltételekkel, támogatást nyújt a sportot szabályozó törvény
szerinti sportszervezeteknek,
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b) fenntartja és fejleszti az 6. mellékletben felsorolt önkormányzati tulajdonú sportlétesítményeket,
c) az a) pontban foglalt támogatás és általános gazdasági érdekű szolgáltatás vásárlása útján gondoskodik azok
rendeltetésszerű üzemeltetéséről”
3. § A Sport Ör. 3. §-a a következő (2a)-(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 6. melléklet táblázatának:
a) A3-A6 cellájában megnevezett sportlétesítmények üzemeltetéséről sportszervezetnek pályázati úton nyújtott
vissza nem térítendő támogatással,
b) az A2 és A8-as cellájában lévő sportlétesítményeket az 1. függelékben megnevezett általános gazdasági érdekű
szolgáltatást nyújtó közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.
(2b) Az egyes üzemeltetési feladatok részletes tartalmát a támogatási szerződés és a közszolgáltatási szerződés
határozza meg”
(2c) Az (2a) bekezdés b) pontja alapján az üzemeltető részére nyújtott ellentételezés az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott
egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való
alkalmazásáról szóló, 2011. december 20i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) (a
továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat) szabályai szerint nyújtható.”
4. § A Sport Ör. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete határozza meg a sportcélú kiadások előirányzatának mértékét. A
sportcélú kiadások minimum 5%, de maximum 10%-a kötött felhasználású kiadás, melynek részletezését az éves
költségvetési rendelet tartalmazza.”
5. § A Sport Ör. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A 3. § (2a) bekezdés b) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének
az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2012/21/EU bizottsági határozat
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
6. § A Sport Ör. 6. mellékletként a rendelet 1. mellékletével egészül ki.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) önkormányzati
rendelet módosítása
7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Kved. Ör.) 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(5) A pályázat benyújtási határideje a pályázati felhívásban megjelölt nap.”
4. Záró rendelkezések
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti
a) a Közm. Ör. 6. § (2) bekezdésének „Az alap minimum kétharmadának az egyéb közművelődési és közösségi célú
feladatot ellátó szervezetek támogatását kell szolgálnia.” szövegrésze,
b) a Sport Ör. 7. § (1b) bekezdésének b) pontja,
c) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29. ) önkormányzati rendelet 4. §a,
d) a Kved. Ör. 4. § (3) és (4) bekezdései”
1. melléklet a ../2017. (...) önkormányzati rendelethez
[6. melléklet a 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez]
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának sportlétesítményei
A
B
C
1
Sportlétesítmény megnevezése
Helyrajzi száma
Címe
2
Varga Lajos Sportcsarnok
1587
5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér
3
Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya) 6239
5502 Gyomaendrőd,
Népliget
4

Népligeti bitumenes pálya

6238/1

5500 Gyomaendrőd,
Népliget

5

1099

6

Erzsébet-ligeti Sporttelep (futball- és
futópálya)
Erzsébet-ligeti bitumenes pálya

7

Erzsébet-ligeti Tenisz-pálya

1243/2

5500 Gyomaendrőd,
Semmelweis út
5500 Gyomaendrőd,
Erszébet liget
5500 Gyomaendrőd,
Erzsébet liget
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D
Üzemeltető
Zöldpark Nonprofit Kft.
Gyomaendrődi
Gyermeklabdarúgó
Egyesület
Gyomaendrődi
Gyermeklabdarúgó
Egyesület
Gyomaendrődi Futball
Club
- használaton kívül Tenisz Club

8

Műfüves labdarúgó pálya

099 ingatlanon
lévő 924 m2
terület

5500 Gyomaendrőd,
Semmelweis út

Zöldpark Nonprofit Kft.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Civil Alap pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil Alapból elnyerhető 2017. évi támogatásra
pályázatot ír ki a következő tartalommal:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
meghívásos pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2017. évi Civil Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi civil
szervezetek közművelődési tevékenységének támogatására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy
jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E
pályázati
kiírás
részét
képezi
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.

Pályázati

Útmutató

2017,

amely

letölthető

a

1. A pályázat célja
Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi valamint a Közművelődési Koncepcióban
foglalt közművelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatása. Tevékenységi kör
szempontjából a pályázatok között előnyt élvez az a pályázó szervezet, aki tevékenységével:
1.1 Aktív és folyamatos alkotó munkájával gazdagítja Gyomaendrőd Város kulturális életét színvonalas közönség
programokkal és előadói művekkel,
1.2 Tevékenységével hozzájárul a Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzéséhez, gazdagításához és
folyamatos bemutatásához,
1.3 Tagsága személyes aktív közreműködésével segíti a tűz elleni védekezést, a hivatásos és létesítményi
tűzoltóságok tevékenységét, közreműködik a tűzoltóságok nemzetközi kapcsolatainak ápolásában.
1.4 Szervezetei kereteivel cselekvési lehetőséget nyújt a közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni
kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára.
1.5 Ki advánnyal és közönség számára szabadon látogatható kulturális programmal hozzájárul a 'Gyoma 300 éves'
eseményekhez.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
2.1 az 1.1 pont A) komponensében összesen 2.510.000 forintot, azaz kétmillió ötszáztízezer forintot pénzbeli
támogatásként,
2.2 az 1.1 pont B) komponensében összesen 550.000 forint, azaz ötszázötvenezer forint értékű intézményi
szolgáltatást természetbeni juttatásként
2.3 az 1.2 pontban foglalt célokra 1.540.000 azaz egymillió-ötszáznegyvenezer forintot pénzbeli támogatásként,
2.4 az 1.3 pontban foglalt célokra 500.000 azaz ötszázezer forintot pénzbeli támogatásként,
2.5 az 1.4 pontban foglalt célokra 400.000 azaz négyszázezer forintot pénzbeli támogatásként,
2.6 az 1.5 pontban foglalt célokra 200.000 azaz kétszázezer forintot pénzbeli támogatásként
oszthat szét a 2017. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: meghívásos
3.2. Gyomaendrődön működő és a bíróság által 2016. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett társadalmi
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szervezetek és alapítványok, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és azok
megfelelnek az önkormányzat kiemelt közművelődési és közösségi céljainak.
3.3 Meghívásra kerülő civil szervezetek
3.3.1 Az 1.1 pont A) komponensben
a) ’Suttyomba’ a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
b) OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület (Tűzmenedék Együttes)
c) Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
d) Hallható Hang Alapítvány
e) Kulturális Egyesület (Színfolt Mazsorett Csoport és Komédiás Kör)
f) Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
g) Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány
h) Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási- Képzési Alapítvány
3.3.2 Az 1.1 pont B) komponensben a Kállai Ferenc Kulturális Központ és a Szent Antal Népház teremhasználatára
2016-ban a Kállai Ferenc Kulturális Központ és a Szent Antal Népház közművelődési célból (tánc- és előadó
művészeti oktatás, műsoros próbák, civil közösségi és közművelődési programok stb.) rendszeresen igénybe vevő,
3.2 pontban foglalt civil szervezetek
3.3.3 Az 1.2 pontban a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
3.3.4 Az 1.3 pontban
a) Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület
b) Gyomaendrődi Szent Flórián Alapítvány
3.3.5 Az 1.4 pontban Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület
3.3.6 Az 1.5 pontban Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási- Képzési Alapítvány kerül
meghívásra.
3.4 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) a meghívott körön kívüli egyéb civil szervezetek
b) A 3.3. pontban szereplő szervezetekből azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási
rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.5 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek
megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1)
bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem
kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a
pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével adó-, járulék-, illetékvagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem
minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé korábbi
támogatásból vagy egyéb jogviszonyból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége
van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2017. január 1. és 2017. december 31. közé eső időszakban
felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez
nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma a 9. pontban
megnevezett döntéshozó által megállapított összeg, de legfeljebb a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott
keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
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a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő tevékenységek,
b) az alapcél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása.
c) 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek és kisebb beszerzések biztosítása
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt
meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési
költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához
nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg abban változás nem
következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY17 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2017. február 28. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2016. február 28.
A) komponens pályázati űrlapja (TAMAPALY17)
Ügyfélkapun keresztül: 2017. február 28., 24.00 óra
B) komponens pályázati űrlapja (TAMATER17)
Ügyfélkapun keresztül: 2017. február 28., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírás,
a
pályázati
és
bejelentő
űrlapok
elektronikus
úton
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
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hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az omiliakne@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt
érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) a szervezetet a bíróság 2016. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen, vagy adatai nem egyeznek meg az
Országos Bírósági Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő adatokkal.
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került
benyújtásra
g) a pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2017.
március 21-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület 2017. március 30-i ülésén kerül sor.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése
esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg.
Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt
határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez
szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első
részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés
mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt
kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2017. évi pályázati kiírás alapján megítélt
támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a kezelő
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
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A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2018.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzatot támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának
eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozzák."
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Omiliákné Csikós Anikó
3. döntési javaslat
"Idegenforgalmi Alap pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idegenforgalmi Alapból elnyerhető 2017. évi
támogatásra pályázatot ír ki a következő tartalommal:
"Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
vegyes pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2017. évi Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi
Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (a továbbiakban: Idför.), az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot
hirdet azon gyomaendrődi civil szervezet támogatására, aki tevékenységével hatékonyan segítheti Gyomaendrőd
Város Önkormányzata idegenforgalmi feladatainak ellátását és nemzetközi kapcsolatainak mélyítését.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E
pályázati
kiírás
részét
képezi
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.

Pályázati

Útmutató

2017,

amely

letölthető

a

1. A pályázat célja
Az Idegenforgalmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrőd Város Önkormányzat idegenforgalmi
feladatainak ellátását, a város turisztikai vonzerejének növelését színvonalas gasztronómiai, kulturális és
szórakoztató rendezvények és programok szervezésével.
Az Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatást kizárólag a város turisztikai vonzerejét növelő tevékenységre,
programokra lehet felhasználni.
2017-ben támogatható fő célok:
A) komponensében az önkormányzat által, hagyományokkal és idegenforgalmi vonzerővel rendelkező, kiemelt civil
szervezeti rendezvénynek minősített programok,
B) komponensében a:
a) szezonális, vagy szezon hosszabbító színvonalas szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosító
vendégbarát programok szervezése,
b) az önkormányzat által más forrásból nem támogatott gasztronómiai és ahhoz kapcsolódó rendezvények
szervezése,
c) újszerű és egyedi idegenforgalmi attrakciókat tartalmazó programok megszervezése és lebonyolítása,
d) a gyomaendrődi gazdaságot szolgáló nemzetközi szakmai kapcsolatok és programok szervezése,
e) partnervárosi kapcsolatok ápolása és fejlesztése,
f) Gyoma 300 éves programokhoz kapcsolódó, kifejezetten turistacsalogató kiegészítő és kísérő rendezvények
szervezése
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2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
2.1 az 1. pont A) komponensében összesen 1.500.000 forintot, azaz egymillió-ötszázezer forintot pénzbeli
támogatásként,
2.2 az 1. pont B) komponensében összesen 1.400.000 forintot, azaz egymillió-négyszázezer forintot pénzbeli
támogatásként
oszthat szét a 2017. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: vegyes
3.1.1 Az A) komponens: meghívásos
3.1.2 A B) komponens: nyílt
3.2. Gyomaendrődön idegenforgalmi célú tevékenységet végző, nemzetközi kapcsolattal rendelkező és itt működő, a
bíróság által 2016. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek, melyek alapszabályuknak megfelelő
tevékenységüket ténylegesen folytatják.
3.2.1 Az A) komponensben meghívásra kerülő civil szervezetek:
a) Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány (XIV. Bogrács napja)
b) Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány (XX. Nemzetközi Volkswagen Bogár Találkozó)
c) GYÜSZTE, Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (VIII. Gyomaendrődi Disznótoros és
Böllérpálinka verseny)
3.2.2 A B) komponensben az a szervezet pályázhat, amelynek pályázati projektje megfelel az 1. pont B)
komponenséhez meghatározott céloknak.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, amelyek nem felelnek meg a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezettel szembeni követelményeknek,
h) azok a szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még
hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet és magánszemély, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek
megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1)
bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem
kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével
adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati
adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem
minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé korábbi
támogatásból vagy egyéb jogviszonyból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége
van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2017. január 1. és 2017. december 31. közé eső időszakban a
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pályázati cél megvalósításához kapcsolódó elismert költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy
pályázó által elnyerhető támogatás maximuma az Idför. 7. § (4) bekezdésében meghatározott mérték, de legfeljebb
a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. A támogatás mértéke:
A projekt tervezett nettó összköltségének maximum 50%-a.
4.3. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a szervezetek 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek
biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi
szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt
meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési
költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához
nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg abban változás nem
következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY17 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
12BEUINT_CIV Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez űrlap
Személyesen: 2017. február 28. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2017. február 28.
TAMAPALY17 pályázati űrlap
91

Ügyfélkapun keresztül: 2017. február 28., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírás,
a
pályázati
és
bejelentő
űrlapok
elektronikus
úton
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az omiliakne@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt
érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) a szervezetet a bíróság 2016. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került
benyújtásra
g) a pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2017.
március 22-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület 2017. március 30-i ülésén kerül sor.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 30
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése
esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg.
Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt
határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez
szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a
támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor,
amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2017. évi pályázati kiírás alapján megítélt
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támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a kezelő
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2018.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzatot támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának
eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozzák."
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Omiliákné Csikós Anikó
4. döntési javaslat
"Környezetvédelmi Alap pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alapból elnyerhető 2017. évi
támogatásra pályázatot ír ki a következő tartalommal:
"Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2017. évi Környezetvédelmi Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi alapjáról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a (a továbbiakban: Kvör.), az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet azon
gyomaendrődi civil szervezet támogatására, aki tevékenységével hatékonyan segítheti Gyomaendrőd Város
Önkormányzata környezetvédelmi feladatainak ellátását.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E
pályázati
kiírás
részét
képezi
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.

Pályázati

Útmutató

2017,

amely

letölthető

a

1. A pályázat célja
Környezetvédelmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrőd Város Önkormányzat környezetvédelmi
feladatainak ellátását a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtásában, a környezeti károk
mérséklésében, a környezeti ártalmak megelőzésében, a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát
technológiák elterjedésének elősegítésében, a zöldfelület-gazdálkodásban, a természeti értékek megóvásában és a
környezetvédelmi oktatás, nevelés megvalósításában.
Ennek érdekében a Kvör. 3. § (1) bekezdésében foglalt főcélok közül 2017-ben a következő pályázati célok
támogathatók:
f) Vizek védelme
k) A holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló közmű
beruházás közül a kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték -, szennyvíz – vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló
csatorna építése, fenntartása
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2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között összesen 4.000.000 forintot, azaz négymillió forintot
oszthat szét a 2017. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Gyomaendrődön környezetvédelmi célú tevékenységet végző és itt működő, a bíróság által 2016. december 31ig jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen
folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
h) azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama
még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek
megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1)
bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem
kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével
adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati
adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem
minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé korábbi
támogatásból vagy egyéb jogviszonyból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége
van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2017. január 1. és 2017. december 31. közé eső időszakban a
pályázati cél megvalósításához kapcsolódó elismert költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy
pályázó által elnyerhető támogatás maximuma az Kvör. 6. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott mérték, de
legfeljebb a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. A támogatás mértéke:
a) Az 1.f) pont esetében maximum a tervezett költségek 30%-a lehet.
b) Az 1.k) pontban foglalt pályázati cél megvalósítása esetén maximum a tárgyévet megelőző évben az egyesület
érdekeltségi területéről befolyt építményadó összegének 150%-a lehet.
4.3 A támogatás feltétele: a Kvör. 7. § (2) bekezdésének megfelelően a pályázat keretében a saját forrás arányának
legkisebb mértéke a támogatási összeg 20 százaléka. A szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben
vagy készpénzben.
4.4. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható.
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Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
b) Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a civil szervezetek és magánszemélynek az 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység
végzéséhez szükséges feltételek biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról
költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
Figyelem! A 2017-ben támogatott célokhoz a költségvetésben csak az A1, A7 és A9 költségsoron tervezhetőek
kiadások.
6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt
meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési
költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához
nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg abban változás nem
következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY17 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
12BEUINT_CIV Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez űrlap
Személyesen: 2017. február 28. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2017. február 28.
TAMAPALY17 pályázati űrlap
Ügyfélkapun keresztül: 2017. február 28., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírás,
a
pályázati
és
bejelentő
űrlapok
elektronikus
úton
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az omiliakne@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
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8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt
érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) a szervezetet a bíróság 2016. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került
benyújtásra
g) a pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2017. március 20i, támogatói döntésre a Képviselő-testület 2017. március 30-i ülésén kerül sor.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése
esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg.
Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt
határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez
szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a
támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor,
amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2017. évi pályázati kiírás alapján megítélt
támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a kezelő
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
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A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2018.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzatot támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának
eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozzák."
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Omiliákné Csikós Anikó
5. döntési javaslat
"Sport Alap pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport Alapból elnyerhető 2017. évi támogatásra
pályázatot ír ki a következő tartalommal:
"Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek
a 2017. évi Sport Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet 7. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.)
és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezetek működésének
támogatására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak
módosulhatnak.
E
pályázati
kiírás
részét
képezi
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.

Pályázati

Útmutató

2017,
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letölthető

a

1. A pályázat célja
Gyomaendrődön működő sportegyesületek támogatása, a kiemelkedő sport eredmények elérése, a versenysport
utánpótlás-nevelési feltételeinek folyamatos biztosítása, a fiatalság egészségmegőrzésének, a rendszeres
testedzésének fenntartása, valamint a testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítése érdekében.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
2.1 versenysport támogatásra összesen 12.300.000 forintot, azaz tizenkettőmillió-háromszázezer forintot
2.2 a 6239 helyrajzi számú Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya) valamint az 1099 helyrajzi számú Erzsébetligeti Sporttelep (futball- és futópálya) fenntartásának támogatására összesen 700.000 forintot, azaz hétszázezer
forintot
oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Azok a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sport szervezetek nyújthatják be elektronikus
pályázatukat, amelyeket a bíróság 2016. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak,
illetve alapító okiratuknak megfelelő sport tevékenységüket ténylegesen Gyomaendrődön folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
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Azok a sport szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még
hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó sport szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek
megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1)
bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem
kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (4) bekezdésében adó-, járulék-, illetékvagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem
minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé korábbi
támogatásból vagy egyéb jogviszonyból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége
van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2017. január 1. és 2017. december 31. közé eső időszakban
felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez
nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma a 9. pontban
megnevezett döntéshozó által megállapított összeg, de legfeljebb a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott
keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
Egy szervezet jelen pályázati felhívás 2.1 keretösszegének terhére kizárólag egy pályázatot nyújthat be, amelyre
legfeljebb az igényelt összeg adható. A 2.2 keretösszegre a létesítmény üzemeltetője nyújthat be támogatási igényt.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a sport szervezetek fenntartható működése érdekében az alapvető működési és célszerinti
tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról
költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei:
Költségvetési sor Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
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B3
B4
C
C1
C2

Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
Egyéb foglalkoztatás költségei
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
Tárgyi eszköz beszerzés
Immateriális javak beszerzése

6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt
meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési
költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához
nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg abban változás nem
következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY17 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2017. február 28. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2017. február 28.
Pályázati űrlap (TAMAPALY17)
Ügyfélkapun keresztül: 2017. február 28., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírás,
a
pályázati
és
bejelentő
űrlapok
elektronikus
úton
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az omiliakne@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt
érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) a szervezetet a bíróság 2016. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen, vagy adatai nem egyeznek meg az
Országos Bírósági Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő adatokkal.
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került
benyújtásra
g) a pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Köz-beszerzési Bizottság 2017.
március 22-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület 2017. március 30-i ülésén kerül sor.
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11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése
esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat kötelezettség vállalásra
jogosult törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé
korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés
aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8
munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első
részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés
mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt
kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2017. évi pályázati kiírás alapján megítélt
támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a kezelő
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2018.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzatot támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel, továbbá
- a sportolók a bajnokságokon és versenyeken - az egyedi készítésű, különleges sportruházatot kivéve Gyomaendrőd Város címerével ellátott sportruházatban vesznek részt.
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának
eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozzák."
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs elnök
Hivatali felelős: Omiliákné Csikós Anikó
6. döntési javaslat
"Pályázati útmutató 2017 és az Általános Szerződési Feltételek 2017 dokumentumok"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékleteként benyújtott 2017. évi
támogatási alapok pályázati kiírásaihoz kapcsolódó 'Pályázati útmutató 2017' és az 'Általános Szerződési Feltételek
2017' dokumentumok tartalmát a mellékletben foglalt szövegezéssel megállapítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Pályázati Útmutató
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
idegenforgalmi, sport, civil, polgármesteri
és környezetvédelmi alap pályázói és egyedi
támogatási igényt benyújtói számára

(2017)

Gyomaendrőd, 2017. január
Verzió: 1.0

Általános Szerződési Feltételek
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez
Hatályos: 2017. március 1-től, a 2017. március 1-től benyújtott egyedi támogatási kérelmek, illetve a 2017. január 30-tól megjelentetett pályázati kiírások alapján nyújtott
önkormányzati költségvetési támogatások esetén
I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, értelmező rendelkezések
1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat)
a. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008.
(II. 29.) önkormányzati rendeletében szabályozott az Idegenforgalmi Alap,
b. a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletében
létesített Civil Alap,
c. a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletében létesített
Sport Alap, valamint a
d. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében szabályozott Környezetvédelmi Alap előirányzatai, továbbá a
e. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet által létrehozott Polgármesteri Alap terhére kötött
támogatási szerződésekre (a továbbiakban: támogatási szerződés) terjed
ki..
2. A támogatási szerződés az ÁSZF-től eltérő feltételeket meghatározhat. Amennyiben a pályázati kiírás, valamint az ÁSZF és a támogatási szerződés, illetve a támogatói okirat azonos tárgyú rendelkezései között bármilyen eltérés, illetve ellentmondás van, a támogatási szerződés, illetve a támogatói okirat rendelkezései az
irányadóak.
3. Az ÁSZF szerződési feltételnek minősül, amelyet a szerződő fél a támogatási szerződés aláírásával, támogatói okirat kibocsátása esetén annak részét képező külön
nyilatkozatban elfogad.
4. Az ÁSZF-ben használt fogalmak a támogatási szerződésben, támogatói okiratban
használt fogalmak szerint értelmezendőek.
5. A jelen ÁSZF alkalmazásában:
a. Alap: az 1.1 a)-e) pontjaiban foglalt alapok;

a.
b.
c.
d.

Alapkezelő: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal;
Döntéshozó: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete;
Kedvezményezett: a támogatásban részesülő civil szervezet;
támogatási szerződés aláírása: cégszerű aláírás, a Kedvezményezett kézzel
vagy géppel előírt, előnyomott, nyomtatott neve alá vagy fölé a Kedvezményezett képviselője nevét önállóan írja alá;
e. Támogató: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, amelynek nevében a polgármester jár el;
f. Felek: a Támogató és a Kedvezményezett;
g. a támogatási összeg terhére elszámolható költségek: a Kedvezményezettnek a
támogatási szerződésben, illetve a támogatói okiratban megjelölt támogatási
időszak alatt, a támogatási cél megvalósításával összefüggésben felmerült,
igazoltan e célra fordított és a támogatási szerződés mellékletét képező költségtervben szereplő közvetlen kiadásai.

6. Jelen ÁSZF alkalmazásában a támogatói okiratra vonatkozóan a támogatási szerződésre vonatkozó, a támogatói okiratban foglaltak megsértésére a szerződésszegésre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
II. A támogatás igénybevétele és folyósítása
7. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 51. § (1)
bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 86. § (1) bekezdésében
és a 87. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a önkormányzati költségvetési támogatás folyósítása a beszámoló elfogadását megelőzően történhet. A önkormányzati költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben vagy
részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történhet.
8. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az Alapkezelő a támogatást egy összegben utalja át a Kedvezményezett pénzforgalmi (fizetési) számlájára. Részletekben
akkor történhet a folyósítás, ha a Kedvezményezett által benyújtott és a Döntéshozó által elfogadott költségterv részletekben történő folyósítást ír elő, megjelölve
az egyes finanszírozási időszakokat.
9. Támogatási előlegnél, részletekben történő kifizetés esetén a finanszírozási időszakokhoz kapcsolódó támogatási előlegrészletek folyósítása a Kedvezményezett
által benyújtott és a Támogató által elfogadott költségterv alapján kerül sor.
10. Az Alapkezelő a támogatást vissza nem térítendő támogatásként nyújtja a Kedvezményezettnek.
11. Az Alapkezelő a támogatási előlegnek, illetve annak első részletének megfelelő

támogatási összeg, illetve a támogatási összeg Kedvezményezett pénzforgalmi (fizetési) számlájára történő átutalásáról a folyósítási feltételek teljesülését követő öt
napon belül gondoskodik. Amennyiben a folyósítás nem történik meg a folyósítási
feltételek teljesülését követő öt napon belül, úgy a késedelmes folyósítás tekintetében az Alapkezelő felelősségét a késedelem tekintetében a Felek kizárják, így a
Kedvezményezett a késedelem kapcsán jogi igény formálására az Alapkezelővel
szemben nem jogosult.
III. A támogatás felhasználása
12. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőket
nem vonhat be. Nem minősül közreműködőnek, akitől a Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során szolgáltatást vagy árut vásárol. A közreműködő által megvalósítandó tevékenységekről a támogatási igényben nyilatkozni kell. A közreműködő tevékenységéért, magatartásáért a Kedvezményezett
úgy felel, mintha maga járt volna el.
13. A Kedvezményezett a honlapja nyitóoldalán (a támogatási szerződés mindkét fél
általi aláírását vagy támogatói okirat kibocsátását követő 30. naptól, legalább 1
évig), a támogatott program kivitelezése során a média megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon, az ezekkel kapcsolatos reklám- és PR anyagokon köteles
a Támogató teljes nevének, hivatalos grafikai logójának, valamint a támogatás tényének feltüntetésére. A Kedvezményezett köteles a támogatott rendezvénnyel,
eseménnyel kapcsolatos médiaeseményekről (pl.: sajtótájékoztató) a Támogatót
tájékoztatni, továbbá ezen rendezvények tervezésénél és lebonyolításánál –
amennyiben a Támogató ezt igényli – a Támogató sajtó- és PR szakembereivel
együttműködni.
14. Amennyiben az önkormányzati költségvetési támogatás feltételeként előírás, hogy
a Kedvezményezettnek meghatározott nagyságrendű önrésszel kell rendelkeznie,
önrésznek minősül a saját forrás és az egyéb forrás is.
15. Ha a támogatott tevékenység beruházás, a beruházással létrehozott vagyon – ha
az a Kedvezményezett tulajdonába vagy vagyonkezelésébe kerül – támogatási
szerződésben meghatározott időpontig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával
és a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg. A Támogató a jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a kötelezettségek
átvállalásának biztosítása érdekében a beruházással létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a Kedvezményezett helyébe – részleges elidegenítés
esetén a Kedvezményezett mellé –, bérbe vagy más módon történő használatba
adás esetén – e jogviszony fennállásának idejére – a Kedvezményezett mellé a támogatási szerződésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú

nyilatkozatot tegyen.
16. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során az önkormányzati költségvetésből nyújtott támogatás és önrész terhére a százezer forint
értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére
irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül
az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértése a szerződés érvényességét nem érinti, azonban a kifizetés a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
IV. A támogatási szerződés módosítása
17. Ha a támogatási szerződés megkötését követően a támogatási igény költségvetésének módosítására megalapozó indok merül fel, a támogatási szerződést módosítani szükséges.
18. A támogatási szerződés módosítását bármely fél – a támogatás összege, az azt
alátámasztó költségvetés, továbbá a támogatás felhasználásának kezdő időpontja
és véghatárideje tekintetében – az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben a támogatás felhasználására vonatkozó véghatáridő lejáratának
időpontja előtt írásban kezdeményezheti. A kezdeményezést indoklással kell ellátni. A támogatási szerződés módosítását az önkormányzati költségvetési támogatás felhasználásáról történő beszámolás határideje tekintetében az eredeti vagy a
korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott támogatási időszak végéig bármely fél írásban indokolással kezdeményezheti.
19. A támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység
eredeti céljának megváltoztatására és a támogatási szerződésben meghatározott
összegen felüli többlet önkormányzati költségvetési támogatás biztosítására, kivéve, ha a többlet önkormányzati költségvetési támogatás biztosítása
a. az önkormányzati költségvetési támogatás felhasználását érintő jogszabály
megváltozására tekintettel indokolt,
b. előre nem látható és a Kedvezményezettnek fel nem róható okból szükséges,
és a többlettámogatás biztosításához szükséges fedezet rendelkezésre áll.
20. A kérelem hiánypótlására nincs lehetőség.
21. A támogatási szerződést a Támogató a Kedvezményezett javára egyoldalúan módosíthatja.
22. A szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység a
módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

23. A Döntéshozó döntése alapján a támogatási szerződés a Kedvezményezett hátrányára egyoldalúan is módosítható.
V. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás teljesítése
24. A Kedvezményezettnek a támogatási program megvalósításáról, a támogatott
tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásairól, tapasztalatairól a támogatás teljes összegének és az önrész rendeltetésszerű felhasználásáról legkésőbb
a támogatási szerződésben meghatározott támogatási időszak lezárását követő
harminc napon belül kell elszámolnia a pénzügyi elszámolás és a záró szakmai beszámoló (a továbbiakban együtt: elszámolás) benyújtásával. Az elszámolást az
Alapkezelő által kibocsátott és http://www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
honlapon közzétett elszámolási útmutatóban rögzített szabályoknak és feltételeknek megfelelően kell összeállítani.
25. Az elszámoláshoz benyújtott pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell számlaöszszesítőt. A számlaösszesítő a teljes költségvetés tekintetében tartalmazza a szállítók, szolgáltatók megnevezését, a számla vagy számlahelyettesítő bizonylat számát, a teljesítés megnevezését, idejét és bruttó összegét. A számlaösszesítőt úgy
kell elkészíteni, hogy tételes ellenőrzés esetén a kifizetések – a költségvetés melléklettel összevetve – egyértelműen azonosíthatóak legyenek.
26. Az Alapkezelő által biztosított összeg felhasználásáról szóló pénzügyi elszámoláshoz – a számlaösszesítőn túl – csatolni kell a hatályos jogszabályoknak megfelelő,
a támogatási időszakot terhelő költségek kiegyenlítését, illetve a számviteli, pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok és egyéb gazdasági eseményt igazoló dokumentumok eredetivel mindenben megegyező, hitelesített másolatait (számla,
szerződés, egyéb számviteli, illetve pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok) is. A
számlahelyettesítő bizonylatokon a teljesítés igazolására, a kifizetés engedélyezésére jogosult személy aláírásának is szerepelnie kell.
27. A Kedvezményezett szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a támogatás és az
önrész felhasználásának szakmai vonatkozásait, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, elemeznie kell a megvalósítás
eredményességét, továbbá nem működési célú támogatási igény esetén a megvalósítás eredményének bemutatását.
28. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról elkülönített számviteli
nyilvántartást vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a
támogatás felhasználását alátámasztó valamennyi dokumentumot, számviteli bizonylatokat a beszámoló Alapkezelő általi jóváhagyásától számított tíz évig megőrizni. Amennyiben a dokumentumok fellelhetőségi helye megváltozik, arról Kedvezményezett haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül írásban értesíti az

Alapkezelőt, illetve jogutódját.
29. Szabályszerű elszámolás esetén az Alapkezelő az elszámolás kézhezvételétől számított negyvenöt napot követően haladéktalanul értesíti a Kedvezményezettet az
elszámolás elfogadásáról.
30. A hibásan vagy hiányosan teljesített elszámolás esetén az Alapkezelő a Döntéshozó értesítése mellett tizenöt napon belül a Kedvezményezettet hiánypótlás keretében egyszeri alkalommal, tizenöt napos határidővel szerződésszerű teljesítésre
szólítja fel.
31. A hiánypótlást az Alapkezelő annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül
megvizsgálja és a hiba vagy hiányosság megfelelő pótlása esetén az elszámolás
elfogadásáról tizenöt napon belül értesíti a Kedvezményezettet. Amennyiben a hiba vagy hiányosság a pénzügyi beszámolóban került megállapításra és az elszámolás a hiánypótlást követően sem fogadható el, az Alapkezelő a megállapított
hibáról vagy hiányosságról tizenöt napon belül értesíti, és egy alkalommal tizenöt
napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a támogatott civil szervezetet. Amenynyiben a hiba vagy hiányosság a szakmai beszámolóban került megállapításra és
az elszámolás a hiánypótlást követően sem fogadható el, az Alapkezelő a hiánypótlás kézhezvételét vagy a határidő eredménytelen elteltét követő hónap ötödik
napjáig a döntéshozó elé terjeszti a szakmai beszámolót. A döntéshozó a kézhezvételtől számított 15 napon belül vagy elfogadja a szakmai beszámolót vagy további hibát, hiányosságot állapít meg, melyről értesíti az Alapkezelőt. A megállapított hibáról, hiányosságról az Alapkezelő egy alkalommal 15 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a támogatott civil szervezetet.
32. Amennyiben a hiba vagy hiányosság a második hiánypótlást követően is fennáll, a
hiánypótlás kézhezvételét vagy a határidő eredménytelen elteltét követő hónap
ötödik napjáig az Alapkezelő a döntéshozó elé terjeszti a rész- vagy teljes összeg
visszavonására irányuló javaslatot. A döntéshozó az előterjesztés kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül dönt az elszámolás részletes indokolással ellátott,
egészben vagy részben történő elutasításáról.
VI. A támogatás felhasználásának ellenőrzése
33. A támogatási igény jogosságát, az önkormányzati költségvetési támogatás és a
saját forrás felhasználását a Támogató, az Alapkezelő, valamint a jogszabályban,
pályázati kiírásban, valamint a támogatási szerződésben meghatározott szervek
ellenőrizhetik.
34. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, a támogatói
okirat kiadását vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a költség-

vetési támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor. A
helyszíni ellenőrzésre a Kedvezményezett székhelyén vagy telephelyén is sor kerülhet.
35. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az ellenőrzés keretében az ellenőrzést
végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni, jogosult továbbá a pénzügyi- számviteli dokumentumok és a teljesítéssel
kapcsolatos számlák és bizonylatok ellenőrzésére, a számlákat kibocsátó személyektől a számlák és bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatás beszerzésére. Az ellenőrzés kiterjedhet a Kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony
teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.
36. A Kedvezményezett köteles az ellenőrzéshez szükséges feltételeket biztosítani, a
költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai
teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni.
37. A Kedvezményezett köteles az ellenőrzés során az Áht. 54. § szerinti együttműködést az ellenőrzést végző szerv részére biztosítani. A Kedvezményezett köteles az
ellenőrző szervezetek részére a megfelelő dokumentumokat rendelkezésre bocsátani és a helyszíni ellenőrzéshez szükséges feltételeket biztosítani. Ha a Kedvezményezett az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, a Támogató a költségvetési
támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat.
VII. Kifogás benyújtása
38. Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője
vagy a Kedvezményezett az Ávr. 102/D. § alapján kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására
vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba
vagy a támogatási szerződésbe ütközik. A kifogást az Alapkezelő részére kell a
VII/39. pontban előírt módon megküldeni, a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról
való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül. Egy döntéssel, intézkedéssel összefüggésben kifogás csak egy alkalommal nyújtható be. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.

39. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a
nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét, a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat, támogatási szerződés azonosításához szükséges
adatokat, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, valamint nem elektronikus úton történő
kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását. A kifogás elektronikusan, a pályázati informatikai rendszeren keresztül nyújtható be.
40. Az Alapkezelő érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a kifogást, ha
a. azt határidőn túl terjesztették elő,
b. azt nem az arra jogosult terjeszti elő,
c. az a korábbival azonos tartalmú,
d. a kifogás nem tartalmazza a VII/39. pontban meghatározott adatokat,
e. azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,
f. a kifogás benyújtásának nincs helye,
g. a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás
megismétlésével nem orvosolható.
41. Ha a kifogásban foglaltakkal egyetért, az Alapkezelő megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, ellenkező esetben
továbbítja a kifogást a Támogatóhoz.
42. A Támogató a kifogást annak kézhezvételétől számított harminc napon belül érdemben elbírálja. Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt tájékoztatni kell a kifogás benyújtóját. A kifogás elbírálásában – a Támogató vezetője kivételével – nem vehet
részt az, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett. Ha a kifogás alapos, a Támogató elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges
intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről – elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével – a kifogást benyújtóját írásban értesíti. A kifogás
tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.
43. Egyedi támogatási kérelem alapján biztosított költségvetési támogatás esetén a
fenti rendelkezéseket kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kifogást papír alapon, postai úton az Alapkezelő postafiók címére szükséges küldeni.
VIII. Szerződésszegés és jogkövetkezményei
44. Az Alapkezelő a támogatás folyósítását az alábbi esetekben felfüggeszti:
a. ha a Kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy

b. nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig,
c. amennyiben jogszabály előírja, illetve ha a támogatási szerződés megkötését
követően a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a költségvetésből nyújtott
támogatás visszavonását, a támogatási szerződés felmondását, vagy az attól
történő elállást teheti szükségessé.
45. A Támogató jogosult a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal elállni, azt felmondani, támogatói okirat alkalmazása esetén a támogatás
visszavonásáról, külön okirat kiadásáról és megküldéséről rendelkezni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
a. a Kedvezményezett jogosulatlanul vette igénybe a támogatást;
b. a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási
időszak kezdő időpontjától számított hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a költségvetésből nyújtott támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki;
c. hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, ilyen nyilatkozatot tett vagy a szerződéskötés, az elszámolás, illetve az ellenőrzés során lényeges körülményt elhallgatott, valamint lényeges körülményről, tényről valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
d. az Alapkezelő tudomására jut, hogy a Kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
e. az előírt önrész nem áll rendelkezésére;
f. jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll;
g. az Ávr. 81. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés
meghozatalát követően következik be, vagy jut a Támogató vagy az Alapkezelő tudomására;
h. a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik,
vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
i. a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi az Ávr.-ben vagy a támogatási szerződésben foglalt, illetve más jogszabályi kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni, továbbá utófinanszírozott támogatás esetén az el nem számolt támogatás tekintetében nem nyújt be lemondó nyilatkozatot;
j. a Kedvezményezett a támogatási szerződésben, illetve jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségeinek nem tesz eleget;
k. a Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) és (3) bekezdése alapján tett nyilatkozatok
bármelyikét visszavonja;

l.

a Kedvezményezett a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban
megjelölt határidőig a beszámolási kötelezettségének nem tett eleget;
m. ha a támogatott tevékenység beruházás volt, a beruházással létrehozott vagyont vagy annak valamely elemét a működtetési kötelezettség meghatározott
időtartama alatt az Alapkezelő előzetes jóváhagyása nélkül elidegenítette,
megterhelte vagy bérbe adta;
n. a Kedvezményezett a támogatást nem rendeltetésszerűen, a támogatási szerződéstől eltérően, vagy az Áht., az Ávr., vagy más jogszabály előírásait megszegve használta fel.
46. A támogatási szerződés felmondásáról, az attól történő elállásról az Alapkezelő
írásban értesíti a Kedvezményezettet. Az értesítést hivatalos iratként kell postára
adni. A küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem
veszi át. Ha a küldemény a postai kézbesítés második megkísérlését követően is
„nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, a posta által visszaküldött küldemény viszszafordításának napját kell a kézbesítés napjának tekinteni.
IX. A támogatás visszafizetése
47. Amennyiben a támogatott feladat megvalósítása a Kedvezményezettnek fel nem
róható okból hiúsul meg vagy tartós akadályba ütközik, az igénybe nem vett támogatásról le kell mondania. A Kedvezményezett a meghiúsulás, illetve az akadály
bekövetkeztétől számított tizenöt napon belül a támogatás összegének fel nem
használt részét köteles visszafizetni, s a már felhasznált támogatással jelen ÁSZF V.
fejezetében foglaltaknak megfelelően köteles elszámolni. Ha a visszafizetési kötelezettség az Alapkezelő saját érdekkörében felmerülő okból keletkezett, a támogatás visszafizetése a megállapított fizetési határidőig kamatmentes.
48. Támogatási előleg esetén a Kedvezményezett köteles legkésőbb az elszámolás
időpontjáig a támogatási összeg fel nem használt részét (maradvány) visszafizetni
az Alapkezelő részére.
49. A Kedvezményezett a Feleknek a szerződéstől történő elállása, illetve a támogatás
visszamenőleges hatállyal történő visszavonása esetén a teljes támogatást köteles
visszafizetni. A Kedvezményezett a támogatás jövőre nézve történő visszavonása,
a támogatási szerződés módosítása, illetve a Kedvezményezett általi felmondása
esetében köteles a támogatás azon részét visszafizetni, amelyet jogosulatlanul
vett igénybe. A Kedvezményezett által e pont szerinti visszafizetendő összeget a
folyósítás napjától, illetve a támogatás jogosulatlan felhasználásának napjától az
Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti ügyleti kamat, késedelem esetén késedelmi kamat terheli. Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A

késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a kötelezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
50. A visszafizetési kötelezettség a Kedvezményezett kérelmére legfeljebb tizenkét
havi, egyenlő részletekben történő visszafizetéssel is teljesíthető a Támogató döntése alapján. Részletfizetés kizárólag visszavonási eljárás lefolytatását követően
biztosítható.
51. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Alapkezelő a támogatói okirat viszszavonása, a támogatási szerződés módosítása, felmondása, vagy az attól történő
elállás nélkül is elrendelheti a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a
nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű –
visszafizetését az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti ügyleti kamat, késedelem esetén késedelmi kamat megfizetésének terhe mellett.
52. A Kedvezményezett a támogatás visszafizetését a Támogató Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402-0000000 számlájára köteles
teljesíteni.
53. Amennyiben a Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a megjelölt határidőig önként nem teljesíti, az Alapkezelő megkeresésére az állami adóhatóság a
visszafizetendő összeget és annak kamatait adók módjára hajtja be.
X. A Kedvezményezett nyilatkozatai és kötelezettségei
54. A Kedvezményezett a támogatási szerződés aláírásával kijelenti, hogy:
a. a szerződéskötés időpontjában nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy
egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs
folyamatban;
b. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
c. megfelel az Áht-ban és a Civil tv.-ben meghatározott követelményeknek;
d. támogatási cél megvalósításához szükséges önrész (saját és egyéb forrás) –
amennyiben azt jogszabály vagy pályázati kiírás előírja – rendelkezésre áll;
e. nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
f. tudomásul veszi, hogy Támogató, illetve Alapkezelő a Kedvezményezett nevét,
a támogatás célját, összegét, a támogatott tevékenység megvalósulási helyét
nyilvánosságra hozhatja;
g. a támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes
körűek, valósak és hitelesek;
h. a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr.ben és az ÁSZF IX. fejezetében foglaltak szerint visszafizeti;

i.

j.
k.

l.

m.

n.

o.

p.

a szervezet pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag a támogatási igényben
megjelölt pénzforgalmi (fizetési) számlája szolgál, továbbá haladéktalanul írásban bejelenti az Alapkezelőnek, ha új pénzforgalmi (fizetési) számlát nyit;
kijelenti, hogy – amennyiben jogszabály előírja – a támogatott tevékenységhez
szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van;
tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kbt. rendelkezései alapján ajánlatkérőnek
minősül, úgy a támogatási cél végrehajtása során a beszerzésekre vonatkozóan
biztosítania kell a tisztességes, diszkriminációmentes, nyílt és átlátható eljárást,
a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések esetében pedig a támogatásból
finanszírozott építési beruházás, árubeszerzés, illetve szolgáltatás igénybevétele során a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni;
az előirányzatból támogatott tevékenység, támogatási cél és támogatási program megvalósítása során megszerzett tárgyi eszköznek minősülő vagyontárgyat leltárba veszi;
a támogatási szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az Alapkezelő az adatait a támogatási igény lebonyolítása, elbírálása érdekében kezelje, feldolgozza, a bíráló(k)nak továbbítsa;
tudomásul veszi, hogy az Alapkezelő a költségvetési támogatás folyósításától
számított öt évig, vagy – ha az későbbi – a költségvetési támogatás visszakövetelésére vonatkozó igény elévüléséig kezeli az Áht. 55. §-ában felsorolt adatokat, illetve a költségvetési támogatás folyósításától számított öt évig jogosult
a honlapján közzétenni az Áht. 56. §-a szerinti adatokat, továbbá, hogy a támogatási igénnyel kapcsolatos valamennyi dokumentumot az Alapkezelő az
elszámolás jóváhagyásától számított 10 évig megőrzi;
megerősíti, hogy a támogatási igény benyújtásakor a pályázati informatikai
rendszerben/támogatási igény adatlapján, az erre rendszeresített felületen már
nyilatkozott arról, hogy a támogatási projekt megvalósításához felhasznált támogatás esetében általános forgalmi adó levonásra jogosult vagy nem jogosult, illetve – amennyiben a költségvetési támogatás papír alapon benyújtott
egyedi támogatási kérelem alapján kerül biztosításra – a nyilatkozatot a támogatási szerződés, illetve a támogatói okirat aláírását megelőzően benyújtotta
az Alapkezelőhöz;
tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben az Ávr. 81. §- ában meghatározott feltételek valamelyike fennáll.

55. Támogatói okirat alkalmazása esetén a 10.1. pontban felsoroltakról a Kedvezményezett a támogatási igény benyújtásával egyidejűleg köteles külön nyilatkozni.
56. A Kedvezményezett vállalja, hogy amennyiben a támogatási szerződés megkötését követően adataiban, továbbá különösen az alábbi körülményekben változás
következik be, arról a tudomására jutástól számított nyolc napon belül, a változást
igazoló dokumentumok megküldésével és szükség esetén a támogatási szerződés
módosításának kezdeményezésével együtt az Alapkezelőnek bejelenti:

a. ha a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg;
b. az Ávr. 81. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés
meghozatalát követően következik be;
c. ha a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedély visszavonásra
kerül, vagy hatályát veszti;
d. ha a támogatási program megvalósításához előírt önrész nem áll rendelkezésre;
e. ha a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
f. ha a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken;
g. ha jogerősen elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás indul ellene;
h. ha az adólevonási jogosultságában változás következik be;
i. ha bármely, a támogatási szerződés megkötésének feltételéül előírt nyilatkozat/dokumentum visszavonásra kerül, vagy azt bíróság/hatóság megsemmisíti;
j. ha az Ávr. 97. § (1) bekezdésben foglalt bármely körülményben változás következik be;
k. a Kedvezményezett adólevonási jogosultságában, más adataiban vagy a költségvetési támogatás biztosításának egyéb – a pályázati kiírásban meghatározott, a támogatási igényben ismertetett vagy a jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben rögzített – feltételeiben változás következik
be,
l. a támogatás felhasználási határidején belül a támogatási összeg egy részét
önként visszafizeti.
57. A X/56. pontban foglalt bejelentésről történő tudomásszerzést követően az Alapkezelő 15 napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására,
a támogatás feltételeinek módosítására, a támogatás visszavonására, a támogatástól történő elállásra, annak módosítására, felmondására, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére vagy más eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket.
58. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés lejártáig és ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséig az Alapkezelő részére haladéktalanul írásban bejelenti, ha a törvényes képviselőjének személye változik, ha
ellene ügyészségi törvényességi felügyeleti eljárás indul vagy keresetet nyújtanak
be, illetve ha a legfelsőbb szerve olyan napirendet tűz ki tárgyalásra, amely a szervezet jogi személyisége megszűnését eredményezheti.
59. Amennyiben a Támogató vagy az Alapkezelő bármely, a támogatási szerződés

vagy jelen ÁSZF alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így
különösen lemondás támogatásról, módosítási kérelem stb.), a kötelezettség vagy
igény Kedvezményezett általi teljesítésének kizárólag a formanyomtatvány használata
minősül.
A
formanyomtatványok
a
http://www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok honlapról tölthetők le. Amenynyiben a Támogató vagy az Alapkezelő valamely kötelezettség teljesítésére elektronikus alkalmazás használatát teszi lehetővé, a kötelezettség Kedvezményezett
általi teljesítésének kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.
XI. Vegyes rendelkezések
60. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a Támogató az Alap előirányzatok zárolását rendeli el, a Támogató jogosult egyoldalú nyilatkozatával a
támogatási összeg csökkentésére.
61. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, az Áht., az Ávr., valamint a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.
évi CLXXXI. törvény, a Civil tv. rendelkezései az irányadóak.
62. Az ÁSZF-fel és a támogatási okirattal, támogatási szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket Felek egymás között tárgyalások útján kísérelik meg rendezni.
63. Aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot
létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános
adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni. A felvilágosítás oly módon is történhet,
hogy az adatokat a honlapon vagy a hirdetményi lapban teszik közzé.
64. A Kedvezményezett a támogatási kérelem beadásával szavatolja, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény előírásainak megfelelően – a támogatási program megvalósításában
résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek kifejezetten hozzájárultak személyes adataiknak a Támogató és az Alapkezelő által a
támogatás nyújtásával és felhasználásának ellenőrzésével összefüggésben történő
kezeléséhez.
65. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF-fel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti
titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli.
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1. Bevezetés
1.1. Az útmutató célja
Ezt a Pályázati Útmutatót azért készítette a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatala (a továbbiakban: pályázat kezelő szervezet), hogy
segítse Önnek az Önkormányzat működési és szakmai pályázati felhívásaira és egyedi támogatási igényeire sikeres pályázatot vagy egyedi támogatási igényt (a továbbiakban együtt: pályázat) benyújtani. Röviden összefoglaljuk a pályázati folyamat legfontosabb állomásait és tudnivalóit, ezért
javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa végig a teljes útmutatót. Ha azonban egyes fejezetekben az Ön számára nem releváns vagy már ismert
dolgot közlünk, a fenti tartalomjegyzék segítségével lapozzon másik ponthoz.
1.2. A pályázatok jogszabályi környezete
a) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 31/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete és a 2017. évi
költségvetési rendelete, továbbá
b) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló
8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletében az Idegenforgalmi Alap,
c) a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletében a Civil Alap,
d) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletében a Sport
Alap, valamint a
e) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében a Környezetvédelmi Alap
képzésének, igénylésének és elosztásának főbb szabályai.
A fent felsorolt helyi önkormányzati rendeletek (továbbiakban együtt: önkormányzati rendelet) célja, hogy az egyes pályázati alapok céljai mentén
tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatások útján történő támogatásával, működésük megerősítésével, a civil szektor fejlődésének
elősegítésével fokozza az önkormányzati részfeladatok megvalósítását.
Az önkormányzati alapokból támogatásban részesülhetnek mindazok a
pályázati időszakot megelőzően Magyarországon nyilvántartásba vett alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek, amelyek Gyomaendrődön
ténylegesen működnek. A támogatási összegek felosztásáról a helyi
rendeletekben nevesített önkormányzati testületek döntenek.
A pályázati eljárás során az érintetteknek alkalmazniuk kell az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil
tv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (a továbbiakban:
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Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Áht. vhr.), a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvényt és a végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendeletet
továbbá egyéb kapcsolódó jogszabályokat.
2. A pályázati folyamat
Pályázat kiírása: A pályázati kiírás lehetőségét alapvetően a tárgyévi
költségvetés határozza meg. Amennyiben a tárgyévi költségvetésben az
adott alapnál előirányzatot biztosít az Önkormányzat, úgy az érintett alap
pályázati kiírását a pályázat kezelő szervezet előkészítése előzi meg.
Az Önkormányzat által elfogadott sablondokumentumok alapján véglegesülnek az Ön által megismerhető dokumentumok, melyek megjelentetéséről a pályázat kezelő szervezet gondoskodik. A www.gyomaendrod.hu
honlap mellett a kiírás megjelenéséről szóló rövid felhívás jelenik meg a
helyi médiákban is.
Pályázat benyújtása: A kiírás honlapon történő megjelenését követően
legalább 30 napja van Önnek, hogy elkészítse a pályázatát.
A pályázatok benyújtását minden esetben megelőzi az elektronikus ügyintézési regisztráció, amelyről a 3.4.2 pontban olvashat.
Pályázatok formai vizsgálata, érvényességi megállapítás: a pályázat
kezelő szervezetnek 3 munkanap alatt meg kell vizsgálnia a beérkezett
pályaműveket.
Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok
mindegyikének maradéktalanul megfelel. A pályázat esetében formai hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor a pályázat kezelő szervezet a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását indítványozza.
Formai hibának minősül:
- a hiányosan vagy nem pályázat kezelő szervezet által kibocsájtott elektronikus űrlapon és ügyfélkapun keresztül, vagy határidőn túl benyújtott
támogatási igény;
- ha a támogatási igényt benyújtó szervezetet a támogatási igény benyújtásának évében vette nyilvántartásba a bíróság;
- ha a támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a szervezet képviseletére;
- ha a támogatási igény benyújtója az önkormányzati rendelet alapján
nem jogosult támogatására;
- ha a támogatási igény benyújtója ugyanarra a támogatási alapra újabb
támogatási igényt nyújtott be;
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Észrevétel: A pályázó a támogatási igény befogadásával kapcsolatos adminisztratív hiba miatt a pályázat kezelő szervezethez a pályázat befogadásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül egy alkalommal - a pályázati azonosítónak, a pályázó szervezet megnevezésének és a benyújtás okának megjelölésével - rövid úton (e-mail) észrevételt nyújthat be. A pályázat kezelő szervezet az észrevételt 3 munkanapon
belül elbírálja és annak eredményéről haladéktalanul, a pályázó által
használt úton értesíti az észrevétel benyújtóját.
Pályázatok szakmai bírálata, döntés: minden érvényes pályázatról az 1.2
pontban foglalt önkormányzati rendeletben megjelölt önkormányzati testület dönt.
Kiértesítés a támogató döntéséről, a szerződéskötés feltételeiről:
az Önkormányzat döntéséről a pályázat kezelő szervezet értesíti Önt, s
amennyiben pályaművét támogatta az önkormányzati döntéshozó testület, úgy a kiértesítő postai küldemény már a szerződéstervezeteket és a
feltételeket leíró levelet is tartalmazza.
Szerződéskötés: az értesítő levélben szereplő feltételek teljesítése után
kerül sor a szerződéskötésre, mely a döntéshozó testület kötelezettség
vállalásra jogosult képviselőjének aláírásával lép hatályba.
Utalás: az Önkormányzati támogatási alapok rendszere előfinanszírozású,
ez azt jelenti, hogy a támogatási összeget szerződéskötés után megkapja
a nyertes szervezet, a felhasználásáról majd a projektidőszak letelte után
kell beszámolnia. Az előfinanszírozás időbeli ütemezését a támogatási
szerződés rögzíti.
Megvalósítás: ez az az időszak, amikor Önnek a nyertes pályázatában
foglaltakat meg kell valósítania. A pályázat kezelő szervezet helyszíni ellenőrzést tarthat, illetve Önnek szerződésmódosítási kérelem formájában
jeleznie kell, ha bármilyen változtatást kell vagy kíván végrehajtani a projektet illetően a szerződésben a 9. pontban leírtak szerint.
Beszámolás: mivel költségvetésből származó támogatás nyerhető, ezért
mindenképpen szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell küldenie
a támogatási összeg felhasználásáról, melynek megfelelőségéről a döntéshozó önkormányzati testületek döntenek, vagyis sor kerül a pályázat
lezárására vagy döntés születik a rész- vagy teljes összegű visszavonásról. Az útmutató 11. pontja ír erről fontos részleteket, amelyhez olvassa el
a kifogás intézményét is a 13. pontban.
Helyszíni ellenőrzés: a pályázat kezelő szervezetnek és egyes szervezeteknek lehetőségük van arra, hogy a támogatási időszak alatt és az elszámolási határidőtől számított 5 évig ellenőrizze a támogatás felhasználását. Ennek érdekében a pályázattal kapcsolatos minden szerződést,
számlát, bizonylatot és más okiratot az elszámolási határidőtől számított
-5-

10 évig a kedvezményezett köteles megőrizni és lehetővé tenni, hogy az
ellenőrzésre jogosult szervezet azokba betekintsen.
3. Pályázati kiírás
3.1. Általános tájékoztató a kiírásról, annak tartalmáról
A pályázati kiírás alapdokumentum, ebben találja meg az összes, a pályázat lebonyolításával kapcsolatos információkat, feltételeket és rendelkezéseket. Szerepelnek benne az Önkormányzat által megfogalmazott célok és
pályázati feltételek, így különösen:
a) a pályázat címe és célja,
b) a támogató megnevezése,
c) a pályázat nyílt vagy meghívásos jellegét,
d) a pályázat benyújtására jogosult, és - szükség szerint - a pályázatból
kizárt természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező egyéb szervezetek meghatározása,
e) a pályázat tartalmi és formai követelményei,
f) a támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése és összege,
g) a költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre,
h) szükség szerint az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének alsó
és felső határa, valamint a támogatási intenzitás,
i) a finanszírozás módja (előfinanszírozás, utófinanszírozás, több részletben történő folyósítás, visszatérítendő vagy nem visszatérítendő támogatás),
j) a megkívánt saját forrás mértéke,
k) a pályázat benyújtásának határideje, helye és módja,
l) a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetősége és feltétele,
m) a támogatási döntés elleni jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás,
n) a pályázatok elbírálásának határideje, a pályázat eredményéről történő
értesítés módja és határideje,
o) a költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételek, ideértve a kiadandó támogatói okirat vagy a megkötésre kerülő támogatási
szerződés feltétele, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékai,
p) tájékoztatás arra nézve, hogy a pályázók hol kaphatnak felvilágosítást
a pályázattal kapcsolatban,
q) a pályázat elkészítése során kötelezően használandó dokumentumok
mintái, és
r) a támogató által szükségesnek tartott egyéb információk.
Kérjük, figyelmesen olvassa át a teljes dokumentumot.
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3.2. Támogatható kiadások
Az Önkormányzati támogatási alapok a civil szervezetek célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosításának kiadásait és a pályázatban megfogalmazott programok közvetlen költségeit támogatja. Így
különösen:
- célszerinti tevékenység humánerőforrás- és kapacitásfejlesztését
- célszerinti tevékenység marketingjét
- célszerinti tevékenység technikai és logisztikai feltételeinek biztosítását
A rendelkezés a kiadástípusokat három nagy csoportba sorolja:
A. Dologi kiadások
B. Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
A fenti felsorolásban szereplő kiadástípusokat – összesítő – fősoroknak
nevezzük a pályázati költségvetésben, melyek mindegyikét alsorokra bontunk. Például A. Dologi kiadások fősor alsoraiban tervezheti meg az ingatlan üzemeltetés, a járműüzemeltetés stb. költségeit.
Nagyon fontos kitétel, hogy a kiírásban felsorolt költségtípusokra támogatás kizárólag akkor igényelhető, ha azok a szervezet működését, illetve
létesítő okiratának megfelelő tevékenységet szolgálnak. Vagyis egy adott
kiadás esetében mindig arra a kérdésre kell válaszolni, hogy valóban a
működést szolgálja-e, illetve megfelel-e a szervezet tevékenységi körének. Így sportszervezet elszámolhatja a mérkőzések lebonyolításával kapcsolatos versenybírói díjakat, de egy természetvédő egyesület tevékenysége között ez nagy valószínűséggel nem szerepelhet. A sport és környezetvédelmi alapok elsősorban a célszerinti működést támogatják.
A programokat megvalósító pályázatok esetében mindig a pályázati kiírás
1. pontja határozza meg, hogy adott program cél megvalósításához az
Önkormányzat milyen kiadásokat ismer el.
Minden pályázatnál beszámolót (szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást) kell benyújtani a megítélt támogatási összeg szerződés szerinti
felhasználásáról, tulajdonképpen a pályázók ilyenkor szembesülnek leggyakrabban, hogy egyes kiadásokat az elbírálást végzők (pályázat kezelő
szervezet, pénzügyi belső ellenőrzés) nem tartanak a pályázati célnak
megfelelőnek. Javasoljuk, hogy a leírt szempontokra legyen figyelemmel a
költségvetés tervezésekor és csak ténylegesen működési vagy a felvállalt
programban megjelölt költségre pályázzon.
3.3. Nem elszámolható költségek
Az előző pontban leírtak alapján egyszerűen kijelenthető, hogy a működési kiíráson nem számolhatók el mindazon költségek, amelyek nem a
szervezet működését szolgálják, illetve olyan tevékenység megvalósulását szolgálják, amelyek nem szerepelnek a létesítő okiratban.
Különösen nem elszámolható költségek
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a) Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség,
melynek pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan
működési költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
b) A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
Ennek megfelelően nem támogatja a szervezet alapvető működési, igazgatási költségeit, a belső, külső kommunikációt, a törvényi megfelelést,
adminisztrációt, a banki és irodai költségeket, továbbá a reprezentációs
célú kiadásokat.
A következő táblázat példálódzó jelleggel segít értelmezni és meghatározni az egyes alsoron jellemzően elszámolható költségeket:
S.sz.

Kiadás megnevezése

Kiadásnem tartalma

A1

Ingatlan üzemeltetés költségei

Bérleti díj, közüzemi díjak, fűtőanyag, közös költség, karbantartási költség

A2

Jármű üzemeltetés költségei

Bérleti díj, üzemanyag, javítás és karbantartás, úthasználati
díj, biztosítás

A3

Egyéb eszközök üzemelteté- Eszközök, berendezések bérleti, kölcsönzési díja, karbantarsének költségei
tás

A4

PR, marketing költségek

A5

Oktatás és továbbképzés, szakmai találkozók részvételi díja,
Humán erőforrás fejlesztésészervezet tagjai képzésének költségei, szakkönyvek, előfizenek költségei
tési díjak

A6

Utazás-, kiküldetés költségei

Szállásdíj, utazási költség, személygépkocsi költségtérítés,
személyszállítás, belépők (pl. múzeumi)

A7

Szállítás költségei

Szállítás, raktározási költségek, logisztikai szolgáltatások

A8

Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei

Védőruházat, védőfelszerelés, munkaruha, jelmez, formaruha, javítás és karbantartási költségek

A9

Egyéb anyagok [pl. dekoráció, egészségügyi láda, emléklap,
oklevél, kotta, könyv] szolgáltatások, tagdíjak [hazai tagsági
díjak, külföldi szövetségi tagdíjak, nevezési díjak (területi,
Egyéb beszerzések szolgálta- országos) bajnokságok nevezési díja], egyéb anyagjellegű
szolgáltatások, hangosítás, pályázati díj, biztosítási díjak
tások
szakmai felelősségbiztosítás, balesetbiztosítás, utazási biztosítások, vállalkozói szerződés alkalmi feladatok ellátására,
előadói díj, versenybírói díj stb.

B1

Bérköltség

Munkavállaló bére és járulékai

B2

Megbízási díj

Megbízási díj és járulékai (pl. játékvezetői díj)

B3

Foglalkoztatás vállalkozói
szerződéssel

Táncoktató, oktató, szakmai vezető, karnagy, edző, bírói és
sportorvosi díjak

B4

Egyéb foglalkoztatás költségei

Pl. önkéntesek foglalkoztatásával kapcsolatos költségek

C1

Tárgyi eszköz beszerzés

Pl. CD, DVD lejátszó, erősítő, számítógép, tornaszőnyeg,
mikrofon, kupa, serleg, labda és egyéb sporteszköz, sport-

Hirdetés és reklám, PR és marketing kiadványok, nyomdaköltség, katalógus, meghívó
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felszerelés, táncruha stb.
C2

Immateriális javak beszerzése

Számítógépes szoftver, zenei liszensz, koreográfiai díj stb.

3.4. Pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
Az egyes pályázati alapokat létesítő önkormányzati rendeletek előírják, hogy a pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be. A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus
kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázat kezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű Általános Nyomtatványkitöltő Programba (a továbbiakban: ÁNYK) tölthető elektronikus
nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY17 jelű elektronikus űrlapon kell
elvégezni.
3.4.1. Beadási határidő:
Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2017. február 28. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2017. február 28.
Cím: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Levélcím: 5501 Pf.: 3
Pályázati űrlapok (TAMAPALY17, TAMATER17)
Ügyfélkapun keresztül: 2017. február 28., 24.00 óra
Fontos információ!
Az ÁNYK programról, működéséről, telepítéséről a következő internet címen érnek el fontos információkat:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html
Az ÁNYK-ban kitöltött elektronikus pályázati űrlapok beküldését támogató
ügyfélkapuról a következő internetes címen tájékozódhat:
https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu
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3.4.2 A bejelentő, a pályázati és elszámolási űrlapok kitöltési segédlete
12BEUINT_CIV bejelentő űrlap

Az űrlapot kitöltését követően ki kell nyomtatni, cégszerűen aláírni
és hagyományos iratként továbbítani a kezelő szervezet címére a
3.4.1 pontban meghatározott határidőig. Az űrlap kitöltésének részletes
tudnivalóit az űrlaphoz mellékelt aktív súgó tartalmazza, ezért azt is töltsék le és telepítsék a nyomtatvánnyal együtt. Az aktív súgó a nyomtatvány kitöltő program F1-es billentyűjére aktiválható.
- 10 -

TAMAPALY17 pályázati űrlap

A pályázati űrlap főlapján a pályázó szervezeti és egyéb információs adatait kell kitölteni.
- 11 -

A pályázati űrlap 02 jelű lapján a pályázati projekt legfontosabb paramétereit kell berögzíteni.
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A pályázati űrlap 03 jelű lapján a jogszabályi megfelelőség, a kizárási és
érintettségi okok esetleges fennállására vonatkozó kötelező nyilatkozatokat kell megtenni. A nyilatkozatok elmaradása vagy valótlansága a pályázatból történő kizárásra adhat okot.
- 13 -

A pályázati űrlap 04 jelű lapja a részletes költségvetés rögzítésére szolgál.
Az önerő összege csak abban az esetben lehet nulla, ha a pályázati kiírás
nem követeli meg önerő meglétét.
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TAMATER17 űrlap

Ez az űrlap kizárólag a Civil Alap B) komponensében alkalmazható a Kállai Ferenc Kulturális Központ és a Szent Antal Népház teremhasználatának térítésmentes
igénybevételére.
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TAMAELSZ17 pályázat elszámoló űrlap

Az elszámoló űrlap főlapján a pályázóra és a nyertes pályázatra, annak
megvalósítására vonatkozó legfontosabb adatokat kell berögzíteni.
- 17 -

Az elszámoló űrlap 01 jelű lapja az Áht. vhr. Által előírt kötelező nyilatkozatot tartalmazza. A nyilatkozat elfogadásának elmaradása az elszámolás
elutasításának következményét vonja maga után.
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Az elszámoló űrlap 02 jelű lapja egy dinamikus lap, amely maximum 70
oldalra bővíthető, így összesen 980 számla adatai rögzíthetők. A számlák
eredeti bizonylatainak digitalizált másolatát kell a nyomtatványhoz csatolva az ügyfélkapun keresztül beküldeni.
További kitöltési segítséget az aktív súgó aktivizálásával kaphat.
TAMAELSZ17KL elszámoló lap kísérő űrlapja

A kísérő űrlap célja, hogy amennyiben a digitalizált bizonylatok mérete
meghaladná az ügyfélkapu 10 MB-os korlátját, akkor a 10MB-os csomagokra osztott mellékletek első csomagja az alap bizonylattal, míg a további csomagok egy-egy kísérő lappal lesznek továbbíthatók az ügyfélkapun
keresztül.
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4. Összeférhetetlenség
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. Törvény (továbbiakban: Knyt.) rendelkezései az Önkormányzati
támogatási alapok pályázóira is vonatkoznak.
Összeférhetetlenség fogalma: a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerint
nem indulhat pályázóként és nem részesülhet Önkormányzati támogatásban.
1. az a társadalmi szervezet, illetve a társadalmi szervezet önálló jogi
személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,
a) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
b) amely a pályázat kiírását megelőzi öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
2. az, akinek a részvételből való kizártságának tényét a (13. § alapján) a
honlapon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették.
A fent felsorolt kizáró tényezőkről a pályázó szervezet a programűrlapon/pályázati űrlapon nyilatkozatot tesz. Amennyiben az összeférhetetlenség a pályázat benyújtása után alakul ki, a szervezet köteles ennek
tényéről nyilatkozat formájában értesíteni a kezelő szervezetet.
Érintettség fogalma:
Az érintettség akkor áll fenn, ha a pályázó
1. a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést
hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
2. nem kizárt közjogi tisztségviselő,
3. az 1.-2. pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
4. olyan alapítvány, társadalmi szervezet, amelyben az 1.-3. pont alá tartozó személy az alapítvány kezelőszervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
Amennyiben „fennáll”, úgy a pályázat benyújtásával egyidejűleg e körülmény közzétételét köteles pályázóként kezdeményezni.
A Knyt. értelmében a pályázat benyújtásakor minden szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy a fent megjelölt érintettség fennáll-e a szervezet
tekintetében a döntés előkészítésben, döntéshozatalban részt vevő személy esetén.
Ezért a pályázati programűrlap V. Nyilatkozatok részének i) pontjában a
szervezetnek meg kell jelölnie, hogy adott pályázat benyújtásakor a döntéshozó önkormányzati testület tagjai közül valakivel szemben fennáll-e
az érintettség. Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon tör-
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téni közzétételét. Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
5. A hiánypótlás
A beérkezett pályázatokat a pályázat kezelő szervezet érkezteti és formai
ellenőrzés keretében vizsgálja azok érvényességét. Formai szempontból
érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul megfelel. Azon pályázatok, melyek a formai bírálati szempontok valamelyikének nem felelnek meg, hiányos vagy érvénytelen jelölést
kapnak.
A pályázat esetében formai hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor a pályázat kezelő szervezet a
támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását indítványozza.
6. Elbírálás eljárásrendje, határideje
A kezelő szervezet a hiánypótlási eljárás lefolytatása után az érvényesnek
minősített pályázatokat a döntéshozó önkormányzati testület elé terjeszti
bírálatra.
A pályázat értékelésére a pályázati kiírásban megjelölt döntéshozói ülésen
kerül sor.
A döntéshozó önkormányzati testület által hozott döntéseket a kezelő
szerv az önkormányzat honlapján közzéteszi.
7. A pályázók döntést követő kiértesítése
A jóváhagyott döntés után a kezelő szervezet elektronikus úton értesíti a
pályázókat a döntésről.
Az elutasító döntést 3 napon, a támogató döntést 15 napon belül küldi
meg a kezelő szervezet a döntés jóváhagyását követően. További részleteket az útmutató 8. pontjában talál.
A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség.
8. Támogatási szerződés
A támogatási döntésről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. Ezt a tájékoztató levelet a szerződéstervezettel egy időben
kapja meg a pályázó. Kérjük, hogy a támogatási szerződést és az értesítő
levelet figyelmesen olvassa el.
Támogatási szerződés csak akkor köthető, illetve támogatás csak akkor
folyósítható, ha a nyertes szervezetnek az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs.
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A támogatás igénybevételére a támogatási szerződés keretei között van
lehetőség, a szerződés megkötéséhez szükséges alábbi dokumentumokat
a kedvezményezettnek az értesítéstől számított 30 napon belül be kell
küldenie:
a) A „cégszerűen” aláírt támogatási szerződés eredeti példányait.
b) A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi,
a területileg illetékes törvényszék által kiadott, a kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát. A bírósági kivonat a szervezet adatainak tanúsítására, létezésének igazolására
szolgáló dokumentum. Amennyiben a szerződéskötés idején a szervezet
adataiban, a szervezet tevékenységi körében, képviselőjének személyében, a képviselet módjában, vagy bármely egyéb a szervezetet érintő változásbejegyzés van folyamatban, és a szerződéskötés időpontjában még
nem áll a kedvezményezett szervezet rendelkezésére hatályos bírósági
kivonat, úgy ezt jelezvén kérjen szerződéskötés határidejére vonatkozó
módosítást a pályázat kezelő szervezettől.
A változás bejegyzésére vonatkozó bírósági végzést a pályázat kezelő
szerv a támogatási szerződés megkötéséhez nem fogadhatja el, mivel a
törvényszék a változást bejegyző végzés kapcsán fellebbezési lehetőséget
biztosít, melyre nyitva álló idő elteltéig a változásként bejegyzett adatok
nem tekinthetik hatályosnak.
Mellékletek:

c) Nyilatkozat a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről, ennek hiányában a Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett
IGAZOL űrlapon beadott kérelmére kiadott együttes adóigazolás,
d) A hivatalos képviselő aláírásának/aláírás képének azonosítására alkalmas közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy a pénzforgalmi szolgáltatója által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát.
Szerződés aláírása:
A támogatási szerződést először a kedvezményezettnek kell aláírnia,
mégpedig mindegyik példányát kék tollal az arra jogosult személy(ek)nek,
az aláírás képet igazoló dokumentumon szereplő aláírás képpel megegyezően. Amennyiben a szervezet cégszerű aláírása pecséttel együtt érvényes, úgy az aláírás mellett le is kell pecsételni a szerződéseket.
A szervezet hivatalos képviselőjének / képviselőinek kell a szerződést aláírnia, aki(k) a bírósági kivonaton nevesítve van(nak).
Amennyiben a támogatási szerződés szervezeti adataiban (szervezet neve, székhelycíme, adószáma, stb.) hibát talál, kérjük, húzza át kék tollal
hibás adatot, írja mellé a helyes adatot, és a javítást „szignálja”, aláírásával hitelesítse.
Ha a dokumentumokat megbízott aláíró írja alá, úgy a szerződés aláírására feljogosító meghatalmazás eredeti példányát is csatolni kell. Az aláírás
mellé oda kell írni az aláíró(k) nevét nyomtatott betűkkel is, illetve a dátum se maradjon le az aláírás mellől. Amennyiben meghatalmazást csatol,
akkor a szerződést a meghatalmazott személy írja alá és nem a képviselő
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vagy a banknál a számla fölött rendelkezni jogosult személyek, ebben az
esetben a képviselő aláírása csak a meghatalmazáson szerepel. A meghatalmazáson mindenképp szerepelnie kell két tanúnak és adatainak (név,
személyi ig. szám, lakcím), és aláírásukkal hitelesíteni kell azt.
9. Szerződés módosítás
9.1. Elvek, általános tudnivalók, eljárásrend
Kedvezményezett legkésőbb a támogatási szerződésben rögzített időpontig kezdeményezheti a támogatási szerződés módosítását.
A támogatási szerződés módosítására irányuló kérelem benyújtására a
támogatás felhasználási ideje alatt, illetve a szerződésben meghatározott
határidőig van lehetősége. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban akár
több alkalommal is nyújthat be módosítási kérelmet a pályázó, ha annak
szükségességét látja.
A Kedvezményezettnek ugyanis kötelessége haladéktalanul, de legkésőbb
8 napon belül írásban jelenteni a pályázat kezelő szervezetnek, amennyiben a támogatott pályázati cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved
vagy a pályázati cél megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény
megváltozik (pl. részfeladat elmarad, lemondanak a megvalósításáról).
Feltétlenül módosítási kérelmet kell benyújtani, ha a támogatás felhasználási határidején belül a támogatási összeg egy részét önkéntesen visszafizeti, ilyenkor ugyanis meg kell határoznia, hogy költségvetése hogyan
módosul, mely költségtípusokat fogja elszámolni;
A módosítási kérelmeket a döntéshozó önkormányzati testületek bírálják
el, melynek eredményéről a pályázat kezelő szervezet értesíti a szervezetet. A beszámolót és az elszámolást, a módosítási kérelem elfogadása esetén a módosított költségvetés, elutasítása esetén az eredeti, hatályos
szerződés szerint kell elkészíteni.
9.2. Módosítási kérelem
A
szerződésmódosítási
kérelem
benyújtása
elektronikusan
a
TAMAMOD17 jelű elektronikus űrlap kitöltésével és ügyfélkapun történő
beküldésével van lehetőség.
Az
elektronikus
űrlap
letölthető
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
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A szerződés módosító űrlap első oldalán a pályázatra és annak a módosítással kezdeményezett paramétereire lehet választ adni. Itt kell röviden
megindokolni a módosítás okát is.
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A módosító űrlap 02 jelű lapját csak akkor kell kitölteni, ha a szerződés
módosítás a költségvetés főösszegét érinti. Pl. ha valamely ok miatt a pályázó csak részben képes (vagy még úgy sem) a megítélt összeget felhasználni.
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10. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítását a kezelő szervezet a döntés szerint egy összegben vagy részletekben utalja a kedvezményezett részére a szerződés
mindkét fél részéről történő aláírását követően a szerződésben meghatározott időpont(ok)ban. Fontos tudni, hogy amíg a pályázó szervezetnek
előző évi azonos célú pályázatát jóváhagyott önkormányzati döntés le
nem zárja (pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadásra kerül), addig a
következő évi támogatás nem utalható. Viszont ha a szervezet az elszámolását beadta és a kezelő szervezet annak beadásától számított 30 napon belül nem szólította fel hiánypótlásra a szervezetet, akkor az újabb
támogatás kifizetését nem lehet visszatartani.
Támogatás nem folyósítható, amíg szervezetnek adó-, járulék-, illetékvagy vámtartozása, illetve önkormányzati adótartozása van
11. A támogatás elszámolása, ellenőrzése
A támogatás felhasználása során a kedvezményezettnek fő szabályként a
pályázati kiírásnak és a számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási jogszabályok előírásainak megfelelően kell eljárnia.
A kedvezményezettnek a támogatási szerződés aláírásával kötelezettséget kell vállalnia arra is, hogy:
a) a támogatási összeg szerződésszerű felhasználását igazoló dokumentumokról elkülönített és naprakész nyilvántartást vezet és az ellenőrzésre
feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadja;
b) biztosítja annak feltételeit, hogy a kezelő szervezet, illetve a támogatás
jogszerű felhasználásának ellenőrzésére jogszabály alapján felhatalmazott
szervezet (pl. az Állami Számvevőszék) a támogatási időszak alatt és azt
követően a támogatás felhasználását az elszámolási határidőtől számított
5 évig ellenőrizze.
Ennek érdekében a pályázattal kapcsolatos minden szerződést, számlát,
bizonylatot és más okiratot az elszámolási határidőtől számított 10 évig a
kedvezményezett köteles megőrizni és lehetővé tenni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervezet azokba betekintsen.
A támogatás felhasználásának ellenőrzése kétféle módon történik:
a) a támogatási időszak végétől számított 30 napon belül a szervezetnek a
támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót
kell beküldeni. A dokumentumalapú beszámolót a pályázat kezelő szerv
vizsgálja és annak eredményére vonatkozóan javaslatot tesz az önkormányzati döntéshozó testületnek, amely dönt róla;
b) kivételes esetben az önkormányzati döntéshozó testület által meghatározott szempontok szerint kiválasztott pályázatok helyszíni ellenőrzésével.
A következő fejezetekben rövid ismertetést adunk mindkét ellenőrzéssel
kapcsolatos tudnivalókról.
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11.1. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás intézménye
A beszámoló működési és a program pályázatok esetén is két részből áll:
- pénzügyi elszámolás és
- szakmai beszámoló.
A kedvezményezett mind a részletekben, mind az egy összegben folyósított támogatás esetében csak a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása esetén tekinthető a szerződésben foglalt rendelkezéseket teljesítettnek.
A beszámoló benyújtásának célja: a beszámolási kötelezettség teljesítése
során igazolni kell, hogy a támogatás rendeltetésszerűen, pályázatot kiíró
Önkormányzat döntése szerinti célnak megfelelően, a szerződésben rögzített keretek között került felhasználásra.
A nyomtatványok kitöltésével és mellékleteinek csatolásával a kedvezményezettnek hitelt érdemlően bizonyítania kell a támogatás szerződés szerinti felhasználását.
A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítani arra, hogy a támogatás teljes – szerződés szerinti - összegével el kell számolni. Amennyiben a
támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint
elszámolni, úgy a maradványösszeget vissza kell utalni Gyomaendrőd Város Önkormányzata 53200125-11062402 számú bankszámla számára a
pályázati azonosító közlemény rovatba való feltüntetésével.
Határidők: a kedvezményezettnek a támogatás felhasználásáról a pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben megjelölt határidőig, a pályázatban megjelölt támogatási időszakot követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. január 31-ig szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell
benyújtania a kezelő szervezethez. A határidőben benyújtott beszámoló
ellenőrzése után a kezelő szervezet két alkalommal hiánypótlási felszólítást küldhet. Azonban ha az elszámolási határidőre elmulasztotta benyújtani a beszámolót, akkor már csak egy hiánypótlási lehetősége van.
A pénzügyi elszámolás részét képező pénzügyi bizonylatok főbb adatait
tételesen is rögzíteni kell az elszámoló űrlapon.
A kezelő szervezet a benyújtott beszámolót a beérkezését követő 30 napon belül megvizsgálja. Szabályszerű elszámolás esetén javaslatot tesz az
illetékes önkormányzati döntéshozó testület felé annak elfogadására vagy
– hibás vagy hiányos elszámolás esetén – saját hatáskörben 15 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a pályázót, az előbb ismertetett szabályok szerint legfeljebb két alkalommal. A kezelő szervezet a hiánypótlás
beérkezését követően az illetékes önkormányzati döntéshozó testület elé
terjeszti a beszámolót, amely az alábbi döntéseket hozhatja:
a) elfogadja a beszámolót,
b) elutasítja a beszámolót,
c) részben fogadja el a beszámolót.
A beszámoló elfogadása azt jelenti, hogy az illetékes önkormányzati döntéshozó testület megállapítja a szerződésszerű teljesítést. Így kell dönteni
illetékes önkormányzati döntéshozó testületnek, ha benyújtott beszámoló
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igazolja a cél szerinti megvalósulást, illetve akkor is, ha a pályázó önkéntesen visszafizeti a fel nem használt maradványösszeget.
A beszámoló elfogadása esetén a kezelő szervezet értesíti a szervezetet a
támogatási szerződés lezárásáról.
A beszámoló elutasítása azt jelenti, hogy a kedvezményezett a támogatással való elszámolási kötelezettségének nem tett eleget vagy szerződésszegést követett el. Ennek esetei például a következők:
a) a kedvezményezett a szükséges hiánypótlási felszólításokat követően
sem küldött be egyáltalán szakmai és/vagy pénzügyi beszámolót, vagy a
hiánypótlási határidőt elmulasztotta;
b) a kedvezményezett szakmai és/vagy pénzügyi beszámolója teljes egészében elfogadhatatlan;
c) a kedvezményezett a beszámolás során szerződésszegést követett el.
Az illetékes önkormányzati döntéshozó testület döntését követően a támogató eláll a támogatási szerződéstől és a illetékes önkormányzati döntéshozó testület által megfogalmazott indokok alapján a szervezetet kizárja az Önkormányzat támogatási rendszeréből vagy a támogató a támogatási szerződést felmondja. A szerződést megszegő szervezetnek elállás
esetén vissza kell fizetnie a támogatási összeget a támogató által meghatározott kamat összegével növelten. A kizárt szervezetek listáját a kezelő
szervezet közzéteszi a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalon.
A kizárás időtartamát illetékes önkormányzati döntéshozó testület javaslatára az Önkormányzat határozza meg.
A beszámoló részleges elfogadása azt jelenti, hogy a benyújtott beszámoló alapján csak részteljesítés állapítható meg. Az illetékes önkormányzati
döntéshozó testületnek ilyenkor meg kell határoznia, hogy a kedvezményezett pénzügyi elszámolásának mely tételeit/összegeit, illetve szakmai
beszámolójának mely elemeit milyen összeggel fogadja, illetve utasítja el.
Az erről szóló határozatában a illetékes önkormányzati döntéshozó testület megnevezi a pénzügyi elszámolásból el nem fogadott tételeket és megjelöli a pénzügyi elszámolás, illetve a szakmai beszámoló visszautasításának indokát is, továbbá számszerűsíti a nem elfogadható összeget, és a
kezelő szervezet útján határidő megadásával ennek a részösszegnek a
visszafizetésre szólítja fel a kedvezményezettet.
11.2 Szakmai beszámoló
A szakmai beszámolóban be kell mutatni a szervezetnek a támogatási időszak alatt végzett tevékenységét, programpályázat esetén a megvalósított
program eredményét, annak társadalmi hatását.

11.3. Pénzügyi elszámolás
A pénzügyi elszámolás keretében a kedvezményezettnek a támogatási
szerződésben megjelölt időszakban megvalósult gazdasági események
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költségeit a TAMAELSZ17 illetve TAMAELSZ17KL jelű elektronikus űrlapon elektronikusan kell benyújtani.
A pénzügyi elszámoláshoz a támogatás felhasználását igazoló számviteli
bizonylatok, kifizetést igazoló bizonylatok, valamint a költségvetési támogatás jogszerű és a céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumok másolatát kell mellékelni. A költségek felmerülését igazoló,
eredeti számviteli bizonylatokat a kedvezményezett köteles záradékkal
ellátni (lásd 11.3.1), amelyben jeleznie kell, hogy a számviteli bizonylaton
szereplő összegből mennyit számolt el a szerződésszámmal hivatkozott
támogatási szerződés terhére. A számlaösszesítőn feltüntetett adatok valódiságát, az eredeti bizonylatokkal való egyezőségét és az eredeti bizonylatok előírt záradékolásának megtörténtét könyvvizsgálónak nem kell igazolnia.
Az elszámolást a rendszeresített elektronikus nyomtatványon kell benyújtani, amely tartalmazza:
a) a számlaösszesítőt;
b) a költségeket igazoló, záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített másolatait;
c) a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok hitelesített másolatait;
A TAMAELSZ17 elszámoló űrlap számlaösszesítőjében fel kell rögzíteni
valamennyi, a támogatás terhére elszámolt költséget igazoló számviteli és
a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat adatait.
A pénzügyi elszámoláshoz beküldendő számviteli bizonylat másolatokat
sorszámozni kell a számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, hogy a
tételes ellenőrzés során a költségek, kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Továbbá kérjük, hogy a számlaösszesítő szerinti azonos
sorszámmal ellátott dokumentumok csoportosítva kerüljenek benyújtásra,
pl. a számlaösszesítőben az 1. sorszámmal rendelkező számla mögött
megtalálható legyen ugyanezen számlához kapcsolódó kifizetést igazoló
dokumentum, szerződés is.
11.3.1 Számlaösszesítő és a számla záradékolása
A TAMAELSZ17 jelű elektronikus nyomtatvány kitöltésével kell mind a
szakmai, mind pedig a pénzügyi elszámolásnak eleget tenni. A nyomtatvány első oldalán a projekt legfontosabb adatait és szöveges értékelést
kell berögzíteni.
A nyomtatvány 02 jelű lapja a számlaösszesítő. Ez a dinamikus lap szükség szerint maximum 70 oldalra bővíthető, így 980 számla rögzítésére alkalmas.
A számlaösszesítő soraiba kell – a számlák tényleges teljesítési időpontjának megfelelő emelkedő sorrendben – berögzíteni a pénzügyi teljesítés
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időpontját, a számla sorszámát, a számlaértéket és az értékesített termék, szolgáltatás megnevezését, azaz a felhasználás célját.
A számlákat ezt követően záradékolni kell. A záradék szövege: „… forint a
2017.
évi
Sport|Civil|Idegenforgalmi|Környezetvédelmi
Alap
SPO|CIV|IFA|KOR-XXX-17 azonosító számú szerződés terhére elszámolva.” A megnevezéseket és kódokat a megfelelő pályázatoknál értelemszerűen kell alkalmazni.

1. ábra

Az 1. ábrán látható minta szerint kell a számlákat és számviteli bizonylatokat záradékolni.
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2. ábra

A 2. ábrán látható kiadási pénztárbizonylatot kell a számviteli szabályok
szerint kitölteni készpénzes kifizetések esetén.
Banki átutaláskor az elszámolás alapját szolgáló számlához a banki egyenlegértesítő digitális másolatát is mellékelni kell.
Szintén kötelező mellékletek még jellemzően szállítási számlák. Ezek esetén a menetlevelet, utas listát stb. is mellékelni kell. A hivatalos kiküldetések esetén a kiküldetési rendelvényeket és azok mellékleteit (pl. szállodai
számla, autópályadíj bizonylata stb.) kell csatolni a számlaösszesítőhöz.
A 3. ábra egy saját gépjármű hivatalos kiküldetése esetén alkalmazandó
nyomtatvány kitöltését szemlélteti.
A berögzített számlák alapbizonylatait (számla, kiadási pénztárbizonylat,
banki egyenlegértesítő stb.) egy vagy több PDF dokumentumba kell
szkennelni és csatolni kell a TAMAELSZ17 nyomtatványhoz. A bizonylatok beszkennelése előtt azok jobb felső sarkára írják rá a számlaösszesítő
megfelelő sorszámát.
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3. ábra

A nyomtatványhoz maximum 980 darab PDF dokumentum csatolható,
amelynek mérete együttesen nem haladhatja meg a 10 megabájtot. Cél-
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szerű lesz az összes bizonylatot egyetlen PDF-be szkennelni. Erre képes
minden korszerűbb szkenner program.
Annak érdekében, hogy a bizonylatok digitalizált másolati jól olvashatóak
legyenek, de ne legyenek nagyméretűek sem, a szkennelés során a következő paramétereket állítsák be. Színbeállítás: szürkeárnyalatos vagy
fekete-fehér (ajánlott) Képminőség: minimum 200 DPI, maximum 300
DPI
Amennyiben a bizonylatok nagy száma miatt az összes bizonylat digitalizált másolata nem fér bele a 10MB maximális méretbe, akkor lehetőség
van arra, hogy több részletben küldjék be. Az első részletet a
TAMAELSZ17 alap elszámolás űrlappal, míg a további részleteket a
TAMAELSZ17KL jelű kísérőlapon küldjék be az ügyfélkapun keresztül a
pályázat kezelő szervezethez.
11.4. Helyszíni ellenőrzés
A helyszíni ellenőrzéseket a pályázat kezelő szervezet végzi el. Az ellenőrzés alá vont pályázati támogatások kiválasztási szempontjairól az illetékes
önkormányzati döntéshozó testület dönt. A helyszíni ellenőrzést a működési célú támogatások esetében utólagos ellenőrzésként, a támogatási
időszak lejárta után, a beszámoló benyújtása és a dokumentációs utóellenőrzés lefolytatását követően, a programok esetében közbenső vagy
utólagos ellenőrzés keretében lehet végrehajtani.
12. Lezárás
A pályázati program lezárása - a támogatott pályázati cél szerződés szerinti megvalósulását követően - a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített
pénzügyi elszámolás alapján történik. A pályázati program lezárásának
tényéről a kezelő szervezet értesíti a kedvezményezettet.
13. Kifogás
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 102/D. §-a értelmében az államháztartáson kívüli
szervezetek kifogást nyújthatnak be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, az önkormányzati támogatás folyósítására,
visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő.
A kifogásolt intézkedés, döntés kézhez vételétől, illetve – döntés, intézkedés elmaradásával kapcsolatos kifogás esetén – a döntés vagy az intézkedés elmaradásáról való tudomásszerzéstől számított 5 napon belül.
A kifogásnak tartalmaznia kell legalább:
a) a pályázati azonosítót
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b) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
c) a kifogást tevő aláírását.
14. Iratbetekintés szabályai
A pályáztatás során keletkezett iratokba való betekintés az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai alapján lehetséges.
Az eljárás során keletkezett iratok főszabály szerint nyilvánosak, így az
adatot igénylő azokba betekinthet, arról másolatot készíthet, kivonatot
kérhet az alábbi kivételek figyelembe vételével.
Nem nyilvános adat:
- Személyes adat, különleges adat
- Üzleti titok;
- Állami- és szolgálati titok;
- Nemzetközi szerződésből eredi kötelezettség alapján minősített adat;
- Ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot – az adatfajták
meghatározásával – törvény honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési
vagy bűnmegelőzési, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből, bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel korlátozza.
- A döntés megalapozását szolgáló adatok a döntés meghozatalát megelőzően
15. Pályázatokkal kapcsolatos további információ
A pályázatok benyújtásának tartalmi kérdéseiben:
Omiliákné Csikós Anikó civil kapcsolatokért felelős ügyintéző
Telefon: 66-581-233
e-mail: omiliakne@gyomaendrod.hu
Az ÁNYK űrlapok és ügyfélkapu használatának műszaki kérdéseiben:
Pap Gábor informatikus
Telefon: 20-275-8045
e-mail: rendszergazda@gyomaendrod.hu
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Csatlakozás előkészítése az önkormányzati ASP rendszerhez
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2016-ban történt módosítása kimondta,
hogy a „…helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatok egységes szabályok
szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító – az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható – informatikai
rendszert működtet, amely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál.”
A helyi önkormányzat – egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából – csatlakozik a helyi
önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást
nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (a továbbiakban: önkormányzati ASP
rendszer). A csatlakozás módját, végső határidejét és az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit
kormányrendelet határozza meg.
Ezen túl rögzíti a törvény, hogy „A Kormány rendeletében kijelölt szerv az önkormányzati eladósodási folyamatok
megindulásának felismerése és megakadályozása, a közpénzek önkormányzati felhasználása, a
feladatfinanszírozás és a likviditási helyzet folyamatos nyomon követése céljából, a helyi önkormányzat
gazdálkodási feladatainak támogatása és a folyamatos állami pénzügyi ellenőrzés feltételeinek biztosítása
érdekében adattárházat (a továbbiakban: önkormányzati adattárház) üzemeltet.”
Felhatalmazást kapott egyúttal a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg az önkormányzati ASP rendszer elemeit
és működtetésének szabályait, az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás módját, a csatlakozás végső
határidejét, az önkormányzati adattárházat működtető szervet, az önkormányzati adattár adatainak forrását és az
önkormányzati adattárházból történő adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás feltételeit.
Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében
az önkormányzati ASP rendszer kötelezően igénybe veendő szakrendszerei:
a) iratkezelő rendszer,
c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlapszolgáltatást,
d) gazdálkodási rendszer,
e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
f) önkormányzati adórendszer,
g) ipar- és kereskedelmi rendszer,
h) hagyatéki leltár rendszer.
A helyi önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (a
továbbiakban: rendszercsatlakozás) vagy az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló
informatikai támogatása mellett az önkormányzati adattárház számára a meghatározott adatok átadását lehetővé
tevő interfész kiépítésével (a továbbiakban: interfészes csatlakozás) csatlakozhat.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya önkormányzatainak, mint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt
létrehozó önkormányzatoknak 2018. január 1-től kell csatlakozniuk a rendeletben meghatározott ASP rendszerhez.
Ettől kivétel az önkormányzati adó rendszer, mert ehhez már 2017. október 1-ével kötelező kapcsolódni. Ez utóbbi
szakrendszernél még az interfészes csatlakozási lehetőség sem adatott meg.
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Önkormányzatánál, majd 2013 óta a közös hivatalban a Rendeletben felsorolt szakrendszereket nem
állami, de már ASP szolgáltatással vesszük igénybe. Megítélésünk szerint ezek a szakrendszerek megfelelnek a
jogszabályi előírásoknak, az adat- és információ biztonsági követelményeknek és műszakilag alkalmasak arra, hogy
interfészes csatlakozással biztosítsák az állami adattárház részére a kormányzati igényeket kielégítő adatsorokat.
Ennek érdekében a települések polgármesterei közös beadvánnyal fordultak a belügyminiszterhez kérve az
engedélyét az adattárházhoz történő interfészes csatlakozásra.
A saját rendszereink megtartásával és a rendszercsatlakozástól történő mentesüléssel szeretnénk elkerülni azt, amit
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az elmúlt évtizedben már végigcsináltunk. Az új alkalmazás bevezetések legnagyobb kihívásai, a legnagyobb
áldozattal és ’fájdalommal’ járó lépései a gyakorlati bevezetési lépések voltak. Azok, amikor a munkatársaknak egy
merőben új rendszert és új gondolkodást kellett megtanulniuk. Az ügyiratkezelő, de különösen az integrált pénzügyi
információs rendszer bevezetése 5-6 év kemény tanulási és hangolási folyamattal járt. Ha ehhez hozzávesszük,
hogy 2017-től 2-3 éven át várhatóan 8-10 nagy horderejű TOP, CLLD és egyéb pályázati projekt megvalósításában
kell részt venniük az önkormányzati köztisztviselőknek és 2018 és 2019-ben még országgyűlési és önkormányzati
választások is lesznek, akkor a napi ügyintézési, adatszolgáltatási, testületi ülés előkészítési, kampány és napi adhoc szervezési feladatok mellett végletekig leterhelődhetnek az önkormányzati köztisztviselők, így kevés energia
juthat a település üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokra.
Tisztelt Képviselő-testület!
Mindezekkel együtt fel kell készülnünk arra, hogy a beadványunk nem kap pozitív elbírálást.
Az önkormányzati ASP rendszernek a fenti szervezési és humán követelményei mellett komoly műszaki,
szabályozási, képzési feltételei és beruházási igényei is lesznek. Ennek támogatására a kormányzat KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 kódjelű, "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című
pályázati felhívást tett közzé.
A pályázaton 2017. február 1. és 28-a között van lehetőség támogatási igényt benyújtani. A közös hivatalt alkotó
települések együttes lakosságszáma alapján elnyerhető maximális támogatás 9 millió forint. A támogatás eszközök
beszerzésére, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítására, önkormányzatok elektronikus
ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítására, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítására,
migrációjára, oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazáshoz és teszteléshez, élesítéshez használható fel a
pályázati felhívásban részletezettek szerint. A pályázat benyújtásához nem kell önerőt vállalni, azonban az éves
informatikai fejlesztési előirányzatból szükség lehet olyan kiadásra, amely a pályázat által nem lefedett, de az ASP
rendszerhez csatlakozás feltételeinek megteremtését szolgálja majd.
A felhíváshoz adott tájékoztató szerint azoknak, akik kérelmezték az interfészes csatlakozás engedélyezését,
azoknak is úgy kell pályázniuk, mint akik rendszercsatlakozással kívánnak csatlakozni.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel Gyomaendrőd Város Polgármesterét, mint a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal székhely településének polgármesterét arra, hogy a közös önkormányzati hivatalt
alkotó önkormányzatok nevében a pályázatot nyújtsa be.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Csatlakozás előkészítése az önkormányzati ASP rendszerhez"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Gyomaendrőd Város polgármesterét,
hogy a Gyomaendrőd Közös Önkormányzatot létrehozó és fenntartó Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
Csárdaszállás Községi Önkormányzat és Hunya Község Önkormányzata nevében nyújtsa be támogatási igényét
tartalmazó projekt programját a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódjelű, "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című pályázati felhívásra.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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FELHÍVÁS

a közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentését célzó projektek
megvalósítására

A Felhívás címe:
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez
A Felhívás kódszáma:
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
Magyarország Kormányának felhívása önkormányzatok részére a közigazgatási eljárásokban hivatalügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása
érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése
érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az
érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását.
Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az
előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten.
A cél elérését a Kormány az önkormányzatok részére nyújtott csatlakozási támogatás biztosításával
tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig;



az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban
meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít;

1

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják , hogy:


projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt, valamint a
konstrukció céljaként megfogalmazott célok eléréséhez.

1

A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a
Felhívás további fejezeteiben!
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a
továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon.
A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen
tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban
megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az
irányadók.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap,
továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát
fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő
közleményeket!
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Támogatás háttere és átfogó célja
A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükséglete a modern európai
társadalmaknak. Az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram, illetve a Partnerségi
Megállapodás célkitűzéseinek elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások
hatékonyságának fejlesztése, egy ügyfélközpontúbb, szolgáltató hozzáállású állam kialakítása nélkül.
Ezt felismerve Magyarország a 2014-2020 programozási időszakban külön operatív program keretében
tervezi a közigazgatás, valamint a helyi közszolgáltatási szféra fejlesztéseit végrehajtani, a Közigazgatásés Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (továbbiakban: KÖFOP) keretében.
A KÖFOP fejlesztései a 11-es számú „A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása
és a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulása” EU tematikus cél elérését támogatják.
A KÖFOP 1. prioritás célja az adminisztratív terhek csökkentése, amely a szolgáltató közigazgatás
szervezési feltételeinek fejlesztésén (szervezet-, szabályozás- és folyamatfejlesztés) és az elektronikus
folyamatok fejlesztésén, szakrendszerek egységesítésén, (tovább)fejlesztésén, szolgáltató képességének
növelésén keresztül valósítható meg.
Jelen felhívás a KÖFOP 1. prioritás 2. specifikus célját, a magas szintű és korszerű (lakossági,
államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetését
támogatja.
A specifikus célt megvalósító kapcsolódó KÖFOP-1.2.2 intézkedés a back office tevékenység ügyfelek
által közvetetten érzékelhető háttérműveleteinek fejlesztését vagy szervezeti átalakítását célozza. Ezek a
háttérműveletek támogatják a közigazgatási hivatali eljárások (tehát azokat a folyamatokat, amelyeket az
ügyfelek közvetlenül érzékelnek) sikeres megvalósulását.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a
fenti célkitűzésnek.
A felhívás indokoltsága
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Az elmúlt évtizedben az önkormányzatok különböző támogatási programok keretében több milliárd
forintot költöttek informatikai rendszereik és elektronikus ügyintézésük kiépítésére, fejlesztésére.
A pályázatok megvalósítása során, bár a források hatékony, egységes felhasználását biztosító
keretrendszer nem állt rendelkezésre, több pilot értékű megoldás született. E mellett azonban
megállapítható, hogy
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szigetszerű megoldások jöttek létre, amelyek következtében az önkormányzatok igen eltérő eközigazgatási fejlettségi szintet értek el;



az önkormányzatok belső ügyintézési és back-office alkalmazásainak fejlesztése nem haladt a
kívánt ütemben, ezek javarészt heterogének és részben korszerűtlenek maradtak;

Pld ITP 17 és ITP 18, GVOP 4.3.1. és GVOP 4.3.2. pályázatok
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a nyilvántartások széttagoltak, és továbbra is az interoperabilitás hiánya jellemzi az
önkormányzatokat;



az önkormányzatok által használt szakrendszerek közötti integráltság szintje nagyon alacsony;



a fejlesztések keretében megvalósuló szolgáltatások nagy része az Európai Unió által
meghatározott szolgáltatási szintek közül csak a második (ügy kezdeményezése), illetve
harmadik (kétoldalú interaktív kommunikáció az önkormányzattal) szintet érik el, a negyedik szint
teljesítésével (teljes körű ügyintézés megvalósítása akár elektronikus fizetéssel) kapcsolatban az
önkormányzatok jelentős része kihívásokkal küzd;



a megvalósult rendszerek fenntartási és üzemeltetési költsége sok esetben láthatóan meghaladja
az önkormányzatok lehetőségeit.

A települési önkormányzatok többsége az erőforrásait kötelező feladatainak ellátására koncentrálja, így az
e-közigazgatási megoldások vonatkozásában az erőforrásaik csak azt teszik lehetővé, hogy saját
honlapjukat létrehozzák. A különféle korszerű informatikai megoldások – integrált iratkezelési és
gazdálkodási rendszer, csoportmunka támogatás, elektronikus ügyintézés, munkafolyamat támogatás stb.
– csak elvétve fordulnak elő.
A fenti tapasztalatok alapján egyértelmű, hogy a hazai önkormányzati rendszerben az egyedi
támogatások nem biztosítják a hatékony forrásfelhasználást. Az elért eredmények további kiterjesztését
már koncentráltabb formában célszerű folytatni. Az önkormányzati fejlesztések végrehajtásához pedig
központilag kidolgozott integrációs és interoperabilitási szabványokra van szükség a szigetszerű
fejlesztések elkerülése érdekében, valamint biztosítani kell az alkalmazandó megoldások hosszabb távú,
települések általi finanszírozhatóságát is.
A műszaki és minőségi standardok elterjesztésének igénye, az optimális beruházási, illetve a működtetési
forrásfelhasználás követelménye vetette fel az önkormányzati ASP központ kiépítésének, majd annak
2018-ra történő országos kiterjesztésének igényét és szükségességét.
Az ASP (Application Service Provider) szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát a számítógépes
programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére és kezdi el annak használatát, hanem egy távoli szolgáltató
központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat. Az ASP szolgáltatás technológiailag és
gazdaságilag is kedvező megoldást jelent olyan településeknek is, akik a feladataikat széles körben
támogató, integrált alkalmazásokhoz a hagyományos módon nem juthattak volna hozzá, azok magas
beruházási és üzemeltetési költségei miatt.
Előzmények
Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó,
lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása.
Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának
megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintű
támogatást.
Az önkormányzatok számára, az állampolgárok magas színvonalú kiszolgálása érdekében
gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az ASP technológia alkalmazása, és egy országos
önkormányzati ASP központ létrehozása, amelynek lényege, hogy az önkormányzat az ASP szolgáltató
központtól szolgáltatásként veszi igénybe a kötelező feladatok ellátásához szükséges alkalmazásokat, így
biztosítja ügyfelei hatékony kiszolgálását, valamint a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény rendelkezései alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szerveknek – így az
önkormányzatoknak is – legkésőbb 2018. január 1-jétől biztosítaniuk kell a törvényben előírtak szerint (25.
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§) az e-ügyintézés lehetőségét. Az állam által ingyenesen biztosított önkormányzati ASP rendszer ezeket
a képességeket az önkormányzatnál – rendszercsatlakozás esetén – megteremti.
Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm.
rendelet megteremtette az ASP rendszer működtetésének jogi, szervezeti és felelősségi keretét. Az ASP
központ működtetőjeként a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) került kijelölésre, az
ASP központ alapinfrastruktúra informatikai üzemeltetésért a NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) felelős.
Az önkormányzati ASP központ az uniós forrásból megvalósult EKOP-2.1.25. „Önkormányzati ASP
központ felállítása” című kiemelt projekt keretében került kialakítása. A projekt megvalósítása kapcsán a
következő szakrendszeri szolgáltatások jöttek létre: keretrendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyonkataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, iratkezelő rendszer, önkormányzati és
elektronikus ügyintézési portálrendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer. Az egyes szakrendszerek az
önkormányzat egy-egy, jogszabályban rögzített feladatának informatikai támogatását látják el.
Az ASP technológia alkalmazására, az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásokra már sor
került egy, az önkormányzatok önkéntes részvételén alapuló kormányrendelet alapján. Az
önkormányzatok egy részének önkéntes csatlakozása és a feladattámogatáshoz szükséges fejlesztések
megvalósításának első szakasza uniós támogatással történt a közép-magyarországi régióban, egyrészt
az EKOP-2.1.25 kiemelt projekt keretében, másrészt a KMOP-4.7.1-13 számú csatlakozási pályázat
keretében.
Az új törvényi és kormányrendeleti szabályozás ennek a technológiának az országos kiterjesztését
célozza úgy, hogy most már kötelezővé teszi az önkormányzatok számára a csatlakozást.
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat nevesíti „Az önkormányzati ASP rendszer
továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)„ című kiemelt projektet, amely az önkormányzati
ASP központ továbbfejlesztését, – ennek keretében új szakrendszer kialakítása: ; hagyatéki leltár
rendszer egyes szakrendszerek továbbfejleztése, addattárház fejlesztése – valamint az országos
kiterjesztés biztosítását és támogatását valósítja meg. Az országos kiterjesztés érdekében külön
konstrukció keretében kerülnek támogatásra az egyes jogosult önkormányzatok önkormányzati ASP
központhoz történő csatlakozásának költségei.
Jogszabályi háttér
Az Alaptörvény 34. cikkére tekintettel önkormányzati feladat ellátására egységes informatikai rendszer
kötelező alkalmazásának központi előírása csak törvényi szinten lehetséges.
A törvényi alapot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvény teremtette meg a 114. § módosításával.
A törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás módját, a
csatlakozás végső határidejét, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit, az önkormányzati
adattárházat működtető szervet, az önkormányzati adattár adatai forrását és az önkormányzati
adattárházból történő adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás feltételeit az önkormányzati
ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (Továbbiakban: ASP Korm. rendelet)
szabályozza.
Jelen felhívás az ASP Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását támogatja az
önkormányzatok számára nyújtott csatlakozási források biztosításával.
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Felhívás célja

Jelen felhívás célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése
országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő
csatlakozásának megvalósításával.
Jelen felhívás keretében, az ASP Korm. rendelet alapján, az önkormányzati ASP központhoz történő
csatlakozás során a települési önkormányzatoknál felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatására
van lehetőség a felhívásban foglalt feltételek szerint.
Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, határidejét,
részleteit az ASP Korm. rendelet határozza meg. Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának
konkrét ütemezéséről és a csatlakozási folyamatról az önkormányzati ASP központ működtetője nyújt
részletes információt és támogatást.
A támogatás feltétele az ASP Korm. rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása, az ott
rögzített előfeltételek megléte.
Az önkormányzati ASP rendszer elemei:
a) szakrendszerek,
b) keretrendszer,
c) támogató rendszerek és
d) az Mötv. 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház.
Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:
a) iratkezelő rendszer,
b) önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás)
c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,
d) gazdálkodási rendszer,
e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
f) önkormányzati adó rendszer,
g) ipar- és kereskedelmi rendszer,
h) hagyatéki leltár rendszer.

A keretrendszer a szakrendszerek számára egységes felületet és hozzáférést, az egységes felhasználó-,
és jogosultságkezelést, valamint a rendszerszintű menedzsment (üzleti) funkciók elérését biztosítja.
A támogató rendszerek az önkormányzati ASP rendszer napi adminisztratív, ügyfélszolgálati és
működtetési feladatait segítő alkalmazások.

Az ASP Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez
a)

a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (a továbbiakban: rendszercsatlakozás),
vagy
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b)

az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló informatikai támogatása mellett
az önkormányzati adattárház számára az ASP Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott
adatok átadását lehetővé tevő interfész kiépítésével (a továbbiakban: interfészes csatlakozás)

csatlakozhat.
A rendszercsatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a feladata ellátásának támogatásához az
önkormányzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét használja.
Az interfészes csatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a saját informatikai rendszerének megtartása
mellett, abban olyan fejlesztést hajt végre, amely alapján az ASP Korm. rendelet mellékletében
meghatározott egyes adatok számítógépes, automatizált adatátadás útján, egy szabványosított
csatolófelületen (ún. interfészen) kerülnek átadásra az önkormányzati adattárház számára. Az ASP Korm.
rendeletnek megfelelően az önkormányzat csatlakozása a Kincstár által biztosított adó szakrendszerhez
ez esetben is kötelező.
A
települési
önkormányzat
az
önkormányzati
ASP
rendszerhez
alapértelmezésben
rendszercsatlakozással csatlakozik, azzal, hogy az interfészes csatlakozás – kivételesen – az eközigazgatásért felelős miniszter – nem hatósági jogkörben kiadott – egyedi hozzájárulása esetén
lehetséges.
Az ASP Korm. rendelet értelmében az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekről a települési
önkormányzat saját erőből gondoskodik a Kincstár által meghatározott informatikai specifikációk alapján.
Jelen felhívás keretében az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekre támogatás nem
igényelhető.
Jelen felhívás keretében a rendszercsatlakozás kapcsán felmerült tevékenységek, valamint az eközigazgatásért felelős miniszter egyedi hozzájárulásával megvalósuló interfészes csatlakozás esetén
felmerült egyes tevékenységek támogathatóak a Felhívásban foglaltak szerint.

Elvárt eredmények

Az önkormányzatok egyes projektjei szintjén:

3



Az ASP Korm. rendeletben meghatározott határidőben megvalósult csatlakozás az önkormányzati
ASP központhoz (7 kötelező és 1 opcionális szakrendszerhez való rendszercsatlakozás vagy
teljeskörű interfész kapcsolat)



Tesztelt, éles üzemben működő csatlakoztatott szakrendszerek vagy interfész adatszolgáltatás



Az ASP Korm. rendeletben előírt technikai feltételeknek megfelelő, üzembe helyezett, működő
hardver eszközök és hálózati infrastruktúra elemek az önkormányzati hivataloknál



Az új működésnek megfelelően átalakított hivatali folyamatok, módosított szabályzatok



A csatlakozási feltételekben előírt, megfelelően tisztított szakrendszeri adatbázisok



A csatlakozási feltételeknek megfelelően lebonyolított adatmigráció



Megkötött és hatályba lépett Szolgáltatási Szerződések a projekt fizikai zárásának időpontjában
(közös önkormányzati hivatal működtetése esetén tag önkormányzatonként)

3

Lsd. ASP Korm.rendelet
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Támogatási konstrukció szinten:


Legalább 1200 csatlakoztatott települési önkormányzat vagy közös önkormányzati hivatal

Az önkormányzati ASP országos kiterjesztés eredménye







Az önkormányzati ASP központ keretében biztosított szakrendszerek folyamatos, központilag
biztosított joghatályos állapota javítja az önkormányzati jogalkalmazás minőségét.
Az ASP szolgáltatások bevezetése, a központosított üzemeltetés és jogszabálykövetési,
továbbfejlesztési szolgáltatás az önkormányzati informatikai üzemeltetés költségeinek
csökkenését is eredményezi.
Az ASP technológia bevezetése és az ASP központ országos kiterjesztése a hatékony
forrásfelhasználás mellett lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy egy, a legtöbb
önkormányzat számára korszerű informatikai rendszert alkalmazzanak, amely elősegíti a belső
működésüket, a kötelező feladataik megoldását és az egyes e-közigazgatási szolgáltatások
nyújtását.
Az önkormányzati ASP rendszer alkalmazásával és kiterjesztésével egységes, gazdaságos és
hatékony informatikai rendszer áll az önkormányzatok rendelkezésére a feladatellátáshoz.

Kapcsolódó programok, projektek


EKOP-2.1.25-2012-2012-0001 számú, „Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt
projekt keretében zajlott az ASP központ kialakítása, valamint a keretrendszer és egyes
szakrendszerek fejlesztése, továbbá a szolgáltatás bevezetése a közép magyarországi régióban
egy pilot pályázat keretében. A 2,8 Mrd Ft támogatási összegű projekt keretében elkészült a
keretrendszer, 6 szakrendszer, valamint 11 önkormányzat pilot csatlakoztatása valósult meg,
továbbá kidolgozásra került az országos kiterjesztést megalapozó tanulmány és felmérés.



KMOP-4.7.1-13 számú, „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című pályázati
konstrukció támogatásával 2015. június 30-ig 44 önkormányzat csatlakozott az ASP
szolgáltatáshoz. Ezen önkormányzatok számára megtörténtek a szakrendszeri oktatások,
valamint a migrációs igények felmérését kötetően az adatok integrációja az új rendszerbe.



KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008 számú „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése
és országos kiterjesztése (ASP 2.0)” projekt az EKOP-2.1.25-2012-2012-0001 projekt
eredményein alapulva biztosítja az új szakrendszerek kialakítását, valamint a jelen felhívás
keretében támogatásra kerülő projektek számára az ASP rendszer bevezetésének központi
elemeit, így különösen az informatikai rendszereket, a bevezetéshez szükséges oktatást, valamint
a szolgáltatás igénybevételét támogató NTG csatlakozást lehetővé tevő ún. CE routereket.



GINOP-3.4.2-VEKOP-15 számú „Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak
fejlesztése”; és GINOP-3.4.3-VEKOP-15 számú „Kormányzati hálózatok konszolidációja,
kapacitásainak, teljesítményének növelése” projektek keretében valósult meg a Nemzeti
Távközlési Gerinchálózat (továbbiakban: NTG) végponti kiépítése. A Kormány a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban: GINOP) 2015. évre szóló
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozatával olyan
döntést hozott, amelynek köszönhetően összességében mintegy 7 Mrd Ft uniós forrás került az
állami hálózatfejlesztési célok szolgálatába. Ez az összeg azonban a BM által megfogalmazott
állami hálózatok továbbfejlesztésére vonatkozó koncepció teljes körű megvalósításához nem
elégséges. Ennek következtében az a döntés születetett, hogy az egyes projektek tekintetében az
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NTG kiépítése a végpontokig GINOP forrásokból történik (a fejlesztési határ a CPE eszközök
ügyfél oldali interfésze), a CE routerek beszerzése már a KÖFOP-ból az ASP2.0 projekt
keretében valósul meg (a hálózatfejlesztések esetében kiemelt figyelmet kap a beszerzéseknél az
operatív programok közötti lehatárolás). Jelen felhívás keretében az önkormányzatok kizárólag
olyan hálózati fejlesztéseket hajthatnak végre, amelyek a helyi LAN hálózat fejlesztésére
irányulnak és amelyek a KÖFOP-ból finanszírozott ASP 2.0 projektben kiépítésre kerülő NTG
végponthoz kapcsolódnak.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8,50 milliárd Ft.
Jelen Felhívás országos hatáskörű. A támogatásból részesülő települési önkormányzatok/közös
önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat elhelyezkedése alapján a támogatás a
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (továbbiakban: VEKOP), vagy a KÖFOP keretéből
kerül finanszírozásra.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1200-1240 db.

1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság C(2015) 5262 számú
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programot.

határozatában

jóváhagyta

a

Közigazgatás-

és

Jelen Felhívást a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében a
Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Irányító Hatósága (továbbiakban: Irányító Hatóság) hirdeti
meg a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési kerete
(továbbiakban: KÖFOP ÉFK) alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1
896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14
óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon,
ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell
felelniük különösen a következőknek:
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3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek nem kerülnek nevesítésre.

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Nem releváns

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
Nem releváns

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható
tevékenységek:
1. Szakmai tevékenységek
1.1 Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése
ASP

Az

központhoz

történő

csatlakozáshoz

szükséges

infrastrukturális

feltételek

megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen, az ASP Korm. rendeletben
foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzése üzembe helyezéssel
együtt:


Munkaállomás (PC és szoftver) (opcionálisan beszerzendő)



Laptop (eszköz és szoftver) (opcionálisan beszerzendő)



Monitor (opcionálisan beszerzendő)



Kártyaolvasó (kötelezően beszerzendő)



Nyomtató (opcionálisan beszerzendő)



NTG csatlakozáshoz szükséges, hivatal oldali hálózati eszközök (rack szekrény,
szünetmentes tápegység, switch) (opcionálisan beszerzendő)

1.2 Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
Az ASP központhoz történő rendszercsatlakozás esetén, azzal összefüggésben az
önkormányzat oldalán felmerülő folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezés)
feladatok végrehajtása, szabályozási háttér megteremtése, szervezeti, ügyviteli változások
beépítése a működési rendbe, a szükséges módosítások elvégzése a helyi szabályzatokon, pl.
ügyviteli vagy informatikai biztonsági területen. Ennek keretében a folyamat átalakítási
feladatok felmérése, szabályzatok áttekintése, módosítása, szükség esetén kialakítása valósul
meg.
Kötelezően módosítandó szabályzatok:
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IT biztonsági szabályzat



Iratkezelési szabályzat

A fentieken felül további, az ASP rendszer bevezetése céljából releváns szabályzatok is
módosíthatóak.
1.3 Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása
Az önkormányzat elektronikus

ügyintézési folyamatának

kialakítása, az elektronikus

ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotása, a szükséges önkormányzati
rendeletek elkészítése, a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése.
1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja


adattisztítás: A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során felül kell
vizsgálni a migrálásra kerülő adatállományokat és a szükséges tisztításokat el kell
végezni annak érdekében, hogy azok adatminősége megfelelő legyen.
Az adattisztítás során ki kell térni a formai és szintaktikai hibák javítására és lehetőség
szerint vizsgálni kell az adatok megfelelőségét, hogy a rendszerbe validált információk
kerüljenek.



rendszer testreszabás, paraméterezés: Az önkormányzatnak a csatlakozási folyamat
során a számára létrehozott felületen meg kell határoznia a hozzáférésre jogosultak
körét, meg kell határoznia a rendszer indításához szükséges indító beállításokat, azokat
az egyedi, az adott önkormányzat működésére jellemző paramétereket, amelyek
szükségesek a rendszer működéséhez.



adatmigráció: A csatlakozási folyamat során az önkormányzatoknak a korábbi
nyilvántartásaikból az ASP Korm. rendeletnek megfelelően migrálniuk kell az adataikat.
Az ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alapján, központi támogatás
segítségével szükséges az adatok betöltését elvégezni az informatikai rendszerbe, a
betöltés során keletkező esetleges hibákat ki kell javítani.

1.5 Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás
Az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon
való részvételhez szükséges utazások költsége (kivéve a helyi közlekedés költségei).
1.6 Tesztelés, élesítés
Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az önkormányzatoknak tesztelniük,
ellenőrizniük kell a számukra kialakításra kerülő szolgáltatások működését, a migrált és átadott
adatokat.
2. Projektmenedzsment
Projektmenedzsment feladatok ellátása a projekt megvalósítási szakaszában.
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3. Horizontális követelmények teljesítése
A tevékenységeket részletesen lásd a Felhívás 3.4. pontjában A projekt műszaki, szakmai
tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben.

4. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság
A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket – összhangban a
Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsége Útmutatóban (KTK 2020) foglaltakkal – az ÁÚF
10. fejezete tartalmazza.

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú
besorolása
A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami
támogatásnak.

3.3. Nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében a 3.1.2. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem
támogatható.
Így különösen:


Az ASP Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés a) pontja értelmében az interfész kiépítéséhez
szükséges fejlesztésekről a helyi önkormányzat saját erőből gondoskodik a Kincstár által
meghatározott informatikai specifikációk alapján. Nem támogatható tevékenység az
önkormányzat, vagy az általa megbízott vállalkozó által üzemeltetett szakrendszer és az ASP
adattárház között az adatok automatizált módon, elektronikus úton történő átadását lehetővé tevő
kapcsolódási felület kifejlesztése.



Önálló tevékenység formájában szoftverbeszerzés.



Az ASP központhoz történő csatlakozás kapcsán korábban, más hazai vagy uniós forrásból már
megvalósított tevékenységek.

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással
kapcsolatos elvárások
3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások
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A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott
eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak:


Felhívás keretében csak olyan tartalom és fejlesztés megvalósítása támogatható, amely
-

a felhívásban megfogalmazott célok megvalósítására irányul, az abban foglalt
szabályoknak megfelel

-

műszaki – szakmai tartalma megfelel az ASP Korm. rendeletben foglalt szabályoknak és
követelményeknek

-

konkrét eredménnyel zárul, az eszközök üzembehelyezésre kerülnek, a létrejött
funkcionalitás és a szolgáltatások működnek és használatba kerülnek



Önálló informatikai fejlesztés szervezet- szabályozás és/vagy folyamatfejlesztés (azaz átalakított
eljárás, újraszervezett folyamat vagy módosított szabályozás) nélkül nem támogatható



Kormányzati célú hírközlési hálózatokhoz kapcsolódó fejlesztések lehatárolása érdekében
-

a beszerzéseknél érvényesíteni kell az Operatív Programok közötti lehatárolást

-

jelen felhívás keretében kizárólag az ügyfél végpontján elhelyezett CE routerek LAN
interfészéhez kapcsolódó helyi hálózat eszközeinek beszerzése és üzembe helyezése
támogatható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a
támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való
elmaradás arányában.

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások
A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele
szükséges:
Az előírások műszaki paramétereivel és az ASP központhoz történő csatlakozás folyamatával
kapcsolatosan a Kincstár nyújt segítséget.
Elérhetőség: http://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu
E-mail: asp@allamkincstar.gov.hu
A csatlakoztatási módszertan a http://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu címen az ASP tájékoztatási
portálon elérhető.
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódó előírások
Támogatható tevékenység

1.1
Eszközök beszerzése

Elvárások
Legalább az ASP Korm. rendelet 2. számú
mellékletében foglalt paraméterekkel rendelkező, az
önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek
használatához szükséges eszközök beszerzése
támogatott:


felhasználói (önkormányzati) munkaállomások
16

(munkaállomás, laptop, licencek, monitor),


nyomtató, hálózati eszközök és multifunkciós
nyomtatók (nyomtató, másoló, scanner).

Az ASP szolgáltatáshoz kapcsolódó minden
(beleértve a nem jelen projekt keretében
beszerzésre került) munkaállomáshoz kötelező 1
db,
az
elektronikus
személyi
igazolvány
olvasására alkalmas kártyaolvasó beszerezése.

1.2
Működésfejlesztés és szabályozási keretek
kialakítása

Az önkormányzatnak az ASP szolgáltatáshoz való
csatlakozási folyamat során felül kell vizsgálni belső
folyamatait, működési rendjét és a belső szabályozó
eszközeit, azokat hozzáigazítani az ASP-ben
biztosított szakrendszerek működési rendjéhez. A
projekt megvalósítása során támogatott a belső és
külső szabályzások aktualizálása, szükség esetén új
szabályzatok, rendeletek készítése.
Minimálisan elvárt tevékenység a jogszabály által
kötelezően
előírt
Informatikai
Biztonsági
Szabályzatnak és az Iratkezelési szabályzatnak az
ASP működési rendjéhez való igazítása.
Kötelezően elvégzendő tevékenység.
Csatlakozás az ASP elektronikus ügyintézési
szolgáltatás rendszeréhez és ennek segítségével
elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása az
állampolgárok és a vállalkozások felé az ASP
tájékoztatási portálon megjelölt módon, amennyiben a
lakosság lélekszáma a 3000 főt meghaladja.
Önkormányzati feladatok:

1.3



bevezetett helyi adók, átengedett központi
adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését
segítő útmutató elkészítése, honlapon való
közzététele,
Önkormányzati
Hivatali
Portálrendszerben az űrlapok publikálása,



vállalkozók és számviteli szolgáltatók körében
az online bevalláskitöltő rendszer ismertetése,
szükség esetén bemutatása/oktatása



az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 5. § (3) bekezdés hatályos szövege
szerinti önkormányzati rendelet megalkotása.

Önkormányzatok elektronikus
ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek
kialakítása

Kötelezően elvégzendő tevékenység (támogatási
kategóriától függően).
1.4
Önkormányzati szakrendszerek
adatminőségének javítása, migrációja

A migrációt ASP központ által, központilag
meghatározott módszertan alapján, központi
támogatás segítségével kell elvégezni, valamint
elvárás, hogy olyan minőségű adatok kerüljenek
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migrálásra, amelyek megfelelnek
ellenőrző rendszernek.

a

beépített

Kötelezően elvégzendő tevékenység.
Az ASP központ által szervezett, az ASP
szolgáltatások
bevezetéséhez
kapcsolódó
oktatásokon való részvételhez szükséges. Az
oktatások költsége az ASP központot terheli.
1.5
Oktatásokon történő részvételhez
kapcsolódó utazás

A felhívás keretében az önkormányzat érintett
dolgozóinak, az oktatásokon történő részvételhez
kapcsolódó, helyközi utazási költségei támogathatóak.
(a helyi közlekedés költségei nem elszámolható).
Kötelezően elvégzendő tevékenység.

1.6
Tesztelés, élesítés

Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az
önkormányzatoknak
belső
erőforrásaik
felhasználásával tesztelniük, ellenőrizniük kell a
számukra
kialakításra
kerülő
szolgáltatásokat,
működésük megfelelőségét. A tesztelési tevékenység
a rendszerek élesítésével, valamint a Szolgáltatási
Szerződés megkötésével zárul. A megkötött és
hatályba lépett Szolgáltatási Szerződéseket projekt
zárójelentéséhez csatolni szükséges.
Kötelezően elvégzendő tevékenység.

Az alábbi műszaki, szakmai eredményeket legkésőbb a projekt fizikai befejezésének időpontjáig
kell teljesíteni:
Tevékenység

Eszköz beszerzés

Megvalósítandó műszaki, szakmai
eredmény megnevezése

Beszerzett, üzembe helyezett kártyaolvasó eszköz

Az eredmény leírása

Az ASP szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges
kártyaolvasó
eszközök
beszerzése
üzembe
helyezéssel. Kötelező eredmény.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

min. 1 db kártyaolvasó eszköz , az ASP szolgáltatáshoz
kapcsolódó (beleértve a nem jelen projekt keretében
beszerzésre került) munkaállomásonként

Igazolás módja

Szerződés, számla, tételes lista a leszállított
eszközökről, üzembe helyezési dokumentum

Tevékenység

Eszköz beszerzés

Megvalósítandó műszaki, szakmai
eredmény megnevezése

Beszerzett, üzembe helyezett eszközök

Az eredmény leírása

Az ASP Korm. rendelet 2. számú mellékletében, a jelen
felhívás 5.5fejezet A) pontjában foglalt paraméterekkel
rendelkező,
az
önkormányzati
ASP
rendszer
szakrendszereinek
használatához
szükséges
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beszerzett, üzembe helyezett eszközök
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

az ASP szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
valamennyi eszköz biztosítása

Igazolás módja

Szerződés, számla, tételes lista a leszállított
eszközökről, üzembe helyezési dokumentum

Tevékenység

Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása

Megvalósítandó műszaki, szakmai
eredmény megnevezése

Módosított/új szabályzatok és / vagy önkormányzati
rendeletek

Az eredmény leírása

Az ASP szolgáltatáshoz való csatlakozási folyamat
során felülvizsgált, módosított, illetve kidolgozott
önkormányzati szabályzatok és / vagy önkormányzati
rendeletek. Az IT biztonsági szabályzat, valamint az
iratkezelési szabályzat aktualizálása kötelező.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

min. 2 db

Igazolás módja

Képviselő testület által jóváhagyott és kihirdetett
/közzétett szabályzat, rendelet, egyéb szabályozási
dokumentum

Tevékenység

Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez
kapcsolódó feltételek kialakítása

Megvalósítandó műszaki, szakmai
eredmény megnevezése

Ügyfelek által igénybe vehető, elektronikusan
indítható ügytípusok száma

Az eredmény leírása

Ügyfelek által igénybe vehető, elektronikusan indítható
ügytípusok száma. Minimum követelmény legalább az
iparűzési adó-bevallás, ilyen bevezetett adónem
hiányában
a
gépjárműadó
bevallás
ügytípus
elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek
kialakítása

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

min. 1 db

Igazolás módja

Nyilatkozat, elfogadott és kihirdetett/ közzétett
szabályzatok és /vagy rendeletek, önkormányzati
honlapon elérhető elektronikus ügyindítási lehetőség,
ügyintézési felület képernyőmásolata (printscreen),
útmutatók

Tevékenység

Önkormányzati szakrendszerek adatállománya
minőségének javítása, migrációja

Megvalósítandó műszaki, szakmai eredmény
megnevezése

Megfelelő minőségű, átadható
sikeres
migráció/adatbetöltés
szakrendszerek tekintetében

Az eredmény leírása

Szakrendszerenként, a tisztított adatállományok alapján

adatállomány,
az
egyes
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megtörtént
adatfeltöltés/migráció/adatbetöltés.
(Amennyiben célérték magasabb, mint 3 db, nem
elegendő a minimum vállalás, a vállalását a
ténylegesen megvalósításra kerülő adattisztítás és
migráció tekintetében kell megtenni a költségek
elszámolhatósága érdekében)
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

min. 3 db

Igazolás módja

Kincstár által kiállított igazolás, migrációs jegyzőkönyv,
adattisztítási terv, adattisztítási jelentés

Tevékenység

Tesztelés, élesítés

Megvalósítandó műszaki, szakmai eredmény
megnevezése

Önkormányzat
által
letesztelt,
élesített
keretrendszer
és
szakrendszeri
csatlakozás,
adatátadási folyamat

Az eredmény leírása

Az adott önkormányzat által végrehajtott és sikeresen
lezárt migrációs, felhasználói tesztelések, ennek
eredményeképpen működő, az ASP központ által
élesített keretrendszer, szakrendszeri szolgáltatások és
adatátadási folyamat.
Rendszercsatlakozás esetén:

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke



1. kategóriába tartozó önkormányzatok: min. 6
db



2. és 3. kategóriába tartozó önkormányzatok
esetén: min. 7 db

Interfész csatlakozás esetén: min. 2 db (önkormányzati
adó rendszer, keretrendszer és önkormányzati
adattárház)
Igazolás módja

Tesztforgatókönyv, tesztelési jegyzőkönyv, dokumentált
teszteset, jegyzői elfogadó nyilatkozat, Kincstárral
megkötött Szolgáltatási szerződés

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok
érvényesítésével kapcsolatos elvárások
A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott
eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:
Általános elvek


Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a
védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett
környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget
legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
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A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a
támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra
vonatkozó meglévő előítéleteket.

Kötelező vállalások


Az infokommunikációs akadálymentesítés minden beruházás esetén kötelező.
A vállalásról a támogatási kérelemben nyilatkozni szükséges.



A támogatást igénylőnek igazolnia kell a helyi esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6)
bekezdésének megfelelően.
A dokumentum meglétéről a támogatási kérelemben nyilatkozni szükséges.

A projekt végrehajtás során kötelezően érvényesítendő szempontok
Az Operatív Programban foglalt alábbi szempontok betartása és a vonatkozó intézkedések a projekt
végrehajtása során igazoltan kötelezőek. A támogatási kérelemben be kell mutatni, illetve a projekt
megvalósítása során a szempontok alkalmazását és érvényesítését dokumentálni kell. A projekt
mérföldköveihez kapcsolódó, valamint záró beszámolójában az egyes szempontok érvényesítéséről és az
intézkedések teljesüléséről be kell számolni, az igazoló dokumentáció a projektdokumentáció részét
képezi:


az ügyvitel szervezési feladatok során célként kell kezelni a papírfelhasználás jelentős
csökkentését (a vizsgálati szempontnak dokumentáltan meg kell jelennie a módosított, újonnan
kialakított szabályzatok előállítása során)



folyamatok átalakítása, felülvizsgálata során esélyegyenlőségi felmérés, hatáselemzés készítése
szükséges (jelen felhívás esetében a folyamatok átalakítása, felülvizsgálata során keletkező
dokumentumokban az esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése értendő és szükséges).

3.4.1.3. Egyéb elvárások


A Kincstár és az önkormányzat között az ASP korm.rendelet értelmében Szolgáltatási Szerződés
kerül megkötésre. A megkötött Szolgáltatási Szerződés mellékleteiben meghatározott adatlapok,
jegyzőkönyvi és nyilatkozati sablonok használata, azok megküldése a Kincstár területileg illetékes
megyei igazgatóságai részére kötelező.



Támogatást igénylő/Kedvezményezett az e-közigazgatásért felelős miniszter részére benyújtott,
az interfészes csatlakozásra irányuló kérelméről és annak elbírálásáról, valamint minden, a
kérelmet érintő változásról köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatni az Irányító Hatóságot.

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
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A mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, amelyhez a projekt megvalósítása
révén elért műszaki, szakmai eredmény kapcsolódik.


A projekt megvalósítása során egy darab, záró mérföldkő teljesítése szükséges, amelynek
időpontja a projekt fizikai befejezése, de legkésőbb 2018. június 30.

Felhívjuk a figyelmet, hogy


A záró mérföldkőhöz a záró kifizetési igénylésnek kell kapcsolódnia.



A projekt megvalósítása során maximum 2 db időközi kifizetési igénylést lehet
benyújtani a mérföldkő elérését megelőzően, a 272/2014 Korm. rendeletben foglalt
szabályoknak megfelelően.



Az időközi kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt
támogatás meghaladja a Felhívás 5.6 pontjában meghatározott minimális kifizetési
igénylési összeget.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a
támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való
elmaradás arányában.
A mérföldkőre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. fejezete tartalmazza.

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása
kötelezettségre vonatkozó elvárások

során

a

közbeszerzési

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló
közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása
és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.
A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található.

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások
3.5. A projektvégrehajtás időtartama
3.5.1. A projekt megkezdése
Az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontjában foglalt főszabálytól eltérően a projekt megvalósítását a támogatási
kérelem benyújtását megelőzően, a szabályozással összhangban a támogatást igénylő saját
felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem
értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás
elnyerését.
Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a támogatási igény benyújtásakor
nem minősül fizikailag befejezettnek.
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A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt Nemzeti Szabályozás az Elszámolható
Költségekről 2.2 pontjában foglaltak alapján és az ott meghatározott elszámolhatósági időszakon belül, a
projekt megvalósítása keretében a felmerült költségek 2014. január 1-től számolhatók el.
A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1.
alpontja tartalmazza.
Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le,
köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint
eljárni.

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésének legkésőbbi időpontja: 2018. június 30.
A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a
támogatói okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A
projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja
minősül.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.
pontjának 6.2. alpontja tartalmazza.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának
végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap, de legkésőbb 2018. augusztus 29.

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások
3.6.1. A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósítási területe Magyarország.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye lehet.
A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a
megvalósítás főhelyszínén, illetve (amennyiben vonatkozik) a támogató felé bejelentett egyéb
megvalósítási helyszínen üzemeltetni.

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás
3.7.1. Indikátorok
A felhívás keretében támogatott egyes projektek esetében vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:
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Indikátor neve

Típusa

Szervezetfejlesztéssel érintett
szervezetek száma

OP kimeneti
indikátor

Mértékegység

db

Bázisérték Célérték

0

1

Célérték
elérésének
dátuma
projekt fizikai
befejezése, de
legkésőbb 2018.
június 30.

Szervezetfejlesztéssel érintett szervezet: A jelen felhívás eredményeképpen
támogatást nyert
önkormányzat, vagy közös önkormányzati hivatal, amely kötelező tevékenység keretében
szervezetfejlesztési tevékenységet hajt végre.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján
a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor
célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatói okiratban meghatározott érték 75%-át, a
támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás
arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. Az indikátorok kiindulási
értékét, vállalt célértékét, valamint elérésének időpontját a támogatási kérelemben szükséges megadni.

3.7.2. Szakpolitikai mutatók
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások
esetén
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.8. Fenntartási kötelezettség
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.9. Biztosítékok köre
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.10. Önerő
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.
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4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívás keretében települési önkormányzatok, valamint közös önkormányzati hivatalok
székhely önkormányzatai (GFO 321) a települések állandó lakosságszámától függően az alábbi
4 5
kategóriákban nyújthatnak be támogatási kérelmet:


Az 1. kategóriában: a 3000 fő alatti lakosságszámú települések



A 2. kategóriában: a 3000 fő – 10000 fő közötti lakosságszámú települések



A 3. kategóriában: a 10000 fő fölötti lakosságszámú települések

A közös önkormányzati hivatalok esetében a közös hivatalt alkotó települések együttes állandó
lakosságszáma a kategóriába sorolás alapja.
Jelen felhívás keretében támogatási kérelmet konzorcium nem nyújthat be.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Jelen felhívás keretében támogatási kérelmet nem nyújthatnak be


települési nemzetiségi önkormányzatok



területi (megyei) önkormányzatok



közös önkormányzati hivatal tag önkormányzatai (kivéve a közös hivatalt vezető önkormányzat)



az EKOP-2.1.25 jelű „Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt projekt keretében
támogatásban részesült önkormányzatok



a KMOP 4.7.1. jelű „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” pályázat keretében
támogatásban részesült önkormányzatok.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a)

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására az alábbi két időszakban van
lehetőség, összhangban az ASP Korm. rendelet 12. § -ban foglalt kötelezettségek
ütemezésével:


1. időszak: Az ASP Korm. rendelet 4. melléklet szerinti települési önkormányzatok
esetében: 2016. szeptember 15. - 2016. október 14. között lehetséges



2. időszak: Az ASP Korm. rendelet 4. mellékletben nem felsorolt, jogosult
önkormányzatok esetében: 2017. február 1. - 2017. február 28. között lehetséges

b)

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon
keresztül.

4

A lakosságszám a KSH 2014. évi népesség nyilvántartása alapján került meghatározásra.

5

A Felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzatok pályázói kategóriába történő részletes besorolását.
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Az elektronikus kitöltő program elérhető a www.szechenyi2020.hu honlap, jelen felhívást
tartalmazó oldalán.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő program használatához a fenti honlap E-ügyintézés
menüpontja alatt, a 2014-2020 menüpontról elérhető Pályázati E-Ügyintézés Felület 20142020 oldalon előzetesen regisztrálni szükséges.
c)

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában
nincs lehetőség.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikus kitöltő programba, a véglegesített támogatási kérelemhez
a felhívás 6. pontjában leírt módon fel kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő,
cégszerűen aláírt nyilatkozatot is ( elektronizált formában) !
6

A hitelesítő nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták
el – is szükséges eljuttatni az Irányító Hatósághoz a jogszabályban meghatározott határidőn belül
az alábbiak szerint.
A nyilatkozat papír alapú példánya benyújtható az Irányító Hatóság részére postai úton, az elektronikus
benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban,
7
8
postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás /futárposta-szolgáltatás (garantált
kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Miniszterelnökség
Közigazgatási Programok Irányító Hatóság
Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály
1077 Budapest, Wesselényi u 20-22.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét
és címét.

6

Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó
eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki.
7
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz
postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai
küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb
a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik
munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:
a) nyomon követhető kezelés;
b) utánvétel;
c) tértivevény;
d) értéknyilvánítás.
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.
8

A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán
belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai
küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete
alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a
megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy
amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás – a Posta törvény rendelkezései
alapján - nem vehető igénybe.
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4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok
4.4.1. Kiválasztási eljárásrend
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített
kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.
A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője folyamatos elbírálással dönt.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre.
Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában (A támogatási kérelmek
benyújtásának és elbírálásának módja) találhatóak.

4.4.2. Kiválasztási kritériumok
Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó
jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi
kritériumoknak:

1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok
a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás
használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra
került
b) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint
Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel
meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.

2.

Hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok
a) a támogatást igénylő részéről eljáró személy(ek) hitelesített aláírás mintája benyújtásra került
b) a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére
vonatkozó képviselő-testületi felhatalmazás benyújtásra került

Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, és
ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya
vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor egyszeri alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül
sor.
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3. Tartalmi értékelési szempontok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Értékelési szempont

Minősítés: adható pontszám

A támogatási kérelem a felhívásban meghatározott formában
és kért adattartalommal került benyújtásra és az igényelt
támogatás mértéke az adott támogatási kategóriának megfelel.

igen -- 2

A támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott lehetséges
kedvezményezetti körbe tartozik.

igen -- 2

A támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott indikátort az ott meghatározott feltételeknek megfelelően - megadta, a
minimális elvárt célértéket a megfelelő határidőre vállalta.

igen -- 2

A támogatást igénylő nyilatkozatot tett, hogy a KMOP 4.7.1. és
az EKOP-2.1.25 jelű projektek keretében támogatásban nem
részesült.

igen -- 2

A támogatást igénylő vállalta, hogy az előírt horizontális
követelményeket, valamint a kommunikációs vállalásokat
teljesíti.

igen -- 2

A támogatást igénylő vállalta, hogy a projekt keretében
beszerzésre kerülő eszközöket az ASP csatlakozási
szerződésben meghatározott célok érdekében használja.

igen -- 2

A támogatást igénylő nyilatkozott, hogy az önkormányzati ASP
rendszer szakrendszereinek használatához szükséges
eszközökkel rendelkezik vagy vállalta a használathoz
szükséges eszközök beszerzését és üzembe helyezését a
projekt fizikai zárásának időpontjáig.

nem – 0

nem – 0

nem – 0

nem – 0

nem – 0

nem – 0

igen -- 2
nem – 0

A támogatást igénylő a felhívásban meghatározott minimum
számú szabályzat módosítását vállalta.
8.

9.

10.

11.

(A támogatást igénylő vállalta, hogy a működésfejlesztés és
szabályozási keretek kialakítása során minimum az IT
biztonsági szabályzat, valamint az iratkezelési szabályzat
aktualizálása megtörténik.)
A támogatást igénylő vállalta, hogy az önkormányzati
szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja feladat
keretében adattisztítási terv, adattisztítási jelentés és migrációs
jegyzőkönyv készül.
A támogatást igénylő vállalta, hogy a tesztelés és élesítés
keretében tesztforgatókönyv, tesztesetek, tesztelési
jegyzőkönyv készül.
A támogatási kérelmet benyújtó a kötelező tevékenységek
megvalósítását vállalta.

3 vagy annál több db – 2
2 db – 1
0 db - 0

igen -- 2
nem – 0
igen -- 2
nem – 0
igen -- 2
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nem – 0

12.

13.

14.

A támogatási kérelmet benyújtó a felhívásban részletezett
költségvetési korlátokat betartotta.

igen -- 2

A támogatási kérelmet benyújtó vállalta az ASP Adattárházba
történő, a Kincstár által meghatározott informatikai
specifikációknak megfelelő adatszolgáltatást.

igen -- 2

A támogatási kérelemben tervezett tevékenységek
szükségesek az ASP központhoz való csatlakozáshoz.

igen -- 2

nem – 0

nem – 0

nem – 0
igen -- 2

15.

Támogatást igénylő vállalta a kártyaolvasó beszerzését.
nem – 0
90-100% - 2

16.

Képzésen résztvevő önkormányzati dolgozók aránya (az ASP
szakrendszereket használó munkatársak körében).

70%-89,9% - 1
0-69,9% - 0

Maximális pontszám
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Nem támogathatók azok a támogatást igénylők, amelyek esetében a támogatási kérelemre adott
összpontszám nem éri el minimum a 30 pontot.
Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági és tartalmi kritériumoknak a támogatási kérelem
nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során
csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
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5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Jelen felhívás keretében az önkormányzatok által a település, vagy a közös hivatalt alkotó települések
együttes állandó lakosságszámától függően igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:


1. kategóriában: legfeljebb 6 000 000 Ft



2. kategóriában: legfeljebb 7 000 000 Ft



3. kategóriában: legfeljebb 9 000 000 Ft

A kategóriák meghatározása a Felhívás 4.1 pontjában található.

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

5.4. Előleg igénylése
Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe
vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 100 %-a.
Az előleg igénylése és nyújtása a 272/2014. (XI.5) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően
történik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén
annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges
benyújtani, és a támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.

5.5. Az elszámolható költségek köre
A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható
tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és
megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.
A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem
elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek.
.
A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes
költségét!
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra,
illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét
képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató
tartalmazza.
Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen felhívásban alkalmazott „költségkategóriák és költségtípusok” nem
feleltethetők meg a kedvezményezett könyveiben szereplő költségsoroknak. A „költségkategóriákba és
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költségtípusokba” sorolás csak jelen támogatási rendszer keretén belül értelmezendő, célja a projekt
költségvetés strukturálása és a kifizetési igénylések ellenőrzésének megkönnyítése.

Felhívjuk a figyelmet, hogy egyes tevékenységekre fordítható támogatási összegek, a
tevékenységek (beleértve az eszközök beszerzését, valamennyi szakmai és egyéb tevékenységet)
közötti átcsoportosítása nem lehetséges!

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:
Projekt megvalósításhoz kapcsolódó közvetlen költségek

A) ESZKÖZÖK BESZERZÉSE
1. Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

a) Eszközbeszerzés (szoftverrel (licence) együtt) költségei
A projekt megvalósításához szükséges, a Felhívás 3. pontjában nevesített tevékenységek
megvalósítását közvetlenül szolgáló, azzal arányos mennyiségű, az ASP Korm. rendeletben
foglalt minimum követelményeknek megfelelő eszközök beszerzése támogatható a
táblázatban foglalt költség korlátok mellett.
A projekt megvalósításához szükséges, a Felhívás 3. pontjában nevesített tevékenységek
megvalósítását közvetlenül szolgáló, az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum
követelményeknek megfelelő szoftverek beszerzése támogatható kizárólag a munkaállomás
vagy laptop konfiguráció keretében a táblázatban foglalt költség korlátok mellett.
Szoftver (licence) beszerzése önállóan nem támogatható.
A projekt megvalósításához szükséges Sztv. 25. §-a szerinti immateriális javak Sztv. 47-51. §a szerinti bekerülési értéke elszámolható.

Eszköz és szoftver
(licence)
Munkaállomások MS
Windows környezetben
Munkaállomások Linux

Elszámolható
maximális bruttó
összeg / db

max. 345 000 Ft
max. 155 000 Ft

Elvárás/ Követelmény

ASP Korm. rendeletben foglalt minimum
követelményeknek megfelelő
ASP Korm. rendeletben foglalt minimum
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környezetben

követelményeknek megfelelő

Laptopok MS Windows
környezetben

max. 350 000 Ft

ASP Korm. rendeletben foglalt minimum
követelményeknek megfelelő

Laptopok Linux
környezetben

max. 215 000 Ft

ASP Korm. rendeletben foglalt minimum
követelményeknek megfelelő

Monitor
alapkonfiguráció

max. 90 000 Ft

ASP Korm. rendeletben foglalt minimum
követelményeknek megfelelő

Kártyaolvasó
alapkonfiguráció

max. 20 000 Ft

ASP Korm. rendeletben foglalt minimum
követelményeknek megfelelő
Minimum 1 db/munkaállomás beszerzése kötelező

max. 130 000 Ft

Az ügyintézéshez szükséges iratmennyiség
nyomtatásához képest méretgazdaságosan
üzemeltethető, központi, multifunkcionális (A4-es
szkennelés, -fénymásolás, -nyomtatás) nyomtató

max. 900 000 Ft

Az ügyintézéshez szükséges iratmennyiség
nyomtatásához képest méretgazdaságosan
üzemeltethető, központi, multifunkcionális (A3-as
szkennelés, -fénymásolás, -nyomtatás) nyomtató

max. 95 000 Ft

12U (kb. 60x60x60cm)

max. 160 000 Ft

15U (kb. 72x60x60cm)

max. 255 000 Ft

UPS1 1000VA (900W; áthidalási idő min.: 6perc; max.:
2 U)

max. 355 000 Ft

UPS2 2000VA (1800W; áthidalási idő min.: 6perc; max.:
4 U)

Switch eszköz 1.

max. 90 000 Ft

Switch port jellemzők (8-16 LAN portig)

Switch eszköz 2.

max. 165 000 Ft

Switch port jellemzők (24 LAN portig)

Switch eszköz 3.

max. 315 000 Ft

Switch port jellemzők (48 LAN portig)

Multifunkciós,
nyomatkészítő
alapkonfiguráció 1.
Multifunkciós,
nyomatkészítő
alapkonfiguráció 2.
Rack szekrény 1.

Rack szekrény 2.
Szünetmentes
tápegység 1.
Szünetmentes
tápegység 2.

A fenti eszközökre és szoftverekre (licence) elszámolható költség nem haladhatja meg az alábbi
táblázatban foglalt mértékét:

1.1
Támogatást igénylő kategóriája

Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése
Elszámolható maximális bruttó összeg (Ft)
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1. kategóriában:

3 300 000

2. kategóriában:

3 150 000

3. kategóriában:

2 160 000

A kategóriák meghatározása a Felhívás 4.1 pontjában található.

B) EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK

1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, harmadik féltől megrendelt, támogatott
tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások.

a) Képzéshez kapcsolódó költségek
képzésen résztvevők helyközi utazási költsége



b) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei


adatbázis felmérések és tisztítás szakértői szolgáltatás költsége



szakértői díjak

2. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai, a projekt
céljának megvalósításában, illetve szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködő személyzet ide
nem értve a projektmenedzsment tevékenységet ellátó személyzetet.

a) Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai
esetében bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a projekt céljainak megvalósításával
összefüggésben, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy
természetbeni juttatások számolhatók el. A személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok
olyan mértékben elszámolhatóak, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak.


munkabér: a projektre fordított munkaidővel arányos bruttó munkabér, melynek
alapja lehet munkaszerződés (kinevezés), megbízási szerződés, célfeladat kiírás,
megállapodás többletmunka elvégzéséről, közalkalmazottak esetén megállapodás
többletfeladat elvégzéséről
A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján a projekt keretében való
foglalkoztatás arányában számolható el munkaidő-kimutatás alapján.
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foglalkoztatást terhelő adók, járulékok



személyi jellegű egyéb kifizetések: munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás
járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal
együtt elszámolható abban az esetben, ha a kedvezményezett egységes, minden
munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással
rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan
A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések a
belső szabályzattal összhangban, a projektre fordított munkaidővel arányosan
elszámolhatók annak adóvonzatával együtt. Nem számolható el jutalom vagy olyan
jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható.

Az egyes szakmai tevékenységekre elszámolható összes költség nem haladhatja meg az alábbi
táblázatban foglalt összegeket tevékenységenként és támogatási kategóriánként:

Elszámolható
maximális bruttó
összeg (Ft)

Elszámolható
maximális bruttó
összeg (Ft)

Elszámolható
maximális bruttó
összeg (Ft)

1. kategóriában

2. kategóriában

3. kategóriában

1.2 Működésfejlesztés
és
szabályozási
keretek kialakítása

780 000 Ft

840 000 Ft

1 800 000 Ft

1.3 Önkormányzatok
elektronikus
ügyintézése

0 Ft

770 000 Ft

1 440 000 Ft

1.4
Önkormányzati
szakrendszerek
adatminőségének
javítása, migrációja

1 320 000 Ft

1 540 000 Ft

2 610 000 Ft

1.5
Oktatásokon
történő
részvételhez
kapcsolódó utazás

180 000 Ft

210 000 Ft

270 000 Ft

1.6 Tesztelés, élesítés

240 000 Ft

280 000 Ft

450 000 Ft

Tevékenység

A kategóriák meghatározása a Felhívás 4.1 pontjában található.

Projekt megvalósításhoz kapcsolódó közvetett költségek

1. Projektmenedzsment költség
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A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. A projekt előkészítési és megvalósítási
szakaszában felmerülő, projektmenedzsment feladatok ellátáshoz kapcsolódó költségek számolhatók
el.
A költségek tervezése, ütemezése és elszámolása vonatkozásában felhívjuk figyelmüket, hogy a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110.§ -ban foglaltak alapján a projektmenedzsment tevékenységéhez
kapcsolódó költség csak a projekt szakmai előrehaladásának arányában számolható el.
Felhívjuk figyelmüket a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az
elszámolható költségekről 3.8.2 Közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírásokra.

a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása


munkabér: a projektre fordított munkaidővel arányos bruttó munkabér, melynek
alapja lehet munkaszerződés (kinevezés), megbízási szerződés, célfeladat kiírás,
megállapodás többletmunka elvégzéséről, közalkalmazottak esetén megállapodás
többletfeladat elvégzéséről.



foglalkoztatást terhelő adók, járulékok



személyi jellegű egyéb kifizetések: munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás
járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal
együtt elszámolható abban az esetben, ha a kedvezményezett egységes, minden
munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással
rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan
A projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó egyéb személyi jellegű
kifizetések a belső szabályzattal összhangban, a projektre fordított munkaidővel
arányosan elszámolhatók annak adóvonzatával együtt. Nem számolható el jutalom
vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható.

b) Projektmenedzsment tevékenységhez igénybevett szakértői szolgáltatás költségei
Jelen költségkategóriában kizárólag a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező,
Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014–2020 programozási időszak
Útmutató, 3.8.2 Közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírásokra” rész –alábbi3.8.2.1. pontja alapján felmerült költségek számolhatók el :
Közszféra szervezet kedvezményezettek – ide nem értve az egyházi jogi személyt – az
Útmutató 3.8.1.5. pontja szerinti szakértői szolgáltatást (projekt előkészítési és megvalósítási
időszakában végzett projektmenedzsment tevékenységhez igénybe vett szakértői szolgáltatás
díját) kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást
költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet látja el, amelyben az állam vagy
önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni
részesedéssel rendelkezik, és amelyek a szolgáltatást kizárólag közalkalmazotti, közszolgálati,
kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott
alkalmazottal, vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személlyel láthatják
el.
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat,
ennek alátámasztása szükséges a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak
szerint.
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Projektmenedzsment szolgáltatás költségei kizárólag a jogszabályban foglaltak szerint, a fent
leírtakkal összhangban számolhatóak el.
A projektmenedzsment költségei nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének
2,5%-át.

2. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
a) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
A kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége nem haladhatják meg a projekt összes
elszámolható költségének 0,5%-át.

A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása:
Egyszerűsített elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.

Piaci ár igazolása
272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. A költségszámítás alapjául szolgáló
egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, illetve a jelen útmutató 5.7 pontjában rögzített
tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. A közbeszerzés, vagy a beszerzés során tapasztalt nem
valódi verseny esetén a dokumentáció nem használható fel a piaci ár igazolására.
Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárásban vagy a közbeszerzésekről szóló törvény felhatalmazása
alapján kiadott jogszabályban meghatározott eljárás keretében történő beszerzés esetén az eljárás a
közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében
beérkezett ajánlatokkal történhet: nettó 1.000.000,- forint feletti megrendelés esetén, legalább három,
egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos
árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei
teljesíthetőek legyenek.
A nyílt kereskedelmi forgalomban kapható eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható árajánlat, árlista
bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapjáról készített print screen- dátummal azonosítva).
Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai feladás
bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre
kerül.
Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy
beszerzés eredményeként megkötött szerződés időpontjához képest 6 hónapnál régebbiek.
Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak,
9
nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a kedvezményezettől/ajánlatkérőtől független piaci
9

A piaci ár alátámasztásaként nem fogadható el olyan árajánlat, megrendelő, szerződés, utasítás, egyéb kötelezettségvállalás [a
továbbiakban összefoglalóan: szerződés], amely olyan szállítótól származik, amelyben az kedvezményezett vagy kedvezményezett
tulajdonosa (felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozatra, képviseletre jogosult személy, ezen személy a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1 § (2) bekezdés szerinti közeli hozzátartozója,
tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely
olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozatra, képviseletre
jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői,
irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol, továbbá érvénytelen ajánlat sem felel meg alátámasztó
dokumentumként. Az előírás betartása a kedvezményezett felelőssége.
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szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják), a felmerült költségek a projekt
terhére nem elszámolhatóak.
A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására elfogadható még független statisztika,
kimutatás csatolása (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra, stb.
A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott egyedi engedély alapján, a
beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak,
közüzemi szolgáltatás).
A bérköltségét a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos, a foglalkoztatási jogviszony esetén
irányadó jogszabály alapján kell meghatározni. Az intézménynél alkalmazott bérszínvonal bizonyítása a
Kedvezményezett feladata és felelőssége.
A piaci ár bizonyítása a kedvezményezett feladata és felelőssége. A költségtételeknek a projekt
költségvetésének megfelelően részletezettnek és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy
meghatározható legyen a besorolásuk.
A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére
való alkalmasságát.

Saját teljesítés
Saját teljesítés alatt értendő, ha a kedvezményezett a támogatásból megvalósuló beruházás során,
annak bekerülési értékének részeként bizonyos tevékenységeket saját maga végez. Nem számít saját
teljesítésnek a kedvezményezett Sztv. 3. § (2) bekezdés 7. pontja szerinti kapcsolt vállalkozása - feltéve
ha az Operatív Programra alkalmazandó egyéb jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - által, vagy
nem gazdasági társaság kedvezményezett esetén a részben vagy egészben tulajdonában lévő
gazdasági társaság által végzett teljesítés.
E tevékenység elszámolható értéke nem haladhatja meg a szokásos piaci értéket, nem haladhatja meg
a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott, az Sztv. 51. § (1) és (2) bekezdése szerinti közvetlen
önköltséget, valamint az Sztv. 82. § (3) bekezdése szerinti értékesítés közvetett költségeit. Az
értékesítés közvetett költségei kizárólag abban az esetben vehetők figyelembe, ha azok valós
költségeken alapulnak, és megfelelően igazolt, igazságos és méltányos módszer szerint, arányosan
történik a tevékenységhez való hozzárendelésük. Az alátámasztás a kedvezményezett kötelezettsége.
Saját teljesítés, saját vállalkozásban végzett beruházás esetében a támogatási kérelem keretében
benyújtott költségvetésnek olyan részletezettségűnek kell lenni, amelyből az önköltség egyértelműen
megállapítható, és ami összhangban van a támogatási kérelem benyújtójának önköltség számítási
szabályzatával.
Amennyiben a támogatást igénylő települési önkormányzat és az adott költség tekintetében a saját
teljesítést lehetővé teszi a felhívás, akkor elszámolhatónak minősül a polgármesteri hivatal vagy
közös önkormányzati hivatal alkalmazásában álló munkatársak bruttó munkabér- és bérjárulék
költsége is a vonatkozó szabályozás feltételeinek betartásával.
Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az
egyes tevékenységeken belül az alábbi költségtípusok költségelemei vonatkozásában számolható
el:
a) Projekt megvalósítás költségei (közvetlen)
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Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások összes költségeleme
vonatkozásában

b) Projekt megvalósítás költségei (közvetett)


Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása összes költségeleme vonatkozásában



Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége összes költségeleme vonatkozásában

A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4. pont értelmében a
közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók el.

In-house beszerzések
A hatályos közbeszerzésekre vonatkozó törvényben meghatározott in-house beszerzések alapján kötött
szerződések elszámolhatóak, ha azok költsége nem haladja meg a szokásos piaci értéket, valamint a
pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen és közvetett önköltség értékét.
Az in-house beszerzéseket olyan részletes, tételes egységárakat is tartalmazó kalkulációval kell
alátámasztani, amelyből a beszerzés költsége egyértelműen megállapítható, és amely kétséget kizáróan
igazolja, hogy e teljesítés szolgálja legjobban a költséghatékonyságot.
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, ennek
alátámasztása az in-house beszerzések esetében szükséges a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint.
Amennyiben támogatást igénylő a fejlesztést részben, vagy egészben in-house beszerzés keretében
valósítja meg, ezen fejlesztések szakmai tartalmát, kidolgozottságát, előrehaladottságát is be kell
mutatni és igazolni szükséges. Az alábbi alátámasztó dokumentumok benyújtása szükséges:


Igazolni kell, hogy a beszerezni kívánt szervezet megfelel-e a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bek. h) pontjában meghatározott feltételeknek, miszerint:
-

-



olyan jogi személy, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez
hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai
meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában,
olyan jogi személy, amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen,
éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az
ajánlatkérő által kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések

teljesítéséből származik.
Be kell nyújtani a beszerzés(ek)hez kapcsolódó műszaki leírást, amely tartalmazza
azoknak az előírásoknak az összességét, amelyek meghatározzák a beszerzés tárgyára
vonatkozóan megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján a beszerzés tárgya olyan módon
írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek. A műszaki
leírásnak meg kell felelnie a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló



321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásainak.
Be kell nyújtani a feladat ellátáshoz szükséges kapacitás tervet és igazolni kell a szükséges
szakmai és egyéb erőforrások rendelkezésre állását.
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Be kell nyújtani a projekt megvalósításához kapcsolódó, in-house beszerzések alapján
kötött szerződéseket.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt alátámasztó dokumentumokon felül az alábbi
dokumentumok benyújtása szükséges a következő költségek esetében:

Személyi jellegű költségek
A munkáltatói igazolásban a Korm. rendeletben foglaltakon felül szerepelnie kell a foglalkoztatás
időtartamának is.
A célfeladat kiírások, illetve megbízási szerződések esetében az elszámoláshoz szükséges benyújtani a
teljesítési igazolást / célfeladat teljesülésének leigazolását.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei


A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete 2014. január 1.
a vége a projekt fizikai befejezés időpontja.



Jelen felhívás keretében kizárólag utófinanszírozású költséget lehet tervezni. Szállítói és
vegyes finanszírozási mód nem tervezhető és nem alkalmazható az elszámolás során.



Jelen felhívás keretében utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be,
ha az igényelt támogatás meghaladja 1 500 000 forintot.



Elszámolni kizárólag a végérvényesen a kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült
költségeket lehet, amelyek számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső
bizonylattal igazolhatóak.



Elszámolni azokat a költségeket lehet, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt
tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához, szerepelnek
a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában és arányos
hozzáadott értéket képviselnek.



A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a
közbeszerzési szerződésben rögzített árat). A projekt költségvetésének megfelelően
részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az
elszámolható költség besorolása.



Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.



A projekt tervezése és végrehajtása során szükséges figyelembe venni a 272/2014 (IX.5.) Korm.
rendelet 101./A pontjában foglalt előírásokat.



Munkaviszony megszűnése vagy megszüntetése esetében a munkaviszonyra, közalkalmazotti
jogviszonyra és a közszolgálati tisztviselői jogviszony megszűnésére/ megszüntetésére vonatkozó
jogszabályok által előírt, kötelezően fizetendő juttatások költsége olyan mértékben elszámolható,
amilyen mértékben az a támogatott projekthez kapcsolódik függetlenül attól, hogy a
munkavégzésre vonatkozó szerződés, illetve a kollektív szerződés az elszámolás arányára
vonatkozóan eltérő rendelkezéseket tartalmaz.



Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.
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Számlaösszesítők használatára vonatkozó előírások:
Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az
elszámolás:


személyi jellegű költségek összesítője

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség


Jelen Felhívás esetében nem releváns.

Záradékolás
Az elszámolható költségek valódiságát igazoló és alátámasztó, a kifizetési igénylésben benyújtandó
dokumentumok körét a 272/2014. korm. rendelet 4. melléklete határozza meg. A benyújtandó, a 4.
melléklet alapján záradékolási kötelezettséggel érintett dokumentumokat a kedvezményezett a projekt
regisztrációs számának, és az „elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra került” szöveg
feltüntetésével záradékolja. Elektronikus számla esetén a záradékolást a szállító is elvégezheti. A
dokumentumokon további információ feltűntetése nem szükséges.

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások
Jelen felhívás keretében az alábbi táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási
kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.

Költségtípus

Maximális mértéke az
összes elszámolható
költségre vetítve (%)



Projektmenedzsment

2,5%



Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása

0,5%

5.8. Nem elszámolható költségek köre
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon
költség, amely nem szerepel az 5.5. pontban, azon kívül semmilyen más költség nem számolható el,
így különösen:


amelyek nem felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeknek, és a
támogatási cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban
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szoftver (licence) önálló beszerzése



tartalékeszköz beszerzése



használt eszköz beszerzése



üzemeltetés támogatási díj, garancia



közbeszerzés



lízingdíjak



könyvvizsgálat



helyi utazási költség



egyéb közterhek (pl. cégautó adó)



épületek építése, felújítása, átalakítása, javítások bekerülési költségei



jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható



a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható
költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató 5. fejezetében nevesített további nem
elszámolható költségek.

5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések
A jelen Felhívás esetében nem releváns.

5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra
vonatkozó egyedi szabályok
A jelen Felhívás esetében nem releváns.

6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

ELKÉSZÍTÉSE

SORÁN

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:
1. Képviselő-testületi felhatalmazás: A támogatási kérelem pozitív elbírálása esetére a
kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére vonatkozó képviselő-testületi felhatalmazás
 önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása, vagy
 közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok esetében
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a) a közös önkormányzati hivatalt létrehozó megállapodás releváns részének közös
önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármestere által
hitelesített másolata, vagy
b) önkormányzatonként az egye képviselő-testületi felhatalmazások
2. Aláírás minta: A támogatást igénylő nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi
intézmény által igazolt (banki aláíró karton), vagy ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által
hitelesített aláírás mintája.
Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A
támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem
véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó
mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási
kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza.

6.2. A TÁMOGATÓI OKIRATHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK
LISTÁJA
Jelen Felhívás esetében nem releváns.

6.3. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI
MELLÉKLETEK LISTÁJA

KÉRELEMHEZ

CSATOLANDÓ

Jelen Felhívás esetében nem releváns.
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7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.
Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy
lezárja, amelyről az irányító hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu
oldalon.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF a www.szechenyi2020.hu honlapon
található és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

1. Az Útmutató célja, hatálya
2. Kizáró okok listája
3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja
a) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard
eljárásrendben
b) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített
eljárásrendben
c) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt
eljárásrendben
d) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási
eljárásrendben
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
11. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb
jogszabályok
12. A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!
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8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI
1. számú melléklet:

Önkormányzatok listája

2. számú melléklet:

Önkormányzati támogatási jogosultsági modell

3. számú melléklet:

Vonatkozó jogszabályok/közjogi szervezetszabályozó
eszközök listája

4. számú melléklet:

Magyar Államkincstár Igazgatóságainak elérhetőségei
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1. számú melléklet

Önkormányzatok listája

A dokumentum a felhívás oldalán található.
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2. számú melléklet

Önkormányzati támogatási jogosultsági modell

A dokumentum a felhívás oldalán található.
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3. számú melléklet
Vonatkozó jogszabályok/közjogi szervezetszabályozó eszközök listája

Az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum 11. pontja tartalmazza a támogatással, a
Felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb
irányadó jogszabályokat.
További jogszabályok:

1. táblázat - Törvények
Jogszabály száma

Jogszabály címe

2011. évi CLXXXIX.
törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.)

2011. évi CXCV.
törvény

az államháztartásról

2000. évi C. törvény

a számvitelről

2003. évi XCII. Törvény

az adózás rendjéről

2015. évi CXLIII..
Törvény

a közbeszerzésekről

2. táblázat - Rendeletek, utasítások, határozatok
Jogszabály száma

Jogszabály címe

272/2014. (XI. 5.)
Korm. Rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről

339/2014. (XII.19.)
Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel
összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti
fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a
hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról

257/2016. (VIII.31. )
Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről

62/2015. (III. 24.) Korm.
rendelet

az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
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Jogszabály száma

Jogszabály címe

368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

142/2015. (VI.12.)
Korm. rendelet

az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános
szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról

60/2014. (III. 6.) Korm.
rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és
nyilvántartásáról

1444/2015. (VII. 2.)
Korm. határozat

egyes megújuló energiaforrás alapú hő- és villamosenergia-termeléssel,
épületenergetikai fejlesztésekkel és a 2014-2020 közötti programozási időszakban
megvalósítandó projektek előkészítésével összefüggő projektek vonatkozásában a
kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő
hozzájárulásról

1052/2015. (II. 16.)
Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos
feladatokról

68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
osztályozási rendjéről

78/2010. (III. 25.) Korm.
rendelet

az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről
és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

42/2015. (VII. 15.) BM
rendelet

az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes
szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének, a biztonsági események
jelentésének és közzétételének rendjéről

41/2015. (VII. 15.) BM
rendelet

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a
biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba
és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről

28/2015. (VI.15.) BM
rendelet

az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános
szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról

27/2014. (IV. 18.) KIM
rendelet

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben
támasztott követelményekről

26/2013. (X.21.) KIM
rendelet

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
törvényben meghatározott vezetői és az elektronikus 2/12 információs rendszer
biztonságáért felelős személyek képzésének és továbbképzésének tartalmáról
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Jogszabály száma

Jogszabály címe

187/2015. (VII.13.)
Korm. rendelet

a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság és az információbiztonsági
felügyelő feladat- és hatásköréről, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet
szakhatósági eljárásáról

185/2015.
(VII.13.) Korm. rendelet

az elektronikus információs rendszerek kormányzati eseménykezelő központjának,
ágazati eseménykezelő központjainak, valamint a létfontosságú rendszerek és
létesítmények eseménykezelő központja feladat- és hatásköréről

152/2015. (VI. 19.)
Korm. rendelet

az Európai Unió tagállamainak az elektronikus azonosítás területén történő
együttműködésével kapcsolatos rendelkezésekről

1004/2016. (I. 18.)
Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról

486/2015 (VII.21.)
Korm. határozat

Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális
feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról

1052/2015. (II. 16.)
Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos
feladatokról

1854/2014. (XII. 30.)
Korm. határozat

a Digitális Nemzet Fejlesztési Program település-központú kísérleti
alprogramjának megvalósításáról

1743/2014. (XII. 15.)
Korm. határozat

az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról

1631/2014. (XI. 6.)
Korm. határozat

a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról

1162/2014. (III. 25.)
Korm. határozat

a Digitális Nemzet Fejlesztési Programról

1069/2014. (II.19.)
Korm. határozat

Magyarország Nemzeti Infokommunikációs Stratégiájáról

2039/2013. (XII. 30.)
Korm. határozat

a kormányablak-tudástárral kapcsolatos egyes feladatokról

3. táblázat - Közösségi szabályok
AZ
EURÓPAI
PARLAMENT ÉS
A
TANÁCS 1303/2013/EU
RENDELETE

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós
Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai
Tengerügyi
és
Halászati
Alapra
vonatkozó
közös
rendelkezések
megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
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AZ
EURÓPAI
PARLAMENT
ÉS
A
TANÁCS 1304/2013/EU
RENDELETE

az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről

(2013. december 17.)
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4. számú melléklet:
Magyar Államkincstár Igazgatóságainak elérhetőségei
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 71.
Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság
Székhely: 7621 Pécs, Apáca u. 6.
Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság
Székhely: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1.
Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság
Székhely: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.
Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság
Székhely: 3525 Miskolc, Hősök tere 3.
Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság
Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 9.
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Ősz utca 11-13.
Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság
Székhely: 9024 Győr, Hunyadi u. 6/A.
Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 15.
Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság
Székhely: 3300 Eger, Eszterházy tér 5.
Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság
Székhely: 5000 Szolnok, Liget út 6.
Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság
Székhely: 2800 Tatabánya, Komáromi u. 6.
Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság
Székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság
Székhely: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 7-8.
Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8.
Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság
Székhely: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.
Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság
Székhely: 9700 Szombathely, Hefele Menyhért u. 3-5.
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Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság
Székhely: 8200 Veszprém, Budapest út 4.
Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Virág Benedek u. 5/B.
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

1956-os forradalmat és szabadságharcot felidéző emlékmű
megvalósításának helyzete
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2016. augusztusi ülésén tárgyalta azt, hogy Oláh Mátyás László szobrász kezdeményezésére,
a tavalyi 1956-os évforduló alkalmából egy köztéri plasztikát kíván-e felállítani a Közép- és Kelet-európai Történelem
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt pályázati támogatásával, ahol az elnyerhető támogatás összege
5 millió Ft.
A Képviselő-testület 391/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozatában úgy döntött, egyetért Oláh Mátyás László
szobrászművész 1956 eseményeinek emléket állító süttői-márvány köztéri plasztikájának megvalósításával, azzal a
megkötéssel, hogy azt az előzetes zsűrizést végző Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: MANK) által javasolt helyen legyen felállítva. Egyúttal kinyilvánította akaratát, hogy a köztéri plasztika
felállításához pályázatot kíván benyújtani a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány KKETTKK – 56P – 02 jelű „Büszkeségpontok” pályázatán.
Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és
az áldozatoknak emléket állító pályázatunk benyújtásra került, azt KKETTKK-56P-02-0434 projekt azonosító
számmal iktatták és befogadták. A pályázatunkról döntés még nem született.
A testület 392/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozatában felhatalmazta a polgármestert az 1956-os köztéri műalkotás
állításával kapcsolatos további egyeztetések lefolytatására, továbbá az előkészítő munkák és a lektorátusi
szakvélemény költségeinek fedezetére 200.000 forint keretet biztosított.
A lektorátusi szakértői egyeztetés és a helyszínek szemléje 2016. november 30-án megtörtént majd ezt követően
elkészült a szakvélemény is, melynek összefoglalója az előterjesztés mellékletében olvasható. A tervezett emlékmű
1:10 léptékű makettje megtekinthető a Városháza aulájában.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az idő múlásával a tervezett emlékmű elhelyezése kapcsán több kérdőjel és aggály merült fel.
1) A pályázatunkról az előterjesztés megírásának napjáig még nem született döntés. A döntéshozói szándék
alapvetően arra irányult, hogy az emlékmű felállítására ’önerő nélkül kerüljön sor’, csak az előkészületek
elvégzéséhez biztosított 200 ezer forint keretet, melyből 95 ezer forint került felhasználásra a MANK
szakvéleményhez. A pályázati kiírás szerint a fenti kategóriában maximum 5 millió forint támogatás nyerhető. A
látványtervben bemutatott léptékű műemlék megvalósításához a pályázathoz beadott költségvetés 4 969 336 Ft-al
kalkulált.
2) A lektorátusi véleményt kiadó MANK egyébként összességében támogatja az emlékmű elkészítését, annak
letisztult formája miatt. Javasolják azonban, hogy a „..sztélék és a posztamens betonalapon való burkolása helyett
mindenképpen tömör mészkő tömbökből való kivitelezését..” várjuk el a megvalósítás során. Ez azt jelentené, hogy
a mintegy 850 ezer forintos anyag költség legalább a 2-3 szorosára emelkedne. A jelenlegi szoros költségvetés
mellett maximális támogatási összeg elnyerése esetén sem fedezné az emlékmű kivitelezési költségét. Esztétikai
okokból pedig nem javasoljuk a szakmai zsűri javaslatában foglaltaktól való eltérést.
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3) A pályázat benyújtásáról szóló döntés szerint az emlékmű a MANK által javasolt helyen legyen felállítva. Az
előkészítés során az Ügyrendi bizottság azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy a műalkotás helyeként a Hősök tere
legyen megnevezve. Ezekre is figyelemmel négy lehetséges helyszínt járt be a szakértői zsűri. A zsűri a Hősök terét
egyértelműen elvetette, amely jelenleg is túlzsúfolt az emlékművekkel. A lehetséges helyszíneket a Városházához
eső területeken kerestük. Az emlékkövekkel szegélyezett sétányhoz közel eső 1-es számmal jelölt helyszínt
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javasoltuk elsőként, de ezt a szakértők nem támogatták. A 3-a számú hely tűnt a leg ideálisabbnak, de ez sajnos
nem önkormányzati tulajdonú terület. Megvásárlása milliós nagyságrendű költség lenne. A zsűri végül a 2-es számú
helyszínt javasolta azzal, hogy az „..emlékmű környezetének kialakításához kertépítészeti terv elkészítése
szükséges.” Az emlékmű léptéke és üzenete olyan mértékű tér- és kertépítészeti munkát követelne meg, amely
szintén milliós nagyságrendű.

4) Végül fontos szempont a kivitelezés határideje. A pályázati kiírás szerint 2017. április 30-áig kell megvalósítani az
emlékművet. Amennyiben az ülés napjáig eredményt hirdetnének és a maximális összeget nyernénk el, akkor sem
tudnánk megvalósítani az emlékmű kivitelezését a lektorátusi szakvélemény szerinti minőségben és környezettel.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a fentiek ismeretében döntsön arról, hogy
a) fenntartja az 1956-os emlékmű állításának szándékát a MANK szakvéleményben adott szempontokkal, abban az
esetben is, ha a pályázat nem, vagy annak költségvetésében tervezettnél kisebb támogatási intenzitással lesz
nyertes és ennek költségét a 2017. évi költségvetésében biztosítja,
b) az 1956-os emlékmű állításának szándékától a megvalósítás várható pénzügyi nehézségei miatt eláll és a
KKETTKK-56P-02-0434 pályázatát visszavonja.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"1956-os forradalmat és szabadságharcot felidéző emlékmű megvalósításának fenntartása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Köztéri műalkotás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a
kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító KKETTKK-56P-02-0434
projektazonosító számmal benyújtott pályázat beszámolója kapcsán fenntartja azon szándékát, hogy megvalósítja
annak célját a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 2016/L/0357-14 iktató számú szakvéleményben
adott szempontokkal, abban az esetben is, ha a pályázat nem, vagy annak költségvetésében tervezettnél kisebb
támogatási intenzitással lesz nyertes. A megvalósítás költségét a 2017. évi költségvetésében biztosítja. Felkéri a
polgármestert az ezzel kapcsolatos további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 04. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
2. döntési javaslat
"1956-os forradalmat és szabadságharcot felidéző emlékmű megvalósításának elvetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Köztéri műalkotás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a
kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító emlékmű felállításától a
várható pénzügyi nehézségek miatt eláll, a KKETTKK-56P-02-0434 projektazonosító számmal benyújtott pályázatát
visszavonja. Felkéri a polgármestert az ezzel kapcsolatos további intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 02. 15.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyoma 300 éves emlékév szervezésének helyzetéről
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Január 1-én megkezdődött Gyoma újratelepülésének 300 éves évfordulójának emlékéve.
Az emlékév kapcsán már több döntést is hozott a Képviselő-testület. 2016. októberi ülésén elfogadta az éves
rendezvény tervet, amelyben a nagy múltú turisztikai és gasztronómiai rendezvények mellett ez évben több
hagyományos rendezvény kapcsolódik a jubileumhoz, s ez által jubileumi rendezvénynek minősül, illetve önálló
jubileumi rendezvényként kerül megszervezésre.
A szervező bizottság január 9-ei ülésén áttekintette az előkészületeket és számba vette az egyes részprogramok
költségvetési igényét is. A rendezvények előzetes költség előirányzatai már szerepeltetésre kerültek a költségvetési
koncepcióban. A végleges költségvetés összeállításához az egyes előirányzatokon belüli megosztásról is döntést
hozott a szervező bizottság.
A jubileumi év kiemelt rendezvényei és annak költség igénye.
1.) A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási- Képzési Alapítvány gondozásában jelenik
meg a „Gyoma múltjáról, jelenidőben” című könyv. A könyv kiadását a Civil Alapból meghívásos pályázati úton
támogatjuk 200.000.- forinttal.
2.) A Határ Győző Városi Könyvtár kiadásában jelenik meg a Gyomaendrődi ’Ki Kicsoda Gyomaendrődön’ című
könyv. A könyvet 1000 példányban kívánjuk kiadni. A kiadás összes költsége (tördelés, grafikai munkák és
nyomtatás) bruttó 1.612.900 forintra kalkulált. A könyv kiadását az önkormányzat 1.500.000 forinttal
előfinanszírozza. Az előzetes kalkulációk, és a korábbi kiadás tapasztalatai szerint, ez az összeg a könyv
értékesítéséből származó bevételből megtérül.
A tényleges támogatás a könyv értékesítéséből befolyó bevétel és a tényleges kiadási költségek közötti különbözet
lesz. Amennyiben a könyv értékesítéséből származó bevétel meghaladja a könyvkiadás költségét, úgy a különbözet
nem kerül elvonásra az intézménytől.
A könyvbemutatókra 2017. március 31-én kerül sor a járási hivatal dísztermében.
3.) A fenti napon, a könyvbemutatók előtt kerül megrendezésre a ’Színes lapok Gyoma történelméből’ című előadás
a Határ Győző Városi Könyvtár (HGYVK), Békés Megyei Levéltár közös szervezésében. Itt az előadók 200.000 forint
keretösszegű tiszteletdíját kell biztosítani a rendezvényhez.
4.) Március 31-e és október 23-a között változó helyszíneken kerül felállításra a Szent Antal Népház szervezésében
a 10 roll-up tablóból álló vándorkiállítás, amely Gyoma 300 éves történetét mutatja be a kiemelkedő történelmi
események, személyek és a település életének jellemző részletének képes és rövid szöveges bemutatásával. A rollup szerkezetek legyártása és azok nyomdai előkészítésének költsége 400.000 forint.
5.) Az általános iskoláink névadójuk napjának ünnepségeivel kapcsolódnak a jubileumi eseményekhez. Ezeket a
rendezvényeket szeretnénk felhasználni arra, hogy a vándorkiállítással és egyéb módon is megismertessük
ifjúságunkkal a város történetét, erősítsük bennük a település iránti identitást.
6.) A vándorkiállítás mellett szervezünk egy időszaki kiállítást is. Ez elsősorban az elmúlt 300 év tárgyiasult emlékeit,
képeit, dokumentumait kívánja csokorba foglalni, amely a nyilvánosság számára kevésbé ismert. A megyei múzeum
és levéltár anyagai mellett döntően a helytörténeti gyűjteményekben fellelhető dokumentumokból kívánjuk a kiállítást
megszervezni. Az időszaki kiállításra júniustól a jubileumi rendezvénysorozat végéig kerül sor. Költség igénye még
pontosan nem meghatározható, ezért azt a tartalékból fogjuk fedezni.
7.) Augusztus 17. és 20-a között kerül sor az V. Gyomaendrődiek Világtalálkozójára. A négynapos program kalkulált
finanszírozási igénye 1.500.000 forint.
8.) A világtalálkozó két kísérő rendezvénye lesz még a Nemzetközi Halfőző Verseny és a Főtéri Sokadalom. Mindkét
rendezvény előzetes finanszírozási igénye 1-1 millió forint. Tekintve, hogy egyes fő programokon belül bizonyos
attrakciók, szolgáltatások önköltség alapon térítés ellenében lesznek igénybe vehetők, a végleges támogatási igény,
csak a rendezvény pénzügyi mérlegének zárását követően lehet megállapítani.
9.) A Wodianer Albert tér felújítása és emléktérré alakítása a meglévő emlékmű elbontásának, az új tér arculat
megtervezésének, a tájépítészeti és kertészeti, illetve egyéb művészeti munkálatokat igényel. Ezeknek az előzetes
költségét 12 millió forintra kalkuláljuk.
Tisztelt Képviselő-testület!
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A Gyoma 300 éves jubileumhoz kapcsolódó programok előzetes költségelőirányzatát a 2017. évi költségvetési
koncepció tartalmazza, azt a képviselő-testület 550/2016. (XI. 24.) Gye. Kt. határozatával elfogadta:
- az 1.) sorszámú program költségelőirányzatát a 2017. évi költségvetési koncepció 7. mellékletének 3. sora,
- a 2.), 3.) ,4.) , 6.), és 7.) sorszámú programok költségelőirányzatát a 2017. évi költségvetési koncepció 7.
mellékletének 32. sora (tartalék összeg 400.000 forint)
- a 8.) sorszámú programok költségelőirányzatát a 2017. évi költségvetési koncepció 7. mellékletének 5. és 7. sora,
- a 9.) sorszámú program költségelőirányzatát a 2017. évi költségvetési koncepció 9. mellékletének 5. sora
tartalmazza
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló a Gyoma 300 éves emlékév szervezésének helyzetéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyoma 300 éves jubileumi események
szervezésének helyzetéről szóló beszámolót és a programok költségvetési támogatási igényét elfogadja, azt a 2017.
évi költségvetésében megtervezi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Halászati makett gyűjtemény kiállítása Szarvason
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A szarvasi székhelyű Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány a mellékelt kérelemmel kereste meg Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát, hogy a tulajdonában lévő Halászati makett gyűjtemény anyagát bemutathassák 2017
március 1-31-ig Szarvason.
A kiállítás egész hónapban megtekinthető lenne a Tessedik Sámuel Múzeum nagytermében, valamint a 2017.
március 4-én megrendezésre kerülő VI. Nemzetközi Halászbálon – az alapítvány szervezésében -, melynek
fővédnöke Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Szonda István intézményvezető kérelmére a 453/2016.
(IX. 29.) Gye. Kt határozatában döntött arról, hogy megvásárolja a Körösi Halász Szövetkezet tulajdonában lévő
Petrás Kálmán makett gyűjteményt. Ugyanebben a határozatban a Képviselő-testület a megvásárolt
makettgyűjtemény kezelését átadta a Szent Antal Népház részére, a makettgyűjtemény a Bárka Halászati
Látogatóközpontban került kiállításra. Az adásvételi szerződés 2016. november 23-án megkötésre került valamint a
gyűjtemény az önkormányzat eszköznyilvántartásába felvezetésre került.
Az Alapítvány Dr. Szonda Istvánt – előzetes egyeztetés követően – kérte fel szakmai együttműködésre.
A kiállított anyagért teljes felelősséget vállalnak. Ezt a gyűjteményt már több rendezvényen bemutatták, vállalják az
anyag szállítását, kiállítását, szakmai irányítás mellett.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a gyűjtemény a Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány részére
2017. március 1-31-ig történő kiállításhoz.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Halászati makett gyűjtemény kiállítása Szarvason"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő halászati makett
gyűjtemény 2017. március 1. napjától 2017. március 31. napjáig kiállításra kerüljön a Víz-Hal-Ember Közhasznú
Alapítvány szervezésében megvalósuló programokon.
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Szonda István intézményvezetőt a letéti szerződés megkötésére, szükséges
nyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Start közmunka mintaprogramok 2017-2018. évi tervezete
Varjú Róbert
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kidolgozta a Start közmunka mintaprogramok 2017.-2018. évi tervezetét,
melyet a Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszer (rövidítve: Ktk.) elektronikus rendszerébe feltöltött. A Járási
Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége a feltöltött tervezet jelenleg vizsgálja, ellenőrzi.
A programelemekhez kapcsolódó létszám 301 főről 267 fő-re változik, melynek kapcsán változtak a programokhoz
kapcsolódó bérköltségek, beruházási-dologi költségek is. A mintaprogramok mellett a jelenleg futó huzamosabb
idejű programok (útőr (5 fő), hagyományos közmunka (20 fő), általános karbantartó (10 fő), valamint tanfolyamos
programok (52 fő) 2017. évi március 1.-i foglalkoztatásiról még nincs információnk.
A tényleges foglalkoztatási kereteket a hatósági szerződések fogják véglegesen rögzíteni. A kistérségi startmunka
programok 2017.-2018. évben 7 mintaprogramból fognak állni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

helyi sajátosság
mezőgazdaság
közút
belvíz
bio-és megújuló energia felhasználás,
földút
hulladék

Az összes mintaprogram 2017.03.02. és 2018.02.28. közötti időszakra vonatkozik.
A mintaprogramok esetében a fajlagos költségek a változó támogatási intenzitás mellett 100.000.- Ft/fő/hó fölött
lettek tervezve a kiírásnak megfelelően, valamint elmondható, hogy a költségadatok számításánál egy nagyon
minimális mértékű 1 % alatti közfoglalkoztatási béremeléssel lehetett számolni.
1.

Helyi sajátosság mintaprogram

A 2015-ben indított helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás programunkat 2016.-ot követően 2017 évben 30 fő
foglalkoztatásával kívánjuk megvalósítani - 26 fő segédmunkás, 3 fő kiemelt brigádvezető, és 1 fő adminisztrátor. A
2017-es évben a közfoglalkoztatottakkal az alábbi feladatokat kívánjuk megvalósítani:
Az asztalos műhely további fejlesztésével a virágládák, hirdetőtáblák, padok, kiülők mellett már útbaigazító táblákat,
nyílászárókat is szeretnénk készíteni. A nyílászárókat Önkormányzati tulajdonú épületek felújításánál használnánk
fel. Utcai szeméttárolók további készítése, a tisztább környezetért, mindenképp szükséges. Gyártanánk még
raklapokat különböző anyagok, (térkövek, csövek, stb.) tárolásának, mozgatásának megkönnyítése céljából.
Mindezek mellett 15 db mobil árusító faház elkészítését is tervezzük, melyet az adventi vásárokon, fesztiválokon fel
tudnánk állítani, a közfoglalkoztatásban előállított termékek árusítására. A program keretében játszóterek
felújítását, festését is tervezzük, valamint a Hantoskerti holtág partján lévő sétány szélén lévő rézsű rendezését is
meg szeretnénk oldani. A rézsűn egy fapados, virágládákkal díszített, teraszos kialakítású pihenőhely kerülne
kialakításra. További fejlesztés lenne a város korcsolyázó tavaként ismert Besenyszegi tó szélén egy olyan
keményfás ülőkés partfal kialakítása 120 méter hosszan, ami a védőfunkciója mellett lehetővé tenné a sportolók
pihenését is. Az asztalos műhelyünkben iskoláknak, közintézményeknek, bútorok elkészítését is tervezzük. A
programban továbbra is szeretnénk a Hármas Körös folyó partján lévő túraútvonalat takarítani, tisztán tartani,
turisztikai szempontból élvezhetőbbé tenni táblákkal, pihenőhelyek kialakításával. Az időjárástól függően az évi
legalább háromszori tisztítása elengedhetetlen. Továbbá a mezőgazdasági területünkön megtermelt cirokból
seprűkötés folytatását is tervezzük, mely révén a hagyományos közmunka programban felhasznált seprűk
beszerzését, és különböző intézmények seprű igényét ki tudjuk elégíteni, így gazdaságosabbá válik programunk,
valamint a fölös mennyiséget értékesíteni kívánjuk. A programban szereplő tárgyak elkészítésével összességében
több milliós összeget takarítunk meg az Önkormányzatnak, valamint néhány tárgy (virágláda, kiülő) eladásával az
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elmúlt évekhez hasonlóan árbevételt is tervezünk. A mintaprogramhoz tartozó közvetlen költségekre nyújtott
támogatás összesen Nettó 20.694.013.-Ft, a kötelező önerő pedig Nettó 1.034.694.-Ft.
2.

Mezőgazdasági mintaprogram

A program célja, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a lent szereplő tevékenységek segítségével a tartósan
munkanélküli lakosság egy részét visszavezessük a munka világába, valamint munkájuk révén egy jól működő
értéket teremtő, önfenntartó programot valósítsunk meg. Ebben az évben 81 fő -t, ebből 70 fő segédmunkást 2 fő
adminisztrátort, 4 fő brigádvezető, 4 fő gépkezelő, valamint 1 fő kiemelt brigádvezető foglalkoztatását tervezzük a
programon keresztül. Fontosnak tartjuk szakemberek bevonását, hogy szakszerűen tudják ellátni a feladatokat.
Növénytermesztésben a 2017-2018.-as mintaprogramban 74,97 ha termőföldet kívánunk bevonni. A bevont
területeken belül 4,23 ha kender vetését tervezzük, magtermesztés céljából, a kender szárát pedig felaprítva
szeretnénk hasznosítani. Az elmúlt év sikeres cirok termesztése révén a seprűcirok vetésterületét 2,13 ha-on
terveznénk, és továbbra is a seprűkötés révén, az önellátáson felül az értékesítés a cél. A sikeres homoktövis
termesztés terén nagyot szeretnénk előrelépni, ugyanis a korábbi 0,7 ha helyett 5,71 ha-on tervezünk
homoktövissel foglalkozni. Jól működött, és eredményes volt a körömvirág termesztése is, így tovább szeretnénk 0,6
ha-on termeszteni. A fennmaradó területeken 31,5 ha-on kukoricát, 23,8 ha-on búzát, 4.35 ha-on napraforgó vetését
tervezzük. A megtermelt takarmánnyal ellátnánk a programon belül működtetendő állattartó telepet, valamint a fölös
takarmány értékesítése révén képződött árbevétel a közfoglalkoztatásban felmerülő egyéb költségek fedezetéül
szolgálhat. Az állattartó telep működtetését továbbra is a program keretében tervezzük. A birkatartás tekintetében a
kosok leváltása mindenképp szükséges a beltenyészet elkerülése végett. Az állattartótelep működését tekintve az
elmúlt években nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így a telep működtetése a későbbiekben
megkérdőjelezhető. Ennek megfelelően 2017.-ben csökkenteni fogjuk az anyabirkák számát is. A mezőgazdasági
mintaprogramban végzett tevékenységek közül azokra kívánjuk fektetni a hangsúlyt, melyek nagyobb jövedelmet
biztosítanak, önfenntartóbbak. A korábban közel 3 ha-on telepített gyümölcsöst továbbra is fenntartjuk, folyamatos
gondozásuk szükséges, fejlesztésük a 1-2 év múlva lehetséges. A programban működtetett kertészetben egynyárikétnyári virágok előállítását terveztük meg, melyeket továbbra is városunk köztereinek virágágyásaiba helyeznénk ki.
Ezen a területen tovább növelnénk a palánták számát, 80.000 db palánta előállítását tervezzük, a megtermelt
virágok egy részét értékesítenénk is. A program keretében tervezzünk a legnagyobb árbevételt (több mint.
10.000.000.-Ft), de jelentős megtakarítással is számítani kell. A mintaprogramhoz tartozó közvetlen költségekre
nyújtott támogatás összesen Nettó 62.836.890.-Ft, a kötelező önerő pedig Nettó 7.912.794.-Ft.
3.

Közút mintaprogram

2017. márciusában 37 fővel indítanánk a programot, melyből 31 segédmunkással, 4 fő brigádvezetővel és 2 fő
adminisztrátorral tervezzük a programot. A mintaprogram 2016-ban is sikeresen működött, így folytatása
mindenképp indokolt. Fő célunk, és feladatunk a program keretében továbbra is járdák építése, parkolók felújítása,
mely hasznos a település számára, és igazodik a helyi igényekhez. A program indokoltsága, hogy a város járdáinak
állapota egyes utcákban még nem megfelelő, vannak olyan szakaszok, melyek felújítása egészében indokolt.
Továbbá a város önkormányzati útjainak széle sok helyen töredezett, és nem rendelkezik padkával, másrészt még
mindig kevés az utak mentén a jó állapotú parkoló, amely gondot okoz a városban lakók, és az ide érkezők számára
is. Ezeken a problémákon próbálunk a programmal továbbra is segíteni, hogy biztonságosabbá, váljon a közlekedés
városunkban. Fontosnak tartjuk a tavalyi évhez hasonlóan a hibás, töredezett járdalapok cseréjét. A program
keretében további 300 méter új járdaszakasz létesítését tervezzük, valamint a parkolási lehetőséget jelentősen
javítanánk, 2000 m2 parkolót újítanánk fel. A parkolók, járdák építésénél egyes helyeken továbbra is használnánk a
program keretében gyártott térköveket. A fürdőhöz vezető rossz járdaszakasz teljesen megújulna a program
keretében, de új járda létesülne az Ipartelepi úton, valamint a Csókási (gépkocsilejáró) járdaszakaszon is. A 2016 évi
sikeres parkolóépítések révén a Fürdőnél, a Hősök úton, a Földhivatal előtt a Kossuth úton, a Fűzfás zugi lejárónál,
és a Vásártéri ltp.-en is újítanánk fel parkolókat. A lakótelepeken lévő szeméttárolók ajzatát is szeretnénk leburkolni.
Ezzel hozzájárulunk a város fejlődéséhez, és a biztonságosabb közlekedéshez. A városnak költséget takarítunk
meg, mivel a közmunkaprogram keretén belül történik a fejlesztés. A program keretén belül tervezünk beszerezni
egy vésőgépet is, melynek segítségével a törmelékes szakaszok felbontása könnyebbé válna. A programban
szereplő üzemanyag mennyiség a betonkeverő gépek működtetéséhez szükséges aggregátorok működését
szolgálja. A programban árbevételt nem tervezünk, viszont a megépítendő járdák, parkolófelújítások révén, az
Önkormányzat a mezőgazdasági programban tervezett bevételhez hasonló megtakarítást érhet el. A
mintaprogramhoz tartozó közvetlen költségekre nyújtott támogatás összesen Nettó 8.977.913.-Ft, a kötelező önerő
pedig Nettó 533.822.-Ft.
4.

Belvíz mintaprogram

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2011-es évben indította először a Start munkaprogram keretében belvíz
elvezetési programját, majd ez folytatásra került 2012-2016-ban is, és folytatását tervezzük 2017-ben is. A program
keretében az Önkormányzat tulajdonában lévő kül- és belterületi belvízelvezető csatornák karbantartása,
cserjézése, és iszapeltávolítása, átereszek kitakarítása, lejtésviszonyok felülvizsgálata, csatornák mélyítése az
elsődleges feladat. 2017. március-tól 53 fővel, ebből 48 fő segédmunkással, 4 fő brigádvezetővel és 1 fő
adminisztátorral indítanánk újra a programot. Munkafolyamatok például a nyílt csapadékelvezető csatorna tisztítása,
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meder-, és lejtésviszonyok rendezése, átereszek kotrása- földkiemelés annak elhordása, árokmélyítés, záportározók
felülvizsgálata, szükség esetén azok rekonstrukciója. Csatornák körüli cserjézés, a szabad lefolyás biztosítása
érdekében, zárt csapadékelvezető csatornák kimosása. A dolgozók 5 brigádra lennének szétosztva. Egy brigád egy
nap átlagosan 55 fm-nyi csatornaszakaszt, és annak környékét tudja kitakarítani, felújítani. A program folytatását a
korábbi években elvégzett takarítási munkálatoknak köszönhetően a jól működő csatornahálózat fenntartása
indokolja. A fenntartással kapcsolatos folyamatos munkavégzés mindenképp szükséges, mivel a város
csatornahálózata rendkívül nagy. A program célja, hogy a városban egy jól működő csatornahálózat legyen, mellyel
a város belvízveszélyesztetettsége minimálisra csökkenthető. A brigádok tevékenységei a téli időszakban
cserjézéssel, illetve az ártér tisztántartásával egészül ki. Az így kidolgozott nyersanyagot részben fűtőanyagként
hasznosítanánk, részben a zöldhulladék lerakóban komposztálnánk. A fóliában használt vegyes tüzelésű
kazánjainkhoz kitűnő energiaforrásként tudjuk hasznosítani, így olcsóbb a fenntarthatósága, mintha vásárolni kellene
a tüzelőanyagot. 1db Stihl aljnövényzettisztító (200.000Ft) beszerzése is fontos, a legtöbbet használt eszköz a
programban a kaszálástól a parlagfűírtásig, és a csatornatisztításnál is nélkülözhetetlen. Így a településen nehezen
megközelíthető házakat, és kisebb udvarokat biztonságban tudhatjuk, és költséget tudunk csökkenteni a városnak a
megelőzéssel. A program keretében árbevétellel nem számolhatunk, viszont a program keretében felhasznált
anyagok beépítésével, az elvégzett munkálatokkal, több milliós megtakarítást érhet el az Önkormányzat. A
mintaprogramhoz tartozó közvetlen költségekre nyújtott támogatás összesen Nettó 14.132.942.-Ft, a kötelező önerő
pedig Nettó 1.226.632.-Ft.
5.

Bio-mintaprogram

Ezen programot mintaprogramként indítottuk el 2016-ban. A város kül- és belterület tisztítása során történő
cserjézési, és egyéb takarítás során keletkezett, valamint más programokban kitermelt faanyag - gallyak nyesedék feldolgozására folytatnánk a programot a kitermelt nyersanyagból pedig értékesíthető fűtőanyagot állítanánk elő. A
város környezetében húzódó Hármas-Körös árterében rengeteg a gyalogakác cserje, melynek kitermelésére a város
engedéllyel rendelkezik. A programba illeszkedne az érintett terület kitakarítása is, melynek révén rengeteg
nyersanyaghoz jutnánk, melynek feldolgozásával biztosítható lenne önkormányzati épületek, valamint a fóliasátrak
fűtése. A tavalyi programban létesített tárolószín lehetőséget nyújt a darálék tárolására is. Az előző évben a program
keretében egy darálógépet szereztünk be, így a program fejlesztéseként idén egy brikettáló gépet szeretnénk
vásárolni, mellyel a darálékot tömörítve tudnánk felhasználni, valamit értékesíteni. Az értékesítés révén a tavalyi
évhez hasonlóan, a bevételt a programelem továbbfejlesztésére, és működtetésére használnánk fel. A darálék
értékesítése nem torzítaná a piacot, mivel ilyen terméket a városban nem forgalmaznak. A programban képződik
árbevétel, viszont a jelentősebb a megtakarítás nagysága. A mintaprogramhoz tartozó közvetlen költségekre
nyújtott támogatás összesen Nettó 5.577.394.-Ft, a kötelező önerő pedig Nettó 193.996.-Ft.
6.

Mezőgazdasági földút

A program 2011. évi indítása óta, ebben a projektben beszerzésre került gépeknek köszönhetően a 2017.-es évben
is könnyebben el tudja látni Önkormányzatunk a mezőgazdasági utak karbantartásához fűződő feladatait. Idén 14
fővel folytatnánk a problémásabb külterületi szakaszok karbantartását. Továbbá vásárolni szeretnénk 2 db Ms 261
Sthil láncfűrészt (220.000.-Ft/db), mivel az utóbbi években a meglévőkből kettő tönkre ment. A cserjék, bozótok a
csatornákban lévő víz lefolyását gátolják, és mivel ezen területek elég belvizesek a csapadékos időszakban, így
tisztításuk elengedhetetlen. Célunk a földútszakaszok helyreállítása a csapadékos időszakokat követően. A kidőlt,
vastag száraz fákból, és összegyűjtött nyesedékből, a bio programon keresztül elő tudnánk állítani telephelyeink, és
fólia sátraink fűtésére szolgáló tüzelőanyagot a téli időszakra, így költséget tudunk megtakarítani. Árbevétel a
program keretében nem keletkezik, viszont a megtakarítás jelentős. A program célja a város földútjain a járhatóság
biztosítása. A program folytatását, a végzett tevékenységek folyamatosságát a város rendkívül nagy külterülete
indokolja, melyhez rendkívül hosszú földúthálózat tartozik. A mintaprogramhoz tartozó közvetlen
költségekre nyújtott támogatás összege összesen Nettó 3.503.407.-Ft, a kötelező önerő pedig 0 Ft.
7.

Illegális hulladék

2011. évi program indítása óta, ebben a projektben beszerzésre került gépeknek, eszközöknek köszönhetően az
Önkormányzat évről évre könnyebben el tudja végezni az illegális hulladéklerakók megszüntetését a város kül és
belterületén. Az idén 32 fővel - ebből 3 fő adminisztrátor, 26 fő segédmunkás, 4 fő brigádvezetővel folytatnánk a
hulladékgyűjtést. Az elmúlt években nagyon sok illegális lerakó megszüntetésre került sor, bár még mindig vannak
olyan területek, ahol sajnos újratermelődik a szemét, ez indokolja a program további működtetését. Ezen területek
megtisztításához szükséges 200 csomag szemetes zsák, továbbá egyéb, a programban szereplő védőeszközök. A
program célja, hogy szinte teljes egészében felszámolásra kerüljenek a lerakók, és ezzel egy gondozott, tiszta város
legyen Gyomaendrőd. Az utak mellett található illegális szemét lerakóhelyek megszüntetése is feladatunk, valamint
a mindennapokban a kerékpárutak mellett eldobált, elhagyott szórt szemét összegyűjtése, elszállítása is. A
programban árbevétel nem képződik, viszont jelentős megtakarítást érhet el az Önkormányzat 2017-ben is a
program megvalósulása esetén, hiszen a termelt szemét összegyűjtése, elszállítása, összességében jelentős
összegbe kerül. A mintaprogramhoz tartozó közvetlen költségekre nyújtott támogatás összege Nettó 7.271.541.-Ft, a
kötelező önerő pedig 375.306.-Ft.
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Összességében az Önkormányzat a mintaprogramok segítségével egy értékteremtő, az önfenntarthatóság irányába
mutató közfoglalkoztatási programot tervezett meg, mely jelentős bevételt, vagy megtakarítást eredményez az
Önkormányzatnak a közfoglalkoztatottak foglalkoztatása révén. A mintaprogramokhoz a közvetlen költségekre
nyújtott támogatás a tervezet szerint Nettó 122.994.100.-Ft, a kötelező önerő pedig Nettó 11.277.244.-Ft. Továbbá a
bérköltség az összes mintaprogram esetében 100%-ban finanszírozott.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"A tevezet elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Mezőgazdasági ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Start közmunka mintaprogramok 2017.-2018.
évi tervezetét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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