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I. Előzmények
A Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testiilete
42Il20|3.(XI.20.) szám,hhatźttozatával űgy dĺintött, hogy Z}I{.januaľ 01-tól az ,,Ószitőzsa,,
Gondozó Szolgálatot (székhelye: 1089 Budapest, orczy tlt 4|.) az áI|alllhaztaľtásról szóló
20|I. évi CXCV. törvény 1 1. $-a aIapjźn beolvadással egyesíti a Jőzsefvárosi Családsegítő és
Gyeľmekjóléti Központtal (székhelye: 1081 Budapest, Népszínház u. 22.), az t$ egyesített
intézmény fll4.januríľ 01. napjától Józsefuĺíľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Köz-
pont néven mfüödteti tovább (székhelye: 108l Budapest, Népszílftiázu.22)

Előterj esztő : Sántha Péterné alpolgármesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. december 04. | .......... '. sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Józsefválľosi Szociális Szotgáltató és Gyermekjólétĺ Központ alap-
dokumentumainak elfo gadásáľa

A napirendet nyílt ülésen kell tĺáľgyalni, a hataĺozat e|fogadásáůloz minősített szavazattobb-
ség szükséges.
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II. A beteľjesztés indoka
A Képviselő-testĺĺlet 42Il20|3. (XI.20) száműhatározatában felkérte a Jőzsefvtxosi Család-
segítő és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: JCsGyK) intézményvezetojét, hogy a Jó-
zsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szewezeti és működési szabtiyza-
tát - költségvetési többlet forrásigényével együtt -' szakmai progľamját és a munkamegosztás
és felelősségvállalás rendjét rogzító megállapodását terjessze be a Képviselő-testtilet elé a
2013. december havi első ľendes tilésére.

III. Tényállási adatok
Az ,,oszirőzsa'' Gondoző Szolgá|at és a Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont
2O|4, januát 01. napjától egyesítésľe keľĹil az ,,oszirőzsď' Gondozó Szolgálat beolvadásával.
Az intézmények egyesítése kovetkęztében a jogutód intézmény alapdokumentumait (Szerve-
zeti és Múkĺjdési Szabźiyzat, Szakmai Progľam, Munkamegosztás és felelősségvállalás rend-

j ét r ö gzítő me gáll apo dás) módo sítani sztiksé ges.

A Szeľvezeti és Mfüödési Szabályzatban átvezetésre keriiltek az intézmény a|apitő okiratában
bekövetkezett változások:

- telephelyek,
- a költségvetési szęw á|ta| ellátott kĺizfeladatok,
- a költségvetési szerv alaptevékenysége,
- a feladatokat ellátó munkakörĺjk felsoľolásával és feladatuk szabá|yozttsával.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és miiködésiik
feltételeiľől szóló Il2000. (I. 7) SzCsM rendelet ľendelkezései szerint, ha ahźzĺ segítségnýj-
tás, a családsegítés, a je|zőrendszeľes hĺŁi segítségnyújtás, a közösségi ellátások, atámogató
szo|gźitatás, az utcai szociális munka, illetve a nappa|i ellátás más alapszolgáltatásokkal
egyutt vagy bentlakásos intézmény keľetében kerül megszeÍvezésľe, biztosítani kell e szolgá|-
tatá sok önálló szakmai egysé gk ént tiirténő m Ĺĺktjdtetését.

A JCsGyK,2014. januĺĺľ 01. napjától Józsefvarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti
Központ (JSzSzGyK) ĺinálló szakmai egységei az a|élbbiak:

- Gyeľmekjóléti Központ, feladatai: - gyermekjóléti szolgáltatás,

. Családsegítő Központ, feladatai :

- utcai, lakótelepi szociális munka,
- kapcsolattaľtási ügyelet,
- kőrházi szociáli s munka.
- családsegítés,
- adó s ságkezelé.si szolg tt|tatás,

- szociális étkeztetés, melynek foľmája
népkonyha,

- Gyermekek Atmeneti otthona, feladatai: - gyeľmekek átmeneti otthona,
. kĺízislakások családok átmeneti otthona

cé|1źtra.

- LÉLEK _ Progľam, felađatai: - LÉLEK-Pont,
- LELEK HázL

Családos Kclzösségi Szálláshely,
- I,ÉrBr szá||ás.

-Hźlzi segítségnyújtás és Szociális étkeĺetés, feladatai: - házi segítségnýjtás,
- étkeztetés

kivételével).
- időskoruak nappali e||átźsa,
- éľtelmi fogyatékosok nappali e||átása,
- szenvedélybetegek nappali ellátása'

$\

- Nappali Ellátás, feladatai:

(népkonyha



- Időskoľúak Atmeneti otthoną feladatai: - időskoruak gondozőhtua,

_GazdaságiSzervezet,feladatai:-aĺs'Szť;lĺ"#*äi-'':Ľil}ŤT:iff#ť.
- a Józsefuiáĺosi Egyesített Bcjlcsődék gazdasági-

pénzugyi feladatok.

A Szeľvezeti és Miĺködési Szabályzat egységesítése az Avr. előíľásainak ťrgyelembevételévęl
történt. Az intézmények Szakmai Programja is egyesítésľe került, melyben az intézmény cél-
ja, afe|aďatok (kĺltelező és tjnként vállalt), a telephelyek, a szakmai munkát meghatźrozó jog-
szabtiy ok kiegészítése megtörtént.

A Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ, mint tjnállóan mfüödő és gazdálkodó
költségvetési szeľv Gazdasági Szervezete - szahnai egysége - |źúja e| apénzugyí és gazdasági
feladatokat a Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ, az ,,oszirőzsa,, Gondozó
Szolgálat és a Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék tekintetében, a Munkamegosztás és felelős-
ségvállalĺís ľendjét rigzítő megállapodás a|apján. A megállapodásból 2014. december 31. napi
hatállyal tĺjľlésľe kertiltek az ,,oszitőzsď' Gondoző Szo|gźiat gazdasági és pénztigyi feladatai-
nak ellátásá t a v onatkozó részek.

IV. A diintés tartalmának ľészletes ismertetése
Jelen előteľjesztésben ismertętettek a|apjźn aZ\I4.januaľ 01. napjától egyesített intézmény-
ként műkĺidő Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ Szervezeti és Mú-
ködési Szabćiyzata Szakmai pĺogramja, gazdaságí ós pónzügyi feladatok tekintetében a
Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rogzitó megállapodás módosítását javasolom
elfogadni az előterjesztés I-3. szźtlĺlímellékleteiben foglalt taľtalommaI.

A Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és az,,oszirőzsa,, Gondozó Szolgálat
egyesítésével létľejövő Józsefuĺárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti K<izpont esetében
az eĺgeđé|yezeIĹálláshelyek szźtmavźl|tozat|an (87+90) , avezetői szintek és avezetok szźrna
nem növekszik. A Józsefuĺíĺosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kĺlzpont magasabb vezetói
továbbra is megmaradnak, az tĄ szalłrlai egységek vezetői jelenleg is vezető beosztásban
vannak.

V. A dtintós céljao pénzügyi batása
A Szervezeti és Mfüödési Szabá|yzat, a Szakmai programja, illetve a Munkamegosztás és
felelősségvźt|Ia|ás rendjét ňgzitő megállapodás módosításapétuigyi fedezetet nem igényel.
A szeryezeti és mfüĺjdési szabályzat e|fogadása költségvetési többlet forrásigéný nem igé-
nyel.

VI. Jogszabályi köľnyezet
A Magyaľországhe|yi tinkormányzatairőI sző|ő 2011. évi CL)C(XIX. torvény (a továbbiak-
ban: Mĺifu) 23. $ (5) bekezdés 1 1. pontjában foglaltak szerint a kerĹileti önkoľmanyzat fe|ada-
ta kül<lnĺisen a szociális, gyermekj őLéti szo|gáltatásokľól és ellátásokľól való gonđoskodás.

Az á||anháztartásrőI sző|ő 2OIl. CXCV. tĺiľvény (łĺt.) l1. $ (1) bekezdése szeľint az aLapítő
szerv jogosult a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül megsztintetni, a (2) be-
kezdés szeľint a költségvetési szęrv általanos jogutódlással töľténő megsztintetése átalakítással
töľténhet. Az áta|akitás lehet egyesítés vagy külĺinválás. Az egyesítés lehet beolvadás vagy
cisszeolvadás. A (3) bekezdés szerint a beolvadás esetén a beolvadó kĺĺltségvetési szerv meg-
szűnik, jogutódja az źńvevő költségvetési szeľv.

Az ĺłht.10. $ (5) bekezdése a|apjana kĺiltségvetési szeľv fe|adataiellátásának ľészletes belső
rendjét és módját szeruezeti és miikodési szabáIyzat á||apitja meg. A költségvetési szerv
SzMSz-ének taľtalmi elemeit az Avr.13. $ (1) bekezdése szabá|yozza.



Az íntézmény szakmai pľogramj ának tartalmi követelményeit a személyes gondoskodást
nyujtó szociális intézmények szakmai feladatairól és műköđésĺik feltételeiről szóló 112000.

(I.07.) SzCsM ľendelet, illetve a szeméIyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyeľmekvé-
delmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mrĺkcidéstik feltétęleiről szóIó
1 5/1 998. (IV.30.) NM rendel et szabźiyozza.

A Budapest Főváľos VIII. keľület Jőzsefvárosi Önkormźnyzat a Képviselő-testĹilet és Szeľvei
Szqvezeti és Működésí Szabá|yzatáróI szć.ĺő f5l20I3, (v.f7.) önkormanyzati rendelet 21. $

(1) bekezdés h) pontja értelmében a Képviselő-testtilet elé előteľjesztést tehet az onkormrány.
zat áIta| alapított költségvetési szerv vezetoje.

Az Avr.10. s (5) bekezdésén alapul, mely szerint az azonos irányitő szerv irányítźsa a|á taľtozó költ-
ségvetési szervek esetén a munkamegosztási megállapodást azirźnyitő szew hagyja jővá,

A Képviselő-testület hatáskĺjľe a Magyarország he|yi önkormányzataítől szőIő 20| 1. évi
CLX)O(X. törvény 42, s 1. pondában, valamint az Aht.9. $ (1) bekezdés a) pontján foglalta-
kon alapul.

Kéľem az a|á.ůbi határ ozati j avas lat elfo gadás át.

H,łrÁnozĺ'u JAvAsLAT

ĺ\ Képviselő-testiilęt úgy dönt, hogy

1) jóvahagyja a lőzsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont Szewezeti
és Mfüĺjdési Szabá|yzatźú, Sza|<rĺlai Progľaĺnj.át és a Munkamegosztás és felelősség-
vállalás ľendjét rogzíto megállapodást az előteľjesztés 1- 3. sz. mellékletébęn foglaltak
szerinti taľtalomma| 20I 4. j anuáľ 1 -j ei hatállyal.

Felelős : polgĺĺľmester
Hatariđő : 20 I 3 . đecembeľ 04.

2) felhata|mazza apo\gármesteľt a hatźrozat 1. pontjában meghatátozott đokumenfumok
a|áításfua,

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. december 20'

A diĺntés végľehajtá sát végző szewezetíegység: Humánszol gá|tatásiÜgyosztály Human-
kapcsolati lľoda, Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője

Budafest, 2013. november 27.

.LJ#*Pé.#
alpolgáľmester

Ttirvényességi ellenőľzés :
Riman Edina

jegyző
nevében és megbízásából :

t ,,t,u-l,- €*,97. 
dľ. vĺeszar Erika /

aljegyző 
(a 

,/
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A Józsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekj ő|étiKözpont (JSzSzGyIQ
szerv ezeti egységei' szolgált atásai

Gyermekjĺíléti Központ (1089 Budapest, Kőris u. 35.)
Családsegítő Kiizpont ( 1 0 8 1 Budapest, Népszínház u. 22.)
- Népkonyha (1086 Budapest, Magdolna u. 43.)
- Intenzív Csalddmegtartó SzolglÍltatds (I08I Budapest, Népszínház u.2f .)

Gyermekek Átmeneti otthona (1088 Budapest, Szentkirályi u. 15. I.4.)
- Krízíslakdsok

- 1089 Budapest, Sarkany u. 14. fsz.l .

. 1083 Budapest, Illés u. 18. fsz.8.
- 1086 Budapest, Kaĺácsony S.u.22.I.22.
- 1089 Budapest, Kőris u.4lal.9.

r,rr,nx-pľogľam
- LELEK-Pont iroda (1084 Budapest, Déri Miksa u. 3. fsz. .)

- ĺĺĺrr-ruĺz(l086 Budapest, Koszorú u.4-6.)
- Csaldďos Közösségi Szdllds (1086 Budapest, Szeľdahelyi u. 5.)
- ĺÉĺrlr szúlllÍsok

- 1086 Budapest, Baueľ S. u. 9-1 1' fsz.1.
- 1084 Budapest, József u. 57. fsz.2.
- 1084 Budapest, József u. 59.fsz.4.
- 1081 Budapest, Yay Ađźtmu.4.I.em.22.
- 1081 Budapest, Vay Adám u.6. fsz.9.
- 1084 Budapest, Nagyfuvaĺos u. 26. I.em.21.
- 1089 Budapest, Kőľis u.4lAfsz.I.
- 1089 Budapest, Kőľis u. 11. fsz.13.
- 1082 Budapest, Kisfaludy u. 10-12. I.em.18.
- 1086 Budapest, Llsjzau.34. félemelęt 16.
- 1086 Budapest, Dobozi u.ll.I.em.20.
- 1089 Budapest, Dugonics u. 14. félemelet 1.

- 1089 Budapest, Dugonics u. 16. I.em.l7.
. 1089 Budapest, Ká|vária u. 10/b I.em.18.
- 1089 Budapest, Ká|váriau.26. fsz.9.
- 1086 Budapest, Magdolna u.12. fsz.2.
- 1086 Budapest, Magdolna t. 41. fsz.4.
- 1083 Budapest, Tömő u.f3lb fsz.6.
- 1083 Budapest, Tömő u. 56. fsz.19.
- 1083 Budapest, Ttĺmő u. 60. fsz.I{.

Házi segítségnyr'ijtás és Szociális étkeztetés (1089 Budapest, orczy út 41.)
- Szocidlis étkeztetéstelephelyei

- 1089 Budapest, Delej u. 34. Q.{apraforgó Idősek Klubja)
- 1081 Budapest, II. János Pá| pápatér |7 . (Ciklámen Idősek Klubja)
- 1084 Budapest, Víg u. 18. (Víg otthon Idősek Klubja)
- I08f Budapest, Baross u. 109. (oszikék Idősek Klubja)
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- Napraforgó ldősek Klubja (1089 Budapest, Delej u. 34.)
- Ciklámęn Idősek Klubja (1081 Budapest, II. János Pá|pźlpatér 17.)
- Yĺe otthon Idősek Klubja (1084 Budapest, Víg u. 18.)
- oszikék Idősek Klubja (1082 Budapest, Baľoss u. 109.)

Reménysugáľ Idősek Klubja (1084 Budapest, Mátyás tér 4.)
- Eľtelmi Fogyatékosok Napközi otthona (1082 Budapest, Kisstáció u. 11.)
- Mátyús.Klub (szenvedélybetegek nappali ellátása) (1084 Budapest, }i4átyźs tét

r2.)
Időskoľrĺak Átmeneti Otthona

- Eziistfenyő Gondozóhúz (1087 Budapest, Keľepesi iltZ9la)
- Jelzőľendszeľes házi segítségnyújtás (1087 Budapest, Kerepesi iń29la)

Gazdasági Szervezet (1089 Budapest, Kőris u. 35.)

1. A szolgáltatás célja, feladata

1.1. Gyeľmekióléti Ktizpont

Családok, és gyermekek részére a személyes gondoskodást nffitó ellátást a
,'Gyermekek védęlméľől és a gyrímügyi igazgatásrő|,, sző|ő 1997. évi XXX. törvény
(továbbiakban Gyvt.), valamint ,,a szemé|yes gondoskodást nyĺljtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek feladatairól és műkodésfü
feltételeiről'' sző|ő |5lI998. (IV. 30.) NM rendelęt szerinti szo|gźitatás
megszeľve zésév e|, mfüĺjdtetésével biĺosítj uk.
A gyermekjóléti szolgá|tatás célja, hogy elősegítse a gyeľmek családban töĺténő
nevelkedését, a testi-lelki és érzelmi fejlőđését, mege|őzze, illetve kezelje az ezeket
gátoló tényezőket. Célunk a gyeľmekek egészséges fejlődésének, jólétének, a
családban töľténő nevelkedésének elősegítése, a veszé|yeńetettség megelőzése és a
mráľ kialakult veszélyeńetettség megsziintetése, valamint a gyermek családból
t<jľténő kiemelésének megelőzése, a mát kiemelt gyeľmekek hazajutásźnak
elősegítése, utógondozása.
A gyermekj őIétí alapszolgáltatás olyan, a gyeľmek érdekeit védő speciális személyes
szo|gá|tatźts, amely a szociális munka módszęreinek és eszközeinek fe|haszná|ásával
szolgźija a gyeľmek testi és lelki egészségének, családban t<jrténő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszé|yeztetettségének mege|ozését, a kialakult
veszé|yeztetettség megszüntetését, illetve a csaláđjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.

1. 1. 1. A gyeľmekjólétí alapszolgdltatús feladata

] . ]. ].1. A gyermek testi, lelki egészségéneh csaĺddban ttirténő nevelésĺének elősegítése
érdekében

a gyermeki jogokľól és a gyermek fejlődését biĺosító támogatásokľól
val ó táj éko ńatás, a támo gatźĺso kho z v a|ő ho zzźĄutás s e gíté s e,

a családtervezési, a pszicholőgiai, a nevelési, az egészségügyi a
mentálhigiénés, a jogi, és a káľos szenvedélyek megelőzését cé|ző
tanácsadáshozva|őhozzájutásmegszervezése,esetenkéntbińositása,



a Szociális vtllsághelyzetben Iévő várandós anya támogatása. segítése,
tanácsadás, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető
ellátáshoz v a|ő hozzźĄutás szervezése,
szabadidős programok szervezése,
hivatalos ügyek intézésének segítése.

1.1.],2. A głermekveszélyeztetettségének megelőzése éľdehźben

a veszéIyeztetetÍséget észlelő és jelzo rendszer mfüödtetése' a nem
áIlrami szervezetek. valamint a magĺĺnszeméIyek részvételének
elősegítése a mege|ozo rendszerben,
az adott településen éló gyermekek szociális helyzetének,
veszéIy eńetettségének folyamatos fi gyelemmel kisérése,

szükség esetén új ellátások bevezetésének kezdeményezése a települési
önkoľmányzatnéi,
a veszé|yeztetettséget e|őiđézo okok feltárása és ezek megoldásáľa
javaslat készítése,
a jelzfuendszet tagjaival való együttműködés megszeľvezése,
tevékenységük tisszehangolása,
felkéľésre köľnyezettanulmany készítése,
évente legalább 6 alkalommal szal<nakozi esetmegbeszélések
megszew ezése és lebonyolítása,
éves gyeľmekvédelmi taĺźrcskozás megszeľv ezése.

] ' ].1.3. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

a gyermekkel és családjával végzeÍt szociális munkával a gyermek
pľoblémáinak rendezése, a családban töľténő műk<jđési zavarok
ellensúlyozása,
a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, ktilönösen a vá|ás, a
gyermekelh ely ezés és kapcsolattartás esetében,

az egészségiigyi és a szociális ellátás _ különösen a családsegítő
szo|gźl|tatás _ valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése,

a védelembe vett gyermek gondozás-nevelési tervének elkészítése,
javaslat készítése a gyermek családjából töľténő kiemeléséľe, leendő
gondozási helyre vagy annak me gv áLtoztatźsát a.

].1.]'4. A családjából kiemelt głermekvisszahelyezése érdekében

a családgonđozás biztosítása _ az otthont nffitó ellátást illetve a terĹileti
gyeľmekvé de lmi szakszo|gáltatást v é gzó iĺtézménrryel e gyüttmúkö dve

a család gyermeknevelési koľiilményeinęk megteremtéséhez,
javítésźhoz, a szu|ő és a gyeľmek közötti kapcsolat helyreá|Iításához,
utógondozó szociális munka biĺosítása _ az oíthont nyújtó elltÍást,
illetve a terĹileti gyermekvédelmi szakszoIgáltatást v égzo intézménnyel
e gyĹĺttműködve _ a gyeľmek csa|ádj áb a tĺjrténő visszaill eszkedéséhez.

1.1.2. Szakmai alapelvek a szolgdltatdsÍ tevékenységben

A szociális munkás felelőssége, hogy saját kompetenciájan belül - a tevékenység
szo|gtl|tatő vagy hatósági jellegének megfelelően nýjtson szakmai
szo1gáltatásokat.



A gyermekjóléti családgondozás során végzett szociális munka komplex feladat. A
szociális munkát végzőnek, ismeretekkel kell ľendelkeznie a szociológia,
szociálpolitika, szociá|pszichológia, gyeľmek- és ifiúságvédelem, pszichológia,
źůIamigazgatás, ajog specíális teriiletein. A szociális munka az azt végzó szociális
munkás fe l el ő s sé gé t me ghatár o ző etikai el veken alapul.

Alapelvek
- A gyeľmek éľdekénekszo|gá|ata.
- A család önállóságanak elve, illetve a családban maradás elve.
- A legkisebb kényszer (önkéntesség) elve.
- A személyi és vagyoni érdek biztosítása.

1'.2. CsaládseeítőKiizpont

Családok, és egyének részéte a személyes gondoskodást nyújtó ellátást a szociális
igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. tĺirvény (továbbiakban: Szt.)
57.$ (1) bekezdésének e)' pontja, 64.$-a, szerinti alapszo|gá|tatás megszervezésével,
mfüiidtetésével biztosítjuk.

I.2.1. Csalddsegítés

A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb Wízishe|yzet miatt
segítségľe szoruló személyek, családok szźnlźra az íIyen he|yzethez vezető okok
megelőzése, a |<rizishe|yzet megsziintetése, valamint az é|etvezetési képesség
megőľzése céljából.

Fő feladatai:
általános és speciális segítő szolgáItatźlst nýjtása,
az illetékességi területen élő népesség szociális és mentálhigiénés jólétét
veszéIyeńetőtéĺyezőketfelmérése,azadatokatelemzése,
feltatja a szociális fesztiltségek okait, megelőzéstikľe az egyént, illętve a
k<izĺisséget érintő intęrvenciókat dolgoz ki és alkalmaz,
közremiíködik a családok külső tźtmogatő rendszerének fejlesztésében, a
családokkal kapcsolatban lévő intézmények, táľsadalmi szewezetek, egyesĺiletek
és egyhźlzi szerv ęzętęk tevékenységének összehangolásában,
szakmai háténel tźlmogatja az á||ampolgari kezdeményezéseket, alapítványok,
egyestiletek munkáj át,

mentális és szociális v á|ságkezelés (laízisintervenció),
a szociális, é|etrezetési és mentálhigiénés tanácsadás nýjtása,
az arryagi nehézségekkel küzđők számára a pénzbelí, természetbeni
ellátásokhoz, továbbá a szociális szo|gá|tatźsokhoz való hozzájutźs
megszervezése,
ingyenes tanácsadó szo|gáltatás nýjtása fiogi, pszichológiai, életvezetési),
közösségfej|esztő, valamint egyéni és csopoľtos terápiás progľamokat
szewezése,
a családokon belüli kapcsolateľősítést szolgá|ő k<izĺĺsségépító, családteľápiás'
konfliktuskeze|o, mediációs pľogľamok és szolgáltatások, valamint a nehéz
élethelyzetben élő c sal ádokat se gíto szolgá|tatások szervezé se,



családgondozással elősegíti a családban jelentkező műkĺjdési zavarok, illetve
konfl iktusok megoldását,
a taľtós munkanélkĹiliek, a ťlata| munkanélküliek, az ađőssćlglerhekkęl és
lakhatási pľoblémákkal kuzdők, a fogyatékossággal éIok, a kľónikus betegek, a
szenvedélybetegek, a pszichitttriai betegek, a kábítószer-problémával kizdők,
illetve egyéb szociálisan ľászorult személyek és családtagjaik részéľe tanácsadás
nffitása,
a:Ĺ aktív koľú nenr foglalkozĺ.atott rerrtlszeľęs szociális segélyezettekkel
kapcsolatos együttműködési kĺjtelezettségekből fakadó pľogľamok szewezése,
egyiittműködik a Gyermekjóléti K<izponttal, a Humánszolgá|tatási lľodával, és a
szociáli s rendeletben előírtak a|apjźn jár e|,

a veszélyeztetettséget észlelő és je|ző rendszer működtetése' a nem á||amí
szeľvek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző
ľendszerben,
az onkormányzat ľendelete a|apjarl részt vesz az adósságkezelési szolgáltatás
megvalósításábaĺ.

Hangsúlyos szeľepet kap az egyéni sziikségletekhez, k<jrĹilményekhe z a|ka|mazkodő
ellátás.

1.2.2. Adóssúgkezelésí szolgdltatús

A szolgtůtatás azoknak a lakhatással összefuggésben eladósođott, szociálisan
rászorulő családoknak kívan segíteni, akik maguk is készek és képesek tartozásuk
részbeni megfizetésére. Az adósságkezelési szolgáItatás esetén a jogosult: egyrészt
adósságkezelési tanácsadásban, másľészt adósságcsökkentési (teľmészetben nyújtott)
tĺĺmo gatásban ľészesülhet.
Az adósságkezelés fo célja az érintettek fizetőképességének helyreállítása, ezért
abban is segítséget kíván nyrijtani, hogy a jĺivőben hogyan keľĹilhetik e| az
eladósodást.

Az Adósságkezelési Csoport felaďata, hogy:
tájékoztassa az adóst az adósságkezelés foľmáiról, feltételeiről, az adós
k<jtelezettségeiľől és azok elmulasztása esetén varható szankciókľól, ezzel
pźxhuzamosan a tanácsadó is tájékozódik a kliensről, a családstrukturźrőI, a
jövedelmi és vagyoni he|yzetről, az adősságba kerülés okairól, a család anyagí
terhelhetőségérőI, anól, hogy milyen támogatásľa jogosult, stb.,

adósságkezelési teľvet állítson ĺjssze a klienssel köztisen, melynek része az
elnyeľhető támogatások és az önĺész összegszerű sziímbavétele, és az
adósságkezelési folyamat időbeli ütemezése, továbbá az,hogy a kliens mikoľ és
milyen móđon tudja nĺivelni saját anyagi forrásait,
a tervbęn rogzített feladatokat nyomon kövesse. A tanácsadó az adósságkezelési
tervben meghatározott gyakorisággal ta|á'Ikozik az igénybe vevővel és
megbeszélik a folyamat során esetlegesen felmenilő nehézségeket,
a sikeľes adósságkezelési folyamat az igénybe vevővel közösen értéke|je az
adósságkezelési folyamat hozadékát és esetleges ĺehézségeit' valamint
osszefoglalj a a tov źlbbi eladósodás elkerĹilését célző megoldásmódokat.
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1.2.3. Szocidlis étkeztetés. Népkonyha

Feladata az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan ľászorultaknak a|ega|ább napi
egyszeri meleg ételIel való ellátása, akik azt önmaguk vagy eltartottjuk részére nem
tudj ák biztosítani' (Adagszám : 320 ťó.)

1.3. Gveľmekek Átmeneti otthona

A családok és gyermekek ľészére a szemé|yes gondoskodást nffitó gyermekjóléti
alapellátást a ,'Gyermekek védeleméről és gyámiigyí igazgatźlsról'' szóló 1997. évi
X)oil. töľvény, a,,szemé|yes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
íntézmények, valamint személyek feladatairól és múktĺdésfü feltételeiről'' szóló
15/1998.(IV.30.) NMm. ľendelet, ,,d gyámhatóságok terĹileti gyermekvédelmi
szakszo|gálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyujtó
szęľvek és személyek által kezelt személyes adatokľól'' szőIő 235l1997.(XI.17.)
Korm. rendelet, valamint ,,d személyes gondoskodást nffitó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások téľítési díjárő| és az igényléstikhĺiz
felhasználhatő bizonyítékokról'' sző|ő 3281201l. (XII.29.) Korm. rendelet szerinti
szo|gá"|tatás mę gs Zervezé sével é s mfü ci dteté s ével b iao sítj uk.

A gyermekek átmeneti otthonának célja, hogy szervesen illeszkedve a kerĹilet
szociális és gyermekvédelmi ľendszerébe, segítséget nffitson a szociálisan,
mentálisan teljesítőképességük hatźrźra sodľódott sztilőknek és gyeľekeknek. A
gyermekvédelmi alapellátás keľetében a gyermekek gondozásźnak, nevelésének
iđőszakos áwźilaIásáva| támogatást nyujt a család átmeneti problémáinak a
megoldásĺához.

- A gyermekek átmeneti otthonábaÍ7 az a családban élő gyeľmek helyezhető el,
akinek az e||átźsa és felügyelete átmenetileg családján belül nem megoldható,
valamint akinęk az e||átásaa család életvezetési nehézségei miatt veszéIyeńetett.

- A gyeľmekek átmeneti otthonĺĺnak az átmeneti gondozás során hozzá kell járulnia
a gyermek testi, éľtelmi, &ze|mi és erkcilcsi fejlődéséhez, jő|étéhez és a családban
történő nevelésének elősegíté séhez.

- A gyermekek átmeneti otthona segítséget nyujt _ a Gyermekjóléti Központtal
egyĹittmfüödve _ a gyęľmęk családjába töľténő visszatéréshez. Tźmogatást nffit a
v eszé|y eńetettség megelőzéséhez, és megszüntet éséhez.

- Az átmeneti gondozásban részesülő gyeľmek teljes kcĺnĺ ellátásľa jogosult,
valamint biĺosítani ke|I számźlra a kapcsolattntźs lehetőségét.

1'.4. Házi seeítséenvúitás és SzociáIis étkeztetés

I.4.1. Hdzi segítségnyújtds

A htrzi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló
életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásan,
l akó környe zetéb en bińo sítj a.

A gondozó szolgálat házi segítségnyújtás keľetében gondoskod1kazo|<tőI az időskorú
személyekľől:
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_ akik otthonukban önmaguk ęIlátásttra saját eľőből nem képesek, és róluk nem
gondoskodnak,

_ azok<rő| az egészségi állapotuk miatttászoruló személyekĺől' akik ezt az ellźĺtási
formát igénylik, illetve bentlakásos elhelyezésre várakoznak.

A szociális gondozók és a táľsadalmi gondozási tiszteletdíjban ľészesülő gondozók
illetve az intézmény minden munkatáľsa (gyógytornász, győgymasszőr, fodtász,
pedikűľös, adminisztľátoľ, technikaí đo|goz,3k) ľeladatuk ellátása soľalr scgítségct
nyújtanak abban, hogy aZ ellátást igénybe vevő ťĺzikai, mentális, szociális
szükséglete saját köľnyezetében, az életkorának, éIetheIyzetének és egészségi
á||apotźnak megfelelően, a meglévő képességeinek fewftartásával, felhasznźiásáva|,
fej lesztésévęl biztosított legyen.
Eztorténhet:
a.) egyéni gonđozás, segítői tevékenység
b.) meleg éte| házhozszá||itása
c.) rehabilitáciő (győgýomász és gyógymasszőr kĺjzľeműködésével )

A házi segítségnyúj ttsba tartozó tevékenység különösen:
Az e||túást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntaľtása.

Egészségtigyi és szociális prevenció, felvilágosítás.
Az oľvos javaslata szeľinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása.

Segítségnýjtás a testi, személyi higiéné megtaľtásában.
A fertőzést, jźĺványt okozó betegségek, fertőző lakókörnyezet ész|e|ése és
jelzése a háziorvos, a kerületi Tisztiorvosi Szolgálat, a Csa|áđtámogatási lroda,
illetve a Gyámhivatal felé.
Kĺjzreműkĺjdés az ellátást igénybe vevő háńartásanak vitelében (különösen
bevásaľlás _ 5 kg - ig, kisebb takarítás az ellátott kĺjzvetlen köľnyezetében,
mosás, mele g étel bizto sít ása, tlizeIó behordása).

Étehele gítés, étkezésben se gítsé gnyúj tás (r e gge|inetés, ebédeltetés).

P as szív mozgatźs, mobilízáIás a gyó gytornás z s e gíts é gév el, i lletve ir áĺy itás źw a|.

S e gítsé gnyúj tás a körny ęzetév e| való kapcsolattartásban.
Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő vészhe|yzet kialakulásanak
megelőzésében,akialakultvészheIyzetelhárításában.
Az e||átást igénybe vevők segítése a sztmvkra sztikséges szociális ęllátásokhoz
valőhozztĄutásban.
A bentlakásos intézményekbe történő jelentkezéskoľ sztikséges elogondozást
v égző személlyel való egytittműkodés.
Együttműkodés az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó
intézményekkel és a házioľvossal.

1.4.2. Szociúlis étkeztetés

Napi egyszeri meleg étel biztosítása azoknak, a keľületi lakosoknak, ak1k azt
életkoruk' egészségi állapotuk vagy szociális helyzetiik miatt önmaguknak, illetve
önmaguknak és eltatottj aik részére taľtósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani.
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1.5. Nappa|i Ellátások

1. 5. l. Szenvedélybetegek nappali ellútása

A szenvedélybetegek nappali intézménye az cjnkéntességľe és a speciális segítő
progľamokľa épülve biztosítja az ellátást igénybe vevők igényei aIapjźn a
felvilágosító, tanácsadő, tźljékoztató, kulturális, szabadidős, programok szervezését
és lebonyolításźt, valamint alacsonyküszöbű és áľtalomcsökkentő szolgźůtatást nffi t
( SZt. 84. $ (1) bekezdés).
A szenvedélybetegek nappali e|Iátása helyben nyújt napkozbeni szo|gá|tatásokat,
szenvedélybetegek részérę. Ezek a szo|gáItatások a kliensek széles kore szźlmfua
elérhetoek, és a szenvedélybetegségbol adódó problémák, egyéni megoldásának
megtaIálását segítik elő.
A szenvedélybetegség hatásfua kialakuló viselkedésbeli és szerhasználati minták
következményeként felmerülő nehézségekben nem csak az azza|' éIő egyének
érintettek, hanem a csa|áđtagsaik, a szfüebb, tágabb környezettik is. Éppen ezért, a
szolgáItatásoknak nem elég csak az egyént megcélozni, hanem a kömyezetében élők
számáta is elérhető ellátásokat kell biztosítani a szenvedélybetegek nappali ellátása
keľetében'
A megelőzés fő szempontja, hogy a szenvedélybeteg fiiggősége ne mélyriljön el. Az
ellátás lényege az egyén szinten tartźsa, illetve az adott állapotából való kibillentése
az absztinencia irányába. Az egyéni szfüségletekĺe a|apozott, hosszabb tźIYí
kĺizösségi léttel, pľogramokkal és egyéni segítői beszélgetésekkel, az é|ętvitel
segítésével, személyiségének fejlesztésével elősegíthető, hogy pozitív vá|tozás
következzęnbe az egyén életében.

1.5.2. Időskorúak nappalí elldtúsa

Az idősęk klubja az otthonukbaĺ é|ó, cinmaguk e||átásáľa ľészben képes időskoruak
számźra kialakított íntézsnény. Az idősek klubjába azaI8. életévét betöltött személy
is felvehető, aki egészségi á||apota miatt szociális és mentális támogatást igényet.
Az idősek klubja a klubtagok részére napi életľitmust biztosítő szociá|is, egészségi és
mentáli s ál l ap otuknak me gfe lelő szolgáItatást nffi t.
A nappali ellátás az ígénybe vevő időskorú személyek egészségi állapotának
megőľzése és javítása, valamint mentális állapotuk életkoruknak megfelelő szinten
tartźsa éľdekében az a|ábbí szoIgźůtatásokat nyújtja:
- szociális étkeztetés keľetében meleg élelem biztosítása, helyben fogyasztással,
- mentális gondozás
- segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében
- életvitelľe vonatkoz ő tanácsadźls, életvezetés segítése
- szabadidős pľogramok szewezése (kártyázás, TV nézés, Video-DVD' újság

előfizetés, tiírsas játékok), az igéĺybevevő mentális és egészségügyi állapotĺának
megfelelően.

Az idősek klubja a szo|gá|tatását nyitott foľmában, az ellźúotti kör és a lakosság által
egyaránt elérhető módon biztosítja. A helyi igényeknek megfelelő közösségi
programokat szeÍve4 valamint helyet biztosít a közösségi szerveződésu
csoportoknak összej ĺivetelekľe, rendezv ények megtartásáľa.
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1. 5. 3. E rtelmí fo gy atékos o k n app alt e lldtds a

Nappali ellátást biztosító intézméĺy az e|Iátást igénybe vevők részére szociális,
egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosítő szoIgáItatást
nyujt.
Az áIlandő és folyamatos segítséget igénylő _ közoktatásból már kikeľült _ felnőtt
koľú, önkiszoIgá|ásra képes, illetve részben képes, fogyatékosságga| élő (értelmi,
halmozottan sérült ós autista) embeľtaľsaink napközbeni gondozása, foglalkoztatása,
a megélhető minél teljesebb élet lehetőségének megteremtése.
AszoIgá|tatásfe|adata: aze|Iátástigénybe vevőtészére szociális' egészségi, mentális
állapotuknak megfelelő napi életritmus biztosítása. A helyi igényeknek megfelelő
közös programok szetvezése, valamint a helyi szervezőđésiĺ kĺjzösségi kiscsopoľtos
programok támogatása.

1.6. Időskoľrĺak Átmeneti Otthona

1.6.l. Időskorúak átmeneti otthona

Szakosított ellátás. A szociális igazgatásről és szociális ellátásolaól szóló 1993. évi
III. tĺirvény alapján:
A Józsefuáľos terĹiletén élő időskoruaknak illetve azoknak a 18. életévfüet bettjltĺjtt
beteg személyeknek nyújt testi, lelki és szellemi gondozást, akik önmagukĺól
betegségtik miatt vagy más okból otthonukban időlegesen effe nem képesek. Az
ellátás átmeneti megoldást kíván nyújtani gondozási szfüségletekľe. Célként
foga|mazőđik meg, hogy az igénybevevó a gondozási időszak lejártft követően ismét
visszakerülhessen, a családjába illetvę amennyiben ez nem lehetséges végleges
elhelyezésľe kerülj ön.

Annak érdekében, hogy a célok megvalósulhassanak, a gondozőház 24 órás
felügyelet mellett biztosít ápolást, gondozást az ellátottak számára.

1.6.2. Jelzőrendszeres hdzí segítségnyújtús

Saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetiik miatt ľászoruló
időskoru, pszichiźtriai beteg, vagy fogyatékos személyek ľészéľę az oná|Iő életvitel
fenntaľtása mellett felmerĹilő Wízishelyzetek elháľítása céljábólnyújtott e||átás.

f . Lz e||átandó célcsopoľt jellemzői

2.1. Gveľmekióléti Központ

A Gyermekjóléti Központ célcsoportja: Budapest Fővaros VIII. KeľĹilet
kozigazgatási terĹileten éIo, veszé|yeztetett gyermekek, családok, akik önkéntesen,
vagy hatósági kötelezéssel igénybe veszik a Központ szolgźitattsait.

Józsefuáros 71.015 fos lakosságában9.627 kiskoru é|. A2012' évi statisztikai adatok
a|apján a gyermekjóléti szolgá|tatás I,435 gyermeket éľintett, ez a keľületben é1ő
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kiskorúak |4,9 oÁ-a. Ez a szám igen jelentősnek mondható, s évről-évre
folyamatosan növekedő tendenciát mutat.

osszesített esetszámok ellátási típus szerint:
- alapellátás: 460 gyeľmek (228 család)
- védelembe vétel: 268 gyermek(I92 család)
- átmeneti nevelés: 670 gyermek (488 család)
- tartós nevelt: 37 gyermek (21 csalácl)

A gyermekjóléti szolgá|tatás szempontjából fontos kiemelni a keľület demográf,rai,
szociális he|yzetébĺ5l elsősorban a nem csak a kertiletre jellemző, általános
vonásokat. Ezek, csak felsorolásszeľiĺen: a családi szętkezet megbomlása, aZ ebből
fakadó nevelési problémák, a gazdasági ellehetetlentilés, ezekhatása a gyermekkoľú
lakosságľa, az ellźtási formák hianyosságai, gyak'ran nem kellő Stľukturáltsága. A
kertiletre jellemző sajátosságok, melyek a Gyermekjóléti Kozpont speciális vá|aszait
igénylik, a keľtileten belül lezajló vandoľlás, az alacsony stáfuszú területek, a
növekvő szociális problémák komplexitása is.

2.2. Családseeítő Kiizpont

A célcsopoľt: Budapest Fővaros VIII. keľületkozigazgatási terĺileten é1ő, szociális és
mentálhigiénés problémákkal küzdő' veszéIyeńetett családok, egyének;
adósságterhekkel és lakhatási gondokkal küzdők és mindazok, akik problémájukkal
az iĺtézsnényhez fordulnak.
A szolgáItatásainkat igénybevevők között sok a szociálisan hátrányos he|yzetú,
elesett, ľokkantnyugdíjas, munkanélkiili, eladósodott, lakhatási problémáva| kizđő,
szenvedélybetegségben érintett, ill. pszichiátľiai betegségekĺe utaló tüneteket mutató.

Jőzsęfváros 71.015 fős lakosságtlban (2012. évi adatok szerint) 61.388 fo 18 év
feletti.
Az igénybevevők körének jellemzőit jól mutatják a 20l2-es év statisztikaí adataĹ
Családsegítést ęz időszakban az e||źtźsi tertileten 3.094 fő vett igénybe, ebből 706 fo
azíj igénybe vevők szźlma.

A 2012. évben a szo|géitatást igénybe vevők hozott problémái (esetek száma) az
a|ábbíak szerint al akultak :

Pľoblématípus Esetszám Megoszlás
("Á)

Anyasi 2040 65
Fo slalkoztatással kapcsolatos 454 15

Eletviteli 283 9
Ugyintézéshez se gítséekérés t37 4
Infoľmációkéľés 103 a

J

Családi-kapcsolati 57 2
Lelki-mentális )z 1

Esészséskárosodás kcivetkezménve I4 I

Gyermeknevelési 4 0
C saládon belüli bántalmazás 2 0
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Eletkori megoszlások (2012. évi statisztikai adatok a|apján):
(nő / feľfi)
( r/3)
(4e7 t 23r)
(s27 t 3r2)
(608 / 38s)
(381 / r43)

-18
18-34
35-49
50-61
62-

4fo
728 fő
839 fő
993 fő
530 fő

2.3. Gvermekek Atmeneti Otthona

A Gyermekek Átmeneti otthonának mfüödési teľülete Budapest Fővaľos VIII.
kerület kozigazgatási teriilete, valamint Belvĺíľos-Lipótváros Budapest Főváros V.
Kęrület onkormanyzatáva| kötött ellátási szerzođés alapjźn egy férőhely, Budapest
Főváros VI. KeľiiletTeÉzvźros onkoľmányzatźtva| kötött ellátási szeruoďés alapjźn
egy ferőhely biztosított a megjelĺilt keľületek rászoruló gyermekei részére.

Az otthon engedéIyezett féľőhely száma: 12 fó

A célcsopoľt: a keľiiletben élő külc'nbozo szociális és mentális problémiík miatt
átmenetileg kľízis helyzetbe kerĺ'ilt családok és gyeľmekek. Az átmeneti gondozást
kiváltó okok k<jzül a lakhatási problémákkal, gyermek magatartási problémák,
életvezetési nehézségekkel küzdők, családi konfliktussal és egyéb okokkal küzdők
arźnya volt magasabb, amit a20I2. évi adatok is mutatnak.

Az elhelye zést kivá|tő probléma típusai szerint:

A sziilők életvezetési problémái 4

A szülők egészsésĹigyi pľoblémái 9

Gvermek e sészsé sü svi oroblém ái miatt 1

Gvermek szenvedélvbetessése miatt I

A szülők lakhatási problémái miatt 13

Btnta|mazás 1

Csaláđi konfliktus 9

A syermek masatartéLsi problémái 4
Eevéb I

2.4. Házi seeítséenyúitás és Szociális étkeztetés

2.4.1. Húzí segítségnyújtós

Az iĺtézmény a gondozási területén éIó személyek számára segítséget nýjt a
szociálisan ľászoľulók részére saját otthonukban és lakók<irnyezetfüben önálló
életvitelfü fenntaľtásában, valamint egészségügyi állapotrrkból, mentális
állapotukból vagy más okból származő problémáik me goldásában.
Igy a társadalom a|ďív részeseként a méltóságukat megőrizve élhetnek a számukľa
biztonságot j elentő otthonaikban.
A színvonalas és hatékony ellátás érđekében jól képzett és tapaszta|t gondozók
vészik az e||źúástÍ..
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^2012. 
évi adato házi se tásban részesülők számźnak alakulása:

hónapok I.hó II.hó III.hó Iv.hó v.hó vI.hó vII.hó vtII.hó Ix.hó X.hó xI.hó xII.hó

e||átottak
száma ffő),

132 t20 It'7 125 t26 131 127 118 124 127 t32 127

2.4.2. Szocidlis étkeztetés

Az ellźtást kéľhęti mindęn olyan Budapest Főváros VIII. kęľülęt Józsefráros
kozígazgatási területén é1ő' lakó- vagy tartózkodási hellyel ľendelkező szociálisan
rászoruIt (Szt. 62.$' illetve a2I/20I1. (IV.12.) szćlmt helyi önkormtnyzati ľendelet
szerint) személy aki:
- a taľsadalombiztosítási nyugellátásľól szóló törvény szeľint saját jogú

nyugellátásban részesül,
- megváltozot1munkaképességű,
- az az aktív koru keriileti lakos, akiháziorvosi igazolás szeľint egészségi źll|apota

miatt átmenetileg vagy tartósan nęm képes biztosítani napi egyszeri meleg ételt,
- súlyosan fogyatékos,
- pszichiźúriaibeteg,
- a kérelem benyújtását megelőzően az źll|arĺi foglalkoztatási szeľwel legalább

harom hónapig együttműködött,
- aktív koruak e|IátásábaÍI ľészestil,
- időskoruak járaďékában ľészesül.

A2012, decembeľ 31-i adatok a|apjźn a szociális étkeztetésben ľészesülők száma:
667 fő.

Az étkezésben részesülők iövedelem szerinti december 31-én:em zenntl mesoszlása 2O|z. decem
itivedelem (Ft) étkezésben ľészesü|ő (fő)

0 96
I - 30.000 26s

30.001 - 40.000 46
40.001 - 50.000 Ąą3t
50.001 - 60.000 34
60.001 - 70.000 34
70.001 - 80.000 34
80.001 - 90.000 26

90.000 - 100.000 18

100.001 - 110.000 l8
110.001 - 120.000 20
120.001 - 130.000 t3
130.001 - 140.000 6
140.001 - 150.000
1s0.001 - 160.000 J

160.000 - 10

667
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2.5. Nappali Ellátások

2. 5. 1. Szenvedély betegek nappali elldtdsa

Minden olyan 16 és 65 életév közötti, Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľos
kozigazgatási terĹiletén bejelentett lakóhellyel, vagy éľvényes 1'artőzkođási hellyel
illetve települési sziĺltu bejelentéssel rendelkező szenvedélybetegséggel kuzdo
kérheti az e|Iátást aki:
- absztinenciájának fenntartásában kér segítséget,
- rehabilitáciőn, vagy hosszabb gyógykezelésen vętt résú' és segítséget igényel a

reintergációjában,
- az addiktív problémák maľ megjelentek, de még nem keresett fel egészségiigyi

szakellátást,
- szenvedélybetegségben érintett családtag, illetve fiiggők hozzátartoző1k.

Az engedélyezett létszám: 50 fo

Az e||átźst igénybevevők 90 oÁ-a a|koholproblémával kereste fe| iĺltézményĹĺnket,
így elsősoľban az ellźúottak gerincét az a|kohol okozta dependencia teszi ki.

A 20|2. december 31-i adatok alapjźn a szenvędélybetegek nappali e||átásat 44 fő
|átogatta.

2.5.2. Időskorúak nappali elldtdsa

Az idősek klubja szolgźl|tattst igénybe vehetik a Budapest Főváros VIII. kerĺilet
Józsefuáľos kozigazgatási tęruletén bejelentett lakóhellyel, éľvényes taľtózkodási
hellyel, vagy Józsefuaľos telepiilésszintti bejelentésselrendelkező és életvitelszeľíięn
Józsefuaľosban tartőzkođó időskorú, illetve egészségi állapotuk miatt rászoruló 18.

életévfüet betöltött személyek.

Az idősek klubjainak engeđé|yezett férőhelyszáma (kapacitása) összesen 300 fő.

Többségük egészségi állapota vagy idős kora miatt szociális és mentális tĺímogatásľa
szoruló szemé|y. Önmaguk e||źtására részben képesek, de önállóságuk minél
hosszabb ideig töľténő megtartása érdekében szĹikségfü van a napi életritmust
biztosító szoIgá|tatásľa. A közĺisség megtartó ercje, a csopoľt tolerunciája lehetővé
teszi, hogy pszichiátriai problémával küzdő idős személyek is be tudjanak
illeszkedni.Ezzel megelőzhető, ill. lercjvidítheto az egészségĹigyi fekvőbeteg ęllátás
intéznény eiben töltött idő szak.
A nappali ellátást igénybe vevő idős emberek jelentős ľésze évek óta egyedül tölti
mindennapj ait. Az elmagányosodás felgyorsítja mentális állapotuk rom|ását. Az
egyedüllét mellett jellemzőek a különbciző egészségi pľoblémrík' melyek súlyosságát
gyakľan felnagyítják. Jellemző egészségi problémák: keringési-, és szív elégtelenség,
magas véľnyomás, cukoľbetegség, ízi|eti bantalmak, érzékszervi káľosodás, igen
gyakÍan különb ö ző p szichiźltr iai kórképek.
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A2012. december 31-iber 3 1-r adr ltok alapián az idosklubokatZĺZ Íő vette

Telephely idősek nappali ellátása
látoeatási napok szíma

idősek nappali ellátása
étkezési naook száma

Delei u. 34. 12.8s0 6.805
II. János Pá|oáoatér |7. 12.893 8.521
Baross u. 109. 12.749 4.838
Víe u. l8. r2.050 8.46r
Mźfuástér 4. 12.890 6.533
Osszesen 63.43f 35.164

2. 5.3. Ertelmi fogyatékosok nappali elldtdsa

AzÉtte\miFogyatékosok Napkĺizi otthona enyhe és középsúlyos értelmi sérülteknek
nyújt szolgźitatást.

A Napközi otthon engedélyezett férőhelyeinek szźlma:20 fo

A2012. évben ezennappali ellátást 18 fo vette igénybe.

2.6. Időskoľrĺak Átmeneti Otthona (..Eziistfenvőo' Gondozóház)

Budapest Fĺĺvĺíros VIII. keľület Józsefuaľos közigazgatźsi területén bejelentett
lakóhellyel, vaEY érvényes tartőzkođási hellyel illetve telepiilési szinhi bejelentéssel
rendelkező egészségileg éslvagy szociálisan rászoruló személyek vehetik igénybe az
átmeneti ellátást, akik szĺímára nem nýjtható megfelelő szintrĺ ellátás a hazi
segítségnyújtás, illetve más alapellátás keľetein belül nem biztosítható.

Az engedélyezett férőhelyek szźrna 2I fő.

A 2012. évi adatok alapjan a Gondozőházbarl 21 fo ellátásźlta keriilt soľ' a
je|zorendszeręs hází segítségnyújtást 54-en vették igénybe.

3. Feladatellátás szakmai taľtalma, módja, szolgáltatások foľmái,
kiiľe, ľendszeľessége

3.1. Gyeľmekiólétĺ Kiizpont

3.l.L Az intézményben folyó szocidlís munka formdi

- Egyéni tanácsadás, esetkezelés: Gyermekvédelmi esetmunka, segítő
tevékenység, melynek soľán egyéneknek, családoknak nffi tunk segítséget.

- Szociális csoportmunka: A szociális csopoľtmunkatervezeff., célirányos szakmai
tevékenység, amelyben a szociális munkások kis csoportokkal közvetlenül
foglalkoznak.

- Kozĺjsségi szocitiis munka: a szociális munkás valamilyen cél elérése éľdekében
szerv ezi a közö sséget e gyüttmiĺkö dő kĺizĺi sséggé.
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3. 1. 2. Az intézményben folyó szo cilźlis munka do kumentúlds a

A Gyermekjóléti Központ a gyermekjóléti szoIgá|tattls soľán a Gyvt. és a
,,gyánlhatőságok, a teľületi gyermekvédelmi szakszolgźtlatok, a gyeľmekjóléti
szolgálatok és a személyes gondoskodást nyujtó szeľvek és személyek által kezelt
személyes adatokĺól'' sző|ő 23511997. (XIJ',I7.) Kormányrendelet un. ,,Gyeľmekeink
V édelm ében'' e lnevezé s rĺ adatl ap rend szeľt haszná|j a.

3. I.3. Gyermekjóléti alapellótds

A GyVt. 38.$ értelmében az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi,
éĺtęlmi, érzeImi és eľkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének
elősegítéséhez, a veszéIyeńetettség megelőzéséhez és a kialakult veszéIyeńetettség
megsziintetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének a
mege|őzéséhez.
A gyermekjóléti szolgéitatást ellátások teljesítésével, gondozással, ellátások
közvetítésével' szo|gáltatásként, vagy szervezo tevékenységgel, az ellátásokhozva|ő
hozzájutás binosításával kell nýjtani (a személyes gondoskodást nyujtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi iriézméĺyek, valamint személyek szakmai
feladatairól és műkĺjdéstik feltételeiről szóló 1'5l|998. (IV.30.) NM ľendelet 6. $).
A Gyeľmekjóléti Központ alapszolgtĺ|tatźsai kiterjednek Budapest VIII. keľület
Józsefuaľosban é1ő valamennyi gyeľmekľe.
A Gyeľmekjóléti Központ a 15/1998. (rV.30.) NM ľendelet 8. $ -

meghatátozottaknak megfelelően az a|ttbbi alapszolgáltatásokat nyujÜa
Főváro s V III. keľĹilet Józsefváros lako ss ágának.

3. 1.3. ]. Tájékoztatós, információnyújtós

24. $-ba.t
Budapest

A Gyermekjóléti Központ tájékońatja a gyermekeket és a szülőjét mindazon
jogokról, támogatásokľól és ellátásokľól, melyek összefüggésben állnak a gyermek
testi, lelki egészségének binositásával, a családban t<lrténő nevelkedésének
elősegítésével.

A támogatásokhoz, ellátásokhozva|őhozzájutás segítése érdekében a Gyermekjóléti
Központ munkataľsa segítséget nyújt a gyermeknek vagy szülőjének kérelme
előterjesztéséhez, illetve kezdemérlyezi tiímogatás megá||apitásélt az illetékes
hatóságokkal.

A Központ tájékońatja a sztilőt vagy gyermeket a családtervezési, pszíchológiai,
nevelési, egészségügyi és mentálhigiénés tanácsadás igénybevételének
lehetőségeiľől, céljaľól és feltételeiľől, esetleg segíti a tanácsadást nyujtó
felkeresését.

Válsághelyzetben lévő várandós anyát tajékoztatja az őt és a magzatot megillető
jogokľól, tĺĺmogatásokĺól és ellátásokĺó|, az ezel<hez valő hozzájutás lehetőségeiről,
az esetleges örökbeadás lehetőségeiről.
A családgondozók szorosan együttműködnek a védőnői há|őzatta|, valamint a
kőrházak szociális munkásaival a Gyeľmekjóléti Központ kőthź.;'i szociális munkása
kĺjzremúkĺjdésével.
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A Gyermekjóléti Központ által biĺosított valamennyi ellátási formaľól információs
anyag biztosítja a szélesköľutźĄékoztatást a kertilet lakossága szátmátra.

3.].3.2. Szabadidős programok:

A Gyeľmekjóléti Központ heti rendszerességgel a gyermekek számára szervez
szabadidős tevékenységeket. Programjaink a családban jelentkező nevelési
pľohlémák és hiányosságok káros hatásait enyhítik, illeÍvę a nęhéz anyagi helyzetben
lévő gyermekek számáľa teremt lehetőséget aszabađiđő hasznos eltcjltéséľe.
A Gyermekjóléti Központ hosszú távű céIja a progIamok bővítése, az ellátotti
csopoľtok sajátosságainak figyelembe vétele, az adekviít, és speciális cé|zott
programok indítása.

3'1.3.3. Jelzőrendszeľ m{Íkodtetése

A Gyeľmekjóléti Ktĺzpont a gyermekek veszé|yeztetettségének megelőzése
érdekében aveszéIyeńetettséget ész|elő- és jelzőrendszeľt mfüödtet. A Gyvt. szerint:
,,a veszéIyeztetettség olyan _ magatartás, mulasztás vagy könilmény kĺlvetkeztében
kialakult _ állapot, amely a gyermek testi, éľtelmí, érze|mi vagy erk<ilcsi fejlődését
gáto|j a v agy akadá|y ozza.

Az észle|ő és jelzőľendszeľ lehetővé teszi a gyermekeket veszélyeztető okok
fe|tárását' valamint azegyes gyeľmek veszéIyeztetésének időbeni felismeľését.
Az észlelő és jelzőrendszer keretein beliil figyelemmel kíséri a településen é1ő
gyeľmekek életkörülményeit, szociális helyzetét és a szolgáltatások, ellátások iľanti
igényt. Az innen származő adatokat nyilvántartja és a jogszabá|yokban rogzitett
módon használja fel.
Az ész|e|ő és jelzőľendszer tagaitől' érkezojelzéseket fogadja és a veszélyeztetettsóg
mértékéhez, valamint a család sziikségleteihezígazodő intézkeđéseket tesz.

A jelzőrendszeľ tagj ai:
- Egészségiigyi íĺtézmények; htniorvosok, védőnők, szakosított egészségngyi

iĺtézmények,kőrhtnak
- Szociális e||áto intézmények; bölcsődék, családsegíto szolgálatok,

gyámhatóságok, gyámhivatalok, gyermekotthonok, TEGYESZ
- oktatási intézmények; óvodák, iskolák, középiskolfü, kollégiumok, nevelési

tanácsadó
- Rendészeti,igazságügyi szervezetek; ľendőrség, iigyészség,bíróság,pĺíĺfogók
- Civil szervezetek, egyhźzak. minden olyan civil szervezet, arĺelyek célcsoportjai

a gyermekek.
A Gyeľmekjóléti Közpoĺt a je|zőrendszeľ tagsai tészére, a Gyvt. alapjén, a jelzésekľe
minden esetben írásos vísszaje|zést küld.

3.].3.4. Védelembevétel

A GyVt. 68. $ (1) bekezdése alapjan a védelęmbe vétel esetén a Gyermekjóléti
Központ vezetőjejavaslatot tesz a védelembe vétel elľendelésére, és a kiľendelendő
család gond oző szemé|y ér e.

A kiľendelt családgonđoző készíti el a gondozási-nevelési tervet, a vonatkozó
adatlapon, amely tafia|mazza a veszéIyeńeto körülményeket, az eléręndő
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vź:Jtozésokat, a feladatokat, a feladatok végľehajtásźlban részt vevő személyek és

íntézmény ek me gj elö lé s ét.

Védelembe vétel esetén a családgondozó a gyermek gondozását-nevelését
folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség szerint a gondozási-nevelési teľvben
rogzítetI. feladatok végrehajtását ellenőrzi, a gyermeket és szülőjét támogassa a
feladatok végľehajtásában, ha szükséges, a gonďozźtsi-nevelési tervet módosítsa.
Sikertelen védelembe vétel esetén, a családgondozó javaslatot tesz más
gyeľmekvédelmi intézkedés megtételére.
Védelembe vétel feli'ilvizsgálata soľán a családgondozó tájékoztatja a jegyzői
gyámhatóságot az addigi eredményekľől, problémákľól, és indokolt javaslatot tesz a
védelembe vétel me gszüntetésére, v agy fenntartás ara.

3.].3.5. Családból kiemelt gyermekek, visszahelyezésük a családba

A Gyermekjóléti Ktĺzpont vezetóje indokolt esetben, ha az ĺjnkéntesen nffitott
alapellátás és az esetlegesen elrendelt védelembe vétel nem elegendő a gyeľmek
veszé|yeńetettségnek ę|hźlritásźlta' javaslatot tesz a gyámhivatal felé a gyeľmek
családból történő kiemeléséľe, elkészíti az erre vonatkozó javaslatát.
A Gyermekjóléti Központ a családból kiemelt gyeľmek visszahelyezését segítő
családgondozástvégez a gytmhívatal áItaI elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján.
A Gyeľmekjóléti Kĺizpont családgondozőja egytittműködik a Fővaľosi TEGYESZ
illetékes szakértői csoportjával, minden esetben részt vesz a helyezési, és

kapcsolattartási értekezleteken.
A gyermek átmeneti nevelésbe vételének felülvizsgálata során a családgonđoző
tájékoztať1a a gyámhivata|t atapaszta|ataírőI. Az źimeneti nevelés soľán, a gyermek
szakellátásba keriilését követően felveszi a kapcsolatot a gondozási hellyel.
A Gyeľmekjóléti Központ családgonđozőja a csaláďjába visszahe|yezetť gyeľmek
utógondozását a gyttĺrlhivatal határozata alapjaĺl |átja el, együttműködve a
gyermekotthon, a nevelőszülői há|őzat, illetve a szakszo|gálat utógonđozőjźxa|.

3.l.4. Kiegészítő szolglźltatdsok

A kiegészítő gyermekj őIéti szo|gáltatások a gyeľmekj őIétí a|apszolgáltatások męllett
biztosítandóak. Illetve a Gyermekjóléti KÓzpontok részéte meghataľozott
kritéľiumok megléte esetén kötelęzőek.

3.1.4.]. Gyermekeket érintő kiegészítő szolgáltatások

- családtewezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, jogi és

kaľos szenvedélyek megelőzését cé|ző tanácsadásokhoz való hozzájutás
me gszefvezése illetve ęzek biztositása,

- konfliktuskezelő szo|gá|tatás (pl. mediáció) biztosítása vagy az aI.lhoz va|ő

hozzájutás me gszervezé s e,

- a helyettes szülői szolgáIat szervezése, műkĺjdtetése, a férőhelyek nyilvantartása,
- a gyeÍmekjogi képviselő munkavégzéséhez sziikséges helyiségek bińositása,
- segítségnýjtás a nevelési, oktatási intézmények gyermekvédelmi fęladatainak

ellátásában.

f2



3.1.4.2. Tanócsadási szolgáltatások

- Jogi tanácsadós
A Gyermekjóléti Kĺizpont jogtsza tanácsadást, felvilágosítást tud nyújtani
gyermekekkel kapcsolatos jogi kéľdésekben.

- Pszichológiaitanácsadós
A Gyermekjóléti Központ pszichológusa a gyermekjóléti szolgáltatás keretében
segítő, tanácsadó tevékenysé get v égez gyermekek, sztilők részére.

- Fejlesztőpedagógiaitanócsadás
A Gyermekjóléti Központ gyógypedagógusa a gyermekjóléti szolgáItatás
keretében segítő, tanácsadó tevékenységet végez szülők tészére, gyermeke
szźmár a fej lesztő fo gla|kozásokat nyuj t.

3.l.5. SpecidlÍs szolgdltatúsok

3.],5.1' Kórhózi szociális munkn

Cé|ja a kőrhazaJd<aI való kapcsolattartás, a kőrhazbőI érkező jelzések fogadása,
intézkedések kezdeményezése. Krízishe|yzetben levő varandós aĺtyák, újszülött
csecsemok hazagondozása. Célja továbbá a he|yi kőrházi védőnővel valamint
kőrhazi szociális szakemberrel torténő együttmrĺktidés, koordináló szerepköľ a
nő gyó gyás zati- szilészetí o sńtiyon é s gyermeko s ztályo n.

3.].5.2. Kapcsolatügyelet

Külön é|ő, elvált szülőknek helyszínt biztosítunk arta' hogy gyermekével a
kapcsolatot tartsa. A szo|gá|tatás igénybe vétele józsefuárosi tartőzkodással
rendelkęzőknek lehetséges. A kapcsolattaľtási ügyelet cé|ja, a gyermek és a
kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattaľtásra jogosult személy szźmára
a ta|á|kozásra, e gyüttlétre alkalmas semle ges hely biĺo sítása.

3. ] '5.3' Utcai szociális munka a lakótelepen élő fiatalok szómára

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet7/A. $ szeľint azutcai és lakótelepi szociális munka
cé|ja a magatartźsával testi, lelki, éľtelmi fejlőđését veszé|yezteto, a szabadidejét az
utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése, valamint a lakóhelyéről
önkényesen e|tźnoző, vagy gondozőja á|ta| a lakásából kitett, ellátás és felügyelet
nélktil maradó gyermek felkutatása, lakóhelyéľe töľténő visszakerĹilésének
elősegítése, sziikség esetén átmeneti gondozásának Vagy gyeľmekvédelmi
gondoskodásban részesítésének kezdem ény ezése.
Azutcai és lakótelępi szociális munkát anyári napközi, atáboroztatás, a gyeľmekek
szźtmáta szervezett szabadidős tevékenység, a magźtntanulói klub, valamint tanítási
ídőszak a|att a BRFK Bűnmegelőzési osńáIya źt|ta| szęrvęzęlt,,Inteľaktív Police és
Fiatalokat Védő Csopoľt'' elnevezésű programj ábm, va|ő ľészvételtink biztositja.

3.].5.4' Gyermekjóléti Kozpont készenléti szolgálat

CéIja a Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő gyermekvédelmi
|<rízishe|yzetekben történő azonna|i segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.
A készenlétben lévő munkatárs szakszeru segítséget tud nýjtani, vagy ilyen
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segítséget tud mozgósítani. A készenléti szolgáIat telefonján a segítséget kérő
gyermek, szülő kapcsolatba léphet az ugyeletes munkatáľssal és segítséget, tanácsot
kaphat pľoblémái ľendezéséhez.I{ĺízisheIyzet esetén azonna|i segítséget, ttĺrlogatźst
nýjtunk, illetve segítséget mozgósítunk.
Készenléti telefon: 06 130-493-1925

3.2. Családsegítő Kiizpont

3.2.1. Áhal,Ínos segítő szolglźltatlÍs

Általános segítő szolgáItatás keretében feladat a lakosság szociális és mentálhigiénés
helyzetének figyelemmel kíséľése, az ísmétlődően előforduló pľoblémák okainak
jelzése az illetékes hatóság, illetve szo|gá|tatást nyújtó szerv felé.

A terület sajátos pľoblémáinak megoldása, a humánjellegri civil kezdeményezések
támogatźĺsa és ösztönzése, az önkormanyzat kotelezo fe|adatźnak nem minősülő
ellátások megszeÍvezése, új szociális ellátásolďspeciális ellátások bevezetésének
kezdeményezése.
Mentális és szociális válságkezelés (kĺízisinteľvenció), az egyének és családtagok
kapcsolatkészségének javítása, pszichológiai, egészségügyi, jogi és ügyintézési
tanácsadáshoz valő hozzáfétés segítése, a szo|gá|tatźshoz kapcsolóđó közérdękű és

meghatározott célú ťelajánlások <isszehangolása, a tęrmészetbeni és aĺyagi
tĺĺmo gatások közvetítése.
Iłízishe|yzetet, veszélyezettséget ész|e|ő jeLzorendszer miĺkĺjdtetése, folyamatos
kapcsolattaľtás.

3.2.2. A csalődsegítés a meghatározott jelzőrendszeľ mííködtetése körében

- a jelzésre kötęles szęrvezętekęt felhívja a veszélyeztetettség jelzésére,
Wízishe|yzet észlelése esetén az arÍa való tájékoztatásra,

- tájékoztatja a jelz&endszerben részt vevő további szervęzeteket és az ellátási
területén éIó szeméIyeket a veszé|yeztetettség j elzésének lehetőségéľől,

- fogadja abeérkezettjelzéseket, és felkeľesi az érintett személý, illetve családot
a c s aláds e gíté s szo 1 gál tatásair őI való táj éko ńatás éľdekéb en,

- aveszélyeztetettség, illetve akízíshe|yzet megszűntetése éľdekében megteszi a
szfüséges intézkedésęket,

- azintézkedésrő| tájékoztatja a jelzésttevőt,
- folyamatosan figyelemmel kíséri az éľintett személý, illetve családot

veszé|yeńeto kĺiľülményeket és a veszéIyeńetett személy, illetve család
szociális ellátások irĺínti szfüségleteit.

3.2.3. Egyéní esetkeaelés, családgondozlÍs

Az egyének, családok életvezetési képességeinek megőľzésére irányuló feladat, sok
esetben tanácsadók segítségével ( ogi, pszichológiai, orvosi) tcjrténik.
A csaláđsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő
személy együttes munkafolyamata, melynek larta|ma és menete írásbeli
egyiittműködési megállapodásban kerül rogzítéste, feltéve' hogy a szakmai
tevékenység aZ első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem záľhatő le. A

24



munkafolyamat az első inteľjú során a kliens szükségleteinek megállapításával és a
prob l émame g o l dó alternatív ák kido l go zás áv aI kezdő dik. A me gál l ap o dás tarta|mazza
a szo|gáltatást igénybe vevő személy prob|émáit, az eléľendő cél érdekében
megvalósítandó feladatokat, az egyuttmúködés módját, a folyamatba bevonandó
szo|gá|tatőkat, intézményeket, a ta|áIkozások rendszerességét, a segítő folyamat
várhatő eredményét és a|ezárás időpontját.
A segítő szolgźlltatás a kliens otthonában, családi komyezetében tett látogatásokon és
a családsegitő szolgźúatban folyta1otÍ segítő heszélgetés és segítő tevékenységek
útjan valósul meg. Segítő munkaformák különĺĺsen a szociális esetmunka, a szociáIis
csoportmunka és a közösségi szociális munka' A szociális esetmunkát végző
személyt esetfelelősnek kell kijelĺilni.
Az esetfelelős kíséľi figyelemmel' hogy a szo|gá|tatást igénybe vevő személy
problémája kezeléséhez igénybe vette-e az eIérheto szo|gźitatásokat, valamint - a
szo|gá|tatást igénybe vevő beleegyezésével - együttmfüödik a más szociális és egyéb
szolgá"Itatást nýjtó szolgáItatőkkal és intézményekkel. A család tagaita is kiterjedő
segítő szo|gá|tatásban folyamatosan figyelemmel kell kíséľni, hogy a kiskoru
érdekei, speciális szfüségletei, he|yzete sztikségessé teszik-e gyermekjóléti
szo|gá|tatás biaosítását. Ha gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása szrikséges, az
esetfelelős megkeresi a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgá|tatót, intézméný.

3.2.4. Tanúcsadúsok

A Családsegitő Kiĺzpont ingyenes tanácsadó szolgá|tatásokat is kłjmetíthęt az
igénybevevők felé, egy - egy adott, a szociális munkás kompetencia hatérát
meghaladó probléma kapcsĺán. A tanácsadást egyéb szakemberek, az intézménnyel
kötött megbízási szeruődés a|apján|átjákel. Ezek a szolgáltatások:
- Jogi tanácsadás: Az iigyeletes, vagy az esetfęlelős által, telefonon egyeztetett

időpontban keresheti fe| az igénybevevó a szolgá|at jogászát. Ez kizáĺő|ag
tanácsađásr a kor|átoződik, j o gi képviseletet nem j elent.

- Pszichológiai tanácsadás: sztikség esetén pszichológus taľt fogaďőőtátazérintętt
igénybevevőknek.

3.2. 5. A csalddsegítés dokumentdldsa

A családsegítés szolgá|tatásaít esetnaplóban és forgalmi naplóban kell dokumentálni.
E dokumentációt a sza]<rnai vezető illetve a vezető családgondozó legalább
negyedévenként ellenőrzi.
A családsegítłĺ szolgáItatás igénybevétele esetén az egyné| több találkozást igény|ł3
segítségnyújtás a külön jogszabá|ybarl meghatfuozott esetnaplóban keľĹil
dokumentá|ásta. Az ellátás igénybevételéről az esetfelelős és az ellátást igénybevevő,
illetve töľvényes képviselője megállapodást köt. A megállapodás taľtalmazza a
szo|gáItatást igénybevevő személy problémáit, az elérendő cél, érdekében
megvalósítandó feladatokat, az egytittműktidés módját, a folyamatba bevonandó
szolgá|tatőkat, intézményeket, a ta|ttlkozások rendszerességét, a segítő folyamat
varható eredményét és a|ezźrás időpontját.

3.2.6. Adóssdgkezelési szolgúltatás

A torvényí szabtiyozts az adósságkezelési szolgźůtatás háľom elemét, az adős
háztartásźlnak adóssága megťlzetéséhez nyújtott adósságcsökkentési térnogattst, az
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adósságkezelési szolgáIÍatźs idótartama a|att a folyó havi lakásfenntartási kiadások
méľséklését elősegítő lakásfenntartási támogatást, valamint az adós hánartts
erőforľásainak feItáĺását, gazdá|kodásának optimaIízáItsát és motiváltságanak
eľősítését elősegítő adósságkezelési tanácsadást egymástól el nem vá|asńhatő
egységként kezeli. Az adósságkezelési tanácsadás - lényegében - egy
egyÍittgondolkodási folyamat az igénybe vevővel annak érdekében, hogy miként
lehetséges az adősságot minimális mértékűľe csökkenteĺi az alábbí erőforrások
maximális fęlhaszná lá sáva l :

- család meglévő jövedelme,
- természetes támasz (rokonok, ismerősĺik) segítsége,
- munkanélküli családtag esetén munkahelykeľesésből és munkába állásból adódó,

esetleg munkanélküli j áradékbóI származő j övedelemncivekmény,
- rendszeres, de nélkülözhető kiadások csökkentése,
- családtag egészségi á|Iapotátől fiiggő társadalombiztosítási ellátások,
- a család szociális he|yzetétőI függő, nęm adósságkezelés típusú szociális

ellátások,
- az eladósodás megelőzését céIző támogatások (köziizemi díjkompenzáció,

lakásfenntartási támo gatás),
- a család szociális he|yzetétő| fiiggő, adósságkezelés típusú támogatások,

segélyek,
- az adósság jogosultjai (közmű-, energiaszolgá|tatők, ttlĺsashźnak. stb.) által

nyújtott kedvezmények (részletfi zetési lehetőség, kamatelengedés).
- Az adósságkezelésben résztvevő egyén családgondozásban is ľészt vesz, az

esetek dtjntő többségében életvezetési-, lakhatási-, foglalkoztatási- és

mentálhigiénés tanácsadást vesznek igénybe a kliensek az adósságkezelési
szolgźt|tatás mellett. A gyeľmekjőIéti szo|gáItatás, családsegító szo|gá|tatás és az
adósságkezelési tanácsadás egymást kiegészítő, komplex szolgáltatások, a
lakosság a fenti ellátási foľmák egyikéből sem szorulhat ki amiatt, męrt a másik
szolgá|tatást igénybe veszi. A lakosság szźlmźra lehetővé kell tenni, hogy a fenti
ellátási foľmákat egyiittesen igénybe vehesse szükség esetén.

3.2.7. Intenzív Csalddmegtartli Szolgdltatás
onkent vállalt feladatként az Iĺúerzív Családmegtafiő SzolgáItatás keľetein belül
szociális munkás szakember áItaL ny$t segítséget Wízíshe|yzętben lévő gyerekes
családok számáĺa hatáĺozott ideig. Az inteľzív segítség a csaláđok önkéntes
jelentkezése, váIla|ásai a|apján történik, mely feladat ellátása a klasszikus
családgondozői feladatokon túl akaľ napi 24 őrás szolgá|atot is jelenthet, melyet a
családgondoző a család körében tölt.

3.2.8. Szocidlis étkeztetés - Népkonyha
A Központ a szociális étkęztetést Népkonyha formájában biztosítja. Azoknak a
szociálisan rászorultaknak gondoskodik legalább napi egyszeri meleg ďkeńetés&őI,
ak1k ań. önmaguk, illetve eltartottjuk részérę nem képesek biztosítani koruk,
egészségi állapotuk, szenvedélybetegségtik, illetve fogyatékosságuk, pszichiátriai
betegségük miatt.
Az e||átás téríté smente s.
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3.3. Gveľmekek Atmeneti Otthona

3.3.1. A gondozás első szakasza

- A gyermek felvétele utan értesítjik az illetékes Gyermekjóléti Központot,
bekéľj ük a gyeľmekvédelmi nyilvántartási rendszeľ szerinti adatlapokat.

- A gyeľmek pszichológus kollégával ta|źl|kozik.
- t,lősegítjük a gyeľmek beilleszkedését.
- Eľtesítjük az illetékes nevelési oktatási intézményt.
- Feltérképezzuk a családon belüli kapcsolatrendszeľt, szerepeket és

f eladatvźl|la|ásokat'
- A szülő vagy törvényes képviselő, a Gyermekjóléti Központ családgoĺdozőja,

megfelelő belátó képességgel rendęlkező gyermek bevonásával elkészítjfü a
gondozási nevelési teľvet, melyben íľásban r<igzítjrik az éúmeneti gondozás
vélrhatő idíĺtartarnźlt' a gondozás megszĹinése éľdekében vállalt fe|adatokat, az
egyiittműködés módját, a kapcsolattaľtás módját és gyakoriságát.

- Abban az esetben, ha szülő, tĺirvényes képviselő vagy a gyermek súlyosan
megszegi, a hźairendet, nem mrĺködik egyiitt az źúmeneti otthonnal, az otthon
vezetője megtagadhatja a megállapodás meghosszabbításźú, vagy felbonthatja
egyoldalúan. A felbontás esetén meg kell győződni aľľól, hogy a gyeľmek
megfelelő körülmények kozé kerül-e és értesíteni kell a Gyermekjóléti
Központot.

3.3.2. A gondoaÍs mđsodik szakasza

A Gyermekek Átmeneti otthonanak elsődleges cé|ja a gyermek szake||átásba
keľülésének megelőzése, és a családba történő visszakerĹilésének elősegítése. Az
átmeneti otthon munkatiírsai a következő a|apelvek alapjrín végzik gondozási
nevelési tevékenységfüet:

- Gonđozás és nevelés egységének elve: a gondozás és a nevelés egymást kiegészitő
tevékenységként jelenik męg a szakmai munkában, az otthon munkatĺíľsainak ezt
messzemenően fi gyelembe kell venni.

- Egyéni bĺĺnásmód elve: a gyermek testi, lelki, szellemi, érze|mi á||apotát és
szociális hátterét fi gyelembe véve meleg szeretettelj es odafordulással gondo zzźl< a
gyermekeket.

- Allandóság elve: a gyeľmekekkel fogla|koző szakemberek gyakori cseréje a
környezet gyakoľi vá|tozźsai csökkentik az érze|mi binonságérzetet. A
gyeľmekekkel hosszabb ideig foglalkoző személyek és a stabil környezet növelik
a biĺosságérzetkialakulását. Ennek okrín azutőbbí stabilitásľa kell tcirekedni.

- Aktivitás és önállósáe seeítséeének elve: abinonságos és tevékenyégre motiváló
kĺirnyezet megteremetése a prőbźikozáshoz elegendő idő biztosítása, a gyeľmek
ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogatő, az ígényei|<hez igazođő
segítése, a gyermek felé iranyuló szeretet, az e|fogađás és empátia fokozzźk az
aktivitást és az onáI\őság iranti vágyat.

- Rendszeresség elve: az ismétlődés, tájékoződási lehetőséget, stabilitást,
kiszĺĺmíthatóságot eredményez a napi események soľában, nĺjveli a gyeľmek
biaonsáséruetét.
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- Fokozatosság elve: a gyermek új helyzethez valő fokozatos hozzászoktatása segíti
alkalmazkodását, a váItozások elfogadását, az uj megismerését, a szokások
kialakítását.

- Egyséeesség elve: a gyermek életében szerepet jtńsző szakemberek a köztük lévő
személyiségbeli külĺinbözőségek tiszteletben l.artásával a gyeľmek elfogadásában,
öntevékenységének biztosításában egyetértenek az alapvető erkölcsi normákat
egyeztetik,nézeteiket,nevelőigyakorlatukategymáshozkoze|ítik.

- Pozitívumokľa való támaszkodás elve: A nevelés a|apja a pozitiv
megnyilvánulások támo gatźsa. megerősítése, elismerése.

- Másság elfogadása (etnikai' vallási, nemzetihovatartozás,világnézet stb.)

- Gyermeki és sztiloi jogok tisĺeletben tartása. figyelembe vétele.

Mindezen alapelvek figyelembevételével arÍa töreksziink, hogy a gyeľmekek
életkoruknak me gfelelő en optimálisan fej lődj enek.
A családgondozó ľendszeres idők<jzĺjnkéĺtt' szęmélyesen konzultál a szülőkkęl,
tĺirvényes képviselőkke|. Egyeztetik a gyermek éľdękeinek figyelembevétęlével a
sziikséges teendőket. Munkája soľán erősíti a szülők éľtékľendjét, felelősség és

kötelesség vá|Ia|ását annak érdekében, hogy a gyermek visszakerülhessen a
családjába.
A gyeľmekekĺől havonta készít j ell emzést, figyelemmel kíséľi tanulmányait.
Szoľos kapcsolatot tart az illetékes Gyermekjóléti Központ családgondozőjźnaI, az
oktatási nevelési intézményekkel.
A gonďozás e szakaszźhanI<lrajzolódik, hogy a gyermeknek belátható időn belül van
e lehetősége a családba való visszakerĹilésére, sztikséges-e a goĺdozási nevelési
teľvben foglaltak módosítása, a goĺdozás váľható idő tartarĺának meghosszabbítása.
Mindezeket figyelembe véve a családgondozó megteszi szfüséges intézkedéseket.

3.3.3. A gondoaÍs harmadik s7akasza, útmeneti gondozds megszűínése

optimális ęsetben a gyermek átmeneti gonđozásának ideje alatt megszűnik az az ok,
arĺi az elhelyezést indokolttá tette. A gyermek ľendezett családi kĺirülmények közé
keľiilhet vissza' Az átmeneti otthon munkataĺsainak fel kell készíteni a gyeľmeket és

a szülőket a bekövetkező véltozźtsokra, és elő kell segíteni a haľmonikus családi élet
klalakítását. Ennek érđekébęn a családgondozőnak figyelemmelkęll kísérnie a család
sorsĺínak alakulását külĺjn<js tekintettel a szuló gyermek kapcsolataľa.

A család és a gyermek élete a gondozás ideje alatt úgy is alakulhat, hogy nincs mód a
családba való visszahelyezésľe. Ebben az esetben meg kell tenni a sztikséges
intézkedéseket, hogy a gyeľmek számátra legmegfelelőbb gondozást nevelést nffitó
helyľe keľĹilhessen. A gyeľekkel foglalkozó gyermekfelügyelőknek' nevelőnek,
családgondozőnak fel kell készíteni a gyermeket az életében bekövetkező
változásokĺa (e||átogatunk a számára kiválasztott Gyermek és Ifiúsági otthonba,
biztosítjuk a nevelőszli|ok sztlmáta a gyermek megismerése éľdekében a
látogatásokat).
Az átmeneti gondoztls megszűnéséről minden esetben írásban is tájékoztatjllk az
illetékes Gyermekj óléti Ktizpontot.

A goĺdozás - nevelés elktilönített szakaszainál követendő pľogramot kízárő|ag
azokban az esetekben célszęľű maradéktalanul megtartani, amikor gyermek hosszabb
ideig tartőzkodik az otthonban.
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3.4. Házi seeítséenyúitás és Szociális étkeztetés

3.4.l. Hdzi segítségnyújtds

A htni segítségnýjtás módját, formélját, gyakoriságát az intézményvezető áIta|
kiállított igazolás a|apjźn, az e||túott szükségleteinek figyelembe vételével kell
biztosítani.
A hźní segítségrrýjtás igénybe vétęléĺ' a kére|męzőn kívül a háziotvos, a kĺiľzeti
ápolónő, szomszéd, stb. írásban, v agy telefonon j e |zi a szoIgálatnak.
A bejelentett igényeket (név, cím, eléľhetőség), nyilvántaľtó lapon kell rögzíteni,
melyet az ellátás megkezdésekoľ fel kell tcĺlteni a híányző adatokkal és az
,,Ellátásban részesülők'' dossziéban leťazve kell tárolni. Amennyib eĺ az e||átást nem
vette igénybe a kére|mezó, nyilvántartő adat|apját, az ,,E||átást nem igényelt''
felirattal ellátott dossziéban kell elhelyezni.
A jelzést követően a legrövidebb időn beltil, de tegkésőbb 48 óran belül a gondozási
csoportvezető - lehetőség szeľint a leendő gondozónővel _ felkeresi a k&eLmezót
lakásán.
A kéľelęm benyújtását követően, a gondozási csopoľt vezetoje felkeľesi a leęndő
ellátottat lakásán, előgondozás és tájékoztatás céljából, és átadja az orvosi
igazo|áshoz, jövedelem nyilatkozathoz szfüséges nyomtatványl, valamint kitĺitti a
gondozási s züks é gl et me gá||apítás ához szfü s é ge s ad atl ap ot.
Az orvosi igazo|ás valamint a jövedelem nyi|atkozat leadása utźn a csopoľtvez ető az
igénylővel megállapodási szerződést kĺjt az intézmény képviseletében, melyben
rögzítésre kerül az ellátás kezđo időpontja, térítési díja és a szo|gá|tatás taľtalma.
Az e||átás megkezdése előtt a gondozott aďatait,jövedelmét az adminisztráciőt eIIátő
kolléganő a számítőgépen rijgzíti, a gonđozási sziikségletről szóló adat|ap a|apjźn az
intézmény vezetője megá||apitja az el|átáshoz sztikséges gondozásí őtźft.

A szociális gondozó a házi segítségnyújtás során együttmĺĺkĺjdik a hĺíziorvosi
szo|gáIatta|, a gondozás megkezdésekoľ felkeresi az ellátott háziorvosát, a
csopoľtvezetővel egyiitt, aki bemutatj a a gondozónőt és a sziikséges tudnivalókat
megbeszélik az orvossal.

Rendszeľes kapcsolatot tart a kerülęt szociális intézményeive| az ellátott ügyeit
legjobb tudása szerint képviseli.

Nem ľészesíthető házi segítségnffitásban az, aki veszélyeztető állapotú elmebeteg,
vagy fertóző beteg.

A személyes gondozási és esetleges ápolási feladatokat, az el|átott ál|apotźhan
bekövetkezettvá|tozźsokat a gondozónői munkanaplóban a gondozónőnek, illetve az
egyéni gondozási-ápolási tervben is rögzíteni kell, a gondozónők jelzése a|apjan. A
gondozói feladatot ellátók tevékenységtilaőt a29ll993.(II.17.) Koľm. rendelet 1. sz.
melléklete szerinti gondozási naplót vezetik.

Szociális gondozónő szakápolási feladatot nem láthat el.

Gyógytoľnász az idősek klubjaiban csoportos totnát' és egyéni győgytomźibiztosít,
aháziorvos javaslata a|apjźn, a képviselő _ testiilet által meghatátozott térítési díj
megÍizetése ellenében.

A házi segítségnffitásban részesülőknek egyéni gyógýornát bińosít, az ofvos
utasítása a|apjtln, a képviselő - testiilet által meghatározott térítési díj ellenében, az
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életkori sajátosságok ťrgyelembe vételével. Az ellátás megkezđésekoľ köteles
állapotfelmérést végezni, és azt dokumentálni (Fizioterápiás dokumentáció).
Kcjtelezően vezęti a gyógýorna kezelés folyamatát.

Feladata kĹiĺonosen.

o Csoportos kondicionáIő torna idősek számáĺa. Elsődleges fe|adata a prevenció,
aZ állapotmegotzés. Széken iilő, áIIő gyakorlatok, egyszerű tomaszerek
haszĺáIatźxa| (gumiszalag, labda, bot, babzsák, kendő.) A csoportos
foglalkozások személyiségformáló hatása is jelentős' A csoportos foglalkozás
térítésmentesen vehető igénybe.

o Egészségnevelés, egészségmegőrzés,életmódbeli tanácsok.
o Segédeszkĺjzök beszerzésében, használatuk megtanításában tanácsadás,

segítségnyújtás.
o Speciális keľingésjavító torna (vénás, illetve artériás torna).
o Koordináciőjavitő torna: a gyakori esések elkerĹilését céIozza a véglagizomzat

ko ordináció s készsé gének fej lesztése, a j aľásbiztonság nĺivelése.
. Légző torna.
o A kézmaruális képességének javítása.
o Osteoporosis toma.
o Geľinctorna.
o Intimtorna.
o Fiziotęrápiás készülékekkel teńpiás kezelések végzése (tens, elekÍromos

keze1és).

Céĺjaink:

. Gondozási, rehabilitációs, mobilizációs feladatok végzése.

. Idősek önellátási funkcióinak segítése, megőrzése segédeszközĺikkel,
gyó gytorna technikĺíkkal.

. Életminőség megőľzése mozgásterápiáva|, egyéni életvitęl megbeszéléssel,
tanácsadással, kezeléssel.

. Kollégak sztikség szerinti kezelése.

. Kapcsolattartás háziorvosokkal, kollégákkal, esetmegbeszé|és, közös
munkavégzés.

. Egyéni tanácsadás hozzźltartozó, segítő részére.
o Családi és taľsas kapcsolatok erősítése, támogatása, páciens izo|áciőjźnak

oldása.

Gyógymasszőr
Az iĺtézményben 2 fó masszór Iźúja el a feladatot, a munkaiđő 50%- ban gondozói,
segítői feladatot látnak el.
Kézi és gépi masszirozást biztosítanak az ellátottak részéte, a nappali szociális
e l l átásban, a hazi s e gíts é gnyúj tásban é s a gondo z őhźzb an e gy ar źnt.
A masszíľozás kilazítja a meľev' fesztilt izmoka| javítja a vérkeľingést. A stressz,

fáradtsźtg, és rossz taľtás okozta izomcsomókat feloldj a, ezźĺ|ta| azon kívül, hogy
csillapítja a fájđalmat. jelentősen javítja az el|ttottak kozérzetét. Az e||átźs igénybe
véteIéhez a háziotvos javaslata sztikséges. Äz el|źúás megkezdésekor az ellátott
á||apotát köteles rogziteru és a kezelések során folyamatosan vezetni.
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Fodrász
Az e||átottak igényei szerínt keresi fel a nappali ellátást biĺosító iĺtézméĺý, a
gondozóház lakőit és a hźní segítségnffitást igénybe vevő ellátottakat. Munkaideje
S}oÁ-ban segítői feladatot lát el (bevásáľlás, győgyszer kiváltás, ügyintézés).
A szo|gáItatźs biztosításával az ellátottak kozérzęte javul, megjelenésük
rendezettebbé válik.
A szolgtitatźsért a képviselő - testĹilet áIta| meghatátozott térítési díjat kell fizetĺĺ.

Pedikííros
Az e|Iátottak igényei szerint keresi fel a nappali ellátást biztosító intézményben, a
goĺdozőházbarl és otthonukban a hazí segítségnýjtást igénybe vevő ellátottakat.
Munkaideje S}%o-ban, segítői feladatot lát el (bevásĺáľlás, győgyszer kiváltás,
tigyintézés).
Nagyon fontos' hogy az egyébként is sok esetben nehezen mozgő idős ellátott járźsa
fájdalommentes, lába ápolt legyen. A szolgáltatásért a képviselő _ testĹilet által
meghatźrozott térítési díjat kell ťĺzętru.

A gondozósi csoport vezetője
Hetente két alkalommal' illetve szfüség szerint munka megbeszélést folýat ahźni
segítségnyújtásban dolgozó munkataľsakkal, és munkájukat az e||átott lakásan
folyamatosan, szúrópľóbaszerűen e||enorzi, melyről íľásos feljegyzést készít. Köteles
részt veruri a vezętői éľtekezleteken, az esetleges nehézségekről köteles
hal adéktalan uI táj éko ztatni fęlette s ét.
Feladata a gondozott tájékoztatása, a gondozási sziikséglet megtilapításźłloz
sztikséges anyagok ĺjsszeállítása, továbbítasa, az intézméĺyvezető vagy' aZ á|ta|a
kijelölt személy részéte' a gondozottak személyi dokumentációjanak naprakész
vezetése, a statisztikák, kimutatások hataľidőre töľténő elkészítése.
A csopoľťvezető az ellátottról szociális anamnézist készít, melyben folyamatosan
vezetíaze||źúottźilapotźĺbanbekĺivetkezettvá|tozásokat.
Az ellźÍottak érdekében az intézményvezető, az intézményvezeto-helyettes és a
csoporťvezetők kapcsolatot taĺtanak a kőrhazi szociális nővérekkel (Péterffy Sándor
utcai kórház, oBSI, Pszichiátriai Klinika) valamint a fentieken tűl- az e||źtźsra
szorulót keze|o báľmelyik kőrhźn, vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális
íntézmény munkatáľs ával.

Adminisztrdtor
Rögzíti a szźtĺnitőgépen az ellátott adatait, e||enőrzi a jogszabáIyokban meghatáĺozott
nyomtatviányok meglétét, az ellátott papír a|apll arryagát, gépi rogzités után
szignőjáva| Iátja el' majd továbbítja felettese részére. A házi segítségnyújtásban
részesülő ellátottakĺól nyilvĺĺntaľtźtst vezet, melyet minden hónap 5-ig meglnild
felettese részére.
A térítési díjak, a látogatási számok illetve a gondozási órfü név szerinti
nyilvĺántaľtása számítógépen történik, melyet az adminisztrźúor végez. Naponta
rogzíti a gondozőnők|átogatási szźmát és a gondozásrafotdított időt, melyről hónap
végén kimutatást készít felęttese tészére, ez a kimutatás az á|Iami noľmatíva
igénylésének alapja, melyet negyedévente, a megadott időpontban kĺjteles
elkészíteni.
A gondozónők által beszedett étkezési téľítési díjakat, kĺinyvelés ltán azlntézmény
szám|źĄára ťĺzeti be. A térítési díj avéte|ét a gonđozónő naplój ában a|áírásáva|
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igazo|ja, a naplóban felvezetésre kerĹil a számla száma, összege és az źńvétel
időpontja, az túvevo a|áírźsa'
Az adminisztrátoľ havonta kimutatást készít a téľítési díj hátraLélĺĺőI és a
csoportvezetőn keľeszttil intézkedik az e|maĺadt térítési díjak beszedéséről, valamint
ajźĺnlott levélben, vagy postakönyvben dokumentálva felszólítja aZ ellátottat
hátr a|ékának rendezé s éľe.

A hází segítségnyújtásban részestilő személyľe vonatkozóan - az áIlapotfelméľést
követően - egyéni gondozási tervet készít a segítségnffitást végzo. Amennyiben a
háziorvos véleménye alapjźn ápolási feladatok elIźtása is sziikséges, a gondozási terv
ápolási terwel egészül ki' Aházi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoľiságát a
szakmai egység vezetoje, vagy a gondozás iranyítőja a gonđozási tervben foglaltak
ťrgyelembe vételével hatźlrozza meg. A szociális gonďoző a hází segítségnyújtás
során egyĹittmiíkc'dik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátással; a házi
oľvosi szolgźiattal, akorzeti védőnővęl, akőrházi szociális nővéľľel, valamint egyéb
egészségĹigyi ellátást, vagy személyes gondoskodást nyujtó szociális intézménnyel.

A házi segítségnyújtás keľetében külcin dijazásban részesülő társadalmi gondozók
a|ka|mazására is van lehetőség. A tĺársadalmi gondozók kĺjzreműködhetnek a
személyi és lakókörnyezeti higiéné megprtásźĺban, az ellátást igénybe vevő
hźlztartźĺsźnak vitelében, valamint sztikség esetén a bentlakásos szociális intézménybe
történő beköltozés segítésében.

Az egyes munkaformák és szolgáltatáselemek bęmutatása:
(a ,,személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szalcrnai feladatairól és

mtÍködésükfeltételeiről', szóló 1/2000' Q.7) SzCsM rendelet 25.s (3) bekezdés)

o Gondozási feladatok
o étkezés segítése

. reggeli, ebéd, vacsora előkészítése

. sztikség esętén ętetés

. mosogatás
o mozgás segítése

. mobi|izáIás ágybaďs egédeszkoz haszná|ata

. kiültetés, sétáltatás

. öltözkcidésben segítségnýjtás

. tomáńatás mozgásteľapeuta kányításáva|
o tiľítési sziikségletek kielégítése

. s e gítsé gnffi tás inkontinencia b etét haszná|atáb an

. se gítsé gnyuj tás ágýźi, szoba-wc haszná|atábaĺ
, vizeletgylljto zsźkiiľítése, cseľéj e
. segítség kolosztóma ellátásában, stb.

o Kĺjzľemúköđés személyi higiéné megtaľtásában
. mosdatás
. fiirdetés
. borotválás
. bőľápolás
. hajápolás
. korömápolás
. száiźĘo|ás
. öltĺjztetés, stb.
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o Kĺizreműkĺjdés lakókĺimye zeti higiéné me glartásában
. takaľítás (törölgetés, felmosás, porszívőzás)
. ágyazás
. mosás
. vasalás
. hó eltakaútćĺsa, csúszásmentesítés, stb.

o Közľeműködés aháztartás vitelében
. bevásáľlás
. csekkek feladása
. pénzintézetekkel való kapcsolattaľtás stb.

o Segítségnyújtás a kömyezeÍtę| való kapcsolattartásban
l oľvos
. családtagok
. szociális intézmény. stb.

o Ápobsi feladatok (orvos előírása szeľint)
. győgyszeľ felíratás, kiváltás' adagolás, inzulin beadása
. vémyomásmérés, pulzus ellenőľzés
. hőm&őzés
. gyó gyászati segédeszköz<jkhöz hozzájutás segítése
. orvoshoz, vizsgá|atokľa kísérés
. kőrhźaílátogatás

. Veszélyhe|yzet megelőzése, e|háritása
o Más szociális ellátásokhoz va|ő hozzájutésmegszervezése

. segítség hivatalos ügyek intézésében
r nyomtatvlínyok beszeľzése' segítés a kitöltésben
l támogatások, segéIyek intézése (ktilöncisen lakásfenntaľtási, közlekedési,

lakbértámo gatás, átmeneti s e gé l yek, ko zgy ő gy el l átáS)
. szociális szo|gáItatásokhoz va\őhozzáferés segítése (különösen: étkeztetés, ,

tĺímo gató szolgźitatás, cs aládse gítés)
o Szakosított ellátáSba való bekerülés sesítése

Feladatell átás az,, Idő sb arát P éntek,, pľ o gľam keretéb en
Józsefuaľos onkormányzata20|O. szeptember I-tő|vezettebe az,,Idősbarát Péntek''
programot, melynek célja, hogy azon kerületi lakosok, akik háziorvosi beutalóval
rendelkeznek, de betegségiikből adódóan csak külső segítségnyújtással lennének
képesek a Józsefuarosi Egészségiigyi Szolgálat szakľendelésén, valamint a
Polgáľmestęľi Hivatal okmĺĺnyiroda és ÜgyfélszolgáIati Ügyosztá|yán megjelenni,
személygépkocsival tĺjľténő szállításukat biaosítja péntekenként 08.00 _ 11.00 óľa
kĺizött, egy-egy alkalommal 10-15 fóÉszére.
2010. szeptembeľ l-től a keľületi felnőtt házioľvosok jelzést küldenek az érinteÍt
j ózsefu árosi polgárokľ őI (szá|Iítandó személy neve, lakóhelye, elérhetősége) a Hazi
Segítségnffitás és Szociális étkeztetés szakmai egysége felé hetenként cstitĺjľtök
12.00 őráig. A jelzés napjźtn a szakmai egység vezetóje összesíti a szá||ítanđő
személyeket és értesíti szállításuk időpontjaról. A személygépkocsival töľténő
szá||itást a megjelölt intézményeId.rcz a JSzSzGyK biztosítja, aZ íntézmény
haszná|atélban lévő járművel egy fő jelzőrendszeres hazi segítségnyrijtásban
r észtv ev ő, v ezetói engeđéllyel ľendelkező munkatiíľs sal.
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3.4.2. Szocidlis étkeztetés

Napi egyszeri meleg ételt biĺosít azoknak, a keľiileti lakosoknak, akik azt életkoľuk,
egészségi állapotuk vagy szociális helyzetĹik miatt önmaguknak, illetve onmaguknak
és eltartottj aikľészétę tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Szociális étkeńetés igénybevéte|ére házhozszá||ítássa|, nappa|i ellátást biztosító
intézményben (Idősek Klubja) helyben fogyasztással, hétfőtől-hétfőig
(folyamatosan) van lehetősége ellátottainknak, igényeik szerint. A hétvégi ebéd
szombati napon kerĹil kiszál|ításra, az idősek klubjaiban a hétvégi ebédet pénteki
napon vehetik źt az ellátottak.
Az étel egyszer használatos mllanyag dobozokban keľül kiszál|ításra, a dobozra
ragasńott címkén feltüntetésre kerül, az éte| megnevezése, a csomagolás időpontja,
a fogyaszthatőság időpontja, illetve a dobozok főIíáva||ezárźsrakeľiilnek.
A Baľoss u. 109', a II. János PáI pápat& 17. és a Kisstáció u. I1. szám a|atti
intézményekben a nyitva tartási napokon (hétfőtől _ péntekig) meleg ebéd keľül
kiszállításra, badellás rendszeľben.
Az étkeztetést intéző adminisztľátor a vźlltozásjelentés füzetben, illetve a
számítő gépe s pľo gľamb an
o Rĺjgzíti az e|Iźĺtott ađatait, ellenőľzi a törvényben meghatározott nyomtatványok

meglétét, az elltttott papír a|apu anyagźú, gépi rögzítés utĺín szigĺőjával |átja e|,

maj d továbbítj a felettese ľészére.
o Az étkezésben ľészesülő ellátottakról nyilvántartást vezet, melyet mindęn hónap

5-ig, megküld felettese tészéte,
. Napľakészenvezetí, nyomon kĺjveti az étkezéssel kapcsolatos változásokat.
o Elkészíti hó végén a szźtm|źkat; statisztikát készít.
o Az étkezéssel kapcsolatos nyilvántaľtásokat naprakészeĺ v ezeti,
o Az étkezési napok sztlmźrő| hó végén kimutatást készit (hétfőtől - péntekig,

illetve hétvégi étkezési napok száma megbontásban) felettese részéľe ) ez a
kimutatás az á||atlí noľmatíva igénylésének alapja, melyet negyedévente, a
megadott időpontban, összesítve köteles elkészíteni.

o A gondozónők által bęszedett étkezési és gondozáSi téľítési díjakat rogzíti és az
Intézmény szám|ájára ťĺzęti be, A téľítési díj átvéte|ét a gonđozónő naplójában
aláfuásáva| igazolja, a naplóban felvezetésre kerĹil a szária száma, <ĺsszege és az
átvéte| időpontja, az źúvevő aléirása.

o Az adminisztrátoľ havonta kimutatást készít a téľítési díj hátľalélaól és

intézkedik az e|maraďt térítési díjak beszedéséről, valamint ajránlott levélben,
vagy postak<inyvben dokumentálva felszólítja az e|Iátottat hátralékanak
ľendezéséĺe. A hátľalékokľól készült kimutatást továbbítja felettese részérę.

o A személyi térítési díj ĺisszege csökkenthető, illetve elengedhető,haa kötelezett
jövedelmi viszonyai ezt indokolttá teszik. A téľítési đíj méľséklése, illetve
elengedése az ellátott kérelmére indul, a gondozási csoportvezető és az
adminisnrátor minden körtilményre kiteľjedő javaslata alapján, az intézmény
vezetője és az źita|a létľehozott csoport dtint.

o AmennYiben az ellátott térítési díját ennek ellenére nem rendezi, e|Iátźsát fel kell
fiiggeszti a térítési díj hátralék ľendezéséig.

Az étkezés történhet:
- helyben fogyasztva, nappali ellátás keľetein belül, klubokban
- étel elvitellel, saját erővel nappali ellátás végző klubokból
- étel házhoz szá||ításáva|.
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3.5. Nappali Ellátások

3. 5. 1. Szenvedélybetegek nappali elldtdsa

Hivatalos ügyek intézés ének segítése
Az e|Iátottak ügyeinek intézése az e|látott bevonásával, kĺjzremúkĺjdésével. Szociális
és egyéb típusú (albérlet támogatźs, adományokhoz va|ő hozzttjutás (pl.:
Vöröskereszt, önkormáĺyzat), (eneľgiafelhasznrílási tómogatłĺs) trímogatásokhoz való
hozztĺjutás ügyintézésének segítése. Nyomtatványok beszerzése, értelmezésben
se gít s é gnýj tás, támo gat ás lj;gy intézé s éb en aktív s e gíts é gnyúj tás.

Igény szerinti meleg élelem biztosítása
A klub nyiwatattási napokon ĺapi egyszeľi meleg étkeztetésben részesíti azt a
szociálisan rászorult személý, szenvedélybetegsége miatt ĺjnmaga és eltartottjai
részéte más módon nem képes étkęzéstbiztosítani.

Az étkezésjellege:
- szocíá|is étkezés helyben fogyasztással
- szociáIis étkezés elvitellel

A csopoľt szinhĺ pľogramok segítenek az egyén szźlmára visszatérni a helyi
közösségekbe, új kapcsolatok kialakításában. A szabadidős progľamok magukba
foglalják a klubokat (f,rlmklub, álláskeľeső- és mentálhigiénés klub, kézműves klub,
stb.), a ľelaxációs programokat, rc|<teációs tevékenységek (kiľándulás), illetve a
mindennapokban a|ka|mazható tevékenységek (kárlya, íĺ nézés, taľsasjátékok). A
szervezett tevékenységeken túl fontos, hogy az ellátottaknak legyen lehetőségtik a
szabadon vźiasńott pihenési mód alkalmazźsźna (napi sajtó olvasása, rejtvényfejtés,
stb.).

S z akell átás okhoz v al ó ho zz áj utás s e gíté s e :

- Informácíő nylljt terápiás rehabilitációs és egészségügyi intézménye|<ľőI, azok
pontos helyéről, elérhetőségéľől és az igénybevételének fęltételeiről,

- Tájékoztatás nyújt a bekeľiiléshez egészségügyi feltételeirő|, a szíirővizsgá|atok
helyéről annak lehetőségeiľől, és helyéről,

- Kapcsolatfelvétel kezdeményezése, időpont egyeztetés' a klięns mentális, ťlzikai
áLlapotának megfelelő méľtékú kísérése, intézménybe ttjrténő eljutásának
megszervezése,

- A kezelőorvosokkal való kapcso|attartásramotiválja a klienst, valamint a kliens
rehabilitációjának érdekében a segítő munkatiírs is kapcsolatot tart a
kezelőorvosokkal.

- Egészségfejlesztéssel kapcsolatos programokat szervez az e|lźiottakrészére.

Munkav é gzé s l ehető s é gének szerv ezés e
Az e||źúás keretein belül a nappali ellátás munkatĺáľsa segíti az ellátottakat, hogy
visszailleszkeđjenek a munka világába. Ehhez felméľi aktuális szociális he|yzetét,
képzettségét, képességeit, valamint tźlvllati céljait. Álláskeresési technikák
ismeľtetésével valamint egyes képességeinek fejlesztésével alkalmassá teszi az
álláskeľesésre és a munkavtt|Ialásra. Motiválja a munkaügyi központokkal való
egyúttműködésre.
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Eletvitelre vonatkozó tanács adós, él etvez eté s s egítés e

olyan készségfejlesztés, amely a kliensek igényeiľe és céljaira hangolt és ennek
éľdekében a helyi ellátási rendszeľ sajátosságait is mozgósítja. Cé|ja, hogy a
szenvedélybetegek nappali intézméĺyében az ellátást igénybevevők válj anak képessé
külĺjnfele speciális technikák elsajátításával egy produktív életstílus kialakításaľa és

az adđ1kciő tár gy áĺak vi s s zautasí tásźr a.

Korrekt tźljékoztatás, ismeĺetek nyrĺjtása, szemlélet és attitűdvźitońatás az elért
társadalmi ľéteg köľében, felvilágosítás, veszé|yeztetettséget feldęľítő tevékenység,
pľopagandaanyagok, kiadványok készítése, támogatő beszélgetések, ügyintézések,
stb.

Speciális onszerveződő csoportok tómogatása
Az intézmény kliensköľét is fogadó, szenvedélybetegség leküzdése, absztinencia
megÍartástraszęweződő csoportok tźlmogatźsa. mfüĺidésükszewezésének segítése.

Szem,élyi tis ztólkodás, személyes ruhózat tisztítás a
A napi életvitel megszeÍvezésén tul fontos hangsúlý kap a személyes higiénia
megteremtése, elsajátítása is az eIlźúottal<nál. A nappali klub keľetein beltil lehetőség
v aÍL az ingyene s napi tisnáIko dásra, és mo s ásra.

A nappali ellátás keretein beltil a programok bármelyik szolgáltatást igénybevevő
előtt nyitottak.

3.5.2. Időskorúak nappali elldtása (Idősek Klubjai)

Nyitva tartásuk a helyi igényekhez igazodik.
Hétfőtől - péntekig ľeggel 8 óľától 16 őráigtaľt nyitva.
Szombat- vasárnap és iinnepnap okon zźrv a Árt.

Az Idősek Klubja szolgáltatásai
- Igény szerint meleg étel biztosítása, az engeđé|yezett ferőhelyszámig.
- Szfüség szeľint az a|apel|átás keretében orvosi tanácsadás megszervezése.
- A szakellátásokhoz valőhozzájutás segítése.
- Igény szerint testi, személyi higiéné biztosítása (zllhanyozőhaszná|at).
- Az ellátottak mentális támogatása.
- Gyógy.masszőr, egyéni és csopoľtos gyógýorna biztosítása.
- Pedikär.
- Fodrász.
- Hivatalos ügyek intézésének segítése.
- Szabadidős programok szervezése (kiľándulás, TV-nézés, könyv, videó film,

társasjátékok, közös rendezvények a ttibbi klubbal, irodalmi, zenei délutánok,
napi-, hetilapok, vetélkedők, szakkörök szervezése).

- Igény és lehetőség szerint egyéb térítésköteles szolgáltatások szervezése
(p1. kulturális és szabadidős intézmények láto gatása, kiľándulások, nyaraltatás).

Feladatellátás mĺídszeľe
Egyéni esetkezelés és csoport munka.
A klub kooľdinátorck az ellátottak tészérę
rendszerességétó| és időtartamárő| az

nffi tott szociális szo|gáItatások formáiról,
|12000. (I,7.) SZCSM ľendelet 10.sz.
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melléklete szerinti látogatási és eseménynaplót vezetik. A jogszabá|yokban
meghatározoÍtak szerint az ellátást igénybevevővel közösen, gondozási tervet
készítenek, melyet félévente feltilvizsgálnak.

Az eIlátottak szociális és mentális gondozása,tervezett és rendszeres tevékenységek
soľán valósul meg. A klub gondozőnője, a felvételt kcivető egy hónapon belÍil, ti|apot
és szfüséglet felmérést követően személyre szőIő, egyéni gondozási tervet készít, az
igénylővel közösen. Az e|Iźúott ťĺzlkai - egészségi - mentális állapotából kiindulva,
|áthatővá válnak azok a teľületek, ahol a képességek megtaľthatók ill. fejlesztésre
szorulnak. Érdektődési köre, pedig alapja lehet a csoportban valő részvételnek,
foglalkoztatásnak' mellyel lehetővé vá|ik az aktivitás megtartása.

A biztos íto tt szo|gáitatások fo rm ái
A nappali ellátás az ígénybe vevő időskorri személyek egészségi állapotának
megőrzése és javítása, valamint mentális állapotuk életkoruknak megfelelő szinten
tartźsa éľdekében az alábbi szo|gá|tatásokat nýjtja:
Fizikai ellátás:
- létfontosságú személyi sziikségletek kielégítése, személyi higiéné megtartźsa

éľdekében: tusolási lehetőség biztositása, csúszásmentes kömyezetben, szfüség
szerint segítséggel. Ideje: minden nap, nyitvatartásí időben, előre egyeztetett
időpontban.

- személyes rvházat tisztításának lehetősége: egy daľab automata mosógép ál1 a
klubtagok rendęlkezéséte, melyet a gondozőno kezel. Sztikség esetén a vasalás
megoldott.

- igény szerint meleg étel biztosítása.

Mentális gondozás:
a lelki séľülések megfelelő gondozása, segítségnffitás a környezettel való
kapcsolattaľtásban, |<rízishe|y zetek kialakulásának megelőzése.

Egészségügyi ellátás:
a pľevenció keretében, egészségügyi felvilágosító előadások' rendszeľesen
véľnyomásmérés, szlltővizsgźiaton va\ő tészvéte| szervezése helyben, tanácsađás az
egészséges életmódról, frissítő torna lehetőségének bizosítása.

Foglalkoztatás..
A testĹlelki egészség fenntaľtása, valamint a mentális megbetegedések
kialakulásanak megelőzése érdekében az ę|Iátoľtak részéľe elfoglaltság biztosítása.

Szab ądidő s pr o gramok szervezé s e :

az e||źńźst igénybe vevők tészére sajtótermék, könyvek, káľtya-és táľsasjáték illetve
tömegkommunikációs eszközök biztosítása, és rendezvények szervezése.

Se gíts é qn:rúi tás ügyintlézé shez :

hivatalos ügyek irÍézése, szolgá|tatőkkal való kapcsolatfelvétel tźtmogatása,péĺuben-
és természetben adott juttatások feltételeinek követése, nyomtatvĺĺnyok beszeľzése,
e|lhez történő ho zzájutás intézé s e.
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A klubtagoknak lehetőségtik van évente ľendszeresen az onkormányzat
káptalanfiiredi iidülójében nyaralni, így a csoport, a klub gondozónőinek kíséretében,
felejthetetlen napokat tölthęt egyiitt, szép emlékekkel térhet haza.
Kĺizĺisségi rendezvények alkalmáva| _ az előzetesen íľásban történt sztikséglet-, és

igényfelmérésnek megfelelően - hosszított nyitva taľtással biztosítjuk a szolgáItatást.
(Farsangi mulatság, Névnapok, sziiletésnapok megtartása, ,,Idősek Világnapja'',
Karácsony, Uj évi mulatság).
A törvényben meghataĺozott szolg źlltatási formák térítésmentesek.

3.5.3. Iłrfulmi fogyatékosok nappalÍ elldtdsa

A klub nyitva tartńsa
Hétköznap 7.00 _ 17. 00 óľa, héwégén és ünnepnapokon zárvatart,
A foglalkozások hétkĺiznapokon 9 _ 15 őráigtaĺtanak, szünetek kozbeiktatásával.
Egy_egy csoportos foglalkozáson a kliensek képességeihez mérten 6-10 fós
|étszźtmb an vannak j elen.
A meglévő ismeretek szinten taĺttrsa, rij ismeretek tanítása egyéni fejlesztéssel és

csopoľtosf oglalkoztatáskeretébentĺ jrténik.

Bizto sított szo|gá,Jrtatáts o k foľmái, kti ľe, ren dszeľess ége
. Egyéni fejlesztés
. onállóságra nevelés, szociális készségek fejlesztése
o Készségek, képességek maximális kihasználása érdekében kézműves, zenei

foglalkozások
o Egészségtik, erőnlétiik meglartźtsą sérülésfüből adódó esetleges rnozgási

nehézségek enyhítése célj ából mozgásnevelés, gyó gyt omą massztzs
o K<jzĺjsségi, kulturális program ok szervezése, lebonyolítása
o Folyamatos együttmúkĺidés a szülőkkel, a tĺĺmogató szolgá|atta|, a taľs

intézményekke1

A klubban folyó tevékenységek, foglalkozások heti, illetve napirend szeľint
töľténnęk.
A közösség összetétele igen változatos - képességeik szempontjából - 3 csopoľtľa
oszthatók.
Az épületbęn lévő helyiségek több funkciósak, így a foglalkozások lebonyolításához
rendelkezésľe á11: 2 fog\alkoztató helyiség, 1 pihenő, illetve fog|a|koztató helyiség;
étkező.
A foglalkoztató helyiség ad otthont a gyógypedagógiai foglalkozásoknak:
matematika, írás, olvasás, szociális tanulás.
A 2. foglalkoztatő helyiségben helyzetgyakorlatok, valamint az ének, zene, tánc és

egyéb művészeti foglalkozások (verstanulás, sztivés,himzés, gyongyfüzés), valamint
a gyógytorna foglalkozások helyszíne.
Az étkezőben (padlólap burkolatának köszönhetően) a kézmúves foglalkozások
zajlaĺak: rajz, festés, kľepp-papíľ képek, termésképek készítése, üvegfestés,
textilfestés, gipszöntés.
A pihenő szobában gyógymasszázs is biztosított, itt van lehetőség TV, DVD nézésre
é s zenehal l gatásr a, vi de o j áték haszn á|attr a.

Aház udvaľának egy csendes sarkában kellemes kerti kĺjrülmények között lehetnek a
friss levegőn ellátottak.
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Gyakoriak a külső programok, séták a kerületben és a kerületen kívĺil, a
kirándulások, és a közös nyaralás'

Egyéni fejlesztés
A klubba járók mindegyikével készül szintfelméľés (Dr. Günzbuľg által kifejlesztett
PAC teszt), mindegyiktiknél megtöľténik az anamnézis fęlvétele, illetve
családlátogatás, az ezękbő| kialakított kép az egyéni fejlesztési terv alapja.
Az egyéni fejlesztési tervet az érdekelt felek ktjz<jsen beszélik meg, magát a
fejlesztést a koordinátor irányítja. A fejlesztések rĺivid távú terveit háľomhavonta,
hosszú távú terveit félévente értékelik, szükség esetén módosítják.
A szintfelméľés és aZ egyéni fejlesztés délelőttönként folyik, a csoportos
foglalkozásból kiemelve, minden ellátottnak.

Sz emélyr e s zab o tt fe l adąt ok
A klubban a lehetőségel<hez méľten igyekszĹink minél nagyobb onállóságot nyújtani
klienseinknek, illetve minél nagyobb teret adni annak, hogy szerves résztvevői,
alakítói legyenek a k]ub életének.
A mindennapi életben szźlmta|an olyan feladat van, amely a zökkenőmentes
mfüĺidéshezné|ki|ozhetetlen, s amelyet ahozzáĺlk jLíró fiatalok is eltudnak végezĺi.
Ezértheti váltásban:
o VäÍI: aki segít azasztaltęrítésben,
o más pedig a:ľa ügyel, hogy mindig legyen kitéve papír zsebkendő, sza|véta,
o illętve a viráglocsolásra. :. ,

Az intézményben, az udvaron akadnak olyan feladatok, melyeket az ellátottak is el
tudnak v é gezni és segíti önálló ságukat, ľendszere s munkav é gzést bizto sít számukľa.
Azza|, hogy mindenkinek megvan a kültjn feladata, jelentősen cs<jkkenthetőęk a
surlódások.

Egyéb pľogramok
A szeľvezeľt, iľányított foglalkozásokat követően a délután fennmaradó idejében
hímzés, sz<jvés fejleszti a finom mozgásokat, taľsasjátékozás' memőria jenék segíti a
passzív tanulást, kikapcsolódást. A délutani kötetlen beszélgetés lehetőséget biztosít
a mentálhigiénés feladatok e|Iátásra, mely felszínľe hozza a problémiíkat,
konfliktusokat, így lehetőség nyílik azok orvos|ésfua,

3.6. Időskoľúak Atmeneti Otthona ("'Ezĺistfenvő'' Gondozóház)

3.6.l. Időskorúak útmeneti otthona
- Az igénybevevők elhelyezése I-, 2-, 3 ágyas, f,itéssęl, világítással és

tisztálkodási lehetőséggel ellátott' berendezett szobában biztosított.
- Napi haromszori főétkezés, igény esetén diétás étręnd biztosított.
- Textíliávalvalő ellátás biztosított.
- Rendszeľes Íizikai., mentális gondozást-, é|etvezetési tanácsadás.
- Folyamatos gondozőnői felügyeletet (24 őrás) biĺosított.
- Az egészségi állapot helyreállítását és megőrzését célző tevékenységet folyik,

mind ťrzikális, mind mentális ktjrben.
- oľvosi ellátás heti egy alkalommal biaosított, szerda délrutétn, de pľobléma

esetén bármikor ľendelkezésre áll orvosi segítség'
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- Rendszeres csopoľtos gyógýoma, sztikség esetén egyéni gyógýorna biztosított
az ellátottakrészére.

- A főállásban a|kalmazott ťodrász igény szerint felkeresi a gondozóhźĺzat, ezzel is
hozzájőłulvaagondozottak jobbkozérzetéhez.

- Kéthetente pedikűľös keresi ťe| azintézményÍ.'
- Az idősek foglalkoztatása egyéni, és csoportos formában tcirténik, egészségi

állapotuknak és érdeklődési körtiknek megfelelően (kľeatív szakköľ, foző
szakkör, ügyességi versenyek' kvíz játékok).

- Rendszeresek a kulturális rendezvények, ünnepi műsorok.
- A táľsalgókban színes tv, videó, magnó, táľsasjátékok segítik a szabadídő

kellemes eltöltését.
- A gondozottak részére lehetőség van kiriándulásokon való részvételľe.
- A gondozóház konyvtárát minden ellátott igénybe veheti, igény szęrint akaľ

felolvasás is biztosított, melyet tea-délutánnal és beszélgetéssel egybekötött.

Az Szt. 80. $ - 82. $-ban meghattrozott átmeneti intézméĺyi elhelyezés a
Gondozóházban é|etvitelszenĺ tartőzkodást biztosít, folyamatos felügyelet mellett.

AzBzustfenyő Gondozőhźĺzaban személyre szóló egyéni gondozási tervet készítenek,
felméľik az ellátott személy ťlzikai, egészségi, mentális áI|apotát és ennek
megfelelően megállapítják az egyénľe szabott gondozási feladatokat, gondozási
célokat és a megvalósításhoz szfüséges módszereket.
A professzionális tęam munka keretében odafigyeléssel, emptĺíáva|,
kapcsolatteremtő készséggel, nagyfokú tapintattal - megvalósuló feladatellátás
eľedménye az e|Iátást igénybe vevő és a szakszemé|yzet közötti haľmonikus
kapcsolat kialakulása.

Étkezés biztosítása
Az iĺĺtézmény az étkeztetést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamínt az
egészséges tápláIkozás követelményeinek megfelelően biĺosítja' Az étkeztetés
keretében haľomszoľi étkezést _ ębből legalább egy alkalommal meleg ételt _

biĺosítunk szĺímukĺa. Ameĺĺryiben az e|Iźttást igénybe vevő egészségi á|Iapota
indokolja' részéte _ oľvosi vagy dietetikusi javallatra_ speciális étkezési lehetőséget
kell biztosítani (pl.: diéta, gyakoľibb étkezés). Egyéni kérelmek f,rgyelembe vételéľe
is lehetőség van.

Ruházat, textília biztosítása
A gondozóhźzban mindenki haszná|hatja a saját tlf,ltzatát, textí|iáját. Saját ruházat
hlányabarl azintézmény gondoskodik az ellátott rvházatttrő| (három váltás ágynemű,
fehérnemtĺ, hálóľuha, valamint az évszaknak megfelelő, legalább két váltás
felsőruhazat és utcai cipő, vagy más lábbeli).
A gondozóhaz feladata a rvhźr;at és textília mosása és javítása. Az e||átottak
személyes ruhźzatźnak, valamint az ágyneműk tisńítása, karbantaľtása
mosókonyhában külön mosógéppel történik.
Az ágynemut az intézmény bixosítja, ugyanakkor, ha sztikséges adományok útjan
kapott személyes rvhźnatta| Iátja e| az afia rászoruló el|źĺottat. A szennyes ruha és

ágynemű ĺisszegyűjtéséľől valamint a tiszta ruha és textília kiađásĺáról a rllházat
tisztításáről és javításarő| az intézmény gondoskodik aHźzirendben meghatátozoÍlak
alapján, Az ágynemű cseréje hetente, ruhźzat cseľéje tísztálkođás után, illetve
szüksés szerint tĺjrténik
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Alapápo|ási, gondozási feladatok
A beköltözo |akőtle||átottat az intézméĺy orvosa megvizsgá\a, fizikai, egészségi és
mentális áI|apotát fęlméri. Ennek alapjan a részIeg koordinátor a szakmai vezető
segítségével és a többi team tagga| 30 napon belül elkészíti a gondozási tervet. A
gondozás mindig egyérľe szabott. Az egyéni gondozási terv tartalmazza az ellátott
személy ťtzikai, mentális állapotának helyzetét, az á||apotjavulás, illetve megőrzés
érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, időbeli titemezést. Az egyéni
gondozási teľvet jelentős állapotváltozásnét|, de legalább évente felülvizsgálja a
munkacsopoľt.
Ha az ellátásban részestilő személy egészségi á||apota miatt ápolásra is szorul, a
rész|eg koordinátor felveszi a kapcsolatot az illetékes hozzźńartozőva| 1lIetve az
intézmény megbízott oľvosával és kölcsönösen tájékoztatják egymást az ápolássa|
egyĹittjáró teendőkľől ' Az ápo|álsi folyamatot az intézmény szakmai vezetője a
r ész|eg koordinátora feliigyeli az orvosi instrukciók a|apjtn,
A gondozőházban az ellátottakkal kapcsolatos eseményekľől, töľténésekľől, aZ
e|végzetí' illetve e|végzendő tevékenységekľől a műszakot átadő ápoló irásban -, az
átadó és esemény naplóban- és szóban tájékoztatja a műszakot átvevő ápolót.
A személyi tisztálkodás az effe a célra kialakított _ segédeszközzel' kiegészítelt -
zuhanyzőban naponta, az ellź.Íott á||apotátő| fiiggően önállóan, illetvę sztikség/igény
szerint segítséggel történik. Indokolt esetben a szeméIyi higiénia és komfort
biztosítása éľdekében, inkontinencia esetén gondozás keľetében az źryolők végzik az
inkontinenc i a teľmék c s eľéj ét, (p e|enkázas t, ) val amin t az ö|to ńetést.

Az 1/2000. SzCsM rendęlet 50. $ éľtęlmében az intézmény biztosítj a az el|átást
igénybe vevők egészségügyi e||átását. Az egészségtigyi ellátás keretében
gondoskod ík az igénybe vevő
o egészsé gmegőrzését szolgźt|ő felvilágosításźrő|'
o orvosi el|túásárő| a2. számtĺmelléklet szerinti őtaszámbarl, azintézmény orvosa

biztosítja az e||átást igénybe vevő egészségi állapotźnak rendszęľęs ellenőrzését,
az orvosi tanácsadást, az egészségügyi tĺáľgyu jogszabá|yokban meghatározott
sztĺľéseket, a győgyszęrľendelést, valamint szfüség esetén az egészségügyi
szakellátásba töľténő beutalást'

o szükség szeľinti a|apápo|ásárő|, az otthoni szakápolási tevékenységľől szóló
2011996. (VII. 26.) NM rendeletben meghatátozott szakźtpolási tevékęnységek
kivételével, ennek körében különösen
- a szeméLyi higiéné bizosításaľól,
- a győgyszerezésrol,
- az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváItoztatásbarl" valamint

a kontinenciában való segítségnyújtásľól,
- szakorvo si, i 1l etve sürgő s s é gi ę|Iátáshoz v aLő ho zzájutás áró 1,

- kőrházi kezeléséhez va|ő hozzájutźsárőI,
. e ľendeletben me ghataľ o zott gy ő gyszerellátásaľól.

Annak érdekében, hogy aZ ellátottak megőrizzék egészségüket pľeventív
pro gramok at szęrv ez az intézmény :
o oľvosi vizsgttlat, tanácsadás, felvilágosítő e|oadás,
o vérnyomás -, vércukor-, testsúlymérés,
o gyógyszetkiaďagolás és beadás,
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Egyéb szolgáltatások
. frissítő torna
o kéz- éslábápo|ás térítés ellenében pedikűrös által (pedikűr),
. hajvágás térítés ellenében (fodľász)
o csoportos és/vagy egyéni gyógýoľna.

A maľ meglévő' vagy kialakuló betegség esetén egészségtigyi alapellátás
megszervezésével segítik a háziotvoshoz való eljutást, illetve amennyiben indokolt
szakellátásho z v a|ő ho zzźiutást.

Gyógyszer ellátás
Az Ezistfenyő Gondozőház az a|apgyőgyszeÍ készletbe tartoző gyógyszerekkel
ręndelkezik. Az e||átott alapgyógyszet készleten felüli egyéni gyógyszeľeiró| az
ellatást igénylő, illetve hozzátartozój a kciteles gondo skodni.
Az alapgyőgyszęÍ készletet havonta az intézmény megbízott orvosa á||ítja {issze, a
szakmai vezetőv e| töľténő egyeńetést ktjvetően.

Gyógyszereléssel kapcsolatos fontos tudnivalók:
- gyógyszertaz ellátottak csak orvosi utasításra, előírt adagban szedhetnek,
- minden ellátott tészéte egyedileg hatźrozza meg az orvos' hogy szfüség esetén

milyen gyógyszeľeket, mekkoľa mennyiségben kaphat (pl.: fájdalomcsillapításľa,
nyugÍatóként, altatóként, epilepsziás nagy. és kis ľoham esetén' Iázcsi|Iapításra,
vérnyomás kiugrás esetén, stb.),

- a győgyszeľelés ľendjét és az ehhez kapcsolódó felelősségi köľöket írásban kell
szabáIyozni,

- a szak,ĺĺlai vezető feladata a győgyszeľkészlet ľendszeľes ellenőrzése, annak
érdękében, hogy a hiánypótlásľa kertiljön, a |ejáĺt szavatosságú, illetve a
for gal ombó l kivont gyó gyszerk észitmény fe|hasznáIásra ne keľülhe s s en.

Mentálhigĺénés ellátás biztosítása
A Gondozőház az ellátottak részére mentális és egészségi állapotuknak megfelelő
kĺizösségi pľogľamokat szewez és helyet biztosít egyéb közösségi programoknak. Az
íntézményi éIetformához való alkalmazkodás elősegítése, a gondozottak
mentálhigiénés ellátásának biztosítása az intézmény valamennyi dolgozójrának
feladata.
A szociális, mentálhigiénés munkatáĺs a lakók tészétę biztosítja a személyľe szabott
banásmódot. Az esetleges problémfüat, panaszokat az éľdekelt személyekkel
haladéktalanul _ egyéni vagy csoportos formában - meg kell beszélni és intézkedni
kell a megoldásukĺól.
A mentálhigiéniás munkatárs részt vesz a gonđozási tervek elkészítésében és

figyelemmel kíséri azok megvalósítását.
Az intézrĺény segíti, támogatja az otthonon belüli kis ktjzĺisségek, tiíľsas kapcsolatok
kialakulását, műktidését és fenntartását. Minden lakó számttra a céIszera, hasznos,
szellemi és szórakozatő időtoltésre és tevékenység végzésre sokféle foglalkozás áll
rendelkezésre.
Az intézmény mentálhigiénés ellátás keľetében biztosítj a továbbá:
- az ellátottak családi és táľsadalmi kapcsolatai fenrúartásanak feltételeit,
- a hitélet gyakoľlásának feltételeit.
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Szocioteľápĺás foglalkozások
Lakóink tészérę idejiik kellemes és kĺeatív eltĺlltéséhez a mentálhigiénés munkatáľs
kínál lehetőségeket' A progľamokon való részvétel ĺlnkéntes, amelyeket a lakók
igénye, egészségi źilapota hatáĺoz meg. A lakók hobby tevékenysé get végezhetnek.
A közĺisségért tenni akarók a műsorok, tea-délutánok, kirándulások, stb.
szervezésében is részt vehetnek.

Fiz1kal tevékenységek: séták, kcjzös toma szervezése.
Készség szinten-tartó és kĺeatív foglalkozások aZ otthon đíszítése, kľeatív
foglalkozások a finommotorika szinten 1artásáĺa.

Szellemi és szőrakoztató tevékenységek: ľádióhallgatás, TV nézés' olvasás,
felolvasás' zenés előađások, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, videofilmeknézése,
zenehallgatás.
A Gondozóházkonyvtáľát minden ellátott igénybe veheti.

Kulturális tevékenységek: kirandulások, színhtn|átogatások, házi ünnepségek: pl.
faľsang, húsvét, mikulás, kaľácsony, szilveszteľ, névnapok, stb.

Hivatalos iigyekben valĺĺ segítségnyújtás
Lakóinknak segítséget nyújtunk hivatalos ügyeik intézésében:
- segélykérelmek, idős otthoni kéľelmek, kozgyőgyellátási igazo|vány

igénylésében való közremfüödés.

Éľtékmegőrzés
- A gonđozőhźzba va|ő beköltözéskor az ellátott személyes targyaít magáva|

hozhatja, ezeĺ tźrgyak mennyiségét úgy kell megál|apítaru, hogy a lakók éjjeli
szekľényében és a ruhásszekľény 1-1 polcán, fiókjában elférhessen.

Ilyen lehet például:
- személyes rvházat,lábbeli,
- tisztálkodó szerek
- személyes használatra szént kisebb eszkĺizĺik.

- Az otthonba hozotttĺĺrgyalaól két példányban jegyzékkészül.
- A megőľzésre _ két tanú jelenlétében _ átađott éľtéktárgyakľól, illetve pénzrőI

letéti nyilvźntartást kell vęzetni, s azokat az intézmény pancélsze|<rényében kell
elhelyezni.

- A megőľzésľe át nem aďott pérré{ értékttLtgyakért az intézmény felelősséget
nem vállal, azok elvesztése esetén az intézménnyel szemben kárigény nem
érvényesíthető.

- Az ellátást igénybevevő nem tarthat magáná| olyan tźrgyakat és dolgokat,
amelyekkel önmaga, illetve mások élętét, testi épségét v eszéIyeńeti.

3.6.2. Ielzőrendszeres házi segítségnyújtús

A segélyhívó rendszeľ az Ezüstfenyő Gondozőhźzban keľült telepítésre. A
készenlétet biztosító gondozónő a telephelyen, vagy józsefuĺíľosi lakcímén
taľtózkodik. A hívás beérkezésekor a rendszertkeze|o gondozónő értesíti a készenléti
ügyeletben lévő gondozónőt - amennyiben saját lakásán van készenlétben _,
megadja az e||átott címét, telefonszámát, elmondj a az e||átottól haltott információkat.
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A készenlétben lévő gondozónő haladéktalanul a helyszínľe indul. Nappali
időszakban tömegkĺĺzlekedéssel, esti - éjszakai időszakban taxi igénybe vételével. A
helyszínen a segélykérő el|átása uttn jegyzőkcĺnyvet készit, melyet másnap a

gondozóházban lead a műszeĺész kollégának. A segélyhívás keretében végzetť

segítségnýjtáson tuli gondozási tevékenységet gondozási időnek számítjuk, melyért
a segélykérőnek térítési đíjat kell fizetnie, jövedelme szeľint.

A,g z akľn ai e gl s é g l é t s z áma, s z akĺaźp z e tt s é gük :

A jelzőĺendszeres házi segítségnyújtást az Ezustfenyő Gondozőházbő| látjuk eI,

folyamatosmunkarendben,5f őkoza|ka|mazottal,
o 3 fo szociális gondozó és ápolói végzettséggel,
o 1 fo általános ápolói végzeÍtségge|,
o i fo muszerész végzettséggel ręndelkezik, aki egyben a készülékek telepítését,

knbantartását, a rendszer felügyeletét is végzi.

4. Az e||átás igénybevételének módja

4.1. Gyeľmekióléti Központ

A Gyermekjóléti Központ szoIgá|tatźsai minden kliens részére térítésmentes. Az
ellátások igénybevételének módja az önkéntes alapellátás keretén beltil, az ellźúást
igénylő kezdeményezésére valósul meg. Amennyiben a gyeľmek védelme az e|Itĺás
önkéntes igénybevételével nem biztosított, úgy a Gyvt. aZ ellátás kĺjtelęző
igénybevételét rendeli e|. Az igény'be vett ellátás megkezdésękor az ellátást nyujtó
gondoskodik a Gyvt. 33. $-ban meghatáĺozott tájékoztatásľól, melyről az ígénybe
vevő írásban nyilatkozik. Eú" a nyilatkozatot az ellátás megkezdésekor a
Gyermekjóléti Központban rendszeľesített un. Együttmrĺködési megállapodásban
rogziti a családgondozó és azigyféI, a szülő gondviselő' s a gyeľmek az életkoĺának
megfelelően.
Hatósági beavatkozás esętén a jogszabá|y kötelező egyĹittmfüödést ľendelhet el, amit
az illetékes gyámhatósághatáĺozat formájában rendel eI azugyfél és a Gyermekjóléti
Kĺizpont szźlmtra.
A Gyermekjóléti Kĺizpontnál személyesen, telefonon vagy levélben töľténő

megkeresést kĺivetően (amennyiben sztikséges azoĺnal) a központ munkatarsa
előzetes egyeztetés utĺín személyes találkozást kezdeményez a problémával hozzá
forduló személlyel.
A családgoĺdoző az igénybevétel előtt tájékońatást ad a gyermek és hozzátartozőja
szttmźĺa:
. a biztosított ellátás tarta|mźrő| és feltételeiről,
- az iĺtézmény áIta| vezetett nyilvĺíntaľtásokľól,
- panaszjog gyakoľlásának módjaĺól,
- aZ ellátotti jogviszony megszűnésének eseteiľől,
- a szolgźiatházirenđjérőI,
- arľól, hogy az ellátás igénybevétele téľítésmentes,
- a jogosult jogait és érdekeit képviselő taľsadalmi szeľvezetekĺol.
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4.2. CsaládseeítőKtizpont

A szolgźitatás önkéntesen, térítésmentesen vehető igénybe.

Csalódsegítés
Igénybevételét nem kell írásban kérelmezni.
A szolgá|atntll személyesen, tęIefonon vagy levélben torténő igénybejelentést
követően (amennyiben szükséges azoĺlnal) a szo|gáIat munkatársa előzetes
egyeztetés után személyes találkozást kezđeményez a problémáva| hozzá foľduló
személlyel.
A családgondoző az igéĺybevétel elott tttjékoztatást ad a jogosult és hozzźiaĺtozőja
szźlmára
- a biĺosított ellátás tarta|mtlrőI és feltételeiről,
- az iĺxézrĺény á|tal vezetett nyilvántaľtásokról,
- panaszjog gyakorlásrínak módjaról,
- az ellátotti jogviszony megszúnésének eseteiről,
- a szolgáIat házirendjéről,
- anő|,hogy az ellátás igénybevétele térítésmentes,
- a jogosult jogait és érdekeit képviselő táľsadalmi szeľvęzetekľől.
A j o go sult és ho zzátarto zőj a az ígényb evételkor köte l e s :

- nyilatkozni a kapott tájékońatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben
1'artźsźrő|,

adatokat szo|gáItatni az intézményben e töľvény a|apjźn vezetętt
nyilvántartásokhoz,

- nyilatkozĺi arľő|, hogy a szociális ęllátásra való jogosultság feltételeit és a
jogosult, továbbá a közeli hozzátaľtozőja szeméLyazonosító adataiban beállott
változásokathaladéktalanulkoz|iazintézményvezetőjével.

A családsegítés keľetében végzett tevékenységnek - a szo|gá|tatást igénybe vevő
éľdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkĹil - a sztikséges méľtékig ki
kell teľjednie az igénybe vevő köľnyezetéľe, külön<lsen családjanaktagaira. Kiskoru
személyre a családsegítés akkoľ teľjedhet ki, ha a kiskoru családtagjanak e||átása a
családsegítés keretében inđult, és a kiskoru érdekei - a gyeÍmekjóléti szo|gáItatás
igénybevétele nélkül - e szolgáItatás keretében is megfelelően biztosíthatók.

4.3. Gveľmekek Átmeneti Otthona

A szolgáltatás (átmeneti gondozás) igénybevétele önkéntes. Az átmeneti gondozás
ideje alatt a szulő felügyeleti joga megmarad. A gyermekek átmeneti otthonába
tĺjľténő felvétel a sz:iJ|ő, törvényes képviselő, a gyermek valamint gyermekvédelmi,
szociális, oktatási nevelési fęladatokat e||tttő intézmények kérelme a|apján töľténik.
Illetve a gyermekvédelmi törvény módosítása a|apjźn védelembe vétel soľán
kötelezhető a szulő az źltmeneti gonđozás igénybevételére' Miden megkeresést
regisztrálunk. Azokban az esetekben, amikor kľízis helyzet miatt kérik, a gyeľmek
fe|véte|ét 72 óráľa tudjuk biztosítaĺi az ellátást. Az ügyeletben lévő nevelő,
gyeľmekfelügyelő vagy gondozőno megköti a megźilapodást, elkéri a szükséges
személyi iratokat, és éľtesíti az źúmeneti otthon szakmaí vezetőjét, valamint a
gyermekj óléti központot.
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Ha a szolgáItatás igénybevétele nem hatósági hatá!Íozat alapjźn tcjrténik, a gyermek
törvényes képviselője és a szolgáItatő vezetóje _ az e||átás kezđetétőI számított 15

napon belül _ megállapodást kcit, amely tarta\mazza különösen:
- aZ ellátás kezdetének időpontját,
- az ellátás idótartamát, amely nem lehet hosszabb külĺjn jogszabáIybaĺ

me ghatár o zott mértéknél,
- aZ íĺtézmény által nyújtott szolgá|tatásokat,
- a'7, ęlláĺás megszíĺnéséľe vonatkoz,ő sz,abályokat'
Az elhelyezést meg kell szüntetni, ha a ľászorultság oka megsziinik, vagy ha a szülő
kéľi.

Az átmeneti gondozás megkezdésekoľ _ ha az e|őrę |áthatólag egy hónapnál
hosszabb időtanamú lesz - a gyermekjóléti szolgźitatást végző családgondozó
bevonásával, a gyennekvédelmi nyilvĺántaĺás megfelelő adatlapját kitöltve hiíľom
héten beliil elkésziti a gyermekľe vonatkozó egyéni gondozási-nevelési tewet. Az
egyéni gondozásĹnevelési teľv kidolgozásába bevonja a terv megvalósításában részt
vevő szakembereket, valamint lehetőség szęľint a gyeľmek szülőjét (törvényes
képviselőjét).

Az Atmeneti otthon i gényb evétele téríté smentes.

A felvétel kĺitériumai: a megállapodás megkötése az átmeneti otthon hĺĺzirendjének
szülő, töĺvényes képviselő, belátó képességgel rendelkező gyeľmek általi elfogadása.
A felvételt kizźlrő okok:
. a gyeľmek középsúlyos vagy súlyos éľtelemi fogyatékos,
- a gyeÍmek speciális szĹikségletű,
- taľtós beteg, vagy fertóző betegsége van.

Afelvétel menete
A felvételt megelózi a családgondozó źital készitett első inteľjú, mely soľán
tájékozódunk a család problémájáról. Tájékozódunk a gyermek fejlettségéről,
szokásairól, egészségi źtllapotáĺő|, óvodai, iskolai életéről. Tájékoztatjuk a szülőt,
törvényes képviselőt az átmeneti otthon házírenđjéről, napirendjéről, szervezeti és
szab áIy zatí keretéről.
Ezt kövętően aZ átmeneti otthon vezetóje dönt a gyeľmek felvételéľől. Abbarl az
esetben, ha véđelembe vétel során kĺĺtelezték a családot az átmeneti gondozás
igénybe vételéľe, ahattrozatban előíľt feladatokat teljesítjfü .

Miutan döntés született a gyermek felvételéről, megkötjfü a megźilapodást a
szülővel vagy tĺiľvényes képvisęlővel. Bekéľjük a gyermek anyagához sziikséges
dokumentumokat (lakcím káľtya, TB káľtya másolatok, egészségügyi kiskönyv,
egészséges orvosi igazoIás), Tisztázzllk, hogy problémáinak megoldásához a
gyeľmek átmęneti gondozásán kívril milyen segítségľe van sziiksége a családnak. A
sziilővel vagy tĺirvényes képviselővel egyiitt meghatáĺozzllk az egyĹittmfüödés
módját és kereteit, a szerepeket és feladatvállalásokat.
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4.4. Házi segítséenvúitás és Szociális étkeztetés

4.4.I. Hdzi segítségnyújtds

Igénybe vétele önkéntes, az ę||átást igénylő, illetve törvényes képviselője kéľelmére
töľténik. Ha az ellátást igénylő szeméIy cselekvőképtelen, a kérelmet, illretve az
indítványt _ az ériĺtett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a
törvényes képviselő terjeszti elő. A koľlátozottan cselekvőképes személy a kéľelmét
a törvényes képviselőjének beleegyezéséve| vagy _ ha e tekintetben a birőság a
cselekvőképességet nem korlátozta _ önállóan adja eIő. A kérelem előterjeszthető
szőban, illetve írásban.
A kéľelmezón kívu| a háziorvos, körzeti nővér, hozzátartoző, szomszéd jelezheti
telefonon vagy személyesen az el|tńást igénybe vevő lakóhe|yéhez legkĺizelebb eső
szociális szolgáItato központ munkataĺsainak. A bejelentett igényeket (név, cím,
intézkedés, stb.) egy sorszámozott füzetben fielzés fiizet) kell rögzíteni. A jelzéskor a
jelzést felvevő tájékoződik a teriileti illetékességet illetően. A jelzést követően a
legľ<ividebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon beltil a szolgá|tatás iľanyítója _
lehetőség szerint a leendő gondozóval _ felkeľesi a kérelmezőt lakásan. Segít
kitölteni a jövedelemnyilatkozatot (911999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. sz.
melléklete). Amennyiben az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más
személy, íľásbaĺr vá||a|hatja a mindenkoi irtézményi téľítési đíjjal azonos személyi
térítési díj megťĺzetését, a ,,C.I.,, jelű jĺivedelemnyilatkozatot kell kitölteni, Az
e||átását igénylő felkęľesi a házíorvost az Egészségi áIlapotra vonatkozó adatok
adat|apjával, amennyiben ęrľe önállóan nem képes, a szociá|is gondozó támogatást
nýjt ebben (9lI999. (XI.24.) SZCSM ľendelet).
Házi segítségnyújtás igénybe vételekor a szakmai vezető a jogszabályban
meghatźľozottak szerint megvizsgálja és megállapítja a gondozási szfüségletet _ az
előgondozással egyiđejűleg _ a szo|gá|tatás iľánti kérelem a|apjan. A gondozási
sztikséglet vizsgźiatát minden igénybe vevő esetében el kell végezni. A házi
segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szfüségletnek megfelelő
időtaľtamban, de legfeljebb napi 4 orában kell nýjtani . Ha a gondozási szfüséglet a
napi 4 őrźt meghaladja, a szolgźútatást igénylőt a szakmai vęzęto tźtjékoztatja a
bentlakásos iĺtézményi ellátás igénybevételének lehetőségéľől, ebben az esetben a
szo|gźitatást igénylő azintézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 őńban.orténőházi
segítségnýjtásľa jogosult. E^ k<jvetően a szakmai vezęto hatfuozat|an iđejíj
megállapodást köt az e||átást igénybe vevővel, valamint erľől íľásban értesíti is.
A goĺdozás megkezdésétől számitott egy hónapon belül egyénľe szabott gondozási
teľvet (I/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 9. $ - 10. $.) kell készíteni az el|átźtst igénybe
vevő személlyel, illętve tĺirvényes képviselőjével. Amennyiben az ellátásban
részesülo személy áI|apota miatt ápolásra szorul, úgy az egyérĺ gondozási terv
részeként ápolási tervet kell készíteni.

A személyi térítési dijat a szakmai vezető á||apítja meg a 2Il20|1 (IV.12.)
ĺinkormányzati rendelet aIapján.Ha az igénybe vevő a személyi térítési díj tisszegét
vítatja, a sza}<rnai vezeto írásbeli értesítésénekkézhezvételétől szźlmított nyolc napon
beliil a 2|l20I1. (IV.12.) rendelet 13. és 14. $ paľagrafusa szerint kell eljárni.

A szakmai vezető a hátľalékosokról negyedévente kimutatást készíttet , amit eljuttat
az intézmény vezetójének, és intézkedik az elmaradt összegek beszedése iránt. A
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szolgttltattĺs biztosítását követően az elIźtottat nyilvántaľtásba vessztik a Nyilvántaľtó
flizetben.

4.4.2. Szocidlis étkeztetés

Az étkezési téľítési díjat utólag, atźrgyhőt követő hó 15. napjáig kell megfizetni,
melynek összege, az e|fogyaszÍott adagok száma és a megállapított téľítési díj
szorzata. Az étkezési téľítési díjtőI az intézmény sorszámozott, sz,ámítőgépes számláĺ
készít, melyet ahazí segítségnyújtásban ďolgoző gondozónők és az étkezés, valamint
a gondozás adminisztrácíőját ellátó kolléganok visznek ki a gondozott lakására,
amennyiben mozgásában akadályo zott az ellátott.

Az ellátás futnti kérelmét aZ igénylő benyújthatja írásbaĺ, illetve jelezheti
személyesen a telephelyek bármelyikén. A jelzést kĺjvetően a lehető legrövidebb idon
belül, de 48 óĺán belül az étkeztetés iľányítój a, vagy annak megbizottja felkeľesi a
kérelmezőt otthonában. ott az ellátás igényléséhez szükséges adatlapokat, valamint
jövedelemnyilatkozatot tölt ki (9lL999. (XI.24.) SZCSM ľendelet 1. sz. melléklet).
Az étkezés fuányítőja, illetve az á|ta|a írásban megbízott személy a fentięk a|apjtn
kitölti az ,,Érusítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás biztosításárő|,,
elnevezésű nyomtatváný Gzt. 94lA.s (2) a|apjtln), ani 2 példányos. Az egyik
példány a szolgáItatást igénylőnél marad.

A szo|gá|tatásért fizetendő személyi téľítési díjat a szak'rnai vezeto áI|apít1a meg a
2112011 (IV.12.) önkormányzati rendelet alapjáĺ. Ha az igénybe vevő a személyi
térítési díj összegét viÍatja, a szakmai vezeto írásbeli éľtesítésének kézhęzvételétől
szttmított nyolc napon belril a 2ll20l1. (N.12.) rendelet 13. és 14. $ paragrafusa
szerint kell eljáľni.

A megállapított szęmélyi téľítési díj összegének csökkentésére, illetve elengedéséľe
iľányuló felülvizsgálati kérelem esetében különös méltánylást igénylő könilménynek
tekinthető, ha a t&ítésre kötelezett egyedülálló, egészségkárosodott, átmenetileg
rendkívüli élethelyzetbe kertilt, vele ktjzĺls hźLńartź$ban é|ő hozzátartozőja taľtósan
beteg, vagy ápo|ásra gondozásra szorul, illetve megélhetése nem biztosított.
Az ,,Ertesítés,, a|áírása utźn az étkezés iľányítőja, illetve az á|ta|a írásban megbízott
személy megköti a Megállapodást a szo|gáItatást igénybe vevővel (Szt. 94iB$)'
melyből 1 példáný kap aszo|gáItatást igénybe vevő.
Abęťlzetett téľítési díjrő| szám|át ad azintézmény.

4.5. Nappali Ellátások

4. 5.1. Szenvedélybetegek nappali elldtása

A szenvedélybetegek nappali intézményében lehetőség szeľint olyan programokat
szeľveztink, melyek elősegítik az ellátást igénybe vevő ľehabilitációját, a
társadalomba, korábbi közosségébe való visszailleszkedését' valamint a
szenvedélybeteg-ellátás minél szélesebb köľben való elérését.
Ermek megfelelően a nappali iĺtézméĺy programjai nyitottak, az intézményi ellátást
i gényb e nem vevő s zemé ly számát a is ho zztférhető ek.
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A szenvedélybetegek nappali intézményének nem feladata az alkohol-, drog- és
egyéb fiiggőségi problémáv aI kuzđo személyek egészségügyi gondozása.
Az intézményben szetvezett foglalkozások és programok révén törekedni keII az
életmód-változtatás cĺsztcinzésére, a visszaesés megelőzéséte, illetve azintézményben
dolgozó terápiás segítők, valamint a vezetó ľévén szfüség szeľint kapcsolatot kell
1.artaĺi aZ ellátott kezelőorvosával, vagy az egészségtigyi gondozást végző
szakemb eľľel, tovább á a ho zzátartozőI<kal.

Az intézményben lehetőség van
o Hétfőtol1éntekig napi egyszeľi étkezés (ebéd) igénybevételére, a hétvégi

étkezésre igéný taľtók pénteki napon vehetik át ebédjüket.
o Szabadidős programok (kirĺĺndulás, TV nézés, könyv, videó film, társasjátékok,

közĺjs rendezvények a tcibbi klubbal, iľodalmi, zenei délutánok, napi-, hetilapok,
vetéIkedők)'

o Szükség szerinti egészségügyi ellátás megszervezése.
o Hivatalos tigyek intézésének segítése.
o Szakktjrĺjkĺjn való részvétel.

Amennyiben az ę||átást kérelmező nem kér étkezést, a klubtagságéľt nem kell térítést
ťlzetni.

A szolgáltatások a nappali ellátásban az e|Iátott személyes cé|jaira és egyéni
szükségleteire a|apozva, gondozási teľv alapján, személyesen biĺosítjuk vagy
kĺjzvetítéss e|, szetvezéssel, tanácsadással segítjük az azo|<hoz va|ő hozzájlltást.

A szo|gá|tatźs igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kéľelmére (esetleg
pszichiáteľ, addiktol ó gus szakorvo sának j avaslata alapj án) történik.
A szolgálatná| szemé|yesen, telefonon, levélben, e-mailben jelezheti szánđékát. A
műkĺjdési engedélyben meghatźttozott létszámot meghaladó igény esetén az
igénybejelentőt 8 napon belül írásban éľtesíteni kell. Az igénybejelentő ellátásáról
szabad'kapacitás esetén a je|zés sorrendjében gondoskodik a klub kooľdinátor.

Az áIlapotjavulás érdekében az elLźtott (a 9l|999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. $. (l)
bekezdés b) és ba) pontja a|apján) kérelmet nýjt be a nappa|i ellátás igénybe
vételére a szolgtt|tatást nyújtó intézméĺy szakmai vezetójéhez, arrihez csatolja a
pszichiźter / addiktológus szakorvos szakvéleményét, melyben a szakorvo s igazo|ja a
szenvedélybetegség fennállását a BNo kóddal és leírja, hogy javasolja a jelentkező
tészéte a nappali ellátást.

Eľtesítés
A kérelmező éľtesítése a szolgá|tatás biztosításźrő|, illetve a vaľólistara va|ő
helyezésről, valamint a szo|gá|tatás elemęiként nyilvántaľtott pľogľamokľól.

Megállapodás
A Szolgáltató és az e||átott között létľejön a megźilapodás, mely tartalmazza az
ellátott személyi ađatait, az e||átás iđőtartamát. feltételeit, a szolgá|tatás :alrta|mát.

Gondozási anamnézis
- Egészségügyi állapot felmérése
- Mentális állapot felmérése
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- Fo glalk oztatás, éľdeklődés felmérése a fo glalkoztatási adatlapon.

A nappali ellátás munkatarsa egyéni gondozási tervet készít melyet a Il2000. (I.7.)
SZC SM ľendelet szabźiy ozza.
Az egyéni gondozási teĺv tarta|mazza:
- az ellátott személy ťtzikai, mentális á||apotánakhe|yzetét,
- az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében sziikséges, illetve javasolt

feladatokat, azok iclőbeli titemezését,
- az ellátott részéte töľténo segítségnyújtás egyéb elemeit,
- a sztikségleteket,
- a motivációs szintjét,
- a problémálkat,
- a rendelkezésre álló eľőfonásokat,
- a rtlvid és hosszú távú célokat,
- amegállapodást (ki, mit, mikoľ tesz)
- a cselekvési teľvet, azaz a fejlesztő/rehabilitációs feladatok ľendszeľességét

litemezését,
- az eredményeket,
- az éľtékelést.
- A személyľe szőIő egyéni gondozási terv tarta|ma az e||átott akaľatát, cél'1źt,

ľealitás szintú vágyait.

Az e||átásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan
figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghataľozottak
érvényesülését. Az egyéni gondozási tervet kidolgozó munkacsopoľt, illetvę a
nappali ellátások és az a|apellátások ęsetében a gonďozási tęrvet készítő személy
éventę _ jelentős állapotváltozás esetén annak bekĺjvetkeztekor _ átfogóan értékę|í az
elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéru gondozási
tervet. A nappali ellátásban részestilő személyre a gondozást végző szemé|y _ az
igénybevételt követő egy hónapon belül _ egyéni gondozási tervet készít.

Egyéni gondozási lap:a napi történések feIjegyzésére szolgáló dokumentum.

Probléma-megoldás értékelőlapja: a gondozásí terv fe|iIvizsgá|atźt, éľtékelését
végezzisk ezen a dokumentumon.

Az ellátás megszűn,lsének módja
Az ę||ttás megszĹinik:
- az intézmény jogutóđ nélküli megsziinésével,
- a jogosu|thalá|ával,
- a határozott idejií intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam Lejártával,

kivéve, ha e töľvény rendelkezései alapján az elhelyezés iđőtartama
meghosszabbítható.

4.5.2. Időskorúak nappali elldtása

Térítési díj
Az elIátottak a klubtagságért térítési díjat nem fizetnek.
A képviselő - testület áIta| meghatźtrozott téľítési dij fizetésére kĺĺtelesek: étkezés
igénybe vétele, fodrász, mosás, vasalás, gyógy-masszázs, pedikűr, egyéni gyógýorna
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esetén. Az elIátottnak a térítési díjat utólag, a tźrgyhot követő hónap 15-ig kell
megfizetni. Amennyiben térítési díját nem ľendezi, el|átásźt fel kell függeszteni a
térítési đíj háttalék rendezéséi g.

Térítésmentesen vehető igénybe a csopoľtos gyógytorna.
Az idősek klubjainak |étszámaklubonként 60 fő.
Az idősek klubja igénybevételének módja, a szolgźlltatő és az igénybe vevő közotti
kapcsolattaľtás módj a:

A klub igénybevételét a kérelmező telefonon, vagy személyesen je|zi az á|ta|a
kiválasztott intézményben. A je|zést követően a legrövidebb időn belül, de legkésőbb
48 őrán belül a klub koordinátoľ a lakásán keresi fel a kére|mezőt, Atađja a
jĺivedelem nyi|atkozatot, az orvosi lapot és egyben tájékoztatja az éľintettet, hogy a
havi rendszeres jövedelme, valamint az önkoľmźĺnyzat képviselő _testülete által
megállapított térítési dij táblazat a|apján keľül megállapításra az étkezésért fizętęndő
térítési díja. Az orvosi igazo|ás, a jĺivedelem ny1Iatkozat leadása után kerülhet sor az
ellátásľól sző|ő megállapodás. A térítési díj ĺisszege csökkenthető, illetve
elengedhető, ha a kcitelezett jĺivedelmi viszonyai ęzt indokolttá teszik. A
méltányossági kérelem elbírá|źsáta az intézményvezető jogosult az ellrź.ĺott kérelme
és a klub koordinátorźnak írásos javaslata a|apjan'
Az e||źltást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a töľvényben, illetve ttĺrvény
felhata|mazása alapjźn késziilt koľmányľendeletben meghatározott esetekben és
feltételek mellett lehet vizsgálni.
Amennyiben az ellttást kérelmező nem k& étkezést, a klubtagsagért a jelenleg
érvényben |évő 2I12011.(N.1.4) onk. rendelet éľtęlmében nem kell térítést ťlzetni.

4. 5.3. Ertelmi fogyatékosok nappalż elldtása

Az ígényĹaz ellźúott vagy tĺirvényes képviselője íľásban, vagy szőban kéľelmezheti.
Jövedelem nyi|atkozat, egészségí áI|apotta vonatkozó adatIap, kezelőorvos vagy
szakorvos szakvéleményét szĹikséges csatolni, csak ezek utan köthető meg a
megállapodás.
A jelentkező klub tagságát 3 hónap próbaidő előzimeg.
A próbaidő letĺjltése után számított 30 napon belül a kérelmezóvel (törvényes
képviselővel) egyetéľtésben a klub koordinátoľ elkészíti az egyéní fejlesztési tervet.
Ha a klubtag 30 napot meghaladó ideig van távol, klub tagsága megszűnik.
Visszatéľtekor jelentkęznie kell a klub koordinátoľnál, és a klubba való újabb
felvételét kell kérnie. Ekkoľ a próbaidő tĄrakezdődik, és újabb szakorvosi vélemény
beadása szükséses.

4.6. IdőskoľúakÁtmeneti Otthona (Gondozóház)

4.6,I. Időskorúak útmeneti otthona

A szolgáltatós igénybevételének feltételei :
- VIII. kenileti állandó bejelentett lakcímmel kell ľendelkeznie az igénylőnek.
- A háziorvostó|, vagy keze|ő orvostól az e|Iátott allapotaľő| ľészletes igazo|ás

szĹikséges.
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Az e|Iátás igénybe vétele önkéntességen alapul. Az e||átást igénybevevő szobelivagy
írásos kéľelméľe történik. Ha aZ ellátásra szoľuló szeméIy koľlátozottan
cselekvőképes - amerrnyiben a bíľóság e tekintetben a cselekvőképességét nem
korIátona _ törvényes képviselőjének beleegyezéséve| önállóan is megteheti. A
cselekvőképtelen k&elmező esetén a kérelmet kizárőIag annak tcĺrvényes képviselője
nyújthatja be aZ intézményvezetonek, illetve az ezzel a ťęIadatta| megbizott
munkatársnak.
A szakmai vezeto, illetve az ezze| a feIađattal megbízott személy az igéĺybejelentés
napjan nyilvántartásba veszi akére|mezőt és annak adatait Szt. 20.$ (2) szerinti. A
szo|gáItatás megkezđésekoľ ezęk aZ adatok kiegészÍilnek a (4) bekezdésben
foglaltakkal.

Eń. kövętően a szakmai vezętő illetve annak megbízottja tájékońatást nyújt a
kérelmet benyujtó személy felé az ellátás igénybevételéről, a megállapodásľól
valamint ahź.;;irendrőI. Az e\őgondoztls során az intézmény megbízottjatájékoződik
az e||źúandó életkönilményeiről, egészségi á||apotźrő|, szociális he|yzetéro| annak
éľđekében, hogy az igénylő á|ta| vá|asztott ellátási forma valóban megfelel e az
igényeinek és sztikségleteinek. Amennyiben az előgondoztstvégző személy úgy ítéli
meg, hogy az igény|o sztikségletei nem biztosítottak az intézmény źita|, abbaĺ az
esetben más e|IźÍási foľma felé iľanyítja. (9lI999. (XI.24.) SzCsM. rendelet 2.
melléklet) A felvétel elbírálásánál figyelembe kell venni az intézmény oľvosának és
mentálhigiénikus szakemberének a véleményét is. Amennyiben a szolgźitatás
taľtalma az igénylő állapotanak és sziikségleteinek megfelel az intézményvezeto
illetve annak megbízottja szőbarl vagy írásban tźĄékoztatja az igénybevevőt - és
annak törvényes képviselőjét - , M elhelyezés vtrhatő időpontjáľó|, és az intézményí
elhelyezés egyéb tęęndoiről. (9lI999. (XI.24.) SzCsM. rendelet 3. melléklet)
Váľólista esetén szakmai vezetó dönt figyelembe véve a kéręlem beterjesztésének
dátumát és a kéľelmező á||apotanak súlyosságźń.
Soľon kívtili elhelyezés iranti kérelem esetén annak ę|bírá|źsátől a szakmai vęzető
dcjnt. A döntésről haladéktalanul értesíti aZ JSzSzGyK iĺtézményvezetojét.
Amennyiben a soľonkívüliség nem teljesíthętő, javaslatot tesz más intézményben
ttiľténő elhelyezésre.
Nem teljesíthető annak a kérę|mezőnęk a soron kíviili igénye, aki a bekölt<izéséľől
mar koľábban értesítést kapott.

A bekĺĺltözés napján aláíľźsa kerül az ellátott és az intézmény között a
Megállapodás, mely tarta|mazza az e||átás ídőtartanát, a gonďozőhźn áItaI nyrijtott
szo|gá|tatásokat, tájékoztatást a téľítési díj megállapításĺĺról, és a ťlzetésérłĺ| szőló
szabźl|yokat,valamintaze|Iátásmegszúntetésénekmódjait.
AHázirenđ|<ltér az ellátottak személyes adatainak védelméről és azok kezeléséľől.

A kéľelem elutasításaľól a kérelmező írásbeli tájékoztatást kap. Amennyiben a
kérelmet benffitó a döntéssel nem éľt egyet, akézhezvételtől számított 8 napon belül
panassza|élhetaJSzSzGyKintézményvezetojénéI.

4.6.2. Jelzőrendszeres hózi segítségnyújttts

Az igéný a Htní segítségnyújtás és Szociális étkeztetés szakmai vezetője fe|é
személyesen, vagy telefonon kell je|eznt, a szükséges orvosi igazolások
beszerzéséve| párhuzamosan kömyezettanulmány készül az ellátott lakásán,
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amennyiben a szociźiis ľászoľultság igazoIt, és van rendelkezésre á11ó készi|ék' az
telepítésre keľül.

A je|zórenđszeręs hézi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szocíálisan
rászoľult az egyedul éIő 65 év feletti szeméIy, az egyedu| é1ő súlyosan fogyatékos
vagy pszicIĺátriai beteg személy, vagy a kétszemélyeshtlnartásban é1ő 65 év feletti,
illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátiai beteg személy, ha egészségi állapota
indokolja a szolgá|tatás folyamatos biztosításat. A súlyos fogvatékosságot a Szt.
65/C.$ (5)-(7) bekezdése szerint, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot
miatti indokoltságot 10/2006. (XII. 27.) 9ZMM rendeletben meghatáľozottak szeľint
kell igazolni.

5. Az e|Iátásokľól szóló tájékoztatás módja

A JSzSzGyK az általa nyújtou szolgáltatóso|cľól, az igéľrybevétel módjóról:
- nyomtatott formában szőrőanyagot készit, ań. évente felülvizsgálja, s sziikség

esetén módosítja,
- interneten a saját és az önkoľmźnyzathonlapjan megjelenteti.

A Gyermekjóléti Központ szoIgáItatásainak, így különösen a készenléti szolgálatnak
az eléthetőségét a helyi nyomtatott sajtóban (keriileti újság, Jőzsefváros újság) évente
két alkalommal meg kell jelentetni. A készenléti szo|gźiat elérhetőségét a helyi
ö nkormány zat hoĺIapjĺín i s me g kell j eleníteni.

6. A szolgáltató és az igénybe vevő kiiziitti kapcsolattaľtás módja

A kapcsolattartás elsődlegesen a személyes kontaktusľa éptil.
A családsegítést, gyermekjó|éti szo|gáltatást, a gyeľmekek átmeneti gondozásźú
cĺnként igénybe vevők esetében az e|só ta|źůkozás az intézményben történik, je|zés
esętén a je|zett személy tartőzkođźtsi helyén, amelyen a felvetődő problémiík,
felmeriilő igények meg!árgyalása után kerĹil sor az egyittműködés lehetőségek és
feltételek megbeszélésére. A továbbiakban a ta|ěůkozások töľténhetnęk az
irtézményben, az iigyfél lakásán, tartőzkodási helyén, a pľoblémától fiiggően egyéb
helyen.
Jelzés esetében (hatósági, je|zórenđszeri) az ügyfél lakásán, aktuális taľtózkodási
helyén (egészségügyiintézmény, nevelési-oktatás intézmény,közteľĹilet stb.) töľténik
az e|ső talá|kozás. Amennyiben az ugyťé| á||apota sztikségessé teszi, a gondozás
kizźlr ő|ag a 1artő zko dási helyen történi k.
Az egyĹittmiĺköđésre kötelezettek esetében az e|ső személyes ta\á|kozás színtere az
intézmény. Amennyiben az adósságkezelési szo|gźĺ|tatásban részt vevő tigyfél
jelentkezési, egyiittmúködési kĺltelezęttségének nem tesz eleget, írásban kap
felszólítást az intézményben tĺjrténő személyes megj elenésre.
Szrikség esetén a családgondozók családlátogatás keretében keresik fel az ügyfeleket.
Amennyiben levélben (e-mailben), telefonon keresik meg intézméný felvilágosítást,
segítséget kérve, űgy a pľobléma jellegétőI fiiggően íľásban vagy személyesen
tcjľténik a segítségadás.

Kapcsolattartás módja
- a kliensekkel: személyes megkeresés a|apján szeméIykozi kapcsolattartás
- az intézményrendszerrel: a JSzSzGyK által biztosított infrastruktúra
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6.1. A Gyermekióléti Kiizpont nvitva taľtása

1089 Budapest' Kőľis u. 35.
(gyermekjóléti szolgáltatás, kóľhází szociális munka, utcai, lakótelepi szociális
munka; kapcsolatügyelet; pszichológiai tanácsadás; fejleszto pedagógiai szo|gáItatás;
jogi tanácsadás )

Hétfő:
Kedd:
Szeľda:
Csütöľtök:
Péntek:

Készenléti Szolgálat
Helye nem meghat źrozott
Idej e : a Gyermekj óléti Központ ügyfélfo gadási idej én kíviil, éjj el-nappal
A készenléti szolgá'|at egy nyitvataľtási időn tul hívható mobiltelefon
üzemeltetésével, a Gyermekj óléti Központ munkat źrsai áItaI ügyelet fenntaľtásával
biaosított az a\źbbi ľendben: nyiwatartási időn túl munkanapokon a kĺivetkező
munkanap nyitva tartásának kezdetéig, pihenő és munkasztineti napokon 0.00-24.00
&aíg (a pihenő és munkasztineti napot mege|őző munkaidő nap nyitva tartásának
végétoI, a kĺivetkező munkanapi nyitva tartásanak kezdetéig).

Gyermekjóléti szo\gtitatás esetében a Szeruezeti és Mriködési Szabźiyzatban
rcgzített fórumokon, heti ľendszeľességű team tiléseken, esetmegbeszélések
formźĄában kerül soľ a szakmai anyagok fe|đo|gozásźra, tánsszakmák képviselőivel
történő szakmai konzultációkľa, valamint szakmai képzésekľe egyaránt. A team
tilések minden két hétben a Gyermekjóléti Kĺizpont szakmai vezetőjének
irźnyítźsával zaj|ik. A team a szakmai vęzető tanácsađó testiilete, az összes szakmai
do|goző t észt v esz azon.
A Gyermekjóléti Kĺizpont taľsintézményekkel való kapcso|attartás mődját alapvetően
a jelzőrenđszeľi kapcsolatrendszete a|apozzuk. A kapcsolattaľtás folyamatában az
íľásos je|zés, vísszaje|zés alapvető fontosságú, ez a gondozási folyamat
dokumentáIása,tervezhetősége miatt is elengedhetetlen. Minden íľásos jelzőľendszeľi
jelzésľe írásos váIasń. adunk.

A Gyermekjóléti Központ a jeIzőrendszer tagsaival a Gyvt. éľtelmében évente
legalább hat alkalommal ún. jelzőrendszeri tanácskozást szęÍYez. Evi egy
alkalommal un. éves Je|zőrendszeri Tanácskozást szeryez, melyľe a je|zőrendszer

minden tagsát, a fenntartó képviselőit, a szakellátási íĺltézményeket, a helyi
e|Iátásábankĺjzremtĺködő hatósági szerveket kötelező meghívni.
A Gyeľmekjóléti Központ a tárgyévet követő év februĺíľ l5-ig beszerzi, a
je|zőrenđszeri tagok által elkészített url. Éves gyeľmekvédelmi beszámolót. A
beszámolóhoz minden évben a GyermekjőIétiKozpont szempontľęndszert küld meg
a je|zőrendszeľi tagok tészére.

08.30 - 18.00
08.30 * 16.00
12.00 - 18.00
08.30 - 16.00
08.30 - 1s.30
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6.2. A Családsegítő Ktizpont nvitva taľtása

1 08 1 Budapest, Népszínhaz u. 22.
Hétfó: 08.00 _ 18.00
Kedd: 08.00 - 17.00
Szerda: 13.00 - 18.00
Csütörtök: 08.00 _ I7.00
Péntek: 08.00 - 13.00

6.3. A Gveľmekek Átmeneti Otthona nvitva taľtása

folyamatos
A Gyermekek Atmeneti otthona folyamatos, 24 órás ellátást biztosít az
igénybevevők ľészére.
A sztilőnek joga van gyermekével báľmikor kapcsolatot tartani. 2| őraután és 06 őra
közĺjtt csak rendkíviili esetben, a kiskoruak felügyeletét ellátó ügyeletes
engedélyével jogosult gyeľmekéve| ta\á|kozni, illetve őt a Gyermekek Átmeneti
otthonból elvinni, vagy távol tartani.

6.4. LÉLEK.Pľoeľam

LÉLEK-Pont
1084 Budapest, Déri Miksa u.3.fsz.4.

Hétfő:
Kedd:
Szeľda:
Csütoľtök:
Péntek:

6.5. A Házi segítségnvúitás és Szociális étkeztetés

1089 Budapest, oľczy ift 4I.
A telephely nyitva tartása
hétfő: 08.00 - 18.00
kedd- csütörtök: 08.00 - 16.00
péntek: 08.00 - 14.00

Az e||átottak érdekében kapcsolatot tart minden olyan intézménnye|' szervezettel és
szakemberľel, akik az iďós emberek életminőségének javításához hozzájáru|hatnak.
A kapcsolattaľtás módja lehet rendszeľes és lehet progranlhoz, alkalomhoz kötődő.

Házi segítségnyújtás
A gondozók hétfotől - péntekig 08:00 - 16:00 ktĺzött |átogatják meg otthonukban a
gondozást igénybevevőket. A személyes ta|á|kozások sűnĺsége illetve időtartama a
kérelmező állapotától függ és rcigzítésre kenil a gondozási tervben, illetve a
megállapodásban.
Az e|Iátás során egyúttműködik az ę|Iétási teľĹiletén működő
- szociálisegészségügyi,
- oktatási és munkaügyi szolgáltatokkal, intézményekkel így ktilönösen:
- otthonápolásiszolgá|atta|,
- háziorvossal és a kezelőorvossal.

07.30 - 16.00
07.30 - 16.00
07.30 - 12.00
07.30 - 16.00
07.30 - 13.30
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Szociálĺs étkeztetés
A szociális étkezés szolgźitatásźt igénybevevők kapcsolatot tarthatnak a
szoIgtůtatőval telefonon, illetve személyesen a telephelyen nyitvataĺtási időben,
illetve levélberr.

6.6. Nappali Ellátások

6.6.1. Az Idősek Klubjainak nyina furtúsa
hétfőtől-péntekig: 08.00 - 16.00

Az Idősek Klubjaiban internet szo|gźltatéls naponta, a mindenkori nyitva l.artási
idoben vehető igénybe a kerületi lakosok szźlmára téľítésmentesen, azzal a kitétellel,
hogy a szolgá|tatás 11.00 - 14.00 óľa között sztinetel.
Az ellátźst igénylő személlyel, illetve hozzźńartozőjával, tĺirvényes képviselőjével a
klub do l go zői r endszeľe s kapc s o 1 atot tartanak.
A kapcsolattartás módj ai :

- nyitvatartási napokon személyes kapcsoIafiartás az Idősek Klubjaiban,
- alkalmakként (betegség esetén) látogatás személyesen, az igénybevevő

ottho náb an, kőrhtnban,
- telefontöľténő kapcsolattartás betegség, távollét esetén,
- sztikség esetén írásban.

Napr afor gó Idő s ek Ktubj a
1089 Budapest, Delej u.34.

Ciklómen Idősek Klubja
1081 Budapest, II. János Pá| pápatér |7 .

Víg otthon ldősek Kĺubja
1084 Budapest, Víg u. 18.

iszikék ldősek Klubja
1082 Budapest, Baross u. 109.

Reménysugár Idős e k Klubj a
1084 Budapest, Mátyás téľ 4.

6.6.2. Az Érfulmí Fogyatékosok Napkiizi otthondnak nyina furtdsa

1082 Budapest, Kisstáció u. 11.

hétfőtől-péntekig: 07.00 - 17.00

Az irtézmeny kapcsolatot taľt egészségügyi és szociális intézményekkel, valamint
kerületi és azon kívtili a|apítvźnyokkal, egyesületekkel, egyházak<kal és egyéb civil
szervezetekkel annak érdekében, hogy az ellátottak számźlra minél komplexebb és
napľakész segítséget tudj anak biztosítani.
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6.6.3. A ,,Mdĺyós Klub, (szenvedélybetegek nappali intézménye) nyitva tartdsa

1084 Budapest, Mátyás tér 12.
hétfőtől-péntekig: 08.00 - 16.00
A szo|gá|tatás személyesen és telefonon, munkanapokon nyitvataľtási időben
elérhető. A szo|gźllat az ellátottak és hozzźtartozőik számára személyesen, telefonon
és levélben, e-mailen is elérhető. Az e|érhetőségről, a fogadőta idejéről az el|átźs
kezdetén minden ellátott tt$ékoztatást kap a megtt|Iapodás megkötésę során. A
kapcsolattaľtás gyakorisága és időtartama a gondozási tervben rogzítéste kenil.

Az intézmény kapcsolatot tart egészségügyi és szociźiis intézményekkel, valamint
kerĹileti és azon kí\Ąili alapííĺányokkal, egyesületekkęl' egyháza\d<al és egyéb civil
szervezetekkel annak éľdekében, hogy az ellĺĺtottak szźlmára minél komplexebb és
naprakész segítséget tudj anak biĺosítani.

6.7. Időskoľrĺak Atmenetĺ Otthona

6.7.1. Az ,,EziłstÍenyő,' GondoaÍhdz nyitva tartása
1 087 Budapest, Kerepe si ilt 29 I a
Az átmeĺęti gondozóhźn folyarrtatos, 24 őrás el|átást biĺosít az igénybevevők
tészére. Az intézményben lakó időseket 9 és 18 őra kozott Iátogathatják a
hozzátartozők.

Kapcsolattartós más intézménvekkel, szervezetekkel :

o Kapcso lafiartźs az lĺltézmény fenntaľt őj áv a1,, ennek kiemelt terĹiletei
- szakmai feladatellátás tervezése, végľehajtása
- szakmai feladatokkal kapcsolatos beszámolási kötelezettség

. Kapcso|attartás más szociális bentlakásos intézménnyel
- szakmai kapcsolatok fenntaľtása, szakmai információk cseréje
- új módszerek, modellek intézmények közötti ismeľtetése
- e|helyezési és áthe|yezésí ügyekben ktilcsĺjnös segítségnyújtás az igénylő

számára legmegfelelőbb intézmény kiválas ńásábaĺ

o Kapcso|attartás szo|gáItatő központokkal
- Családsegítő Központon keľesztu| jelzés éľkezhet az intézmény felé taľtós

bentlakásos szoIgáLtatéts iránti igényekĺe vonatkozóan
- szakmai egyĹittműködés
- közös programok megvalósítása

o Kapcso|aftartása kerületi a|ap -,és szakorvosi ellátással
- az el|átást igénybe vevők teljes ktirtĺ egészségügyi ellátásĺínak érdekében

folyamatos a kapcsolattartźs a háziorvosokkal és a szakľendelőkkęl, kőrházi
ellátás esetén akeze|ő orvosokkal

Az intézmény kapcsolatot taľt egészségügyi és szociális intézményekkel, valamint
kerĹileti és azon kívüli a|apitványokkal, egyesiiletekkel, egyháza|d<al és egyéb civil
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szervezętekkel annak érdekében, hogy az ellátottak számára minél komplexebb és

napr aké,sz se gítsé get tudj anak biztosítani.

6.7.2. Jelzőrendszeres hdzi segítségnyújtds
folyamatos

7. Äz cllátottak ós a szcmólycs gondoskodĺĺst végző személyek
jogainak védelmével kapcsolatos szabályok

7.1'. Az ellátottak iogainak védelmével kapcsolatos szabálvok

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő
ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális źi|apotára tekintettel
az íntézméĺy źtLtal' biztosított teljes kĺinĺ e|Iátásta, valamint egyéni sztikségletei,
speciális helyzete vagy źĺLlapota a|apjźn az egyén ellátás, szolgá|tatás
igénybevételére.

A szociális szo|gáItatźsok biĺosítása során az egyen|ő bĺínásmód kĺivetelményét meg
kell tartani. Az eLlátást igénybevevő jövedelmi helyzetét csak külön jogszabá|ybarl
meghatározott esetękben és feltételek męllett lehet vizsgálni.

A személyes gondoskodást nyujtó szociális iĺtézméĺy aZ á|tala biztosított
szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást
igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes könĺ tiszteletben
tartźsára, különĺjs figyelemmeI az é|ethez, emberi méltósághoz, a testí épséghez, a
testĹlelki egészséghe z va|ő j ogľa.

Az ęIlźtottnak joga van az intézmény mfüödéséve|, gazdáIkodásával kapcsolatot
lényeges adatok megismeréséhez. Ehhez kapcsolódóan az íntézmény tájékoztatást
nýjtaz ellátást igénybevevőnękazintézmény mfüödési költségeinek összességéről,
az intézményi térítési đíj havi összegéről, az egy ellátottľa jutó havi önköltség
összegéľől'
Gondoskodik a személyes adatok védelméről, és
kapcsolatos titokvédęlemről.
A gyeľmekek ügyeinek intézése soriín az intézmény
védelmét és elősegíti a szülő jogainak éľvényesülését.

aZ ellátott magánéletével

biztosítja a gyeľmeki jogok

A GyVt. 35. $ (1) bekezđésében és 35 $ (4)-(5) bekezdésébęn. a Gyermekek
Atmeneti otthonában bizto sítj a az ér de|<képvi s e leti fórum műkö dés ét.

Az Érdekképviseleti Fóľum a Gyermekek Átmeneti otthonában ellátásban ľészestilő
gyeľmekek éľdekeinek megjelenítést, képviseletét szolgálja és Lźúja e|. A Fórum
múkĺjdésének célja, hogy a gyeľmekek éľdekeit szem előtt tar:t:la a szülők / tĺirvényes
képviselők, azlĺtézmény és fenntaľtó onkormányzat képviselői együttműködjenek.
Feladata az á|Itspontok feltáľása, vélemények és információk cseľéje a különböző
fej lesztések és tĺjrekvések i smertetése, valamint e gyeztetése.
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7.2. Az ellátottiogi képviselő intézménve. valamint a panaszok
kezelésének szabályai

A JSzSzGyK gondoskodik arról, hogy az ellátottjogi képviselő intézményének
bemutatása' neve' elérhetősége, fogadóóráinak helye és időpontja az íntézmény
területén, a faliújságokon jól |áthatő helyen kifiiggesztésľe keľüljĺin.
A gyermekj ő|éti szo|gtlltató tevékenység végzése során a JSzSzGyK biztosítja, hogy
a gyeľmek és hozztúartozői a gyermekjogi képviselő szeméIyét és a vele való
kapcsolat felvételének módj át megi smeľhes sék'
A JSzSzGyK igazgatőja bińosítja, hogy a jogi képviselők az íntézmény működési
teľtiletéľe beléphessenek, a vonatkozó iratokba betekinthessenek, az igénybe
vevőkhöz és a dolgoző|<hoz kéľdést íĺúézzenek, az e|Iétottjogi képvise|ő részére a
négyszemk özti beszé|getés lefolý atásáta alkalmas helyiséget biztosít.
Amennyiben az ę||átoľtat bármilyen séľelem éri panasszal élhet az intézményvezető
fe|é. Az iĺtézményvezęto 15 napon belül ktĺteles a panasztevőt írásban éľtesíteni a
panasz kivizsgálásának eredményéľől. Amennyiben az intézményvezetó határidőben
nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés
kézhezvéte|étő| számitott nyolc napon belül a fenntaľtóhoz fordulhat jogorvoslattal.
Amennyiben az ellátást igénybevevő egészségi źilapotáná| vagy egyéb
köľülményeinél fogva kĺizvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeľesésére, az
intézményvezető segítséget nyujt ebben, illetve értesíti az ellátott törvényes
képviselőjét, vagy az e|Iátottjogi képvise|ót az ellátott jogainak gyakor|ásához
szükséges segítségnyúj tás célj ából.

7.3. Adatkezelési szabályok

Az intézmény munkatĺírsainak tudomásáľa jutott adatok és tények nyi|vźntartására és
kezeléséľe, valamint az á|ta\uk adott infoľmáciőWa és az adatok véde|méte az
infoľmációs ĺjnľendelkęzési jogról és az információszabaďságtól szóló 2OII. évi
CXII. tĺirvény, a polgáľok személyi adatainak és lakcímének nyilvĺántartásźrő| sző|ő
|992. évi LXVI. tĺiľvény, azSzt., a Gyvt., az egészségügyi és ahozzájukkapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védęlmérő| sző|ő 1997. évi XLV[. törvény,
ľendelkezéseit kell a|ka|mazni. A fenti töľvényekben nem szabá|yozoft egyéb
kérdésekbęn tevékenységÍikľe a Szociális Munka Etikai Kódexe azirźnyađő.
Az intézmény, illetve munkatáľsai a segítséget kérő által köztĺlt adatokat más
személyekkel - ideértve az adatkoz|ő hozzátntozóit is -, csak a segítséget kérő
beleegyezésével köztilhetik. Nem köti atitoktaÍtás,ha az adatok k<izléséľe jogszabá|y
kötelezi'
Tudomiányos célt szo|gá|ő kĺjzlést csak oly módon töľténhet, hogy a kcjzlés alapján az
érintett egyént, családot, családtagot nem lehet felismeľni.
Az íntézmény do|gozőja a hivatali tevékenysége sorĺín tudomásáľa jutott
infoľmációkat személyes céIjaira nem használhatja fel.
A JSzSzGyK szewezeti egységek vezetoi, munkatársai kötelesek gondoskodni az
illetéktelen és más személyekľe,iĺltézményekľe nem tartoző adatok megorzésérő|.
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7.4. A személyes gondoskodást végző személyek iogainakvédelmével
kapcsolatos szabályok

A JSzSzGyK szakmai munkát végző dolgozói közfeladatot ellátó személynek
minősülnek. A munkatátsak számáĺa a jogok gyakoľlásának és a ktjtelezettségek
teljesítésének alapvető szabáIyait a koza|kalmazottak jogáI|ásáről szóló 1992. évi
XXXil. törvény hatźĺtozza meg. Az intézmény dolgozóit megilleti a
munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülés, emberi méltóságuk és személyiségi
jogaik tiszteletben tartása. A dolgozóknak joga yaÍI a megfelelő munkavégzési
kĺirulményeld,rcz'

8. Az intézményľe vonatkoző szakmai infoľmációk' kültinösen a
személyes gondoskodást végző személyeknek a |étszźlma és

szakképzettsége a szervezeti és műktidési szabáilyzatban
m egh atá r ozott szerv ezeti ľendn ek m egfelelő bo ntás b a n

A Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺĺzpont szervezeti felépítése:
Ktizponti Szervezetí Egység, Gyermekjóléti Kĺizpont, Családsegítő Központ
(Népkonyha,Intenziv Családmegtaľtó Szolgá|tatźĺs),, Gyeľmekek Atmeneti otthona
(Kľízislakások), LELEK-Pľogram (LELEK-Pont' LELEK-Ház, Családos Közösségi
Szá|Iás, LELEKL szállások), Hazi segítségnýjtás és Szociális étkeztetés, Nappali
Ellátások (Időskoruak nappali ellátása, Eľtelmi fogyatékosok nappalí e||átása,
Szenvedélybetegek nappali ellátása), Időskoruak Atmeneti otthona (Jelzőľendszeĺes
házi segítsé gnyúj tás), G azdaséryi Szerv ezet.

8.1. GveľmekiólétiKiizpont

Az intézmény szociális alapszolgáLtatási feladatainak vonatkozásában szalď<épesítési
aúny megfelel az l5ll998 NM rendelet II. sz. melléklete szerinti ktivetelményeknek.
A szakmai feladatokat e||átő munkatiírsak képzését a 912000. (VIII. 4.) SzCsM
rendelet a|apján, az évente elkészített un. Továbbképzési terv keretében tewezzik
meg. Kiemelt Íigyelmet fordítunk a képzések valódi sziikségességéte, azok
beépítéséľe a gyermekjóléti szolgá|tatás folyamatába. A továbbképzési tervben a
szakirányú felsőfokú képzésen kíviil szerepel a továbbképzés céljából szervezett
tanfolyamokon, a szahnaí személyiségfejlesztő foglalkozásokon, szakmai
tanácskozásokon, tanulmánýton, illetve szakvizsgźn részľvevők |étszána, neve és

ideje.
A munkatáľsaknak szupervíziőn való részvétel biztosított.

A Központ munkatársai főállásban, teljes vagy részmunkaidőben |átjek el a
feladataikat.
A Gyermekjóléti Központ feladat e||átási szakmai |étszźlm irźnyszámai és

létszámminimum normáit aI5lI998 NM rendelet I. sz. męlléklete hatáĺozzameg.

A Gyermekj ó léti Kö zp ont enge dé lyezett munk atár si |étszźľľrla: 20 f ó
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Gyeľmekj ĺóléti Ktizpont munkatáľsai
1 fő szakmaivezető
16 fő családgondoző
2 fü asszisztens
1 fő fejlesztő pedagógus (heti 20 őra)
pszichológus (heti 15 óra)

8.2. Családsegítő Kiizpont

Az intézmény szociális alapszolgá|tatźsi feladatainak vonatkozásában szaIrképesítési
arány megfelel az 112000. (I.7.) SzCsM ľendelet 6. $ (1) bekezdés a) pontja szerinti
kcjvetelményeknek.
A szakmai feladatokat eLLátő munkatársak képzését a ,,szeméIyes gondoskodást
végző személyek továbbképzéséľől és a szociális szakvizsgźlrő|,, szőIő 9/2OO0. (VIII.
4.) SzCsM rendelet alapjźn, az évente elkészített ún. Továbbképzési terv keretében
tewezzÍik meg. Kiemelt figyelmet foľdítunk a képzések valódi sziikségességére, azok
beépítéséľe a családsegítés folyamatába. A továbbképzési tervben a sza\<lrźný
felsőfokú képzésen kívĹil szerepel a továbbképzés céljából szewezett tanfolyamokon,
a szakmai személyiségfejlesztő foglalkozásokon, szakmai tanáiskozásokon,
tanulmányúton, illetve szakvizsgánrésztvevők |étszźlma, neve és idej e.

A Családsegítő Ktizporrt engedélyezett munkatźrsilétszźtma: 30 fő

A Családsegítő Központ munkatáľsai
1 fő szakmaivezető
18 fő családgondoző, ]

4fő szociális segítő
1 fő tanácsadó
1 fő takaľító :' -

2 fő szociális munkás (intenzív családmegtartó szo|gáltatás) : .. '1 :

1 fő szociális segítő (népkonyha)
2 fo konyhai kisegítő (népkonyha)

Családsegítő Kĺizpont munkatáľsai száłnźraszuperuízí.őh való részvétel biztosított.

8.3. Gveľmekek Átmeneti Otthona

A Gyeľmekęk Atmeneti otthona munkatarsainak létszáma: 10 fő

A Gyermekek Átmeneti Otthona munkatáľsai
l fő szakmaivezető
5 fo gyeľmekfelügyelő
1 fő családgondoző
l fü nevelő
1 fó pszichológiai tanácsadó (heti 25 őra)
I fő takarító-konyhai kisegítő szemé|yzet

A munkatársaknak szupervíziőn való részv éte| biztosított.
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8.4. Házi seeítséenvúitás és Szociális étkeztetés

A szakmai egység munkataľsainak létszáma:33 fő

A' HLáui Segítségnyújtás és Szociális Etkeztetés munkatársaĺ
1 fő szakmaivezeto
3 fő csoportvezető
2l fo goniloz,ő
2 fő adminisńrźtor

8.5. Nappali Ellátások

A szakmai egyséę munkatarsainak létszáma: 31 fo

A Nappali Ellátások munkatársai
1 fo szakmai vęzętő
7 fő klub koordinátor
7 fő takarítő
10 fő foglalkoińatő gonđoző
3 fő gondoző
3 fő terápĺás munkataľs

8.6. Időskoľrĺak Átmeneti Otthona

A szakmai egység munkataľsainak létszáma:2I fő

Az ldőskoľúak Átmeneti Gondo zőhána munkatársai
1 fo szakmaívezęto
1 fő mentálhigiénés munkatáľs
10 fo ápoló gondozó
2 fó takarítő
1 fó mosónő
5 fő je|zőrenđszeres házi segítségnyúj tás
1 fő adminiszttátot

9'. A feladatellátás táľgyi feltételeinek bemutatása

9.1. GveľmekiólétiKözpont

A Gyermekjóléti Kĺizpont a kenilet orczy negyedében ta|źllhatő.2000-ben kcilt<izött
jelenlegi helyéľe. Azintézmény egy kétszintes, udvaľral is rendelkezó épi|et második
emeletén helyezkedik el. Itt talá|hatő a Gyermekjóléti Központ szakmai vezetőjének és

a családgondozóknak az irodtłi' A szakmai vezetó irodája mellett 5 db családgondozói
iľoda van: 4 szeméIyes iroda 3 db,2 személyes iroda 1 db, valamint 1 személyes iroda
1 db. Ezek mellett tigyfelfogadás céljából 2 interjúszoba került kialakításra.
Külön biztosított a dolgozók, i||, az ügyfelek részére mellékhelyiség.
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A Központhoz tntozik az ldvaron talźůhatő gyeľmekklub és egy fogadó szoba is. A
szolgáltatźlsok bővítésével kialakítźsa került egy klubhelyiség, mely a csoportos
foglalkozásokhoz, gyeľmekprogramokhoz, kisebb ľendezvények szetvezéséhez, a
szombati kapcsolattartási ügyelethez biztosít helyet. Az udvaľon ta|éihatő fogadó
szobát elsősorban a jogźsz, a fejlesztőpedagógus, valamint a pszichológus használja,
itt fogadjak felváltva, e|őre egyeztetet időpontban az egyéni foglalkozásľa érkezőket.
A klubhelyiség és a mellette taláIhatő egyéni terápiás szoba akadálymentesen
megközelíthető.
A központi épület fÓldszindén a Gazdasági Szervezet munkatáľsai végzik
tevékenységiiket, valamint ittta\á|hatő a szociális asszisztensek irodája is.
Az źitalźnos raktátozási célok mellett hatmegótzésre, archivtiásra szo|gá| az épi|et
pince helyisége.
A Központ minden munkatáľsa rendelkezik sajźĺt asztalIa|, számítógéppel, továbbá
minden szobában van f db telefon. A dolgozők rész&e intemet hozzáfétés, fax,
kĺizponti nyomtató és fénymásoló, i11. a munkavégzéshez szfüséges egyéb tźrgyi
feltételek (toll, mapp a, jegyzettomb, gémkapocs stb.) biztosítottak.
Az it o dák 1 szoba kivételével 1é gkondicio náItak.
A munkavállalók számára a munkavégzéshez sztikséges tárgyi feltételek megfelelően
bizosítottak.

9.2. CsaládseeítőKiizpont

A Családsegítő Központ szakmai munkájĺĺnak zavarta|an működéséhez a 1081
Budapest Népszínhĺáz u. 22. szám aIatt lévő tźrsashźz ftlldszintjének kettő
épületľészében bizto sít helyi sé geket a fenntartó.
Az intézmény targyi feltételei megfelelnek Il2000 (I.7) SZCSM a személyes
gondoskodást nffitó szociális intézmények szakmai feladatairól és mfüödésük
feltételeirőI rendeletben foslaltaknak.
Altal,íno s tár gyi feltételek :

tö me gkö zlekedé s i eszko zzel ktinnyen me gközelíthetó az intézmény
adott a központ akadálymentes megköze|itése
az intézmény butoruata, beľendezési, felszerelési tárgyaí megfelelnek az
ellátottak életkori saj átosságainak' egészségi és mozgásáILapotrának.

Az első épületrészben a Díjhátralék kezelésre specia|izá|ődott feladatellátás zaj|ik,
mely részben akadálymentes. A bejarat mobil rámpa segítségével akađálymentesített.
Az épületrészben talá|hatő infoľmációs fogadóhelyiség és várakoző helyiség,
ügyfélfogadó-tanácsadó helyiségek (munk aszobák), csopoľtfo glalkozásra alkalmas
nagyteľem, valamint szociális helyiségek.
A munkaszobćk kommunikációs technikai ęszkĺjzökkel felszereltek: számitőgép,
internetelérés, fénymásoló, szkenner, fax segíti a dolgozók munkáját.

A második éptiletrészben a családsegítés körébe tartoző feladatęllátás zaj|ik. Az
épületrészben találhatók: információs fogađóhelyiség, vátakoző helyiség,
dolgozószobak, ügyfélfogadó-tanácsadó helyiségek (interjúszobák), valamint szociális
helyiségek.
A munkaszobtk. kommunikációs technikai eszközökkel felszeľeltek.. szćtmítőgép,
internet, fenymásoló, fax segíti a dolgozók munkáját.
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A Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által műkĺidtetett Népkonyha
1081 Budapest Magdolnau'.43. szám a|atti helyisége megfelel az Il2000 (I.7) SzCsM
a szeméIyes gondoskodást nyujtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
mfü ĺĺ désük feltételeiről ľendeletben fo slaltaknak.

Altaláno s tár gyi feltételek :

tĺime gkö zlekedé si eszko zzeI könnyen me gköze líthętő az intézmény
adott a központ akadálymentes megköze|itése
aZ intézmény butorzata, berendezési, felszerelési tárgyai megfelelnek aZ
ellátottak életkori saj átosságainak, egészségi és mozgźsá|Iapotának.

A Népkonyha részben akadálymentesített, várakoző helyiséggel, táLaIő és

kiadóhelyis éggel, adminĺsztrációs helyiséggel és szociális helyiségekkel rendelkezik.
A Népkonyha rendelkezik az étkeńetés jogszabźiybaĺ foglalt HACCP előírásainak
megfelelő tár gyi eszközĺjkkel.
Az éte| helyben fogyasztása esetén lehetőség van a szo|gá|tatást igénybe vevők
szźlmźnak megfelelően

kézmosási lehetőségľe,
nemenként elkül<inített illemhely hasznáIatára,
az ęvoeszköz és étkészlet biztosított.

9.3. Gvermekek Átmeneti Otthona

A Gyermekek Atmeneti otthona egy taľsasház ę|so emeletén 2l1 ĺégyzetméter
alapterĹileten múködik.

Hálószobák:
Az eL|átott gyeľmekek elhelyezésérc 4 ďb hálóhelyiség szolgáI, a hálószobákban 12
gyermek helyezhető el - a hálóhelyiségek Ířilött 4 db beépített állógaléľia van, melyek
tanulószobaként funkcionálnak. (Kivéte| ęz aIő| az I. szźm,Ú ga|éria; mely az iľattaľ és
raktźr funkciót látja el Az íđoszakosan feleslegessé vált holmik, tovźlbbá az aľchivá|t
iratarryag tźro|ásáta _ elkülönítve - itt és további játékok a do|gozői öltözőben
beépített szekľényben van lehetőség)
A testvéľeket kéľésiikľe közcjs helyiségekben helyezzfü el - egy hálószobában 3

gyermek elhelyezéséľe van lehetőség.
A pihenéshez agyak- a szeméIyes ľuhaneműk, taľgyak elhelyezésére egyénileg
mindenki szźlmára biztosítottak a ruhásszekľények az ágyak mellett éjjeli szelaények,
továbbáz-z ďb falipolc áll rendelkezésiikĺe minden ágy felett.

Kozos helyiségek:
A gondozott gyermekek számaľa biztosított egy k<jzĺjs nappali/játszőszoba, két
fiiľdőszoba; az egyik fiirdőkáddal (a kisebbeknek) a másik pedig nlharryzőva| (a
nagyobbaknak) felszeľelve.
Az e|Iátott gyeľmekek számźra tisszesen 3 db WC ál1 ľendelkezéste _ nemek szeľint
megosztva.
Fertózó betegség esetén, célnak megfelelően rendęlkezijnk egy betegszobával is,
melyben _ amennyiben üľes _ az oÍthonpszichológusa tart heti egy alkalommal egyéni
foglalkozásokat.
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A gyermekek szabadidejének hasznos eltoltéséľe rendelkezésĹinkľe á|| anappa|i szoba,
mely technikaí ęszkozcjkkel - te|eviziő kábeltelevíziós ađással, videomagnóval, DVD
Iejátszőva|, magnóval, kĺinyvekkel és a korosztályoknak megfelelő játékokkal van
felszerelve. Az ellátott gyermekek részére itt van feláI|ítva 2 db komp|ett sztlmítőgép _

interneteléréssel.

Konyha ebédlő, mosókonyha:
A melegítő konyhában rendelkezéstikĺe áI| egy gáńuzhe|y, mosogatógép,
mikľohullámú melegítő, és két hútőszekľény _ ebből a kisebb méľettí a dolgozóké.
A gondozott gyermekek szźtmźta biztosítoÍtak az önálló lakótereken túl a kĺjzös
étkezőheIyiség is. Kiilön mosókonyhánk van moso- és szárítőgépekkel felszeľelve.
A fiĺtés a konyhában talá|hatő gázkazźlllrlal, a melegvíz e|Iátás a mosókonyhában
talá|hatőgázizemll'vízme|egítővelvanbiztosítva.
A fenti helyiségek a mindennapi életvitelhez szfüséges bútorokkal vannak e||átva,
asztalok, székek, fotel, kanapé stb.

Iroda, doĺgozók:
A nappaliból nyílik az iroda, ahol rendelkezéstinkľe áll a munkatiíľsak szátmára; 3 đb
számitőgép - inteľnet-hozzáféréssel, telefoďfax készülék, 1 db színes nyomtató, ldb
fekete nyomtató/másoló/szkenner, digitális archiválásľa 1 db kiilső merevlemez,
továbbá az iratok és a đokumentációk ttro|ásźlta alkalmas nyitott és ajtóval szerelt
polcľendszer.
A dolgozók részére egy o|tozo és személyzeti WC helyiség biztosított.

9.4. Házi seeítséenvúitás és Szociális étkeztetés

Hdzi segítségnyújtás
A telephelyęn az alapvető mtĺkĺjdéshez sztikséges közĺisségi helyiségek és egyéb
tát gyi fęltételek bizosítottak.

Szociltlis étkeztetés
A szociális étkeńetés telephelyei:

N apr afor gó I dő s e k Klubj a
1089 Budapest, Delej u.34.

Ciklámen ldősek Klubja
1081 Budapest,II. János Pá|pápat& I7.

ĺ/íg otthon Idősek Klubja
1084 Budapest, Víg u. i8.

iszikék ldősek Klubja
1082 Budapest, Baross u. 109.

Reménysugár Idő s e k Klubj a
1084 Budapest, Mátyás tér 4.
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Ertelmi Fogyatékosok Napkazi otthona
1082 Budapest, Kisstáció u. 1 1.

Móty á s - Kl ub _ s z e nv e dé lyb e t e ge k n app al i e l l ót ó s a
1084 Budapest, Mátyás tér 12.

A telephelyeken a működéshez szükséges alapvető tárgyi feltételek biztosítottak.

9.5. Nappali Ellátások

9.5. 1. Szenvedélybetegek nappali ellátása
M ĺźty á s - Klub - s z e nv e dé lyb e t e ge k napp al i e l l át á s a
1084 Budapest, Mátyás tér 12,

A 70 négyzetméter alapteľületű klub egyetlen közösségi együttlétre szolgáIő
helyiséggel rendęlkezik (ez tĺjbbfunkciós, magában foglalja a nappalit, az étkezót, a
foglalkoztatót és a szemé|yes beszélgetésekľe szo|gáLő irođát is, ami a ga|ériźn
ta|áIhatő).

A telephelyen a miiköđéshęz szfüséges alapvető tźtrgyi feltételek biztosítottak.

9.5.2. Ertelmi fogygtékosok nappali ellútdsa

Az intézmény teljesen akadálymentes, kettő foglalkoztató helyiséggel (teljes

felszereléssel, ami bíztositja a csoportos és egyéni foglalkozásokat) egy
pihenőszobával (kanapéval felszerelt, amely az e||ttottak pihenését biáosítja, egyéni
csoportos foglalkozások helyszíne, DVD, videó' TV nézési lehetőséggel) rendelkezik.
Az ebéd|ő az étkęzés, valamint az egyéni illetve csoportos foglalkozások és a
rendezvények helyszíne.
A fürdőszoba mosógéppel felszeľelt,(amivel biztosítjuk az ellátottaknak sziikség
esetén a mosást) fiirdési lehetőségként zllhanyzó á1l ľendelkezésre. Egy szeméIyzeti
mellékhelyiség és két ellátotti męllékhelyiség (melyből az egyik akađálymentes)
talá|hatő az íntézménybeĺ.
A folyosón kettő cipőszekĺény és kettő ĺiltözőszekľény segíti az ellátottak
komfoľtéľzetét. A mindennapi tomźůloz medicin labđák illetve szobakerékpár áIl'

renđelkęzésiinkĺe. A zenés foglalkozáshoz külĺinféle hangszeľek segítik a mllllkźÍ. Az
udvaron, ha azidőjarás engedi foglalkozásokat, ľendezvényeket tartanak az e||átottak
részéte.
Az adminisztrációs tevékenység központi helye az ęffe a céIra kialakított
iľodahelyiség.

9.5.3. Időskorúak nappali elldtdsa

Napr afor gó Idő s ek Klubj a
1089 Budapest, Delej u.34.

Ciklámen ldősek Klubja
1081 Budapest, II. János PáIpápat& L7.
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Víg otthon Idősek Klubja
1084 Budapest, Víg u. 18.

iszikék ldősek Klubja
1082 Budapest, Baross u. 109.

Reménysugáľ ldős e k Klubj a
1084 Budapest, Mátyás téľ 4.

Az ldősek Klubjaiban az aIapvető működéshez sztikséges közösségi helyiségek és

egyéb tátgyi feltételek biztosítottak. A klubok berendezési tfugyal' a céLszeĺuség, a
kényelem é s az e gész nap o S haszntiható s ág kĺlvetelményei nek me gfel elnek

g.6. Időskoľliak Átmeneti Otthona (".Ezüztfenvő'' Gondozóház)

Az Ezistfenyő Gondozőhźn nyugodt, csendęs kömyezetben helyezkedik el, mindkét
épületftlldszintes. A parkosított keľtben lehetőség van a pihenésre, kikapcsolódásra, de

akáľ a keľtészkedésre is.
A Gondozóház,,B,, épületében aberęndezés szanatórium jellegű, két és három ágyas
szobákb an töľténi k az e|Iźĺtottak e lhelyezé se.

Az,,A,, épületben kőrhazi ágyakon állnak azonrászorulók rendelkezésére, akiknek ezt

egészségi áIlapota indokolttá teszi, valamint kialakításra keriilt egy 1 ágyas

elkülönítőt, a Tisztiorvosi Szolgálat előíľásainak megfelelőęn.

Összesen kilenc lakószobával rendelkezik a gondozőhźn. mely 2| fó e|Iátásfua ad

l ehető s é get. A j o g szab á|yb arĺ rc gzített vi ze sb l okkok ręndelkezé sre állnak.

A kiszolgáló helyiségek közül az étkezőIlelyiségek szolgálnak közösségi térként is. Az
élelmezést az,,A,, éptiletben működtetett bölcsődei főzőkonyhabiztosítja.
A ,,B''épületben talá|hatő a mosoda, melyben hźEtartásíjellegű mosógépek vannak. A
száĺítás is ebben a helyiségben tĺiľténik.
A dolgozók munka ill. szociális helyiségei is a jogszabá|yi feltételęknek megfelelnek.
A gondozókrészére kettő nővérszoba biztosított, ahol az orvosi rendelés is történik
heti ľendszerességgel. Foglalkoztattsra, mentálhigiénés ellátásľa a közösségi teľek, ill.
a lakószobák szolgálnak. Foglalkoztatáshoz a TV, DVD lejátsző, CD |ejźtsző mellett
az egyéb tźrgyi eszközöket folyamatosan biztosítja az intézmény. Számítógépek
ľendelkezésre állnak, inteľnęt hozzźférés van.
AbÍltorzattekintetében folyamatosak a cserék, ezért amegfelelő környezet biztosított.
Tarolásra a telken elhelyezkedő kettő daľab gaúns helyisége szo|gáI.
A gonđozőhźz családias, nyugodt légkcirt, és színvonalas ellátást biĺosít a
rendelkezésľe álló feltételek mellett. Nagy előnye az intézsnénynek, hogy rendelkezik
pihenésre, szabaďidő ęltöltéséľe alkalmas keľttel, ezá|ta| a helyiségek szfüĺjssége' az
esetleges zsúfoltság érzete kompenzálható.
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Megállapodás, amely létrejött egyrészrőI a Józsefvárosi Szociális Szo|gá.Itatő és
Gyeľmekjóléti Kiizpont, mint önállóan mfüödő és gazdáIkodő kciltségvetési szeÍv
/továbbiakb an J SZSZGYK{

székhely: 1081 Budapest, Népszírlházu. 2f,
töľzskĺinyviazonosító: 791452
adőszám: 15791454-2-42
képviseli: Váradi Gizella intézményvezető
(a továbbiakban: ĺjnállóan működo és gazdá|kodó koltségvetési szerv),

másľészről a Jőzsefváľosi Egyesített Biilcsődék, mint ĺjnállóan múködő költségvetési szeľv
/továbbiakban JEB/

székhely: 1083 Budapest, Szigetvźlriu. I.
töľzskĺĺnyviazonosító: 679374
adőszám: 16922545-2-42
képviseli: Koscsóné Kolkopf Judit intézményvezető
(továbbiakban: ĺjnállóan működő költségvetési szerv),

a továbbiakban együtt: szerződő felek között az áI|anlháztartásľő| szőIő 2011. évi CXCV
tĺirvény (továbbiakban Ánt.; végrehajtásźrő| szőIő 36812011. (XII.31.) Korm. ľendelet (a
továbbiakban: Koľm. ľend.) 9-10. $-ainak figyelembe vételévęl.

Az onźilóan műkodő és gazđá|kodó intézmény saját költségvetéssel ľendelkezik, önálló
gazdáIkodási jogköľe és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan |átja e|, rendelkezik
gazdaságí szetvezettel. Az ĺjnállóan mrĺkĺjdő intézmény szintén ĺjnálló kĺiltségvetéssel
rendelkezik.

A szerződő felek előzetesen rogzítik, hogy a Koľm. ľend. 9. $ (1) bekezdése a|apján a
JSZSZGYK rendelkezik gazďastlgi vezető a|átartoző, gazdasági szervezettel, mely felelős a
hozzátartozó önállóan mfüödő költségvetési szervek szabályos gazđasági műköđtetéséért, a
pénzugyí, számviteli rend betartásáért, a zavarta|an múkodéshez és gazđá|kodáshoz sziikséges
likviditás biztosításáéľt.

I. AZ EGYÜTTMÚxolľs ÁI,ľa'r-Áľos SZABÁLYAI

A Korm. rend. 10.$ (6) bekezdése alapjĺĺn a munkamegosztás és felelősségvállalás ľendjét (a
továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) a JSZSZGYK (mint önállóan mfüödő és
gazdáIkodő kciltségvetési szerv) valamint a JEB (mint ĺjnállóan működő költségvetési
szervek) az alábbiakbaĺrogzített eljárásľend szerint osztják meg.

A munkamegosztási megállapodás megkötésének alapvető célja, hogy biztosítsa a
vonatkozó jogszabá|yok betaľtását és a felek kĺjz<jtt a hatékony együttműk<idés során
egyéĺtelműen ľĺigzítésre kerüljön afeladat-, hatás- és felelősségi köľök megosztása a szerződő
felek kcizcitt.

Az onáIlőan múkc'đő és gazdálkodó ktiltségvetési szeľv gazdaságí szeryezete a gazdálkodással
összefüggő kérdésekben figyelemmel kíséri a jogszabályok, rendeletek és a helyi
cinkoľmányzati (költségvetési, zárszámađási) rendeletek, szabályzatok, utasítások előírásait,
vźitozásait' Ezekľől a hozzá 1artoző cjnállóan mrĺködő költségvętési szęrvet tájékoztat1a, a
gyakorlatban tĺjrténő betaľtásukat elősegíti, és nyomon követi.



Az onźi|őan működő és gazdá|kodő kĺiltségvetési szeÍv, illetve az öná|lőan működő
költségvetési szerv önátló bankszámlával rendelkeznek.
A bevételek beszedésére, kiađások teljesítésére az alábbi bankszámlák állnak rendelkezésľe:

A szźtmlavezető pénzintézet neve: SberbankM agyarorczág ZÍt. (orczy téľi fiók),
címe: 1089 Budapest, Baross u. 135.

JSZSZGYK

JEB

pénzforga|mi je|zősztma: l 41 003 0 9-18423949-01 000003

pénzťorgalmi jelzősztlma: 141 0000 0-f0150649-01 000004

Az intézmények az önkormányzat képviselő testtilete fuányítő szerv á|ta| jővahagyotl
költségvetési e|őirényzatai keľetén belül kĺitęlesek gazdá|kodni. Ennek bętarttsáérÍ az
intézményv ezetők fęlel ő s ek.

A munkáltatói jogkĺiľ gyakorlása, az oĺéi|ő bérgazdá|kodás az cjnállóan működő költségvetési
szerY vezetőjének a fe|ađata, kötelessége és felelőssége a munkaügyi iratok szabétĹyszeríi
kitĺi lté s e, a fo lyamato s tźlj éko ztatźs, az adatszo|gá|tatás hitę l e s s é ge'

A szerződő felek egymást időben tájékoztatjeů<. és korrekt módon informáljfü a költségvetési
szeľvben történt valamennyi gazdasági eseményről, illetve gazdasági kéľáésben a harmadik
f é| számćn a nyúj tott adatszo| gtitatásľó l.

II. AGAZDASÁGI SZERVEZET, Es A GAZDAsÁcr YEZET}FELADATAI

II./1. A GAZDASÁGI SZERVEZET

A Gazdasági szewezet a JSZSZGYK, illetve - a munkamegosztási megállapodás szerint - a
hozzá ľendelt cinállóan mtíkĺjdő JEB múködtetéséért, a kĺiltségv.tés 1"*.zéséért, az
előfuányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a
ťlnarszírozźsí, adatszolgáItatási, besziámolási és a vagyon haszná|atává|, védelmével
összefiiggő feladatok teljesítéséért. apéĺ:v:ťtgyi, számviteli rend beltrlrtásáért felelős szervęzeti
egység.
A Gazdasági szewezet jogi személyiséggel nem ruházhatő fet.

A Gazdaságí szervezet ellátja:
a kĺiltségvetési szerv éves k<iltségvetésének e|óirányzatai tekintetében a tewezési,
gazđá|kođási, f,lnanszírozási, adatszolgźitatási és beszámo|ási feladatokat,
a kĺiltségvetési szerv mfüödtetésével, tizemeltetésével, a benfüźnásokkal, a vagyon
hasznź/raté..val, hasznos ításáv a|, védelmével kapcsolatos feladatokat.

A JSZSZGYK gazdasági szervezete az a|ábbi feladatok tekintetébenvégeztevékenységet:
költségvetés tervezése,
be számo l ás, adatszo|gźl ltatás,
számvitel, könyvelés,
pénzkeze|és,
e|őfuányzat móđosítás,
e|ł5iráĺyzat-fe|haszná|ás,



információźramlás,
info rmáci ó szolgá|tatás.

Az intézmények működését meghatároző, gazdźtIkodásához kapcsolódó és pénzngyi
kihatással bíró, jogszabályban ĺem szabályozott kérdéseket a JSZSZGYK belső szabáIyzata
rcnđezi, mely hatá|ya kiterjesaésľe kerül az onállóan mfüĺjdő intézményekĺe. Ezek
elkészítése, folyamatos aktua|izá|ása JSZSZGYK irÍézményvezetóje és a gazdasági vezetője
kozcĺs felaclata, az alábbi témákban:

a gazďáIkodással _ igy kültjnosen a kötelezettségváIIalás, ellenjegyzés, a szakmai
teljesítés igazolása, az &vényesítés, utalvźnyozás gyakoľlásának módjával, eljaĺási és

dokumentációs részletszabáIyaival' valamint az ezeket végző személyek kijeltilésének
rendjével, és az aďatszo|gá|tatźsi feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások,
feltételek,
a b e szeruések l eb onyo |ításáv aI kapc s o l ato s elj árásľend,
a belftildi és külft'ldi kiküldetések elľendelésével és lebonyolításával, elszámolásával
kapcsolatos kéľdések,
az anyag- és eszközg azdáIkodźs szĺímviteli politikában nem szabá|yozoÍl kérdései.

II.tz. AZoNÁI,IóAN MUKooo És GAZD^LKoDó INTÉZMÉNYVEZETŐ

A J1Z1ZGYK intézményvezetőjének feladat- és hatásköre és felelősségi korc az önálló
gazdá|ko dás é s a gazdasági szerv ezet vezeté s e s zempontj áb ő1' az a|źhbiak:

Az ĺjnálló gazđźikodást lebonyolító gazđasźĺgi szervezęt munkáját közvetlenü| vezeti,
irtnyítja, és ellenőľzi a munkáltatőí, szahnai feladatok tekintetében.

Felelős a zökkenőmęntes munka biztosításáért, a személyi és tźtrgyi feltételek
megteremtéséért. A töľvényesség betartásáéľt, és betartattsáért.

Jogköľe a gazđasági szewezet munkatiíĺsai felett a munkáltatói jogköľ teljes könĺ gyakoľolása
(a munkaeľő felvétele, besorolása, elbocsátása, illetményének megáI|apítźlsa, munkaköľének
meghattnozása- amunkaköri leíľásokban -, jutalmazása, elmarasztalása, stb.)

Ezekben a témĺíkban minden esetben konzultál a gazđasági szervęzęt vezetőjével' a döntést ő
hozzameg.

Munkáltatói jogköľét átnlhtzza a gazdaságí vezető részére a napi munka szervezése, a
távolmaradás engedélyezése, és a szabadságok kiadása tźngyában.

A gazdasági vezetó átmeneti vagy tartós akadá|yońatása esetén a JSZSZGYK
intézményvezetoje haladéktalanul kĺiteles gondoskodni helyettesítéséről, a gazđasági vezetóí
álláshely megtiľesedése esetén annak betöltésérő|. Az álláshely betöltéséig tartó átmęneti
idoszalľľa a kĺiltségvetési szerv vezetóje írásban, megfelelő végzettségu a]ka|mazottat jelöl ki
a gazďaságí v ezetói feladatok e|IźÍásár a a p o l gáľme steľ e gyetérté s év el.

II./3. A GAZDASÁGI VEZETo

A gazdaságivezető feladat- hatás- felelősségi k<iľe:

A J1Z1ZGYK gazdasági vezetoje a JSZSZGYK, valamint hozzá tartozó JEB műkĺjdéséhez
kapcsolódó péĺungyi-gazdasági-számviteli feladatainak eI|źLtźLsáért, ezen belül különösen
teruezési, gazđálkođási, ťtnanszírozásí, adatszo|gáItatźsi és beszámolási, működési,



üzemeltetési,beruházási feladatokatIát el, valamint a vagyon hasznáIatźtval, hasznosításáva|,
védelmével kapcsolato s feladato k e||átásáért felelő s személy.

Feladatait aJSZSZGYK intézményvezetójének kozvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja
e|, a pénzigyi-gazđasági feladatok tekintetében annak helyettese. A gazdasági vezető a
gazdá|kodási feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetőjének helyettese abban az
esetben is, ha munkaköľi elnevezése, beosztása eztnemjelöli.

Kozvetlentil irányítja és ellenőrzi a gazďasági szervezetet, a tervezéssel , gazdá|kodással,
ťtnanszitozással, adatszoIgźitatással és beszámolással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős
alkalmazottaknak iľánymutatást ad, fęlvételükhöz javaslatokat tesz a JSZSZGYK
intézményv ezetój e r észét e.

A gazđaságivezető felelőssége nem éľinti azintézmény vezetojének, vagy az egyes ügyekért
felelős a|ka|mazottak felelő s ségét.

Felelős a gazdasági egység számáramegjelölt, jogszabá|yban is ľögzített feladatok ellátásáéľt.

Elkészíti a vonatkoző jogszabáIyokkal cisszhangban gazdá|kođás szabá|yait rogzítő
dokumentumokat, melyek hatá|yát kiterjesztik valamennyi intézményre. Az előírások
betartásáért az iĺtézményv ezetők a felelő sek.

A gazđasźlgi vezet(5, vagy az á|ta|a írásban kijelölt személy péruugyí ellenjegyzése nélkül
kötelezettségvá|la|ásta nem keľĺilhet sor, illetve követelés nem írható elő.

A gazdasági vezeto kétévente koteles a belső kontľoll rendszerek témakörben az
źi|amháztarttsért felelős miniszter á|ta| meghataľozott továbbképzésen Észt venni. A
részvételt a JSZSZGYK vezetője december 3l-éig igazolja, kivéve, ha a gazdaságí vezetót a
targyév július l-jét követően nevezték kí (bíZtak meg).

A gazdaságivezeto képzettségi ktivetelményeit a Koľm. rend. 12 $_a ľögzíti.

A gazdasági vezeto kinevezése , vezetői megbízása, felmentése , vagy a megbízás visszavonása
az intézményvezetó javaslata alapján a polgármester jogköre. A gazđasági vezetó, mint
koza|ka|mazottfelettimunkáltatói jogkörtaISZSZGYKintézményvezetőgyakoľolja'

III. AZ oľÁl,lóAN MÚKouo És GAZDI^LKoDó VALAMINT AZoľÁl,I,ółľ
lvĺuxooo INTEZMENYI BELSo xoľľnolLoK KIALAKÍľÁsĺ,

A szeruőđő felek a költségvetési szerv műk<jdésének folyamatĺĺra és sajátosságaira tekintettel
kötelesek kialakítani, mfüödtetni és fejleszteni a k<iltségvetési szerv belső kontrollrendszerét,
ezen belül ktjtelesek a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéseket
(FEUVE) működtetni. A belső kontrollok kialakítása során a költségvetési szerv vezetője
figyelembe veszi az á||archáńartáSért felelős miniszteľ á|ta|kozzétett. az tilamhánartási belső
kontľoll sta1dardokĺa vonatkozó irányelveket.

A belső kontrollľend szer tarta|mazza mindďzon elveFet, eljáľásďłat és belső szábď|yzatokat,
melyek a|apjttn a költségvetési szeľv érvényesíti a fęlađatai ellátására szo|gá|ó
e|oirányzatokkal, Iétszámmal és a vagyornal va|ő szabályszeru, gazdaságos, hatékony és
eredményes gazdálkodás követelményeit.



Az oĺá|Ióanműködő kĺiltségvetési szerv vezetóje felęlős amegá||apodásban rcgzített:
gazdá|ko dási feladatok v égr ehajtásáért,
az e|lęnoruési ľendszer kialakításáért é,s működéséért,
a költsé gvetés elkészítéséért, az e|fo gadott költsé gvetés vé grehaj tásáért'
a kötelezettségvállalásokért és a Vagyonnal való gazďá|kođásért,
a mrĺkcj dés szab áIy ozottságáért.

Az oná|Iőan múkĺjdő és gazdálkodó költségvetési szeľv felelős a megállapodásban rogzített:
pénzugyi, számviteli, könywiteli, nyilvántartási feladatok végrehajtásáért,
az e|őirćnyzatok, a módosított eIoirányzatok és azok teljesülésének konyveléséért,
a beszámoló készítéséért,
a gazdźiko đź.s szabá|y ozottságáért.

A szerzőđő felek külĺjn-külön is kĺjtelesek olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, melyben
világos a szęrvezeti struktuľa, egyéľtelmúek a felelősségi, hatáskĺiri viszonyok és feladatok,
át|áthatő a humáneľő forrás -kezel és.

A kontľolltevékenységek kialakítása során a szerzőďo felek belső szabá|yzataibarllegalább az
a|ábbiakat szfü sé ges r ö gzíteni:

engeđé|yezési és j óvahagyási elj árások,
az információkhoz v aIő hozzáférés,
ťlzikaikontrollok(hozzáférésazeszkozokhöz),
beszámolási elj arások.

III.ĺ|. A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőľzés tekintetében a szerzłidő
felek külön-külcjn készítik el az intézmény a Szabáiyta|anságok Kezelésének
Eljáľásľendjét'

III.ĺ2. A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezętoi ellenĺjľzés tekintetében az
Ellenőľzési nyomvonalakat a gazđá|kodási teľületre a gazdasági szeľvezet egységesęn
készíti el.

IIV3. A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetoí ellenőľzés tekintetében a
Kockázatkezelés belső szabá.lyozását aszerzőđő felek lailön-külön készítik el.

A szeruőđő folek kötelesek a kocktľ;ati tényeztlk figyelembe vételével kockźnate|emzést
végezrĺ és kockázatkezelési rendszert múkĺjdtetni.

A kockázatelemzés során fel kell mémi és meg kell állapítani a kciltségvetési szęrv
tevékeny s é géb en, gazdá|ko dás ában ľej l ő ko cká zatokat.

A kockźnatkezelés keľetében meg kell határozni az egyęs kockázatokkal kapcsolatos
intézkedéseket és megtételük mődjźt, aváIasziĺtézkedések folyamatbeli beépítését.

III.|4. A szerzőďő felek kötelesek olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek
biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az oná|Iőanműkĺidő
költségvetési szeľvhez és a gazdasźtgi szewezethez.



Az informźrciós ľendszeľek keretében a beszámolási rendszercket úgy kell múködtetni' hogy
azok hatékonyak, megbízhatőak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, hataľidők és
módok világosan meg legyen ek hatátozv a.

ilL/s. A szerzőđo felek kötelesek a Koľm. rend. a|apján olyan monitoring rendszert
működtetni, mely lehetővé teszi a költségvetési szerv tevékenységének, a célok
megvalósításának nyomon kovetését.

ltl./ó. A szerzodó Íblek rögzítik, hogy az oná||őan működő költségvetési szerv vezetője és az
önállóan műkĺjdő és gazđá|kodó költségvetési szerv vezetoje, az elemi bęszámolőhoz
kapcsolódóan, jogi felelőssége tudatában tesznek részletes ny1latkozatot aruőI, hogy
gondoskodott a belső kontroll rendszeľek szabá|yszeru, gazđaságos, hatékony és eľedményes
műkĺidéséľől.

Iv. AZ EGYtjTTMŰxooÉs KoNKRET TERÜLETEI. FELADATAI A
GAZDÁLKoDÁS SORÁN

Jelen munkamegosztási megállapodás rögzíti a felađatok ellátását, illetve a szerzóđő fę|ek
kĺizötti egytittmúktidés ľendjét az a|źbbiak szerint'

A szerződő felek kinyilvánítj źlk azon szandékukat, hogy a tőltik elvaľható mértékben és
minőségben látjźLk el feladataikat oly módon, hogy az irányítő szerv źita| meghatźnozott
számviteli és gazdasági alapelvek (źúIáthatőság, valódiság, világosság, lényegesség,
kcjvetkezetesség, összehasonlíthatóság, számon kérhetőség, elszámoltathatóság) teljes körűen
éľvényesiiljenek.

JSZSZGYK gazdasági feladatźú az alapitő okiľata aIapján teljes körűen saját gazdasági
szetvezete által, illetve a gazdá|kodásilag hozzárendęlt önállóan mfüĺĺdő költségvetési szeľv
a|apítő okiratában rögzített és a munkamegosztási megállapodásban foglalt pénzĺigyi-
gazdasági fel adatait telj e s mértékb en ellátj a.

Iv.ĺĹ. A szerződő felek kiilcsöntis együttműködésének szabń|yait meghatáľoző főbb
jogszabályok

A szęrződő felek megállapodnak abban, hogy egyĹittmfü<jdésiik során a mindęnkor hatályos
jogarryag és ahozzá kapcsolódó ľenđelkezések alapján jáľnak el, kiilönösen:

a mindenkori költségvetési töľvény,
az áIlanhánafiásról szőIő 2O|1. évi CXCV. törvény (Ár't.),
a számvitelről szóló 2000. évi C. tĺiľvény (Szt),
azźilanháńartási t<jrvény végrehajtásĺáról sző|ő 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(Ávr),
az á||an,háńartás számviteléről szóló 4l2O|3. (I. 1 1.) Korm. rendelet (Áhsz),
a költségvetési szervek gazđáIkodásával cisszefiiggő egyéb kĺizponti vagy
önkormányzati rendeletek, költségvetési és zźrszámadási rendeletek szerint jáľnak el.

A fenti szabályok a|kalmazása kote|ezó függetlenü| attőI, hogy az esetleges jogszabá|y
módosítások j elen me gáll apo dásban átv ezetésr e kęľiiltek-e, Vagy Sem.
A szerzódő felek köztitti jogvita vagy alkalmazási vita soľán az irányitő szerv döntése
meshattlroző.



Iv.Iz. xor,ľsEcvnľns ľnRvpznsÉvnr- KAPCSoLAToS FELADATnr,r,ÁľÁs
És vĺuľr.ł.MEcoszľÁs nBľoľB

t.) A kciltségvetési tęrvezés szakmai és szewezési feladata magábanfoglalja:
a) a tervezési kĺjvetelmények, előfeltételek, előíľások és módszertan megáIIapíttsźń,

illetve éľvényesítését,
b) a költségvetési keretszámokkal és szakmai követelményekkel összhangban a szakmai

feladatellátás meghatározásćú'

2.) A költségvetési tewezés számszaki feladatai magukban foglaljak:
a) a kĺiltségvetési kiadások, bevételek, támo gatások eloirány zatainak,
b) a kcĺltségvetés finanszírozási teľvének,
c) a koltségvetési szerv |étszźtm-ęIóirźnyzatának, feladate|Iźúásatárgyi feltételeinek,
d) a feladatellátást je||emző mutatósziímok (kapacitás-, fe|adat-, teljesítmény- és

eredménymutatók) körének, illetve értékeiknek kidolgozását és megá||apitását.

3.) A költségvetési javaslat alap e|oirtnyzatból és előiranyzati tĺjbbletből áll.
A feladat sorźn az ĺjnállóan működő költségvetési szerv vezetője meghatározza az irányítő
szerv á|talrogzitett kęretszámok alapján - mindazokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek

a) fonásátó l fiig getlentil a feladataival kapcsolato sak, és j o g szabáIy on alapulnak,
b) szerződési, megállapodási (ktilönĺĺsen többéves) kötelęzęttségen alapulnak,
c) a tapaszta|atok alapj an rendszeresen előfordulnak,
d) eseti jelleggelvagy egyébként vĺáľhatóak,
e) az eszkozei hasznosításával fiiggenek össze.

A Józsefuáľosĺ Önkormányzat Ktiltségvetési koncepciĺíja, a tárgyévĺ kiiltségvetés
teľvezése, a kłiltségvetésľől szĺóló iinkormányzati rendelet és annak mĺódosításával
kapcsolatos feladatok szabáůyzata szerint:

A költségvetési szeľv vezetőjének feladatai:
Köteles a költségvetési koncepcióban, a jogszabályokban és a kiküldött költségvetési
bekéľőben fo glaltak taľtalmi és szĺímszaki adatszolg áItatásta.
Köteles a számszakj és 1artalmi ađatszo|gáItatást indokolni (ogszabźiyi|ag,
me ga|apozottság, telj esíthetősé g).

A ktiltségvetési tervezet határidőbęn tĺiľténő továbbítésa az ĺjnállóan múködő és
gazdá|kođő költségvetési szerv vezetojéĺek és a Gazdasági szervęzet vezetőjenek
aláirásźwal e||átva, oly módon, hogy a Polgármesteľi Hivatal szakmai ágazati
.ť;gyosńźiy vezetője és a Pénzügyi Ügyosztá|y határidőben tudja ellenőnzni és
megsegy zéssel aláírás źn a| e|Iáw a továbbítani feldolgozásra.

Lz őnáIl'őan műktidő ktiltségvetési szerv ktitelessége, hogy:
a) megvizsgá|ja a szakmai koncepciók megvalósításához és a kciltségvetési szerv
működéséhez rendelkęzéste ál1ó szervezeti, anyagi, személyi feltételeket, va|arniĺt azok
bővítésének, illetve szűkítésének sztikségességét, lehetőségeit;
b) e|őzetesen megtervezi :

_ a szakmai prioľitásokhoz, más felađatváltozásoŁ'hoz kapcsolódva, valamint a
többlettelj esítményekkel eléľhető bevételek a|apján,

_ a tervezett hatékonyságnövelés (szakmai eredményesség, gazdaságosság)
követelményének éľvényesítésével a v áthatő többletforrások elo sztását,



_ javaslatot dolgoz ki a kiadásokat, illetve a bevételeket befolyásoló intézkedésekľe,
ideéľtve a jogszaba|yok sziikséges módosítását is,

- felújítási, felhalmozási, beruhazási, karbantartási javaslatot (tervet) dolgoz ki a

. hatékony mfü<idés figyelembe vételével.

A ktiltségvetési kiadási és bevételi javaslat elkészítését ' |<lďo|gozźtsát az önállóan múködő
költségvetési szerv vezetője a tervezési követelményeknek megfelelően készíti el úgy, hogy
ez.t megeliizoenaz önállóan mÍĺköclő és gazcĺálkocló költségveÍési szerv Gazdasági vezetője a
szęrkezeti változásokat, a sziĺtĺe hozäst, valamint az e|őírźnyzat-tĺjbblet Levęzetését az
irĺínyító szerwel egy eńeti.
Az á||ami noľmatívfü mutatőszźlmainak tervezése külön-külön a szetződő felek feladata.

Felelős személyek:
A kiiltségvetésĺ teľvezetben szeľeplő adatok, feladatok megalapozottságáért,
teljesíthetőségért:

onállóan mfü<jdő és gazdálkodó, valamint az onźilóan működő költségvetési szerv
vezetője, és a gazdasźryivezető,
A jóváhagyott költségvetési előiranyzatnak a megfelelő iĺľlapokĺa va|ő felvezetését (az
e||ęnőtzo pľogramba KGR Kll-es) a kidolgozott javaslatok szerint az oná||őan
mfüödő költségvetési szerv vezetóje (és a gazđasági ügyintézó), va|amint az önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szeľv gazdasźryi vezetője végzi, aláíľásukkal és
bé|yegzó lenyomatával hitelesítik.

Az łinállóan miĺkiĺdő ktiltségvetésĺ szeľ.v elemĺ ktiltségvetése magában foglalja a
ĺemzetgazđaságiminisztertźĘékoztatőjábanrogzitettformában

a) a kiadásokat, bevételęket és tĺĺmogatásokat kiemelt eLőirtnyzatokon beltil tételenként
és szakfeladatľend szerinti tevékenységenként részletez:ĺe,

Ď) a költségvetési szeľv személyi juttatásainak és létszĺĺmĺának ĺjsszetételét,
c) a szakÍe|adatľend szeľinti mutatók źilomźnyát és éľtékeit.

A szeruodő felęk kĺjlcscjnösen megállapodnak abban, hogy a gazdasźęí szewezetjogosult az
önállóan mfüödő kciltségvetési szeľv költségvetési tervezésére vonatkozó iľatokba betekinteni
és a pénzügyi, mtmkaügyi, szeméLyzeti, illetve a munkaügyi, személyzeti iratok helyességét,
valósággal va|ő egyezőségét szálmszahj, foľmai és taľtalmi szempontból - a kapcsolattaľtók
által, előľe egyeztetett időpontban _ ellenőrizni.

A gazđasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szeľvek a gazdźikodási feladataikat
e||źtő önállóan múkcjdő és gazdźl|kodó költségvetési szerven keľesztiil ktildik me1 az
ĺinkoľmanyzatnak az év es költségvetési tervęt.

Iv./3. ELOIRÁI\rYZAT FELHASZNÁLÁSA - MoDosÍľÁs

Az e|őir ány zato k felh as znáůás z
Az elemi költségvetés időaľányos felhaszná|ásának ellenőrzése, valamint a negyedéves, a
féléves, és az éves beszámoló elkészítése, 1|I. az évközi összesített és az oná||óan múködő
intézméĺyre bontott aďatszolgźitatrás a JSZSZGYK gazdasági szervezetének feladata.

Az oĺá||őan mrĺkĺjdő költségvetési szerv költségvetési támogatási előiľányzata csak az
alaptevékenységľe, és az ezze| összefüggő egyéb kiadásokra haszrĺálható fel.
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Az előfuźnyzat-felhasználásľól az oná||őan gazdźÄkođő kĺiltségvetési szerv sajźt maga
gondoskodik.

Az ónál?őan mfüödő kĺiltségvetési szerv köteles elkészíteni a sajźĺt e!őktnyzatai éves
eloírtnyzat felhaszĺá|ási ütemtervét, valamint a likviditási tervét. E tervet átadja az onźůIőan
miĺködő és gazdźikođó költségvetési szervnek.

Az önĺíllóan működő kĺiltsógvetési szeľv óltol végrehajtott, sajót hatáskĺjľben e|végzett
módosításokĺól minden esetben íľásban tájékoztatni kę|| az ĺjnállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szervet.

Az onáů|őan működő koltségvetési szeľv saját hatásköľben végrehajtott e|őirtnyzat
módosítása az onźĺ||őan műköđő költségvetési szerv kcĺltségvetési egyensúlyát nem séľtheti,
illetve nem veszélyeztetheti, kĹÍltinösen nem járhat a műkĺidés ľendszeres pérungyi
kĺjtelezettségvállalások telj esítésének ellehetetlentilésével.

Az előiľányzatok mĺódosítása

Erte|mező ľendelkezés :

ElőÍľányzat.módosítás: a megállapított kiadási, bevételi, tĺĺmogatási kiemelt előirźnyzat,
|étszźtm-e|óirźnyzat ntjvelése vagy csökkentése,
E|őirányzat-átcsopoľtosítás: az átcsopoľtosítást végrehajtó költségvetésének kiadási,
bevételi, támogatási füösszegénekvćt|tozat|ansága mellett, egyidejű e|oiĺźĺnyzat csökkentéssel
és nĺjveléssel végrehajtható módosítas.

Az évkozimódosítás szabá|yaita költségvetési ľendelet végrehajtás i fejezete tarta|ĺnazza.
Az önállóan múködő költségvetési szeľv vezetoje

teljes jogköľľel és felelősséggel gondoskodik a múkĺjdési bevétęli előirányzatok
beszedéséről és jogosult a kiadási e|óirányzatok felhasznźiásfua az 4xht. |2.s Q)
bekęzdése alapjĺĺn.
felelős ajőváhagyott előirĺányzatok keretein belül a hatékony gazdtikodáséľt, valamint
a takaľékos és sztikséges felhasználáséľt.

A kĺiltségvetésének végľehajtásźúloz az cjnállóan mfüĺjđő és gazdálkodó kĺiltségvetési szerv
havi bontásban likviditási tervet készít az oná|Iőan mfütidő költségvetési szerv áIta|

elkészített likviditási teľv alapján és megkiildi azfuźnyitő szervnek.

Az e\őirźnyzat módosítási, illetve átcsopoľtosítási kérelem a ktiltségvetési szerv vezetője és a
gazdasági v ezętő alt:ŕlr ásáv a| adható be.

A szakmai döntést igénylő kiiltségvetés móđosítási kéľelmeket írásban, a Polgáľmesteľi
Hivatal (ágazatiügyosztály) Humánszolgáltatási tigyosztály vezetőjének nyújtják be.

A mĺídosítási kéľelem,kőte|ező tartalmi és formai ktivetelményei a következő:
móđosítást éľintő kĺiltségvetési bevételek és kiadások kĺiltségvetési szetkezeti
bontásban, továbbá ezen belül feladattal, összeggel (e|őfuányzat növelés' vagy
csökkentés, v agy tĺiľlés) meghatát on a,

a módosítási kérelem szöveges indoklása,
a kĺiltségvetési szerv vezetőjének és a Gazdasági vezetónek aláíľása.
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Szakmai diintést nem igénylő költségvetési módosítási kérelmeket a JSZSZGYK
gazdasági szervezete a Pénzügyi Ügyosztálynak nyújtja be.

A Pénzngyi IJgyosztáIy pénzngyi-költségvetési szempontból a kérelmet felülvizs gćija,
ellenőľzi (számszaki, ađattnta|om, megalapozotrsźlg, jogszabályi, indokoltság, kclltségvetés
szempontjábőL), ezt kĺjvetően építi be a költségvetésről és végľehajtási szabá|yaitőI sző|ő
rendelet módosító rendeletébe.

Felelős személyek:
onállóan múködő és gazđźůkodó és az ontÄ|őanmfüödő költségvetési szerv vezetóje,
és a gazdaságivezető,

A Józsęfuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testülete á|ta| jővźůtagyott e\óirányzat módosítás
kerülhet csak ktinyvelésre. Az onáI|őan mfüĺjdő és gazdá|kodó költségvetési szew az errł||
szóló értesítést megküldi az önállóan mfüĺjđő kciltségvetési szerveknek.
Az önállóan mfütjdő és gazdá|kodó költségvetési szerv gazđasźęi szervezete az e|őirányzatok
nyilvántartását, módosítását és felhasználást oly módon ktjteles vezetni, hogy abból bármikor
megállapíthatók legyenek az onźlllóan miĺködő költségvetési szervre vonatkozó adatok.
Havonta pénzforgaImi kimutatását ad, az oná|Iőan műkĺjđő koltségvetési szerveknek targyhót
kĺjvető 20-ig.
A számviteli (fokönyvi) ktinyvelést a JSZSZGYK gazďasági szervezete vezeti, és
gondoskodik anól, hogy a számvitelben elkülcinÚljenek a költségvętési szervek gazđasági
eseményei egymástól.

Az oná||őan működő költségvetési szerv vezetője az e|nyert pá|yázataitól másolatot ku|d, az
önállóan működő és gazdá|kodő költségvetési szerv részéte. Az oĺáI|őan működő és
gazdá|kodő kĺiltségvetési szerv a pét|yázat útján elnyert összeg megérkezéséľol értesíti az
önállóan mfüödő költségvetési szęrvet.

Az e|őirányzatok módosÍtásával és vá|toztatásával kapcsolatos kiitelező egyeztetési
időpontok:

a) aZ I. pénzngyi negyedévi gazdálkodással összefüggő, az eredeti előirtnyzat
vá|toztatásra irĺĺnyuló döntés a|apján, az e|őírányzatvá|toztatźst atáľgyév április 10.

b) a II. péĺlnlgyi negyedévi gazdáIkodássalösszefuggő, az adott előiĺányzatváItoztatźsra
irrínyuló dönté s a|apj án, az előir ány zat v á|to ztatást a tár gy év j úl ius 1 0.

c) a III. pénzügyi negyedévi gazdá|kodással ĺjsszefüggő, az adott előirźnyzatvá|tońatásta
irrínyuló döntés a|apján, az előirányzatvá,|toztatást atárgyév november 10.

d) a IV. pénzngyi negyedévi gazdálkodással összeftiggő' az adott e|łlirányzat
vá|tonatásra iľányuló döntés a|apján, az elóírányzat vá|tońatást atárgyévet követő év
januĺíĺ 10.

Az onź:Jlő arl műkö dő kö lts é gveté s i szeľv r észét ő| a kap c s o l att aĺtő : intézményv ezető
A gazdasági szerv ezet r észét o| kapcsolattaľt ő : gazdasági v ezeto

IY.t4. A HUMÁNEROFORRÁS ÉS MUNKAEROG AZD^LKoDÁS

A betöltetlen álláshelyekĺe jutó személyi juttatások előirányzatáva| úgy kell gazdálkodni,
hogy az álláshely az év btĺrmely időpontjában betölthető legyen'
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Az oná||őan mfüödő költségvetési szerv munkáltatói jogkönel és önálló b&gazďáIkodással
rendelkezik.

A Józseftárosi onkormtnyzat Képviselő-testiilete źital aköltségvetési ľendelettel jóváhagyott
létszámkeľetteI az onállóan mtĺkĺjdő koltségvetési szerv vezetője ĺjnállóan gazdá|kođIk.

A teljes ktjľti tjnállóság következményeként a személyi juttatások tervezése, felhaszná|ása,
annak analitikus nylIvźntartása, abeszttmoláshoz szfüséges adatok szolgáItatása az oná||őan
múködő koltségvetési szeľv vezetojének a feladata.

A bérmegtakaríÍást, tovźlbbá a távollétek miatti b&marudváný szabađon felhasznáIja a
Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testületének mindenkor érvényes költségvetési
rendelete értelmében és végrehaj tási szabźllyainak fi gyelembevételével.

A bérgazdálkodással kapcsolatos valamennyi írásos anyag (átsoľolások, - kinevezések, nem
ľendszęręs juttatás, vá|tozásje|entés' tulmunka stb.) továbbítása a MAK fe|é az önállóan
műkodő és gazdźlkodó kĺjltségvetési szęrven keľeszttil történik. Az ĺjnállóan működő és
gazdźikodő költségvetési szerv fe|adataa Ir,ĺÁr-uo| érkezo könyvelési an}'agok togzítése'

Az onáLlőanmfüödő és gazdálkodó költségvetési szerv a vĺÁK áIta|készítettbérgazdálkodást
érintő könyvelési anyagokat k1hozza az onti|őan miĺködő kĺiltségvetési szeľvhez. Az oĺá||őan
műkodő és gazdálkodó költségvetési szerv abér1egyzéket elektronikus úton kapja, meIyet az
önállóan mfüödő költséevetési szerv á|ta|megadott ę-mail címĺe továbbít.

A havi nettó illetményeket a Polgĺĺľmesteľi Hivatal PénzügyiĺJgyasnálya utalja a dolgozók
bankszáml áj ár a a MAK számfej té se a|apján.

Az ilná|Iőan múkĺjdo kĺiltségvętési szerv a megbizási díjak szrĺmfejtéséhez mellékeli a
megbízźsi szerződéseket a teljesítési igazo|ássa|' valamint a dolgozók nyilatkozatait
adólevonás, eĺj. hozzájárulás tekintetében. Az egyéb nem rendszeľes személyi juttatások
kifizetések (ubileumi jutalom, tulóra, távolmaľadts, torzsgárda jutalom, étkezési utalvány
stb.) számfejtése az önállóan mfüödő és gazdźikodó kĺiltségvetési szęrv feladata az ĺĺnállóan
műkĺjdő költségvetési szerv munkáltatói intézkedése alapj an.

N./5. pÉ'Nzl<nzELES

Az onáI|őan mtikĺjdő kĺiltségvetési szerv _ Íigyelemmel valamennyi kötelezettségvállalására _
kizfuő|agosan helýállĺi tartozik azért, hogy időarányosan ťlnanszítozni tudja a tfugyévi
múködési kiađásokat.

Az oĺá||őan mtĺködő költségvetési szeľv kiilĺjn bankszám|ával rendelkezik.
Beszerzések kiegyenlítése sorłín tĺjrekeđni ke|L az átuta|ásra.

A bankszámlźn kezelt pénzeszkozok fęlett a rendelkezési jogot intézméĺyenként aZ
intézmény v ezetőj e gyakoľo lj a.

A bankszámla pénzforgalmĺĺnak bonyolítása során a szám|áről kiadást csak az éľvényesített,
ellenjegyzett és utalványozott bizonylatok a|apjan lehet, bizonylat nélkül ,,átuta|ási megbízás,,
a bankba nem küldhető. A pénzforgalom bonyolításáľól a bankkal bankszám|a szerződést kell
kĺjtni.
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A bankszámla feletti ľendelkezés feltételeit az aláirás bejelentőn kell a bankhoz bejelenteni,
amelyben meg kell hatfuozní az a|áírők sorľendjét is.

A készpénzforgalom elsősoľban az oĺáIlőarĺ múködő és gazdáIkodó költségvetési szetv
hźvipénztźtrában bonyolódik' Ennek szabáIyait a ktilon készített Pénzkeze|ésí szabáLyzat
tarta|mazza. A készpéĺzen kívüli pénzforgalom az áfutalás a szźlĺĺitlk, szerzodések,
megállapodások és egyéb okmányok a|apjtĺnaziĺtézmények bankszám|áján folyik.

Az onáIlőan működő költségvetési szervnek kiadott készpéĺuelőleget a k<iltségvetési szerv
vezetője źitaI ításban kijelölt dolgozó kezeli. Az elő|eg fe|haszná|ását két példányban a
költségvetési szerv vezetóje ćĺItaI irásbaĺ kijelölt dolgozó köteles vezetIi.

Az e|szźmolások a Pénzkezelési szabályzatban rögzítettek szerint ttjrténnek. Az ontĺIlőan
múkĺjdő és gazdá|kodó költségvetési szęrv a bizonylatokaĹ szabáLyszeruségi szempontból
felülvizs gálj a é s gondo skodik a könyvelésiikľől.

A bizonylatok utalványozásźú az onáIlőarĺ mfüödő kciltségvetési szerv vezetője végzi, Az
érvényesítés és ellenj egyzés az onźĺI|őan mfüödő és gazdźikodó k<jltségvetési szervnél
tĺjrténik.

Az elő|egben elszámolt számláknak' bizonylatoknak a számviteli törvénynek megfelelő
|<lá||itásáért (alaki, tartalmi-számszakj helyességééľt, teljesítés igazolásáért) az tjnállóan
mtĺköđő költségvetési szerv vezetoje a felelős.

A készpénz ki és befizetések szabá|yszeĺuségéért az onáilőarl műköđő kciltségvetési szerv
v ezetóje felelő s, és egyúttal gondo skod ík a péĺu biztonságo s táľo lásaról.

Iv.16. KoTELEZETTSEGvÁllĺ,r-Ás, ľnľzÜcyl ELLENJEGYZÉS.
ÉnvpľyasÍľns, UTALvÁNYoZÁS, TELJESÍTns rcĺ.zolÁs

Kötelezettsé gvállalás :

Kötęlezettségvállalásnak minősü| az a foglalkoztatatásra iranyuló jogviszony létesítéséről,
szeľzódés (megállapodás) megkötéséről, támogatás biztosításáĺőI, illetve más, pénzben
kifejezhető éľtékii szolgá|tatás teljesítésére irányuló kotelezettség váI|a|ásáről szóló,
szabźiyszerĺíen megtett jognyilatkozat, amelyet azIntézmény aköltségvetése előiranyzatainak
terhére vźi|a|, ideértve az áru vagy szolgźĺ|tatźs megľendeléséről elkrildött és visszaigazolt
megľendelést, a jóváhagyott feladat megvalósítása érdekében kötött, szeľződéssel
alátámasnoft okmany.

Kötelezettségvállalást az onźilőan műk<jdő költségvetési szęwlaz <jnállóan miĺködő és

gazdá|kodő kĺiltségvetési szerv nevében az költségvetési szerv költségvetésében szereplő
kiemelt e|őitźnyzatok erejéig az önállóan műkĺjdő/ciná|Iőan mfü<jdő és gazdá|kodő
költségvetési szerv vezetóje vagy titala írásban megbízott személy vá||alhat.

A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvrántartásba vételéről, a
mindenkor hasznźĺ|t pénzlJ;gyi' kĺlnywiteli ľendszerben (CT-EooSTAT) A nyilvantartást a
JSZSZGYK gazđasági szęwezete vezetĹ A nyilvántartás tarta|mazza legalább a
kĺjtelezettségvállalás azonosító szćtmát, az alapjáu| szo|gáIő dokumentum meghatátozását és

keltét, a kötelezettségvállaló nevét, a kĺjtelezettségvállalás tárgyát, cĺsszegét, évęk szerinti
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forľását, a kif,rzetési határidőket és azok jogosultjait, továbbá a teljesítési adatokat (P1.:
készpénzťĺzetésiszám|a,vagyutalványbankiátutaIáshoz).

A kĺjtelezettségvá||a|źts az oná||őan működő és gazdáIkodó költségvetési szeĺv gazđasági
vezetóje, vagy aZ á|ta|a kijelölt személy e||enjegyzése után, csak írásban tcjrténhet.

Pénztigyi elleąi e gvzés :

Az oná||őan műkĺjdő költségvetési szervek részére az e||enjegyzési feladatokat a JSZSZGYK
gazdasági v ezetój e v agy az áIta|a íľásban me gbizolt s zemély Iát1 a eI.

Apénzugyi ellenjegyzés előtt a gazdasá,gi vezetőnek minden esetben meg kell győzódni arrőI,
hogy a jóvźůlagyott, illetve a módosított k<iltségvetés fel nem haszná|t ęIofutnyzatabiztosítja-e
afeđezetet. és a kötelezettségvá||alás nem sérti-e a gazdá|kođásra vonatkoző szabá|yokat.

Pl. kinevezések, átsorolások a|áfuása. Amennyiben nincs megfelelő ťedezet, külső foľľás,
,,nem teljesíthető fedezethidny miatt,, megsegyzéssel visszaküldi az onźilőan mtíködő/
önállóan mfüödő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjének.

Amennyiben a köte|ęzettségválla|őlutaIványoző ennek ellenére is ragaszkodik a
kcitelezettségvállaláshozl|<lťlzetéshez, fel kell vezetni a kĺjtelęzettségvźila|ási
dokumentumľahta|ványra, hogy ,,az ellenjeg1lzés utasításra töľtént,, és egyúttaĺ í.á'bun
éľtesíteni kĺiteles a tényrol a Polgĺírmesteri Hivatalt. Tehát a pénzugyi ellenjegyzési jogköľ
gyakoľlója, amennyiben valamilyen szabá|ýalanságot tapasńa|, megtagadhatja a pénzngyi
ellenjegyzést. Ennek tényét, valamint indokait írásban tudatja az oná||őanműkcidő l ijná||őan
műkcjdő és gazdálkodó költségvetési szeľv vezetőjéve|.

A pénzügyi ellenjegyzonek az el|enjegyzést megelőzően meg kell győződĺie arról' hogy a
jővźhagyott ktiltségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezęttségvá[älás
tátgyával összefüggő kiadási e|őirányzata rendelkezésre áI|, illetve a befolyt vagy a
meglervezett és váľhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezętet, a |ĺťlzetés időpontjábaĺ a
feđezet ľendelkezésre áll.

Telj esítés igazolása. érvényesítés:

A teljesítés igazo|ása a kiadás uta|vźnyozása előtt töľténik. A teljesítés igazolása során
ellenőrizhető okmányok alapjan e||enőizni, igazo|nikell a kiadások teljesítésének jogosságát,
összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettsé gvá||a|ás esetében annak
teljesítését.

A kötelezettséget vállaló költségvetési szerv belső szabá|yzatábarl e|őíthatja a bevételek
meghatározott körére nézve is a teljesítés igazo|ásĺának kötelezettségét.

A teljesítést az igazolás dátumanak, és tényének megjelöléséve|, az aľra jogosult személy
a|áírásáv a| kell i gazolni.

A teljesítés igazolása a|apján az érvényesítőnek ellenőľiznie ke|I az összegszerűséget, a
feđezet meglétét és azt, hogy a mege|őzo ügymenetben a vonatk oző jogszabályok, tovźlbbá a
b el s ő szab á|y zatokb an fo gl altakat me gtaľtották-e.
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Az érvényesítés feladatait az oná||őaĺ múködő koltségvetési szerv megfelelő szakember-
ellátottsága hiźĺĺyában. az onźlllőarlmiĺködő és gazđáLkodó költségvetési szeľv összevontan, a
saját szakmaifelađataival együtt, a gazďasági szervezet munkatársai segítségével látja el.

Apénzgazdálkodási jogkörök pontos gyakoľlása érdekében az onáIlőan működő költségvetési
szerv köteles a kiađások és a bevételek érvényesítéséhez szükséges dokumęntumokat
rrregfelelő időbelr ľerrdelkezésľe bocsiítani.
Az onáIlőan működő és gazdáIkodó költségvetési szerv az önállóan műkodő költségvetési
szerv részére az érvényesítést a pénzmozgás igényének megfelelő sürgősséggel k<jteles

elvégeztetni.

Amennyiben az éwéĺyesítő a vízsgźĺ|at során a jogszabáIyok, illetve a k<jtelezettséget vállaló
szeľv belső szabáLyzatainak megsértését tapasztalja, köteles ezt jeIezní azuta|vźnyozőnak. Az
éľvényesítéS nem tagaďhatő meg, ha ezt kĺivetően az utalvźnyoző erre írásban utasitja. Az
érvényesítésnek tarta\mazĺia kell az érvényesítésľe utaló megjelölést, a megáLlapított
ĺisszeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aIáírástú..

Az érvényesítésre jogosult személyekľe, valamint azok kijelölésére a szabáIyokat megfelelően
alkalmazni kell. A teljesítés igazo|ásáĺa jogosult személyeket - az adott
kötelezettségvállaláshoz kapcsolódóan . a kĺjtelezettségvállaló íľásban jelöli ki.

Utalványozás:

IJta\vtnyozásra az érvényesített és ellenje gyzett okmány alapjźn a kijelölt személy jogosult.
Utalváĺyozru az érvényesített okmánytarávezetett vagy külĺjn írásbeli rendelkezéssel lehet. A
készpénzes fizetésí mód kivételével, külön írásbeli rendelkezésként elkészített uta|vĺínyon fel
kell tÍintetní azuta|ványoző és azuta|vtnyozás ellenjegyzíĺjének keltęzéssel ellátott aláírásźń,
az ,,utaIvány,, szot, a költségvetési évet, a beťlzeto és a kedvezményezett megnevezését,
címét, a ťĺzetés időpontját, mődját, ĺlsszegét, a megterhelendő és a jóváírandó pénzforgalmi
szám|a szántń és megnevezését, a kötelezettségvállalás nyilvĺíntaľtási szźlmát.

Az önállóan működő és gazdá|kodó kĺiltségvetési szerv elkészíti apéĺugazđálkodási jogkĺirĺĺk
szabáIyozźtsanak rendjét, melyet kiteťeszt aZ ĺjnállóan múkĺjdő kĺiltségvetési szeľVre
vonatkozóan is.

Iv .t7 . osszEľÉRIIETETLENSÉGI És ľyrlvÁľľa.nľÁsl SZABÁLYoK

A kötelezettségvá|Lalő és a pérzngyi e|Ienjegyzó, ngyanazon gazdasági eseményre
vonatkozóan - azonos személy nem lehęt. Az éwéĺyesítő személy nem lehet azonos a
kĺjtelezettségvállalásra, uta|vźlĺlyozásra jogosult és a szal<ĺnai teljesítést igazolő személlyel.

Ktjtelezettségvállalási, pérz'jgyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalvźnyozási és a teljesítés
ígazolásźlra irányuló feladatot nem végezheti az a szemé|y, aki eń' a tevékenységét a Polgári
Törvénykĺinyv szeľinti ktizel i hozzátartozőj a, v agy maga j av ár a látná e|.

A kĺitelezettséget vá||a|ő szerv a kötelezettségvállalásľa, péluagyi ellenjegyzésre, teljesítés
igazolására. érvényesítésre, uta|vźnyozásľa jogosuLt szemé|yelaől és aláírás-mintájulaól a
belső szabályzatábanrögzített formában és módon ĺaprakésznyilvántaľtástvezet.
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A hatályos nyilvántartást az önállóan mfüödő intézményvezető az alź.1Lrás mintával' szignóval
eI|áíĺ a, kötele s a gazdasági szew ezet r észér e me gküldeni.

v. ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS

A JSZSZGYK gazdasági vezetőjének az iránymutatásáva| az oĺá|Iőan működő költségvetési
szerv e|végzi aZ év végi leltárfelvételeket, javaslatot tesz a selejtezésre a szabvźny
nyomtatványok alapján. A Ie|tźtrozási és selejtezési feladatok előkészítése és végľehajtása a
LeltározásiésSelejtezésiszabáIyzataIapjźntörténik.

A ISZSZGYK gazdastĺgi szervezete analitikus nyilvántafiást vezet mindhrárom intézményre
az a|ábbi tar gykĺiľĺikb en :

- Táľgyi eszkoz,
Kis éľtékĺĺ tĺárgyi eszkoz,
Munkavállalók fizetési előleg nyilvántartása azintézményekĺe összesített foľmában,
Kcjzüzemi szo|gáItatások éľtékben és meĺrnyiségben,
Utólagos elszĺĺmolásra kiadott előlegek,
P źiy ázatok nyilvĺíntaľtás a,

Áfa nyilvantartás'
Köte l ezetts é g-v tl||a|ás ny i lvántaľtás a.

Az oná||őan műkĺjdő költségvetési szerv önállóan a következő analitikus nyilvántartásokat
köteles vezetní:

Normatíva igénylés és elszámolás,
Étkezéssel kapcsolatos valamennyi nyilvĺíntartás (beÍizetés, megrendelés, lemondás),
Kimenő szám|ák (vevők) nyilvántaľtás,
A munkavállalók bére, egyéb juttatások személyenkénti nyilvánt artása,
P áIy azatok nyi l vríntartás a'
Követelések nyilvántartása.

vI. INFoRMÁclóÁnaMLÁS - sZoLGÁLTATÁs. BEsZÁMoló xrszÍľns

Az informáciőźramoltatźs az tjnállóan múkĺ!dő, illetve az oná|Iőarl mfüödő és gazdálkodó
kciltségvetési szerv kĺiztjtt a megétllapođásban rĺigzítettek szerint az öná||őan műkĺidő
kĺiltségvetési szeľv feladata.

Az á||amháztartás pénnlgyi információs rendszeréhez kapcsolódó informácíő szolgáItatást az
önállóan műköđő és gazdá|kodó költségvetési szęľv végzi az ĺjnállóan mfü<idő kĺiltségvetési
szerv vezetőjével tĺjľtént egyeztetés után:

költségvetési tervezés,
költségveté si e|őirźnyzatok évkĺjzi módosítása,
költségvetési e|oirtnyzatok éven belüli teljesítése, havípénzfoľgalmi jelentés,
időközi koltségvetési j elentés,
mérlegjelentés, évközi mérlegjelentés,
likviditási teľv,
kĺiltségvetési beszámolás,
stati sztikai adatgýj té s, (b eruházźts i stati s ztika),
áfa bevallás,
rehabi l itác i ő s ho zzái źtru|ás.
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cégautó adó bevallás.

Az információkat időben, teljes körűen, a valóságnak megfelelően, a számviteli szabályokkal
és a statiszÍlikai rendszeľrel való tartalmi egyezőséggel kell elkészíteni, az önkormányzat
teľvezéssel és költségvetési beszámolóval kapcsolatos szabźiyzatai előíľásai szeľint és
továbbítani a felhasználó részére. Az önállóan működő és gazdá|kođő kĺiltségvetési
szeľvfelelős a szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai
rendszeľľel való taľtalmi egyezőségért.

A jogszabá|ybarl és az ĺĺnkormányzat képviselő testĹilete t.ilta| elrendelt gazdálkodással
összefüggő feladatok végrehajtásáról inforcĺáciőt az önállóan múkĺjdő és gazdáIkodő
költségvetési intézmény ad.

Az oná||őan miĺködő és gazďá|kodó koltségvetési szerv készíti el a saját és az oná||őan
működő kĺiltségvetési szerv számszaki beszámolój źú a pénzfoľgalmi kimutatás aIapjźn, a
j o gszab á|ynak me gfe lelő en e l ő írt tago l ásban.
A beszámoló kiterjed a k<jltségvetési e|őirźnyzatok alakulásaľa és azok teljesítésére, a
vagyoni, pénzjgyi és |étszám helyzette, a kciltségvetési feladatmutatő|<ra, továbbá a
költségvetési támo gatások elszĺám olásźna.

Az á||ami és a központosított noľmatívák igénylése az évkozi változások (lemondás, igénylés)
és az elszámolása az önállóan mfüödő költséevetési szerv fe|adata'

A számszakĺ t.#oĺ-ol ő e|készítéséhez - o]u,uunműkodő költségvetési szerv köteles olyan
ađatot szolgźitatni, amelyľő| az iJlnźi|óan működo és gazdálkodó költségvetési szervnek
esetlegesen nincs fudomása, pl. koza|ka|mazotti|étszám és bér-, és feladatmutatók á||omźnya
a2I,34,35,37 űrlapokhoz. Abeszźlmoló szöveges éľtékelésének elkészítése az oná||oan
működő költségvetési szerv fe|ađata az önkoľmányzat képviselő testiiletę által megadott
szempontok a|apján.
Az adatok helyességéért az önállóan működő költségvetési szeľv vezetője tartozik
felelősséggel.

A beszĺĺmolóban szeľeplő méľlegkimutatás valódiságanak a|źĺámasztása a befektetett
eszkĺjztĺk tekintetében az onáIlőan mfütjdő és gazdálkodó és ĺjnállóan mfüödő költségvetési
intézmény december 31-i fordulónapi |eltéráva| tcjľténik. A leltaľ felvételt az onáI|őan
miĺködő kĺiltségvetési szerv végzi a JSZSZGYK gazdasági vezetőjének irányításával.

Az önállóan mfüödő és gazdá|kodó k<jltségvetési szerv beszĺĺmolási kötelezettsé gének az
önkoľmĺĺnyzat képviselő testiilete által kiađott szabá|yzat a|apjántesz eleget.
Az oná||őan működő kĺiltségvetési szerv á|tal készített beszttmolókat és a mellékleteket a
kij elölt hataľidőre a Pol gĺĺrmesteri Hivatalnak me gküldi.

A beszĺĺmoló sz<iveges részének szakmai ismertetését az oná||őarĺműkodő költségvetési szerv
köteles elkészítęni, a szabá|yzat szerinti tartalommal.

A szźtmszaki ńszt illetve apénzugyi teljesítési tájékoztatőt az oná|Iőan mĺiködő kĺlltségvetési
szerv és az oná||őarl múködő és gazdá|kodó kĺjltségvetési szerv egymással egyĹittműködve
készíti el.
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Az éves péĺumaradvány megáIlapításźĺt az oná||őan mfücjdő és gazdáIkodó k<jltségvetési
szeru végzi az ónźi|óan működő költségvetési szeÍv vezetőjének kcjzremfütidésével, a
kötelezettségvállalás sal terhelt áthiĺző dő kiadásokat fi gyelembe véve.

Az önállóan műktjdő költségvetési szerv szám|át állít ki az oná||őan mfütjdő koltségvetési
szerv adószámtya| (étkezés beťlzetés, bérleti díjak, egyéb), a szám|a másodpéldĺányát
továbbítja az oná||őan mfüödő és gazđá|kodó költségvetési szerv felé könyvelésre és a
kimenő számlák (vevők) nyilvántaľtását vezeti. A szám|a kiállítással és nyilvántartással
kap c s o l ato s ré s zl ete s szab á|y okat a P énzkezelé s i sz ab ál y zat tarta|mazza.

A készpénzes bevételt a Sberbank Magyaľoľszág Zrt.-ĺél megnyitott banksztm|ájára a
tárgyĺaponbeťtzeti.
Az Afa, cégautő adó, rehabilitációs hozzájtrulas bevallást a gazdasági szetvezet szerv késziti
e|, és az ügyfélkapun keręsztiiltovábbída.

vII. ľruxouľETEs, ľÁncyr F'S,ZK,ÖZ
vAGYoNKEZELÉs

ľnr,ÚĺÍľÁs, BERUHÁZÁS,

Műkĺjdtetés, taľgyi eszközök felrijítása, beľuházás, vagyonkezeIés tźngyábarl az önállóan
működő költségvetési szerv vezetője a felelős. Az ĺjnállóan miĺködő költségvetési szerv
működtetési feladatai kozoÍt:

gondoskodik a munkaeľő foglalkoztatásźlrő|, szewez| irányítja a foglalkoztatottak
munkáját,
gondoskodik az uzeme|tetéséľől, ezen belül kiemelt feladata a tevékenysége
e||źltásźlhoz szfüséges iľodaszeľ, nyomtatvány, sokszorosítási anyagok, könyvek,
folyóiratok, egyéb infoľmációhordozók, számÍtástechnikai anyagok beszerzése, a
folyamatos mfüodést bínosítő k<jzvetlen felhasználásra keľülő készletek
beszetzése, egyéb szakmai készletbeszeľzések,
gondoskodik a meglév ő vagy ontárgyak folyamatos kaľbant artásárő|.

Az oná|Iőan műktjdő és gazdálkodó, valamint az onáI|ó mfüödő költségvetési szerv az éIet-
és balesetveszély, valamint műkĺidtetést gát|ő műszaki hibákÍól azonĺa| éľtesíti a
Polgáľmesteľi Hivatalt. A hibák elhźtrltásárő| az érintett költségvetési szerv gondoskodik.

A tĺáľgyi eszközĺik (épület, építmény, gép, berendezés, jármu) bęszęrzését, felújítását stb., a
kozbeszeruési éĺtékhatźrt eI nem érő beszęrzéseket az <ĺnállóan mfü<jdő és az önállóan
műkĺjdő és gazdá|kodó költségvetési szerv saját maga intézi. Önállóan kot szerzőđéseket és
gondoskodik a műszaki ellenőľzésről.

Vagyonkezelés tekintetében az onźi|őan mfüödő költségvetési szeľv jogi személyiségéből
adódóan - az önkormźnyzat tulajdonát képezó - vagyonát a jogszabźllyokban előírtak
szerint, önállóan hasznáIja és hasznosítja. Kĺĺteles betaľtani az onkormányzat hatályos a
Budapest Józsęfuaľosi onkormrínyzat vagyonźrő|, va|anint a verseĺyeńetés és a helyi
költségvetési szeľvek beszeľzési eljárásának szabáIyairől szóló rendeletében (továbbiakban:
vagyonrendelet) fo glal takat.

A vagyonkezelési, vagyonhasznosítási (eseti béľbeadás) joga addig terjed, amedđig az
fuányítő szeÍv a költségvetési szerv a|apitő okiratában és a vagyonľendeletében meghatározta.

18



vIII. JoGoK Es rorpr,nzľrľsÉcnr
A szerzódő felek tudomĺísul veszik, hogy saját ľendelkezési jogkörükbe tartoző e|ł;fuányzatok
fe|haszná|ásáért, a kötelęzettségvállalások fedezetének meglétééľt teljes köni felelősseggel
tartoznak.

Az eIőirányzatok fe|hasznáIásának szükségess égéért, az igénybe vett szolgáltatások
mennyiségéért, mértékéért az e|várhatő takaľékosság betartása mellett az oná||őan működő
költségvetési szervet terheli a felelősség.

A gazdáIkodás területére vonatkoző, jogszabályokban e|őirt szabźiyzatokat a ISZSZGYK
készíti el, melyek hatáIyátkiterjesztik az önáIlőanmfüödő intézményie is.

Az onáLlőan mfüödő é,s gazđá|kodó költségvetési szerv havonta tájékoztatást ad. az ĺjnállóan
mtĺködő kĺiltségvetési szerv bevételi és kiadási e|oirányzatok és azok saját vagy irányítő
szervi módo sításának alakulásaról és azok telj esítéséről.
Az önállóan mfü<idő es gazdá|kođő k<iltségvetési szeÍv az intézmények
kĺitelezettségvá||a|ásairól nyilvántartást köteles vezetni, hogy megá||apíthatő |egyen az
évenkénti kötelezetts é gv áI|a|ás összege.

A jelen megállapodástól eltérni csak írásban és csak a szerzőđő felek egyetéľtése és az
Irányitő szerv jóvĺíh agyása esętén van lehetőség.

' Ix. BELso nr-r,Bľonzľs

A szeruőđő felek kölcsönĺisen rcgzitik' hogy a gazdá|kodáshoz kapcsolódó belső ellenoruésí
feladatokat a JSZSZGYK által megbízott külső szo|gáItatő végzi. A belső ellenőrzés feladat-
és hatásk<jrét és felelősségi rendjét a külső szo|gáLtatőval kötött szęrződés és a Belső
Ellenőrzési Kézikönyv r o gzíti.

A belső ellenőľzési fe|adatellátás nem mentesíti a költségvetési szerv vezetőjét a FEUVE, -
mint a belső kontroll tevékenység része a vezetői és a munkafolyamatba epĺtett ellenőrzési
feladatok _ alól, melyet a belső kontroll tevékenység mfüödtetése kapcsán kcjtelesek
működtetni.

X.Z^Ro RENDELKEZÉSEK

Ezen megállapodás a szerzodő felek Szeľvezeti és Múködési Szabá|yzaténak mellékletét
képezi.
A megállapodást évenként kell feltilvizsgálni és sziikség szeľint módosítani.
A megállapodás 5 pé|dányban készült, melyet a szerződő felek elolvasás és kölcsönĺjs
éľtelmezés után, mint akaľatukkal mindennel megegyezőt, az alulíľott napon és helyen
e gyetérté s s eI a|áírj ák.
Jelen megállapođást a felek a|áirását követően a Képviselő testtilet részére jőváhagyásra
beterjesztik.
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XI. HATALYBA LEPES

Ez a megáIlapodás . napjan lép hatályba, egyidejríleg a Budapest Fővaľos VIII. kerület
Józsefuárosi onkoľmanyzat Képviselő-testiiletének 37l20I3. (II. 06.) számu határozatáva|
elfogadott Munkamegosztás és felelőségvállalás rendjét rogzító megállapodáshatáIyźi veszti.

A megállapodásban foglaltakat az étintettęk tudomásul vették és kötelesek erľrek megfelelően
eljáľni.

Budapest,

A Józsefuárosi Szociális Szolgáltatĺí és Gyermekjóléti Ktizpont
cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 22.
önállóan múködő és gazđá|kodó koltségvetési szerv részérőI:

Varadi Gizella
intézménwezetó

A Józsefváľosi Egyesített Bölcsődék
cím: 1083 Budapest, Szigetvárĺ u. l'.
önállóan miĺkcjdő költségvetési szerv ńszérőI:

Koscsóné Kolkopf Judit
intézményvezető

Jĺóváhagyás

A Budapest Főváľos VIII. kerület Jőzsefvźrosi onkoľmtnyzat Képviselő-testülete a .'.....
száműhatározatával a Munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét togzító megállapodást
jőváhagyta.

Budapest,

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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