
 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2016. november 30-án megtartott üléséről. 

 

30/2016. számú Társulási Tanácsi határozat: 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. 

évi költségvetésről szóló 1/2016. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

1. A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetés bevételi főösszegét 512 920 298- Ft-

ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított 

előirányzata 10 606 260 Ft-tal nőtt/. 

2. A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetés kiadási főösszegét 512 920 298,- Ft-

ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított 

előirányzata 10 606 260 Ft-tal nőtt./ 

3. A Társulás fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 

1. számú melléklet tartalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor elnök 

               Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

A kivonat hiteléül: 

 

Szentgotthárd, 2016. december 01.  

 

 
      

 

             Huszár Gábor 

                                                                                                    elnök 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

Határozat 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 



2016. évi költségvetésének módosítása 

 

 

I. A határozat hatálya 

 

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira, a munkaszervezetére és a 

Társulás által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi 

költségvetésének bevételi főösszege 

512 920 298 Ft 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi 

költségvetésének kiadási főösszege 

512 920 298 Ft 

 A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

2. Bevételi főösszeg forrásait a 1. 2. és 4.sz. melléklet 

tartalmazza 

Intézményi működési bevétel    44 932 319 Ft 

Támogatásértékű bevétel      392 242 369 Ft 

Pénzmaradvány                      75 745 610 Ft 

512 920 298 Ft 

3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása 

1.2. és 3.sz. melléklet 

Személyi juttatások          288 364 554 Ft 

Munkaadót terhelő jár.        85 311 069 Ft 

Dologi kiadások               111 823 537  Ft 

Ellátottak pbeni                0 Ft 

Támért műk                       12 996 206 Ft 

Tartalék                                3 550 263 Ft 

502 045 629 Ft  

4. Felhalmozási kiadások összesen 

1. ,2. és 3/a. sz. melléklet 

   10 874 669  

Ft 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2016. november 30-án megtartott üléséről. 

 

31/2016. számú Társulási Tanácsi határozat: 



 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Városi Gondozási 

Központ intézményben a 2017. január 01. és 2017. december 31. közötti élelmezési 

térítési díj alapját meghatározó nyersanyagnormák emelését nem hagyja jóvá, a 2016. 

évi díjak mértéke marad 2017. évben is. 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Huszár Gábor elnök 

              Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

Szentgotthárd, 2016. december 01.  

 

 

      
 

             Huszár Gábor 

                                                                                                    elnök 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2016. november 30-án megtartott üléséről. 

 

32/2016. számú Társulási Tanácsi határozat: 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  a Városi Gondozási 

Központ Szentgotthárd kérelmét megismerte és - a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

- a + 2 fő létszámbővítést 2016. december 01. időponttól engedélyezi az intézmény 

számára. 



Ezzel az intézmény elfogadott létszáma 35 főről 37 főre emelkedik. 

2016. évben a létszámbővítés pénzügyi fedezete az intézményi költségvetésben 

rendelkezésre áll, 2017. évben pedig a Társulás költségvetésében tervezni kell. 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor elnök 

                 Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

                 Fábián Béláné intézményvezető 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

Szentgotthárd, 2016. december 01.  

 

 

      
 

             Huszár Gábor 

                                                                                                    elnök 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2016. november 30-án megtartott üléséről. 

 

33/2016. számú Társulási Tanácsi határozat: 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Városi 

Gondozási Központ Szentgotthárd Szakmai Program Étkeztetés és Házi segítségnyújtás 

mellékleteit az Előterjesztés 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor elnök 

     Fábián Béláné intézményvezető 



 

 

A kivonat hiteléül: 

 

Szentgotthárd, 2016. december 01.  

 

 

      
 

             Huszár Gábor 

                                                                                                    elnök 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

1. sz. Melléklet 
 

Városi Gondozási Központ 

9970 Szentgotthárd, Arany János út 1.  

Tel.: 94/554-168, 554-169.  

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

 

Üsz: 182-1/2016.  

 

     Tárgy Étkeztetés és Házi segítségnyújtás Szakmai 

 Programjának jóváhagyási kérelme 

 

 

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu


Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

Társulási Tanácsa  

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.  

 

 

Tisztelt Cím! 

 

A csatolt melléklet alapján kérem az Étkeztetés és Házi segítségnyújtás Szakmai Programját 

jóváhagyás céljából a fenntartó elé terjeszteni.  

 

Az új szakmai program készítésének indoka:  

A szolgáltatások jelenlegi hatályos szakmai programja már 3 éve készült. Változtak a 

szolgáltatásokra vonatkozó adatok, szigorodtak a házi segítségnyújtás jogosultsági feltételei, 

2016. január 01-től megváltozott a házi segítségnyújtás tevékenységi köre, megjelent a 

szociális segítés és a személyi gondozás, megváltozott a házi segítségnyújtás keretében 

nyújtandó tevékenységek és résztevékenységek tartalma, változott a házi segítségnyújtás 

adminisztrációja, változtak a szakmai létszámnormák és a munkavállalók alkalmazásának 

feltételei, stb.   

 

Az elkészített új szakmai program elfogadásával hatályát veszti az Étkeztetés és Házi 

segítségnyújtás 2013. április 18-án kelt Szakmai Programja.  

 

Szentgotthárd, 2016. október 14.  

 

       Fábián Béláné  

       Intézményvezető  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Városi Gondozási Központ 

9970 Szentgotthárd 

Arany János u. 1. 

            

  



 

Étkeztetés és Házi Segítségnyújtás 

Szakmai Programja 

 

2016. 

 



1./ ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

1.1. Városi Gondozási Központ bemutatása 

 

A Városi Gondozási Központ, mint integrált szociális intézmény felelős gazdája az 

illetékességi területén felmerülő gondozási, szolgáltatási igények maximális kielégítésének.  

Az intézmény neve: VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT  

Az intézmény székhelye: 9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. 

Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa  

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.  

 

Az intézmény elérhetőségei: 

Cím: 9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1.  

Tel.: 94/554-168, Fax:554-169. 

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

Honlap: http://www.gondozasikozpont-sztg.hu 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57.§ szerinti 

besorolás: szociális alapszolgáltatásokat nyújtó integrált intézmény.  

 

Alapító okiratát Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 

10/2016. számú Társulási Tanácsi határozattal fogadta el.  

 

Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás 15 településből áll, területe 233,43 

km
2
. A kistérség központja Szentgotthárd, területe 67,73 km

2
. 

A Kistérségi Társulás állandó lakosainak száma 2015. 01. 01-én 14504 fő, melyből 

Szentgotthárd állandó lakosainak száma: 8686 fő.  

Alsószölnök 371 fő, Apátistvánfalva 408 fő, Csörötnek 883 fő, Felsőszölnök: 578 fő, 

Gasztony 445 fő, Kétvölgy 120 fő, Magyarlak 739 fő, Nemesmedves 30 fő, Orfalu 72 fő, 

Rábagyarmat 760 fő, Rátót 268 fő, Rönök 426 fő, Szakonyfalu 375 fő, Vasszentmihály 343 

fő.   

 

 

 

Szentgotthárd és kistérsége térképe  

 

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu
http://www.gondozasikozpont-sztg.hu/


 
 

A térség településhálózatára az apró és kisfalvas településszerkezet a jellemző. Ez a 

településszerkezet különösen megnehezíti azt, hogy a szociális alapellátás minden 

állampolgár számára könnyen elérhető legyen. Az utak, Szentgotthárdtól való távolság, az 

egyéb infrastrukturális ellátottsági hiányok (ritka, hiányos autóbuszjáratok, rossz minőségi 

utak, stb.) további problémát jelent hogy itt jelentősebb az elöregedés, több az egyszemélyes 

háztartásban élők aránya, emelkedő tendenciát mutat a fogyatékkal élők és a pszichiátriai 

betegségben szenvedők száma.  

 

1.2. Demográfiai mutatók változásai 

 

A szentgotthárdi Önkormányzati Társulás településeinek demográfiai mutatóit az 1. számú és 

a 2. számú táblázatok szemléltetik. 

A szentgotthárdi kistérség településeinek lakosságszámát korcsoportos bontásban vizsgálva 

megállapítható, hogy az időskorúak aránya az összlakossághoz viszonyítva a településeken 

többségében  22 és 30 % között mozog, kivétel Kétvölgy, ahol 33 % és Rönök, ahol 45 % ez a 

mutató. Az időskorúak aránya a gyermekek számához viszonyítva  legmagasabb Kétvölgyön 

– 254 %, Rönökön -202 %, Orfaluban -200 %, Apátistvánfalván  -126 %és Vasszentmihályon 

112 %. 6 településen 50 és 100 % közötti értéket, 2 településen pedig 10-30 % közötti értéket 

mutat ez az arányszám. Csupán 2 településen magasabb a gyermekek arányszáma az 

időskorúaknál, Nemesmedvesen -13 %-kal és Szakonyfaluban 20 %-kal. 

 

A magyar népesség szerkezete 2050-re átstrukturálódik; a becslések szerint: 

 a 65 éven felüliek részaránya az 1999-es 14 %-ról 26 %-ra fog növekedni, míg 

 a 19 éven aluliak részaránya 27 %-ról 19 %-ra fog csökkenni 

Az öregedő társadalom növekedése tapasztalható a 65+ és a 80+ korosztályokban is. 

 Az időskori függőségi ráta 18,3 %-ról 2040-re 33%-ra emelkedik. 

 A 60 éven felüli lakosság 30-40 %-a szorul valamilyen segítségre. 

 A 70 éven felüli lakosság 10-20 %-a valamilyen mértékben elveszítette önellátási 

képességét. 

 2050-ig 2,5-szeresére nő a nagyon idősek, a 80 év felettiek aránya. 
Ezek a mutatók tükrözik az idősödő nemzedék kiszolgáltatottságát.  



Népszámlálási adatok igazolják, hogy a szentgotthárdi kistérség területén is folyamatosan 

csökken a gyermekkorúak aránya és vele párhuzamosan emelkedik az időskorúak száma. 

Az elöregedő helyi társadalom másfajta szükségleteket generál. A meghosszabbodott életévek 

nem önmagukban jelentenek társadalmi terhet, hanem azért, mert nem az egészségben, hanem 

a függőségben töltött életévek száma fog megnövekedni. 

A tapasztalatok alapján a 65 éves kor után egyre jellemzőbb az aktivitás korlátozódása és 

egyes súlyos betegségtípusok előfordulása.(Pl.: demencia, stb.) 

A házi segítségnyújtást igénylő ellátottaink közel 70-80 %-a 80 év feletti, tehát a demográfiai 

elöregedés többletterhet jelent az intézmény és a fenntartó számára.  

A csökkenő gyerekszám miatt egyre kevesebb figyelem és gondoskodás juthat az idősekre a 

családok és a közösségek oldaláról, ezért az állam, az önkormányzatok és az intézmény 

szerepe folyamatosan növekszik. 

Alapvetően arra kell törekednünk, hogy ellátottaink összehangolt segítségnyújtással a lehető 

leghosszabb ideig a saját otthonukban tudják eltölteni méltóságteljesen hátralévő éveiket. 

 

A társadalmi segítségre szoruló élethelyzetben lévők egyik nagy társadalmi csoportja az 

időseké. Az idős emberek életében jelentős életminőség rontó tényező az elmagányosodás és 

az egészségi állapot romlása. Egyértelmű tény, hogy az idősgondozásban a családi és egyéb 

mikroközösségi segítség nem elegendő, tehát szükség van a reális szükségleteket kielégítő 

intézmények működtetésére. 

Az elmúlt évtizedekben szinte világszerte az érdeklődés középpontjába kerültek a népesség 

elöregedésével járó társadalmi, demográfiai problémák. 

A tartós idősgondozás hátterét is a demográfiai folyamatokban kell keresnünk. 



1. számú táblázat

Település

Össz. 

Lakosságszám 

fő

Gyermekek 

száma fő

Időskorúak 

száma fő

Időskorúak aránya az 

össz. 

lakosságszámhoz 

viszonyítva  %

Időskorúak aránya a 

gyermekek számához 

viszonyítva   %

8686 1363 2290 26 68

408 54 122 30 126

371 60 83 22 38

578 85 141 24 66

120 11 39 33 254

72 6 18 25 200

375 85 68 18 -20

268 37 66 25 78

426 63 190 45 202

343 49 104 30 112

445 69 120 27 74

30 8 7 23 -13

760 114 185 24 62

883 174 205 23 18

739 122 183 24 50

Alsószölnök

Felsőszölnök

Kétvölgy

Orfalu

Vasszentmihály

Gasztony

Település statisztikai adatok - összlakosságszám, gyermekek és időskorúak arányszámai 

Szentgotthárd és térsége

2015.01.01-i állapot szerint

Szentgotthárd

Apátistánfalva

Szakonyfalu

Rátót

Rönök

Csörötnek

Rábagyarmat

Nemesmedves

Magyarlak  



 

2. számú táblázat 

Település statisztikai adatok - Lakosságszám kor és nemek szerinti bontásban 

Szentgotthárd és térsége 

2015.01.01-i állapot szerint 

                 

Település Szentgotthárd Apátistánfalva Alsószölnök Felsőszölnök Kétvölgy Orfalu Szakonyfalu Rátót 

Korcsoport Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

0-6 éves 230 227 8 6 9 8 13 17 0 1 1 0 7 10 7 6 

Összesen: 457 14 17 30 1 1 17 13 

7-18 éves 466 440 13 27 19 24 33 22 5 5 2 3 39 29 15 9 

Összesen: 906 40 43 55 10 5 68 24 

0-18 éves korig 

összesen 696 667 21 33 28 32 46 39 5 6 3 3 46 39 22 15 

0-18 éves korig 

összesen 1363 54 60 85 11 6 85 37 

19-59 éves 2606 2427 120 112 119 109 191 161 41 29 28 20 118 104 97 68 

Összesen: 5033 232 228 352 70 48 222 165 

60-69 éves 607 649 34 27 18 17 29 34 4 9 3 5 14 22 15 15 

Összesen: 1256 61 35 63 13 8 36 30 

70-79 éves 259 413 18 24 10 20 15 35 6 8 3 3 11 14 5 15 

Összesen: 672 42 30 50 14 6 25 20 

80-89 éves 96 234 5 10 2 13 7 18 5 6 1 3 1 6 10 5 

Összesen: 330 15 15 25 11 4 7 15 

90 éves kor felett 10 22 0 4 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 

Összesen: 32 4 3 3 1   0 0 1 

60 éves kortól 

összesen 972 1318 57 65 30 53 52 89 15 24 7 11 26 42 30 36 

60 éves kortól 

összesen 2290 122 83 141 39 18 68 66 

Lakosság szám 8686 408 371 578 120 72 375 268 



2. számú táblázat 

Település statisztikai adatok - Lakosságszám kor és nemek szerinti bontásban 

Szentgotthárd és térsége 

2015.01.01-i állapot szerint 

               

Település Rönök Vasszentmihály Gasztony Nemesmedves Rábagyarmat Csörötnek Magyarlak 

Korcsoport Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

0-6 éves 8 12 5 6 11 13 2 0 16 13 34 21 16 25 

Összesen: 20 11 24 2 29 55 41 

7-18 éves 23 20 16 22 21 24 3 3 52 33 57 62 41 40 

Összesen: 43 38 45 6 85 119 81 

0-18 éves korig 

összesen 31 32 21 28 32 37 5 3 68 46 91 83 57 65 

0-18 éves korig 

összesen 63 49 69 8 114 174 122 

19-59 éves 150 123 101 89 138 118 9 6 239 222 270 234 220 214 

Összesen: 173 190 256 15 461 504 434 

60-69 éves 20 28 21 33 25 22 1 3 43 45 46 51 44 38 

Összesen: 48 54 47 4 88 97 82 

70-79 éves 11 13 14 22 15 30 2 0 19 38 30 43 17 47 

Összesen: 24 36 45 2 57 73 64 

80-89 éves 5 11 2 9 10 16 1 0 5 30 7 21 14 20 

Összesen: 16 11 26 1 35 28 34 

90 éves kor felett 0 2 0 3 0 2 0 0 1 4 1 6 0 3 

Összesen: 2 3 2 0 5 7 3 

60 éves kortól 

összesen 36 54 37 67 50 70 4 3 68 117 84 121 75 108 

60 éves kortól 

összesen 190 104 120 7 185 205 183 

Lakosság szám 426 343 445 30 760 883 739 



1.3. A Városi Gondozási Központ tevékenysége  

A Városi Gondozási központ személyes gondoskodás keretében az 1993. évi III. törvény 57. § 

(1) bekezdésében szabályozott szociális alapszolgáltatások közül kötelezően ellátandó 

feladatként Szociális étkeztetést, Házi segítségnyújtást, Nappali Idősek Klubját, önként vállalt 

feladatként Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, Támogató Szolgáltatást és Közösségi 

Pszichiátriai Alapellátást működtet.  

A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével a szolgáltatások normatív állami támogatás 

igénybevételével működnek. A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása a fenntartó 

és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között létrejött megállapodás alapján 

történik. 

Az intézmény működési területe:  

Kizárólag Szentgotthárd Város közigazgatási területén működtetett szolgáltatások: Szociális 

étkeztetés, Nappali Idősek Klubja  

  

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási területén 

működtetett szolgáltatások:  

Házi segítségnyújtás (Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu települések kivételével), 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Támogató Szolgálat, Közösségi Pszichiátriai 

Alapellátás. 

 

Az intézmény valamennyi szolgáltatása határozatlan időre szóló jogerős működési 

engedéllyel rendelkezik, melyet az SZGY/785-4/2013. iktatószámon a Vas Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala adott ki. A szolgáltatói nyilvántartásba történő 

bejegyzés határozatszáma: VAC/SZGY/675-2/2014. 

 

Ellátandó célcsoportok: Szentgotthárd Város és Társulási települések időskorú, különböző 

fogyatékossággal élő, valamint pszichiátriai betegségben szenvedő lakossága. Az intézmény 

nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi 

irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely 

egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával látja el feladatait. 

  

Az intézmény alaptevékenységén kívül gondoskodik az ellátási igények felméréséről, a 

gondozás megszervezéséről, tanácsadást biztosít, összehangolja az alapszolgáltatások, a 

nappali intézményi ellátás tevékenységét, továbbá működtet speciális alapszolgáltatásokat, pl. 

támogató szolgálat, közösségi pszichiátria alapellátást, stb. 

 

Intézményünk a lakossági igényeknek, szükségleteknek megfelelően személyre szabott 

differenciált szakmai munkával ellátja a város és a társult települések idősgondozásával 

összefüggő szociális alapszolgáltatási feladatokat. A mindennapi munka középpontjában a 

gondozásra, ápolásra szoruló emberek fizikai szükségleteinek ellátása, boldog, békés öregkor 

megteremtése és az egyes célcsoportokba tartozó ellátottak lelki harmóniájának megőrzése 

áll.  

A munkavégzés során alapvető fontosságú számunkra a szociális munka módszereinek és 

eszközeinek felhasználásával a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, valamint az 

ellátottak társadalmi helyzetének javítása. 

Integrált intézményünk jelentősége az ellátások egymásra épülésében, a komplex 

szolgáltatásokban, az egyéni szükségétekhez igazodó rugalmas gondozásban van.  

Az integráció célja  

● különböző gondozási formák egymásra épülése, összekapcsolása  

● különböző szervezeti struktúrák közötti munka összehangolása  



● szolgáltatások hálózatban történő szervezése, működtetése.  

Szervezeti filozófiánk:  

A koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt professzionális segítséget igénylők 

szakszerű szakmai támogatása szükségleteiknek megfelelő módon. 

A Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő ellátottak életminőségének, 

kapcsolatrendszerének megőrzése, erősítése, elősegítése.  

Komplex egymásra épülő, minőségi szociális alapszolgáltatások széles választékát kínáljuk, 

megértő, tiszteletteljes, felelős magatartást tanúsító, megfelelően képzett szakemberekkel. 

Intézményi kollektívánk alapvető célkitűzése az értékteremtés, a felhalmozódó tudás és 

tapasztalat folyamatos továbbadása és az értékek közvetítése.    

 

Az intézmény a szolgáltatások ellátása során tudatosan vállalja: 

- A szociális munka hármas eszköztárának – ismereteknek, készségeknek és 

értékrendnek – a folyamatos alkalmazását és fejlesztését. 

- A szociális munka Etikai kódexében rögzített normák betartását. 

- A szakmai ismeretek folyamatos megújítását és gyarapítását. 

- Az önismeret és a személyiség folyamatos fejlesztését. 

- A forrásrendszerek felkutatását, a kapcsolat kiépítését és mélyítését. 

- A kliensek problémamegoldó képességének a fejlesztését. 

- A társadalmi értékek és normák közvetítését az ellátottak felé. 

- A társadalmi szolidaritás erősítését. 

 

1.4. Étkeztetés és házi segítségnyújtás működési engedélyei, ágazati azonosító, 

szolgáltatás kezdetének időpontja 

o Szolgáltatás kezdetének időpontja:  

o Étkeztetés: 1976. 

o Házi segítségnyújtás: 1972. 

Ágazati azonosító: S0011218 

 

Működési engedélyek száma, formája, szolgáltatási nyilvántartásba történő bejegyzések 

jogerőre emelkedésének időpontja:  

1./ 07-2661-1-/2006.  

Formája:  

- személyi feltételek vonatkozásában → határozatlan időre szóló  

- tárgyi feltételek vonatkozásában → határozott időre szóló  

A határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2006.  

Működési engedélyt kiállító hatóság: Vas Megyei Közigazgatási Hivatal szociális és 

Gyámhivatala – Szombathely  

 

2./ 07-4706/2007. (módosító)  

- személyi feltételek vonatkozásában → határozatlan időre szóló  

- tárgyi feltételek vonatkozásában →  határozott időre szóló  

A határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2007. 10.26.  

Kiadója: Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának 

Vas megyei Területi Kirendeltsége Szombathely.  

 

3./ HA-460-3-2009 

Formája:  

- személyi feltételek vonatkozásában → határozatlan időre szóló  

- tárgyi feltételek vonatkozásában →  2012. december 31-éig, határozott időre szóló.  



A határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2009. október 02.  

Kiadója: Körmend Város Jegyzője Hatósági Iroda és Gyámhivatal  

 

4./ HA-460-6/2009.  

Formája: 2012. december 31-ig határozott időre szóló.  

A határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2010. január 12.  

Kiadója: Körmend Város Jegyzője Hatósági Iroda és Gyámhivatal  

 

5./ HA-24-2/2011.  

Formája: határozatlan időre szóló  

A határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2011. február 02.  

Kiadója. Körmend Város Jegyzője Hatósági és Gyámhivatal  

 

6./ SZGY/785-6/2011.  

Formája: határozatlan időre szóló  

A határozat jogerőre emelkedésének időpontja 2011. október 03.  

Kiadója: Vas Megyei Kormányhivatal- Szociális és Gyámhivatala  

 

7./ VAC/SZGY/785-4/2013.  

Formája: határozatlan időre szóló  

A határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2013. október 21.  

Kiadója: Vas Megyei Kormányhivatal- Szociális és Gyámhivatala  

 

8./ VAC/SZGY/675-2/2014.  

Tárgy: Városi Gondozási Központ engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése.  

A határozat jogerőre emelkedésének időpontja: 2014. június 20.  

Kiadója: Vas Megyei Kormányhivatal- Szociális és Gyámhivatala  

 

9./ VAC/SZGY/774-1/2015.  

Tárgy: Városi Gondozási Központ engedélyes szolgáltatói nyilvántartásban történő 

adatmódosítása. 

A határozat jogerőre emelkedésének időpontja 2015. november 26.  

Kiadója: Vas Megyei Kormányhivatal- Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály. 

 

 

2./ ÉTKEZTETÉS ÉS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKMAI PROGRAMJA 

 

2.1. Étkeztetés és Házi segítségnyújtás célja, feladata 

2.1.1.Étkeztetés 

Szentgotthárd város közigazgatási területén életvitelszerűen élő, lakó és tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek részére főétkeztetésként legalább napi egyszeri meleg étel – ebéd – 

biztosítása. 

Étkeztetés feladata: Azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkeztetéséről való gondoskodás, akik az önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan 

vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

A szociális rászorultság feltételeit a települési önkormányzat rendeletében szabályozta. 

○ Étkeztetés igénybevételével javul az ellátottak szociális helyzete, a napi szinten 

elfogyasztott rendszeres meleg, megfelelő összetételű és változatos ebéd megakadályozza az 

átmeneti vagy tartós nélkülözést, éhezést és megelőzi a rendszertelen vagy hiányos étkezés 

következményeként kialakuló egészségkárosodást.  



2.1.2.Házi segítségnyújtás  

A házi segítségnyújtásban részesülő személy saját otthonában, megszokott lakókörnyezetében 

kapja meg az élethelyzeti sajátosságainak és gondozási szükségleteinek megfelelő 

tevékenységeket, szociális segítés és/vagy személyi gondozás keretében. 

Olyan ellátási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének fenntartásában – 

szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja a segítségnyújtást. 

Személyre szabott ellátást nyújt az igénybevevő fizikai, mentális és szociális szükségleteinek, 

életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően. 

○ A házi segítségnyújtás folyamatos, rendszeres és szakszerű gondozási tevékenysége 

biztosítja, hogy idős, beteg, fogyatékos vagy egyedül élő emberek biztonságos körülmények 

között válnak otthonukban ápolhatóvá. Az otthoni környezetben történő gondozás és ápolás 

életszerűbb és humánusabb is. A megfelelő minőségű és mennyiségű szolgáltatás 

biztosításának eredményeként kevesebb gondozott választja a tartós bentlakásos intézményi 

ellátás igénybevételét.  

 

2.2. Étkeztetés és házi segítségnyújtás konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a 

nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységének leírása 

 

2.2.1.Étkeztetés  

Étkeztetés ellátási területe: Szentgotthárd Város közigazgatási területe  

(A városhoz csatolt települések: Rábafüzes, Jakabháza, Zsida-Zsidahegy, Rábakethely, 

Máriaujfalu, Farkasfa, Rábatótfalu) 

Étkeztetés személyi feltételei  

Engedélyezett álláshelyek száma: 2 fő. 

Egy fő szociális segítő és 1 fő gépkocsivezető.   

A munkakört betöltő szociális segítő rendelkezik az 1/2000. SZCSM rendelet 3. számú 

mellékletében szabályozott, az adott munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel. A 

gépkocsivezető rendelkezik érvényes gépjárművezetői engedéllyel.  

 

Étkeztetés lebonyolításának tárgyi feltétele  

A vendéglátó termék végső fogyasztó részére történő kiszállítására 2 db ételszállító 

személygépkocsi áll rendelkezésre. A jelenleg használt gépjárművek: LNU 623 forgalmi 

rendszámú Renault Kango,(cseréje jelenleg folyamatban van) és az MZS 931 forgalmi 

rendszámú Dacia Duster.  

Étkeztetés feladatmutatói  

2016. évre tervezett ellátotti létszám: 170 fő.  

Ebből → 130 fő a vidéki kiszállítással étkezők létszáma 

 → 40 fő az Idősek Klubja helyben étkezők létszáma.  

3.számú táblázat 

Adott tárgyévre tervezett létszámadatok: 2011-től, 2015-ig.  

Év Tervezett ellátotti létszám  

Összesen  Kiszállítással étkezők 

(vidék)  

Helyben étkezők 

(Idősek klubja)  

2011 185 135 50 

2012 185 135 50 

2013 180 130 50 

2014 170 120 50 

2015 170 125 45 

4. számú táblázat 

Éves ellátotti létszámadatok a tárgyévi normatíva elszámolás alapján: 2011-től, 2015-ig.  



Év Elszámolt ellátotti létszám  

Összesen  Létszám 

kiszállítással  

Helyben étkező 

létszáma 

2011 189 136 53 

2012 173 125 48 

2013 159 116 43 

2014 168 128 40 

2015 176 136 40 

Az elmúlt 5 év tárgyévi normatíva elszámolás össz adatait vizsgálva megállapítható, hogy 

● 2011-hez képest 2013-ban 15,8 %-kal csökkent 

● 2013-hoz képest 2014-ben 5,6 %-kal, 2015-ben pedig 10,7 %-kal emelkedett az ellátottak 

létszáma.  

● A helyben étkezők létszáma (idősek klubja) 2011-től 2014-ig fokozatos csökkenést mutat, 

2015-ben a létszám stagnált.  

● A kiszállított vidéki ebédek létszáma 2011-től 2013-ig fokozatos csökkenést, majd 2014-től 

emelkedést mutat.  

 

5. számú táblázat  

Étkezési adagszámok alakulása: 2011-től, 2015-ig.  

Év Adagszám 

Összes Kiszállított ebéd  Helyben étkező ebéd  

2011 47466 34187 13279 

2012 43510 31539 11971 

2013 39836 29077 10759 

2014 42100 32171 9929 

2015 44254 34133 10121 

Az elmúlt 5 év adagszámait vizsgálva megállapítható, hogy  

●2011-hez képest 2013-ban 16 %-kal csökkent 

● 2015-ben pedig 2013-hoz viszonyítva 11 %-kal nőtt az étkezési adagszám.  

Mind az ellátotti létszámadatok, mind az étkezési adagszámok csökkenését a korábbi 

szolgáltató gyenge minőségi ellátása idézte elő, a javulás pedig a 2014. március 1-ei 

szolgáltató változás következménye.  

2015. december 31-ei statisztikai jelentés alapján az ellátottak létszáma: 177 fő  

(141 fő kiszállítással étkező + 36 fő helyben étkező)  

A tárgyév folyamán 49 fő került ellátásba és 46 fő került ki az ellátásból.  

2.2.2.Házi segítségnyújtás  

Házi segítségnyújtás ellátási területe: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

településeinek közigazgatási területe, Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu települések 

kivételével.  

Működési engedély szerinti éves ellátható személyek száma: 108 fő (2015.XII.31-ig) 

Házi segítségnyújtás személyi feltételei: 

Szentgotthárd területén:  

Engedélyezett álláshelyek száma: 11 fő  

Munkakör szerinti létszámkimutatás: 1 fő vezető gondozó  

       10 fő szociális gondozó  

Társulás  területén:  

Engedélyezett álláshelyek száma: 3 fő  

Munkakör szerinti létszámkimutatás: 4 fő szociális gondozó (2 fő 8 órás és 2 fő 4 órás 

gondozó) 



2016. december 01-től 2 fő szakképzett szociális gondozó felvételére kerül sor. A 

létszámfejlesztés engedélyezve van a  ……………számú Társulási Tanácsi határozattal.  

A létszámfejlesztést követően a házi segítségnyújtás összlétszáma az alábbiak szerint 

alakul:  

1 fő vezető gondozó  

14 fő 8 órás szociális gondozó  

2 fő 4 órás szociális gondozó  

Továbbá a házi segítségnyújtás feladatellátásába a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

szakfeladat alkalmazottai, 2 fő szociális gondozója is be van vonva.  

2016. augusztus 31-én a házi segítségnyújtást igénybe vevő ellátottak közül 51fő 

rendelkezett személyi gondozást is tartalmazó megállapodással.  

A jelenlegi aktuális létszám és a hatályos jogi szabályozás alapján minimum 11 fő 

szakképzet szociális gondozóra van szükség az 51 fő személyi gondozásának 

biztosításához.  

 

A házi segítségnyújtás szakfeladaton foglalkoztatott szakalkalmazottak valamennyien 

rendelkeznek az 1/2000. SZCSM rendelet 3. számú mellékletében szabályozott, az adott 

munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel.  

 

Házi segítségnyújtás feladatmutatói 

6. számú táblázat  

Adott tárgyévre tervezett és elszámolt létszámadatok: 2011-től, 2015-ig.  

Év Ellátotti létszám  

Tervezett (fő)  Elszámolt (fő)  

2011 80 64 

2012 65 59 

2013 60 59 

2014 60 61 

2015 60 56 

2016 47  

 

Az elmúlt 5 év tárgyévi normatíva elszámolás adatait vizsgálva megállapítható, hogy:  

● 2012-ben és 2013-ban azonos szinten volt  

● 2013-hoz képest 2014-ben 2 fővel nőtt majd  

● 2014-hez képest 2015-ben 5 fővel csökkent az ellátotti létszám.  

A 2016. évi tervezett ellátotti létszám 22 %-os csökkenést mutat a 2015. évihez képest. 

(Indok: 2016.évi jogosultsági feltételek szigorodása) 

 

Ellátottak létszáma a 2015. december 31-ei statisztikai jelentés alapján: 73 fő.  

Ebből:  

●A szentgotthárdi ellátottak létszáma: 46 fő → a tárgyév folyamán 18 fő került ellátásba és 32 

fő került ki az ellátásból.  

Nemek szerinti arányuk: 10 fő férfi és 36 fő nő.  
● A kistérségi ellátottak létszáma: 27 fő → a tárgyév folyamán 9 fő került ellátásba és 8 fő 

került ki az ellátásból.  

Nemek szerinti arányuk: 6 fő férfi és 21 fő nő.  

A kistérség területén ellátásban részesülő 27 fő településenkénti kimutatása  

1. körzet → Felsőszölnök: 2 fő, Szakonyfalu: 0 fő, Alsószölnök: 1 fő. 

2. körzet → Rátót: 4 fő, Vasszentmihály:3 fő, Gasztony:0 fő, Rönök:1 fő, Nemesmedves: 0 fő  

3. körzet → Rábagyarmat: 3 fő, Csörötnek: 9 fő, Magyarlak: 4 fő.  



 

A Városi Gondozási Központ által működtetett Étkezés és Házi segítségnyújtás 

Szentgotthárdon az Arany János út 1. szám alatti akadálymentesített épületben működik.  

Nyitvatartási és ügyfélfogadási idő: 7 óra 45 perctől – 15 óra 45 percig.  

 

2.3. Más intézményekkel történő együttműködés módja  

Az intézmény által biztosított szolgáltatások hatékony működtetéséhez sajátos, sokrétű 

munkakapcsolat kialakítása szükséges. Az étkeztetés és házi segítségnyújtás ellátotti 

célcsoportja és speciális szolgáltatásának működtetése szempontjából elengedhetetlen 

feltétele, alapvető érték az intézmények közötti partneri együttműködés. A Városi Gondozási 

Központ valamennyi alap szolgáltatása és Szentgotthárd város és társulás területén működő 

szociális és egészségügyi intézmények között a szakmai kapcsolattartás folyamatos. A 

feladatok megosztottak, nem párhuzamosan, hanem egymást kiegészítve működnek együtt, 

tiszteletben tartva a kompetenciahatárokat, annak érdekében, hogy valamennyi szociális és 

egészségügyi szolgáltató a saját szakterületén a támogatottak egyéni igényeinek megfelelő, 

differenciált szolgáltatást nyújtson.  

Az Étkeztetés és Házi segítségnyújtás működtetése érdekében kiépített kapcsolati háló:  

Az intézmény munkakapcsolatot tart fenn Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testületével és annak bizottságaival, Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

egyes osztályaival, Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsával 

- az éves és hosszabb távú szociálpolitikai programok, tervek kidolgozásában 

- idősek, fogyatékossággal élők és pszichiátriai betegek ellátásában  

- pénzügyi, gazdasági döntések előkészítésében, a végrehajtásban, az információ áramlás 

szervezésében.  

Együttműködünk: 

- Az Önkormányzati Társulás településeinek  polgármestereivel, önkormányzati dolgozóival, 

- A Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal,  

- A városi és települési háziorvosi szolgálattal, a szakorvosi rendelőintézettel, 

- A helyi Rehabilitációs Kórházzal, 

- A Megyei Markusovszky és a Körmendi Kórházzal, 

- A Védőnői Szolgálattal, a Szentgotthárdi Járási Hivatal Gyámhivatalával,  

- A városi és települési oktatási intézményekkel (általános iskolák, gimnázium,  

   szakközépiskola)  

- A helyi egyházakkal, Vöröskereszttel, Karitász szervezettel, 

- Az egyes helyi civil szervezetekkel (Pl. Városi Nyugdíjas Egyesület, Pedagógusok és  

  Barátaik Egyesület, Diabétesz Klub, Harmónia Klub stb.) 

- Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsával.  

- A helyi könyvtárral, a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel 

- JUST FOOD Kft. Konyhájának élelmezésvezetőjével és képviselőivel. 

- Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal, Államkincstárral  

- Házi Betegápolási Szolgálat gyógytornászával, Betegszállító Szolgálattal, Mentőszolgálattal 

- A Szentgotthárdi Munkaerőpiaci Pont képviselőjével. 

 

Az együttműködések szóbeli megállapodások alapján történnek, amelyek döntő többségében 

magába foglalják az ellátottak érdekében történő információkérést és nyújtást, szociálisan 

rászorult személyek érdekében tett figyelemfelhívó jelzést, szervezetek felkérése alapján 

megtartott szolgáltatásokról szóló tájékoztató előadások megtartását.  

Szükség esetén esetmegbeszélés illetve esetkonferencia szervezését vagy azokon való 

részvételt, amennyiben másik intézmény szervezi.  

 



2.4. Az ellátandó célcsoport jellemzői  

2.4.1. Étkeztetés  

Étkeztetésben kell részesíteni Szentgotthárd Város közigazgatási területén életvitelszerűen 

élő, lakó- és tartózkodási hellyel rendelkező szociálisan rászorult személyeket.  

Ellátandó célcsoport:  

● Azok a szociálisan rászoruló személyek, akik önmaguk, illetve eltartottaik részére napi 

egyszeri meleg ételt tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani.  

● Étkeztetés biztosítható annak a szociálisan rászorult személynek, aki öregségi nyugdíjba, 

rokkantsági nyugdíjban, nyugdíjszerű szociális ellátásban (átmeneti járadék, 

egészségkárosodási járadék, egészségkárosodási járadék, vakok személyi járadéka, 

rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék, központi szociális segély), vagy 

fogyatékossági támogatásban időskorúk járadékában, rendszeres szociális segélyben részesül, 

illetve a kezelőorvos igazolása alapján étkezését betegségből adódóan nem képes biztosítani.  

● Azok, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt önmaguk, illetve eltartottaik számára 

étkezésről más módon nem képesek gondoskodni.  

● A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek illetve 

hajléktalanok.  

A szociális rászorultság feltételeit a törvényi előírásoknak megfelelően a települési 

önkormányzat rendeletében szabályozta.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26..) ÖKT 

rendeletében szabályozottak alapján szociálisan rászorultak különösen: 

a) „aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. LXXXI. törvény alapján a reá 

irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, 

b) akinek az egészségi állapota e rendelet 4/f. számú mellékletét képező háziorvosi vagy 

szakorvosi igazolás alapján indokolja, 

c) az, aki érzékszervi – így különösen látás, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 

képességeit jelentős mértékben nem, vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a 

kommunikációjában számottevően korlátozott és ez számára tartós hátrányt jelent a 

társadalmi életben való aktív részvétel során – és fogyatékosságának fennállását hitelt 

érdemlő módon igazolja, így különösen ellátást megállapító határozattal, orvosi 

szakvéleménnyel, stb. 

d) az a pszichiátriai vagy szenvedélybeteg, akinek az állapota e rendelet 4/g. számú 

mellékletét képező háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján indokolja, 

e) aki az Szt. alapján hajléktalannak minősül, 

f) aki a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek 

gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának 

elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. 

törvény alapján tartósan álláskeresőnek minősül.” 

 

 Az ellátottak létszáma a 2015. december 31-ei statisztikai jelentés alapján: 177 fő (141 fő 

vidéki étkező+ 36 fő klubétkező)  

A 177 főből 135 fő, az ellátottak 76,3 %-a 65 éven felüli. Az ellátottak döntő többsége 

egyedül élő illetve társával élő idős ember.  

A nemek aránya: 120 fő nő és 57 fő férfi. A női ellátottak aránya közel 47,5 %-kal 

meghaladja a férfiakét. A tárgyév folyamán 54 fő került ellátásba és 53 fő került ki az 

ellátásból.   

 Étkeztetést igénybevevő vidéki étkezők létszáma: 141 fő.  

A 141 főből: 

 95 fő nő (67,38 %) és 46 fő férfi (32,62 %) 



 56 fő egyedül él (39,7 %), 85 fő házastárssal/családtaggal él (60,3 %). Az egyedül 

élők közül 37 fő nő (66,1 %), 19 fő férfi (33,9 %). 

 jogosultsági szempontból időskorú nyugdíjas 120 fő (85,1 %), rokkantnyugdíjas 9 fő 
(6,4 %), munkanélküli 12 fő (8,5 %) 

 a szolgáltatásért 9 fő nem fizet személyi térítési díjat 
2015-ben 46 főnek szűnt meg az ellátása. Ebből meghalt 21 fő, lemondta az ellátást 20 fő, 

bentlakásos intézményi elhelyezést vette igénybe 5 fő.  

 

7. számú táblázat 

Étkeztetést igénybe vevők adatai 2011-től,  2015-ig az éves statisztikai jelentések alapján. 

Év 

A tárgyév folyamán 
Ellátottak száma a tárgyév 

XII. 31-én 

Az ellátásért 

térítési díjat 

ellátásba 

vettek 

száma 

ellátásból 

kikerülők 

száma 

Összesen Férfi Nő 
fizetők 

száma 

nem 

fizetők 

száma 

2011 28 35 125 49 76 123 2 

2012 28 28 125 48 77 117 6 

2013 31 39 117 41 76 109 8 

2014 56 35 138 52 86 132 6 

2015 49 46 141 46 96 132 9 

 

Étkeztetést igénybevevők 2016. szeptember 30-ai létszáma:  

133 fő kiszállítással (vidék+HG+Sztg) 

35 fő helyben étkező (idősek klubja) 

 

A 8 számú táblázat szemlélteti, hogy az étkeztetésben részesülők, az intézmény által 

biztosított milyen egyéb szolgáltatást vesznek igénybe. 

 

8 számú táblázat 

 

 

Település 

 

Csak 

étkezés 

Étkezés 

+ 

Házigon

dozás  

Étkezés 

+ 

támogat

ó szolg.  

Étkezés 

+ 

Jelző 

Étk. 

+ 

Házi-

gond. 

+ 

Jelző  

Étk. 

+ 

Közös-

ségi 

Összes 

Fő 

Rábatótfalu 14 0 0 0 0 0 14 

Kethely 16 0 0 1 0 0 17 

Zsida  9 0 0 0 0 0 9 

Jakabháza  4 0 0 0 0 0 4 

Farkasfa  4 0 0 0 0 0 4 

Rábafüzes  9 0 1 0 0 0 10 

Máriaujfalu 10 0 0 0 0 1 11 

Sztg.étk.  33 0 1 1 0 2 37 

Házig.étk.  0 11 1 0 16 0 27 

Mindössze

sen 

99 11 3 2 16 3 133 

 



2.4.2. Házi segítségnyújtás  

Ellátandó célcsoport  

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási területén 

(Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu települések kivételével) élő, lakó és tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem 

gondoskodnak, illetve akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik 

ellátásban segítséget igényelnek.  

A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultak azok, akik 

rendelkeznek a Városi Gondozási Központ intézményvezetője és a háziorvos által 

együttesen elvégzett gondozási szükséglet fennállásáról szóló értékelő dokumentummal, 

amelynek értékelése alapján jogosultak szociális segítésre vagy/és személyi gondozásra.  

A gondozási szükséglet vizsgálatot a 36/2007. (XII.22.) SZMM. rendelet 3. számú melléklete 

szerinti értékelő adatlapon kell elvégezni. (intézményvezető és háziorvos hatásköre)  

A vizsgálat eredménye alapján annak megállapítására kerül sor, hogy az ellátott/ igénylő 

jogosult-e házi segítségnyújtás szolgáltatásra és azon belül számára a szociális segítés vagy a 

személyi gondozás biztosítása indokolt-e.   

 

A gondozási szükséglet fennállásának ponthatárai és az igénylő napi gondozási 

szükséglete:  

● 0 – 19 pont → szociális segítés nem biztosítható, kivéve a 36/2007. (XII.22.) SZMM 

rendelet 3/A § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén:  

- ha az igénybevevő 65. életévét betöltötte és egyedül él  

- 70. életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli, vagy  

- 75. életévét betöltötte. 

● 20 – 24 pont → napi 1 óra személyi gondozás biztosítható  

● 25 – 30 pont → napi 2 óra személyi gondozás biztosítható 

● 31 – 34 pont → napi 3 óra személyi gondozás biztosítható  

● 35 – 39 pont → napi 4 óra személyi gondozás biztosítható  

● 40 ponttól → 4 órát meghaladó → ellátás nem biztosítható, bentlakásos intézményi 

elhelyezés indokolt. Kivéve: A bentlakásos intézményi elhelyezés biztosításáig a házi 

segítségnyújtás napi 4 órában nyújtható.  

2015. december 31-ig felülvizsgált már ellátásban részesülők gondozási szükségletének 

kimutatása. 

2015.december 31.-én házi segítségnyújtásban részesülő személyek száma 73 fő. 

Az elvégzett felülvizsgálat eredménye:  

 



 
 

 Szociális segítést és személyi gondozást : 35 fő  

 Személyi gondozást : 15 fő 

 Szociális segítést : 23 fő 

esetében állapítottunk meg.  

 

Az intézményvezető által kiadott szakvélemények kimutatása 2011-től, 2015-ig.  

 

9. sz. táblázat  

 4 óra 3 óra 2 óra 1 óra Össz 

2011. 14 4 6 4 28 

2012. 6 3 10 10 29 

2013. 12 6 9 5 32 

2014. 
10+2 

felülvizsg 
4 13 11 38+2 felülv. 

2015. 5 8 4 10 27 

 

  

A gondozási tevékenységek közül, szociális segítés keretében a bevásárlást, a ruházat 

tisztántartását, étkezés előkészítését, a mosogatását, téli hónapokban pedig a fűtőanyag 

bevitelt kérik az igénylők. A személyi gondozás keretén az alacsony gondozási szükségletű 

ellátottak a gyógyszer felíratást és beszerzést, valamint a kiadagolást igénylik. Míg a 

magasabb gondozási szükségletek esetében a teljes körű, napi háromszori gondozást veszik 

igénybe, több esetben kihasználva a maximálisan megállapítható 4 órát. Ezen ellátottak a 

személyi higiénia biztosításában, ínkontinens beteg ellátásban, etetésben, folyadékpótlásban, 

hely és helyzetváltoztatásban kérnek segítséget.  

 

2015. december 31-i ellátotti létszám: 73 fő. 
Ebből: Kistérségi ellátottak létszáma: 27 fő → 6 férfi + 21 nő 

 Szentgotthárdi ellátottak létszáma: 46 fő → 10 férfi + 36 nő 

Felülvizsgált gondozási szükségletek 

megoszlása (fő)
21%

32%

47%

Személyi gondozás

Szociális segítés

szociális segítés és személyi
gondozás



Az igénylések gyakran párosulnak az intézmény által nyújtott más szolgáltatások 

igénylésével. Kistérségben a 27 ellátottból 10 fő a gondozás mellett jelzőt is kér. 

Szentgotthárd: 10 fő csak gondozás, 12 fő mindhárom, 24 fő gond.+ étk.  

2015-ben 27 fő került ellátásba (ebből 18 fő szentgotthárdi és 9 fő társulási ellátott) és 40 fő 

került ki az ellátásból.(ebből 32 fő a szentgotthárdi és 8 fő a társulási ellátott) 

 

A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 27 fő településenkénti kimutatása:  

1. körzet: Felsőszölnök 2 fő, Szakonyfalu 0 fő, Alsószölnök 1 fő. 

2. körzet: Rátót 4 fő, Vasszentmihály 3 fő, Gasztony 0 fő, Rönök 1 fő, Nemesmedves 0 fő.  

3. körzet: Rábagyarmat 3 fő, Csörötnek 9 fő, Magyarlak 4 fő  

 

Házi segítségnyújtás igénybevevők 2016. július 31-ei létszáma:  72 Fő 

 

Ebből kistérségi ellátott: 31 fő 

Szentgotthárdi ellátott: 41 fő 

 

A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 31 fő településenkénti kimutatása:  

1. körzet: Felsőszölnök 2 fő, Szakonyfalu 0 fő, Alsószölnök 1 fő. 

2. körzet: Rátót 6 fő, Vasszentmihály 3 fő, Gasztony 0 fő, Rönök 1 fő, Nemesmedves 0 fő.  

3. körzet: Rábagyarmat 4 fő, Csörötnek 7 fő, Magyarlak 7 fő  

 

 Házi segítségnyújtást igénybe vevő ellátottak tevékenységi kör szerinti kimutatása 

2016. augusztus 31-én házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak száma: 71 fő. 

Ebből  kistérségi ellátott: 30 fő 

  Szentgotthárdi ellátott:41 fő 

       

     A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 31 fő településenkénti kimutatása: 

     1. körzet: Felsőszölnök 2 fő, Szakonyfalu 0 fő, Alsószölnök 1 fő. 

     2. körzet: Rátót 6 fő, Vasszentmihály 3 fő, Gasztony 0 fő, Rönök 1 fő, Nemesmedves 0 fő. 

     3. körzet: Rábagyarmat 4 fő, Csörötnek 7 fő, Magyarlak 6 fő. 

 

     Az elvégzett gondozási szükséglet vizsgálat alapján:  

- szociális segítésben és személyi gondozásban: 37 fő 

- személyi gondozásban: 14 fő 

- szociális segítésben: 20 fő részesül.  

 

    Személyi gondozást is tartalmazó megállapodással 51 fő rendelkezik. 

 

    A gondozási szükséglet vizsgálat eredményei alapján fennálló gondozási szükséglet  

    kimutatása 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Elvégzendő tevékenység Gondozási szükséglet  

1 óra 2 óra 3 óra 4 óra Összesen 

Személyi gondozás 9 fő 1 fő - 4 fő 14 fő 

Szociális segítés + 

személyi gondozás 

14 fő 8 fő 6 fő 9 fő 37 fő 



Házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2012-től 2015-ig az éves, valamint 2016. / I 

féléves statisztikai jelentések alapján: 

 

 

10. számú táblázat 

 

Házi segítségnyújtás alapszolgáltatást igénylők létszáma 

település 2012.12.31. 2013.01.31. 2014.12.31. 2015.12.31. 2016.07.31. 

Szentgotthárd 49 48 60 46 41 

Felsőszölnök 2 1 1 2 2 

Alsószölnök 1 1 2 1 1 

Szakonyfalu - - - - - 

Rönök - 2 2 1 1 

Vasszentmihály 2 3 3 3 3 

Nemesmedves - - - 0 - 

Rátót 1 3 4 4 6 

Gasztony 1 - - 0 - 

Rábagyarmat 4 5 3 3 4 

Csörötnek 11 9 8 9 7 

Magyarlak 3 3 3 4 7 

Társulás 

összesen: 

25 27 26 27 31 

Összesen: 74 75 86 73 72 

 

A vizsgált 2012-2015 év közötti időszakban az ellátotti létszám stagnált a társult 

településeken, míg Szentgotthárdon folyamatos csökkenés után 2014-ben kiugrás  mutatkozik. 

Azonban a ponthatár módosítása, a jogosultsági feltételek szigorítása az ellátotti létszámban is 

érzékelhető 2015-ben. 

 

Látható az is, hogy míg egyes településeken -Magyarlak, Csörötnek, Rábagyarmat- szinte 

már 1 fő gondozónő jelenléte vált szükségessé, addig más településeken, egyáltalán nem, 

vagy csak elvétve igényelik a szolgáltatást, mint pl. Rönök, Nemesmedves, Gasztony, 

Szakonyfalu. 

 

Házi segítségnyújtás 2015. december 31-ei ellátotti létszámának korcsoport szerinti 

megosztása: 

 

9. számú táblázat 

 

2015. évi ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása 

Település Szentgotthárd Kistérség 

életkor férfi nő férfi nő 

40-59 éves  1 fő 1 fő 1 fő 

60-64 éves  1 fő 1 fő  

65-69 éves 1 fő   2 fő 

70-74 éves 1 fő 2 fő   

75-79 éves 2 fő 8 fő 1 fő 6 fő 

80-89 éves 5 fő 20 fő 3 fő 11 fő 



90 év feletti 1 fő 4 fő  1 fő 

Összes: 10 fő 36 fő 6 fő 21 fő 

 

 
 

Az ellátási területen mind a férfiak mind a nők esetében a legtöbb ellátott 80-89 év között van.  

Az ellátottak 93 %-a (68fő) 65 éven felüli, ebből 57 % 80 év feletti. Az ellátottak 9,6 % -a 

aggkorú. 

Szentgotthárdon az ellátotti létszám 46 fő, ebből 10 fő férfi, 36 fő nő : 

Társulás településein összesen az ellátotti létszám 27 fő, ebből 6  fő férfi és 21 fő nő. 

Az ellátottak kor és nem szerinti eloszlását vizsgálva elmondhatjuk, hogy az országra 

jellemző demográfiai adatok igazolódnak. A férfiak magasabb halandósága az idősebb korúak 

között nőtöbbletet idéz elő. A családi állapot tekintetében az ellátottak  85-90%-a egyedül él, 

gyermekei és unokái távol élnek munkájuk miatt nem tudnak az idős ember gondozásából 

részt vállalni. 

 

A szolgáltatást igénybevevők tekintetében elmondható, hogy a célcsoportot döntő többséggel 

az öregségi illetve a rokkant nyugdíjban részesülő személyek alkotják. Az öregségi 

nyugdíjkorhatárt még el nem érők, vagyis az aktív korú személyek aránya alacsonyabb, ők 

elsősorban végstádiumban lévő rákos, daganatos betegek.  

Megállapítható, hogy egyre inkább emelkedik azon kliensek száma, akik a délelőtti ellátáson 

kívül a délutáni/esti gondozást is igénylik egészségi állapotukból kifolyólag, amely 

értelemszerűen teljes mértékben megkívánja a személyi és tárgyi feltételek igénybevételét. 

 

Az idősek szociális jellemzői, specifikus szükségletei 

A kor előrehaladtával a fizikai állóképesség, a szellemi teljesítőképesség romlik, ami 

betegségekkel párosulva az idősek jelentős részét akadályozza a mozgásban és a szükségleteik 

kielégítésében.  

Az idős embernek specifikus szükséglete van, mert speciális a helyzete a felhalmozódott 

veszteségek miatt.  

o Romlik az egészsége, rosszabb lesz szerveinek működése, nehezebben mozog. Mindez 

kiszolgáltatott helyzetbe hozza.  

o Megszűnnek korábbi begyakorolt feladatai, csökkenek tennivalói. 

o Korábbi közösségeiben megszűnik fontosnak lenni, ezért a fölöslegesség érzete alakul 

ki. 



o Elmagányosodik, mert elhalnak mellőle szerettei, kortársai. Lazulnak, illetve 

megszakadnak kapcsolatai.  

o Munkaképességének csökkenésével a megélhetés anyagi feltételei is romlanak. 

A kóros öregedés kialakulásának rizikófaktorai 

o rossz szociális körülmények  

o stresszhatások 

o krónikus testi, lelki betegségek 

o tartós magány, elszigetelődés 

o gyászreakció megjelenése, feldolgozhatatlansága  

o szellemi elfoglaltság hiánya  

o családi konfliktusok  

o élvezeti szerek túlzott fogyasztása  

o mozgásszegény életmód, negatív énkép.  

 

2.5. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formái, köre, 

rendszeressége 

2.5.1. Étkeztetés 

o Az étkeztetés megszervezése a Gondozási Központ vezetőjének feladata. 

o A szociális segítő az étkeztetésről naponta vezeti a normatíva alapját képező 

igénybevételi naplót, és teljesíti a szolgáltatást igénybevevőkről a napi jelenléti 

kötelezettséget. Koordinálja az étkezéssel kapcsolatos feladatokat: heti ebédrendelés, 

napi pót és lerendelés, havi elszámolások elkészítése, személyi térítési díjak 

beszedése, adatszolgáltatás a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi 

irodája részére, stb. 

o Az étkeztetést a közbeszerzési pályázaton nyertes JUST FOOD Kft.  biztosítja. 

o A szolgáltatás biztosítása 
o A szociálisan rászorulók ebédjét az intézmény egyéb főzőhely keretében, az JUST 

FOOD Kft.  által működtetett Széchenyi István Általános Iskola konyhájától vásárolja. 

2016. január 01-től a normál ebéd ára 725 Ft, a diabetikus ebéd ára 801 Ft-ba kerül. 

A tárgyévre vonatkozóan a vásárolt étkezések árát a fenntartó hagyja jóvá.  

o A szolgáltatás keretében normál vagy szükség esetén az orvos előírása és igazolása 

alapján diétás étkezés is igényelhető. Diabetikus ebédet átlagosan 10 - 15 fő igényel. 

Étkeztetés módja: Főétkezésként a csatolt településeken (Rábafüzes, Jakabháza, Zsida, 

Zsidahegy, Rábakethely, Máriaújfalu, Farkasfa, Rábatótfalu) hétköznaponként vagy a házi 

segítségnyújtásban részesülőknek minden nap igény szerint egyszeri meleg étel biztosítása 

szállítással. 

o Az intézménybe vagy a központi megállóhelyre történő kiszállítást követően elvitellel 

vagy 

o Lakásra szállítás lehetőségével történik. 

A szolgáltató által a névre szóló éthordókba kiadagolt ebédeket egyrészt az igénylő saját maga 

viszi el a kiszállítást követően az intézményből, illetve a város területén a házi szociális 

gondozónők kerékpárral szállítják ki, másrészt az intézmény saját 2 db gépkocsija szállítja ki 

a csatolt településeken lévő központi megállóhelyekre, illetve szükség szerint lakásra. 

o A klubtagok az igényelt étkezést helyben történő kiszolgálással fogyasztják el.  

o Az étel kiszolgálásának illetve kiszállításának időpontja 10 óra 30 perctől – 14 óráig 

tart. 

o Az étel szállításához 2 db csere éthordó szükséges, melynek tisztántartásáról az ellátott 

köteles gondoskodni. 



o  A szolgáltatást igénybevevők számára az étel minőségi és tápanyagtartalmi feltételeit 

a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően a JUST FOOD kft. 

köteles biztosítani. 

o Étkeztetést az intézmény az ellátást igénybevevővel vagy annak törvényes 

képviselőjével megkötött megállapodás alapján biztosítja. 

o Az étkeztetésért az ellátottak személyi térítési díj fizetésére kötelezettek. Összege a 

mindenkor hatályos fenntartói határozatnak megfelelően, valamint az igénylőnek a 

saját, egyéni rendszeres jövedelmének figyelembevétele alapján kerül megállapításra. 

o A személyi térítési díj fizetése utólag történik, számla  ellenében az intézmény által 

meghatározott napokon, a tárgyhót követő hó 10-ig. 

o Ennek a szolgáltatásnak továbbra is az az alapvető hiányossága, hogy 

finanszírozási okai miatt a falvakban hétvégén és ünnepnapokon az étkezés 

lehetősége nem megoldott.  

 

2.5.2. Házi segítségnyújtás  

2016 január 01-től házi segítségnyújtás keretében biztosítandó tevékenységek: szociális 

segítés vagy személyi gondozás.  

Az intézmény a tevékenységek mentén nyújtott szolgáltatást az igénylő önáló életvitelének 

minél további fenntartása érdekében fizikai, egészségügyi, mentális, szociális szükségleteinek 

megfelelően az igénybevevő lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.  

A házi segítségnyújtás megszervezése során figyelembe vesszük az ellátott életkorát, 

élethelyzetét, egészségi állapotát és törekszünk arra, hogy meglévő képességeit fenntartsuk és 

fejlesszük.  

Minden esetben vizsgálni kell az ellátást igénylő gondozási szükségletét a 36/2007. (XII.22.) 

SZMM rendelet 3. számú melléklete szerinti értékelő adatlap alapján. A gondozási 

szükségletet az önellátási képesség hiánya alapozza meg, így az intézményvezető és a 

háziorvos vizsgálják az egészségi állapotot, az ápolásra-gondozásra való rászorultságot és az 

önkiszolgálási képességet.  

Az értékelő adatlap alapján elvégzett vizsgálat eredménye arra ad választ, hogy egyes 

funkciók és tevékenységek végzése során az igénylő mennyire tud önálló lenni és milyen 

szintű beavatkozást igényel a saját otthonában.  

Alapvető szabály, hogy a gondozási szükséglet hiányában a szolgáltatás nem biztosítható. A 

gondozási szükséglet fennállásának megléte tehát a szolgáltatás nyújtásának feltétele.  

A szolgáltatás biztosítása során a gondozási szükséglet a napi 4 órát nem haladhatja meg.  

o A személyes szükségletek kielégítése érdekében folytatott segítő tevékenység szakmai 

tartalma magába foglalja a komfortérzet biztosítását, a szervező feladatokat, a fizikai 

és mentális ellátást. A házi segítségnyújtás módját, formáját és rendszerességét a 

vezető gondozó, az ellátást igénybevevő egészségi állapota, szociális helyzete, a 

háziorvos javaslata, illetve az intézményvezető által meghatározott gondozási 

szükséglet vizsgálat eredményének tükrében határozza meg. Minden esetben az egyéni 

szükségleteknek megfelelően az ellátást igénybevevővel közösen kerül kialakításra a 

feladat ellátáshoz biztosított időbeosztás. 

o A házi gondozó a gondozási feladatokat gondozási körzetekben végzi, amely körzetek 

átfogják a teljes ellátási területet. 

o A gondozó szolgálat 7 napos munkarendben, két műszakban dolgozik (délelőtt, 

délután). A szolgáltatást szakképzett,  hivatásos szociális gondozók biztosítják. 

A főállásban foglalkoztatott alkalmazottak délelőtt 6 óra  – 14 óra 20 percig  , és 7 óra 

45 perctől – 16 óra 05 percig, délután pedig 14 órától – 22 óra 20 percig  biztosítanak 

szolgáltatást, a vezető gondozó által elkészített tárgyhavi munkaidő beosztás alapján. 



Hétvégén és ünnepnap a szolgálatot teljesítő gondozónő 06 órától, 18 óra 45 percig, és 

18 órától 06 óra 45 percig teljesít szolgálatot.  

Szentgotthárd közigazgatási területén a gondozók feladataikat 5, a kistérségi 

településeken pedig 3 gondozási körzetben látják el. 

○   A gondozó és a segítő munkakörben foglalkoztatott alkalmazott a ténylegesen 

elvégzett   napi tevékenységéről köteles vezetni az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 5. 

számú melléklete szerinti ellátottankénti tevékenységnaplót, az 5. számú mellékelt szerinti 

tevékenységeken belüli résztevékenységek megnevezéseinek feltüntetésével.  Az ellátott 

az elvégzett tevékenységek tényét a látogatások alkalmával igazolja. A tevékenység 

naplóban ledokumentált gondozási/segítési óraszám adja havonta a házi segítségnyújtásért 

fizetett személyi térítési díj alapját.  

o A házigondozó tevékenysége során a komplex ellátás érdekében együttműködik az 

egészségügyi és szociális alap és szakellátást nyújtó intézményekkel. 

o A Gondozási Központ vezetője, a vezető gondozó és a szociális gondozó segítségével, 

az ellátottal együttműködve, igényeit figyelembe véve gondozási tervet készít, 

amelyben az ellátottal kapcsolatos változásokat figyelemmel kíséri és rögzíti. 

o A vezető gondozó a folyamatos és zavartalan szakmai munka biztosítása érdekében 

naponta ütemezi és koordinálja a gondozónők feladatellátását és időközönként 

ellenőrzi az egyes ellátottak részére nyújtott szolgáltatások megvalósulását. 

o Házi segítségnyújtást az intézmény az ellátást igénybe vevővel vagy annak törvényes 

képviselőjével megkötött megállapodás alapján biztosítja. 

Az alapszolgáltatáson túli szolgáltatások köre: fodrász, manikűr, pedikűr, kozmetikus, 

gyógytornász igény szerinti házhoz, lakáshoz szervezése. Az igényelt szolgáltatásokért 

a díjat a szolgáltató határozza meg, amely az ellátottat terheli. 

o A házi segítségnyújtásért az ellátottak személyi térítési díj fizetésére kötelezettek. 

Összege a mindenkor hatályos fenntartói határozatnak megfelelően, valamint az 

igénylőnek a saját, egyéni rendszeres jövedelmének figyelembevétele alapján kerül 

megállapításra. 

 

Házi segítségnyújtás keretében nyújtandó tevékenységek és résztevékenységek: 

 (az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 5. számú melléklete alapján) 

 

Szociális segítés keretében: 

 A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 
Takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, 

konyhában és illemhelyiségben), mosás, vasalás. 

 A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 

Bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), -segítségnyújtás ételkészítésben és az 

étkezés előkészítésében, -mosogatás, -ruhajavítás, -közkútról, fúrtkútról vízhordás, -tüzelő 

behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai 

kompetenciát igényel), -télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt, -

kísérés. 

 Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult 
veszélyhelyzet elhárításában 

 Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése 

 

Személyi gondozás keretében: 

 Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 



Információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás,- családdal, ismerősökkel való 

kapcsolattartás segítése, - az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős 

tevékenységben való közreműködés,- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében. 

 Gondozási és ápolási feladatok körében: 

Mosdatás,-fürdetés, -öltöztetés, -ágyazás, ágyneműcsere, -inkontinens beteg ellátása, 

testfelület, tisztítása, kezelése,- haj, arcszőrzet ápolás, -száj, fog és protézis ápolás, -

körömápolás, bőrápolás, -folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül), -mozgatás 

ágyban, -decubitus  megelőzés, -felületi sebkezelés, -sztómazsák cseréje, -gyógyszer 

kiváltása, gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása, -vérnyomás és vércukor 

mérése, -hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül, -kényelmi és 
gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, -kényelmi és gyógyászati 

segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás, -a 

háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való 

kompetencia határáig). 

 

2.6. Az ellátás igénybevételének módja  

● A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője 

szóbeli vagy írásbeli kérelmére történik a jogszabályban meghatározottak szerint.  

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen a kérelmet, illetve indítványt – az érintett 

személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. 

A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének 

beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – 

önállóan terjesztheti elő.  

● Az étkeztetést az intézmény által használt kérelem, a 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. 

számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozat és a 4/2015.(IV.03.) ÖKT rendelet 5. 

számú melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltésével igényelhető az intézmény 

vezetőjénél.  

● Házi segítségnyújtást az intézmény által használt kérelem, a 9/1999. (XI.24.) SZCSM 

rendelet 1. számú melléklete szerinti  formanyomtatvány I. része szerinti egészségi állapotra 

vonatkozó igazolás és a II. része szerinti jövedelemnyilatkozat kitöltésével igényelhető az 

intézményvezetőjénél.  

Mindkét szolgáltatás igénylése esetén a jövedelemnyilatkozathoz mellékelni kell a 

szolgáltatást igénylő személy által nyilatkozott rendszeres havi jövedelemre vonatkozó 

dokumentumokat.  

● A szolgáltatás igénylésekor az igénybevevőnek nyilatkozatot kell tennie:  

•A mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetéséről – az 1993. 

évi III. törvény 117/B.§-a és a 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet 2/A §-a alapján.  

● Nyilatkozat a megállapított gondozási szükséglet igénybevételéről (házi segítségnyújtásnál) 

● A benyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről és a 

személyi térítési díjak megállapításáról az intézményvezető dönt, és döntéséről írásban értesíti 

az igénylőt vagy törvényes képviselőjét.  

Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve 

törvényes képviselőjével írásbeli megállapodást köt, mely tartalmazza: az ellátás időtartamát, 

kezdetét és végét, a nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét. Személyi térítési díj 

megállapítására, fizetésre vonatkozó szabályokat (melyet a fenntartó társulási határozatában 

szabályoz). A fizetendő térítési díj összegét, az ellátás megszűnésének, megszüntetésének 

módját.  

Amennyiben az intézményvezető döntésével nem értenek egyet, a megállapodás 

kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához lehet fordulni, aki 

határozattal dönt a felvételi eljárásról, s erről írásban értesíti az intézményvezetőt is. 



A fenntartó döntésének felülvizsgálata a bíróságtól kérhető.  

Évente egy alkalommal kerül sor a személyi térítési díjak felülvizsgálatára.  

A személyes szolgáltatást nyújtó ellátásokért az ellátást igénybe vevőnek, a törvényes 

képviselőnek, vagy a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személynek személyi 

térítési díjat kell fizetni.   

Az intézményi térítési díjakat a fenntartó évente egy alkalommal határozza meg.  

Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj a fizetésre kötelezett rendszeres havi jövedelme, 

valamint az intézményi térítési díj figyelembevételével kerül megállapításra.  

A személyi térítési díj fizetése utólag történik, számla ellenében az intézmény által 

meghatározott napokon, a tárgyhót követő hó 10 –ig. 

● A tárgyévre vonatkozó intézményi és személyi térítési díjakat a fenntartó Társulási Tanácsi 

határozattal hagyja jóvá.  

2016-ban a 21//2016. számú és a 14/2016. Társulási Tanácsi határozat, Szentgotthárd Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének13/2016 és a 18/2016.  ÖKT. rendelete a térítési díjakat 

az alábbiak szerint szabályozza.  

 

1. Étkeztetés  

A./ Intézményi térítési díj  

● Ebéd szállítás nélkül: 620,-Ft/nap/adag 

● Ebéd szállítással:Ebéd ára: 620 Ft/nap/adag 

     Szállítási díj: 130 Ft/nap 

B./ Személyi térítési díj  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

 

A. B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítással 

Ebéd 
Ft/adag 

ÁFA Összesen Szállítás 
Ft/alkalom 

ÁFA Összes 

1. 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1 -  31000 78,74 21,26 100 7,87 2,13 10 

3. 31001 - 42750 259,84 70,16 330 7,87 2,13 10 

4. 42751 - 57000 354,33 95,67 450 31,50 8,50 40 

5. 57001 - 71250 401,57 108,43 510 47,24 12,76 60 

6.  71251 - 85500 440,94 119,06 560 70,87 19,13 90 

7.  85501 - 488,19 131,81 620 102,36 27,64 130 

 

A B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítás nélkül  

Ebéd 
Ft/adag 

ÁFA Összesen 

1. 0 0 0 0 

2. 1 -  31000 78,74 21,26 100 

3. 30001 - 42750 259,84 70,16 330 

4. 42751 - 57000 354,33 95,67 450 

5. 57001 - 71250 401,57 108,43 510 

6. 71251 - 85500 440,94 119,06 560 

7. 85501 - 488,19 131,81 620 



 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség  

● Ebéd szállítással: 29530,08 Ft  

● Ebéd szállítás nélkül: 24490,83 Ft 

 

2. Házi segítségnyújtás  

 

A./ Intézményi térítési díjak: 1. Szociális segítés: 500 Ft/óra 

    2. Személyi gondozás: 1000 Ft/óra 

B./ Személyi térítési díj – Kedvezmények, menteségek  

 

A B  C 

Fizetendő térítési díj: Ft/óra 

Sorsz.  Jövedelmi sáv Szociális segítés Személyi gondozás 

1. 0 0 0 

2.  1         - 30000 50 300 

3. 30001 - 42750 100 550 

4.  42751 - 57000 200 600 

5.  57001 - 71250 300 800 

6.  71251 - 85500 400 900 

7.  85501 - 500 1000 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:  59162,28 Ft  

2.7. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja  

Intézményünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az általunk nyújtott valamennyi szolgáltatásról 

a potenciális és a tényleges igénybevevők széleskörű, korrekt, pontos tájékoztatást kapjanak. 

Az egyes szolgáltatások működési rendjéről, a biztosított szolgáltatások tartalmáról az 

igénybevétel jogosultsági feltételeiről és módjáról a szolgáltatásért fizetendő térítési díjak 

szabályairól folyamatosan tájékoztatjuk az ellátási területünkön élő ellátottakat és a 

lakosságot.  

Közmeghallgatásokon, falugyűléseken, lakossági fórumokon veszünk részt, információt 

továbbítunk.  

Tájékoztatók közzétételének módja, formái  

●Szolgáltatásokról készített tájékoztató szórólapok készítése és eljuttatása a kapcsolati 

hálóval rendelkező szervezetekhez.  

●Helyi televízióban megjelenő tájékoztatók, riportok, interjúk, kerek asztal beszélgetések  

●Helyi újságban megjelenő tájékoztatók interjúk, beszámolók 

●Az interneten közzétett információk, az intézmény honlapja folyamatosan naprakész 

információkat tartalmaz, amely mindenki számára elérhető a www.gondkozasikozpont-

sztg.hu honlapon.  

●Felkérés alapján a célcsoport tagjait tömörítő civil szervezetek részére tájékoztató előadások 

megtartása 

●Felhívások, szórólapok hirdetőtáblára való kihelyezése. 

 

2.8. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével 

kapcsolatos szabályok 

 

2.8.1.Az ellátottak jogainak védelme 
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A szolgáltatás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban 

részesülők emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. Az intézmény vezetője gondoskodik az 

intézményen belül az emberi és állampolgári jogok érvényesüléséről, az egyén autonómiáját 

elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakításáról és 

működtetéséről. 

Az 1993. évi III. törvény 94/E § és 94/K § alapján az ellátottak jogai különösen: 

 A szolgáltatást igénybevevőknek joga van szociális helyzetükre, egészségi és mentális 

állapotukra tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, 

valamint egyéni szükségleteik, speciális helyzetük vagy állapotuk alapján az egyéni 

ellátás, szolgáltatás igénybevételére. 
Az alapszolgáltatásban és nappali ellátásban részesülők számára az igénybe vett 

ellátáshoz kapcsolódó, a törvényben meghatározott általános vagy speciális jogokat is 

biztosítani kell. 

 A szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. 

Tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen az ellátott neme, 

vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora, 

cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy 

egyéb helyzete miatt. 

 Az ellátásban részesülők jövedelmi helyzetét kizárólag a törvényben, illetve a 
kapcsolódó kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet 

vizsgálni. 

 Az ellátást igénybevevőnek joga van megismerni az intézmény gazdálkodásával, 
működésével kapcsolatos legfontosabb adatokat. Ennek teljesítése érdekében az 

intézményvezető által évente elkészített tájékoztató tartalmazza: 

o az intézmény működési költségének összesítését, 

o az intézményi térítési díj havi összegét, 

o az egy ellátottra jutó önköltség havi összegét. 

 Az intézmény az általa biztosított szolgáltatásokat oly módon végzi, hogy minden 

körülmények között tiszteletben tartja az ellátottak alkotmányos jogait, különösen az 

élethez, emberi méltósághoz, testi épséghez és a testi-lelki egészséghez való jogait. 

 A szolgáltatást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a 
magánéletével kapcsolatos titokvédelem. 

 Az ellátott jogai gyakorlásához igénybe veheti az ellátottjogi képviselő segítségét, 
akinek személyéről és elérhetőségéről az intézményvezetője az ellátottaknak 

folyamatos tájékoztatást ad. Az ellátottjogi képviselő neve és elérhetősége az 

intézményi faliújságon is folyamatosan ki van függesztve. Amennyiben a szolgáltatást 

igénybevevő egészségi állapotának vagy egyéb körülményeinél fogva közvetlenül 

nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézményvezető segítséget nyújt 

ebben, illetve értesíti az ellátott törvényes képviselőjét vagy az ellátottjogi képviselőt 

az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából. 

Jelenleg a Városi Gondozási Központ ellátottjogi képviselője: Huszárné Török 

Katalin  

Elérhetősége/Fogadó óra időpontja: Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd 

minden hónap első szerda 13,30-tól.  

Telefon: 06-20/4899-661  

E-mail: torok.katalin@obdk.hu 

 

 Panasz esetén az intézményvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban 
értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető 

határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az 
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intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat 

jogorvoslatért. A fenntartó döntésének felülvizsgálata a bíróságtól kérhető.  

 

2.8.2. A szociális szolgáltatást végzők jogai 

 Az intézményben foglalkoztatottak vagy munkaviszonyban álló személyek esetében 

biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, 

tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat 

elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson 

számukra. 

 Az intézményben dolgozók jogainak védelmét a közalkalmazotti törvényben 
foglaltaknak megfelelően értelmezzük, illetve gyakoroljuk. Az alábbi jogok 

érvényesülnek: véleményezési, tájékozódási jogok gyakorlása, információk 

hozzáféréséhez való jog, képzéshez – továbbképzéshez való jog, munkajogi védelem, 

szociális juttatásokhoz való jog, emberhez méltó munkavégzéshez való jog, a munka 

és pihenőidő védelme. 

 Közfeladatot ellátó személynek minősül az alábbi munkaköröket betöltő személy: 
o a házi segítségnyújtást végző szociális gondozó és a vezető gondozó, 

o a támogató szolgálatot, a pszichiátriai betegek közösségi ellátását végző 

szociális gondozó, 

o az intézményi ellátásban foglalkoztatott ápoló, intézményvezető ápoló, 

gondozó, szociális, mentálhigiénés munkatárs. 

 

 

 

 

3. Mellékletek  

 

3.1.         Megállapodások  

3.1.1./A. Étkeztetés  (kiszállítással) 

3.1.1./B. Étkeztetés (helyben fogyasztással) 

3.1.2. Házi segítségnyújtás  

3.2. Városi Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Szentgotthárd, 2016. október 18. 

        Fábián Béláné  

        intézményvezető 



3. Mellékletek 

3.1.Megállapodások 

3.1.1./A Étkeztetés (kiszállítással) 

 

 

Városi Gondozási Központ    Nyilvántartási szám: ………/2016. 

9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 1. 

Tel.: 94/554-168, 554-169 

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

M E G Á L L A P O D Á S  

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény alapszolgáltatásáról 

 

amely egyrészről létrejött a Városi Gondozási Központ (9970 Szentgotthárd, Arany J .u. 1.), 

képviseletében eljár Fábián Béláné intézményvezető, mint ellátást nyújtó szociális 

szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), másrészről 

 

a./ mint az ellátást igénybe vevő 

 

b./ mint az ellátást igénybe 

vevő törvényes képviselője 

 

- név: «Név» - név:  

- leánykori név: «Születési_név» - leánykori név:  

- születési hely: «Születési_hely» - születési hely:  

- születés időpontja: «Születési_Idő» - születés időpontja:  

- anyja neve: «Anyja_neve» - anyja neve:  

- lakcíme: «Lakóhely» «Utca» «Meg» «Hsz» 
- lakcíme: 

- személyi ig. sz.: «Szem_ig» - személyi ig. sz.:  

- TAJ szám: «TAJ_szám» - telefonszám:  

- telefonszám: ……………………….. - mobilszám:  

- nyugd. törzsszám: «torzs»  

- legközelebbi hozzátartozó elérhetősége:   

 

mint ellátást igénybe vevő között étkeztetés igénybevételére, az alábbiak szerint. 

 

Az intézmény alapszolgáltatás keretében étkeztetést biztosít azon személyek részére, akik 

szociális, egészségi, mentális állapotuk, és a helyi rendeletben szabályozottak alapján 

rászorulónak tekinthetők. A szolgáltatást az igénybevevő önálló életvitelének fenntartása 

érdekében, szükségleteinek megfelelően a Gondozási Központ biztosítja. 

 

1. Az étkeztetés igénybevételének kezdő időpontja: «Felvetel» 

2. Az étkeztetés biztosításának időtartama: 

 Határozatlan      ● határozott: 
A házhozszállítás igénybevételének kezdő időpontja: 

A házhozszállítás biztosításának időtartama: 

 határozatlan       ● határozott: 

3. Az étkeztetés biztosításának formája egyéb főzőhely keretében történik. 

4. Az étkeztetés módja: Az étkeztetés keretében főétkezésként hétköznaponként vagy 

minden nap, igény szerint egyszeri meleg étel biztosítása: 

□ helyben történő fogyasztással  
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□ elvitellel 

□ kiszállítással  

A lakásra szállított és az igénybevevő által szállított étel kiszolgálásához 2 darab, váltó 

éthordó szükséges. 

Az orvos előírása és igazolása alapján diétás étkezés biztosított.  

Ha a jogosult az ellátást betegség vagy egyéb ok miatt nem kívánja igénybe venni, akkor azt 

az intézmény vezetőjének legalább 2 munkanappal a lemondást megelőzően írásban be kell 

jelenteni. Ennek elmulasztása esetén az ellátott a térítési díj megfizetésének kötelezettsége 

alól a hiányzás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. Szabályos lemondás esetén az 

ellátott a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól.  

 

5. Az étkeztetés típusa: 

 Normál           ●diéta esetén, fajtája: 
6. Az étel kiszolgálásának, illetve kiszállításának időpontja: 10 óra 30 perctől – 14 óráig. 

7. Az étkeztetés alapszolgáltatásért az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról 114.§-a, 116.§-a, valamint Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulásának …………... számú Társulási Tanácsi határozata alapján 

térítési díjat kell fizetni. 

Az intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg, évente legfeljebb két 

alkalommal. 

Az étkeztetés intézményi térítési díja: 

 

 ebéd szállítással: ………… Ft/nap 

  

 ebéd szállítás nélkül: …………. Ft/nap. 
 

Az egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 

 szállítással: …………….- Ft 

 szállítás nélkül: ……………….- Ft. 
 

A fizetendő személyi térítési díj összegéről és azok változásairól a Gondozási Központ 

Vezetője a szolgáltatás biztosításának megkezdése előtt írásban értesíti az ellátottat, 

vagy a térítési díj fizetésére kötelezett személyt. 

Az Ön által fizetendő személyi térítési díj napi összege, adagonként: «ebed_napi» Ft  

 

▪ ebédért fizetendő személyi térítési díj naponta: «ebed_fiz» Ft/nap 

▪ étel kiszállításáért fizetendő személyi térítési díj naponta: «szállítás_fiz» Ft/nap 

 

A személyi térítési díj fizetése utólag történik,  készpénz fizetési számla  ellenében az 

intézmény által meghatározott napokon, a tárgyhót követő hó 10-ig. 

Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézmény 

vezetője 15 napos határidő megjelölésével a befizetésre kötelezett személyt írásban 

felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a megjelölt határidőre nem történik 

meg a befizetés teljesítése, ismételt írásban történő felszólítás kerül kiküldésre. 

Amennyiben ezek után is eredménytelen a felhívás, az intézmény vezetője a kötelezett 

nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi, majd negyedévenként 

tájékoztatja erről a fenntartót. 

8. Az intézményi jogviszony megszűnik: 

 határozott idejű étkezési kérelem esetén a megjelölt időtartam lejártával, 

 az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 



 a jogosult halálával, 

 a jogosultnak, illetve törvényes képviselőjének kezdeményezése alapján a 
megegyezés szerinti időpontban, 

 ha a jogosult más személyes gondoskodást nyújtó ellátást kér, 

 ha az ellátás nem indokolt, 

 a jogosult együttműködő magatartása hiányában, 

 ha a jogosult nem tesz eleget személyi térítési díj fizetési kötelezettségének a 
Szoc.tv. 102 §-a szerint. 

 Jelen megállapodásnak a szociális törvényben szabályozottak alapján történő 
felmondásával.  

 

A megállapodást az ellátást nyújtó írásban az alábbi esetekben jogosult felmondani: 

a) ha az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további 

intézményi elhelyezési nem indokolt, 

b) ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítési 

díj-fizetési kötelezettségének – a Szoc. tv. 102. § szerint – nem tesz eleget. 

 

Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési 

díj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, ha 

a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap 

utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és 

b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 

 

Ha az ellátott, a tőrvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, 

jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj 

megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az 

intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az 

intézményvezető a jövedelemvizsgálatot a Szoc. tv. Szabályai szerint lefolytatja, és a 

személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg. 

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri 

a rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását, őt – a jelen pontban írtak tekintetében – 

úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj 

megfizetését. 

 

Ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat 

megfizető személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc 

napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 

Bíróságtól kérhető a fenntartói döntés jogellenességének megállapítása, ha azt az 

ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat megfizető személy vitatja. 

 

Az ellátást nyújtó által közölt felmondás esetén a felmondási idő 15 nap. 

 

Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy által közölt 

felmondás esetén a felmondási idő mértéke az ellátott, a törvényes képviselője vagy a 

térítési díjat megfizető személy által a felmondásban megjelölt időtartam. Amennyiben a 

felmondásban a felmondási idő mértéke nem kerül feltűntetésre, úgy a felmondási idő 

mértéke 15 nap. 

 

9. A szolgáltatást nyújtó intézmény tájékoztatta az ellátást igénybe vevőt és 

hozzátartozóját: 



 a panaszjog gyakorlásának módjáról, arról, hogy megismerheti az intézmény 

által vezetett nyilvántartásokat, 

 a fertőzések elkerülése érdekében a higiénés szabályok fokozott betartásáról. 
▪ A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 

azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 415/2015. (XII 23.)Korm. 

rendelet 4.§-a értelmében az ellátottak szóban, illetve a megállapodáson keresztül 

írásbeli tájékoztatása megtörtént arra vonatkozóan, hogy személyes adataik az 

igénybevevői nyilvántartás elektronikus adatbázisában is rögzítésre kerülnek. 

 

10. A jogosult és hozzátartozója köteles nyilatkozni: 

 hitelt érdemlő dokumentumokkal jövedelméről, 

 minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához 
szükséges, különös tekintettel a tartási, öröklési szerződésekre, 

 a személyazonosító adataiban beállt változásokról, 

 arról, hogy nem szenved fertőző betegségben és együttműködik a gondozást 
résztvevő személyekkel, 

 minden olyan dologról, ami az intézményi jogviszony fennállását, illetve 
megszűnését befolyásolhatja, vagy más okból fontosnak tartja, 

 a megállapodásban foglaltak tudomásulvételéről és annak tiszteletben 

tartásáról. 

11. Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet 

kiterjed a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira. 

12. Az ellátást igénybe vevők, illetve a hozzátartozók az étkeztetést érintő panaszukkal a 

Gondozási Központ vezetőjéhez fordulhatnak, aki a kivizsgálás eredményéről írásban 

értesíti 30 napon belül a panaszost. Ha a kivizsgálás eredményével az ellátott nem ért 

egyet, a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátott jogai gyakorlásához igénybe veheti az 

ellátottjogi képviselő segítségét, akinek személyéről és aktuális elérhetőségéről az 

intézmény tájékoztatást nyújt.  

13. A megállapodás módosítására csak közös megegyezéssel kerülhet sor, kivéve a 

térítési díj megállapítását. Annak változásáról az intézmény vezetője írásban értesíti a 

jogosultat. 

A szociális intézmény minden elvárhatót megtesz, hogy a szerződésből eredő kötelezettségeit 

a lehető legjobban teljesítse. A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy a vitás kérdéseiket 

elsősorban tárgyalás útján kívánják rendezni. A jelen megállapodásban nem szabályozott 

kérdésekben a Ptk., továbbá az idősek ellátására vonatkozó mindenkori jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

 

A felek a megállapodást, mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Szentgotthárd, 2016. …………………. 

 

 

 ……………………………………   …………………………….. 

 ellátást igénylő, és vagy törvényes   ellátást nyújtó intézmény 

  képviselője      képviselője 

 

Megjegyzés: 

o Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló esetében a szerződést kötő fél az 

ellátást igénybe vevő és törvényes képviselője. 



o Cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló esetében a szerződést kötő fél az 

ellátást igénybe vevő törvényes képviselője. 

 

 

Átvétel időpontja:……………………………………… 

 

 

 



3.1.1./B Étkeztetés (helyben fogyasztással) 

 

Városi Gondozási Központ    Nyilvántartási szám: ………../2016 

9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 1. 

Tel.: 94/554-168, 554-169 

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

M E G Á L L A P O D Á S  

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény alapszolgáltatásáról 

 

amely egyrészről létrejött a Városi Gondozási Központ (9970 Szentgotthárd, Arany J .u. 1.), 

képviseletében eljár Fábián Béláné intézményvezető, mint ellátást nyújtó szociális 

szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), másrészről 

 

a./ mint az ellátást igénybe vevő 

 

b./ mint az ellátást igénybe 

vevő törvényes képviselője 

- név:  - név:  

- leánykori név:  - leánykori név:  

- születési hely:  - születési hely:  

- születés időpontja:  - születés időpontja:  

- anyja neve:  - anyja neve:  

- lakcíme:  
- lakcíme: 

- személyi ig. sz.:  - személyi ig. sz.:  

- TAJ szám:  - telefonszám:  

- telefonszám:  - mobilszám:  

- nyugd. törzsszám:    

-legközelebbi hozzátartozó elérhetősége:   

 

mint ellátást igénybe vevő között étkeztetés igénybevételére, az alábbiak szerint. 

 

Az intézmény alapszolgáltatás keretében étkeztetést biztosít azon személyek részére, akik 

szociális, egészségi, mentális állapotuk, és a helyi rendeletben szabályozottak alapján 

rászorulónak tekinthetők. A szolgáltatást az igénybevevő önálló életvitelének fenntartása 

érdekében, szükségleteinek megfelelően a Gondozási Központ biztosítja. 

 

14. Az étkeztetés igénybevételének kezdő időpontja: …………….. 

A megállapodás hatálybalépésének időpontja: …………………….. 

15. Az étkeztetés biztosításának időtartama: 

o határozatlan 

o határozott: 

16. Az étkeztetés biztosításának formája egyéb főzőhely keretében történik. 

17. Az étkeztetés módja: Az étkeztetés keretében főétkezésként hétköznaponként vagy 

minden nap, igény szerint meleg ebéd és reggeli biztosítása: 

□ az ebéd és reggeli helyben történő fogyasztással,  

□ elvitellel,  

□ lakásra szállítás lehetőségével történik. 

 

A lakásra szállított és az igénybevevő által szállított étel kiszolgálásához 2 darab, váltó 

éthordó szükséges. 

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu


Az orvos előírása és igazolása alapján diétás étkezés biztosított. 

Ha a jogosult az ellátást betegség vagy egyéb ok miatt nem kívánja igénybe venni, akkor azt 

az intézmény vezetőjének legalább 2 munkanappal a lemondást megelőzően írásban kell 

jelenteni. Ennek elmulasztása esetén az ellátott a térítési díj megfizetésének kötelezettsége 

alól a hiányzás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. Szabályos lemondás esetén az 

ellátott a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól.  

18. Az étkeztetés típusa: 

o Normál ○diéta esetén, fajtája:  

19. Az étel kiszolgálásának időpontja: 

Reggeli: 8 óra 30 perctől – 9 óra 30 percig 

Ebéd: 12 órától – 14 óráig. 

20. Az étkeztetés alapszolgáltatásért az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról 114.§-a, 116.§-a, valamint Szentgotthárd Város és Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulásának ………. számú Társulási Tanácsi határozata alapján 

térítési díjat kell fizetni. 

Az intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg, évente legfeljebb két 

alkalommal. 

 

Az étkeztetés intézményi térítési díja: 

 

o ebéd: szállítás nélkül ………… Ft/fő/nap 

o reggeli: …………. Ft/fő/nap 

 

Az egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 

o szállítás nélkül: …………….. Ft. 

A fizetendő személyi térítési díj összegéről és azok változásairól a Gondozási Központ 

Vezetője a szolgáltatás biztosításának megkezdése előtt írásban értesíti az ellátottat, 

vagy a térítési díj fizetésére kötelezett személyt. 

 

Az Ön által fizetendő személyi térítési díj napi összege, adagonként: 

• reggeliért fizetendő személyi térítési díj naponta: -  Ft/nap  

Nettó: …………………………………. = ………….  Ft bruttó 

 • ebédért fizetendő személyi térítési díj naponta: ……….- Ft/nap  

           Nettó …………………….Ft. = ……….Ft Bruttó 

 

A személyi térítési díj fizetése utólag történik, készpénz fizetési számla ellenében az 

intézmény által meghatározott napokon, a tárgyhót követő hó 10-ig. 

Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézmény 

vezetője 15 napos határidő megjelölésével a befizetésre kötelezett személyt írásban 

felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a megjelölt határidőre nem történik 

meg a befizetés teljesítése, ismételt írásban történő felszólítás kerül kiküldésre. 

Amennyiben ezek után is eredménytelen a felhívás, az intézmény vezetője a kötelezett 

nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi, majd negyedévenként 

tájékoztatja erről a fenntartót. 

 

 

 

 

 

 



 

21. Az intézményi jogviszony megszűnik: 

o határozott idejű étkezési kérelem esetén a megjelölt időtartam lejártával, 

o az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

o a jogosult halálával, 

o a jogosultnak, illetve törvényes képviselőjének kezdeményezése alapján a 

megegyezés szerinti időpontban, 

o ha a jogosult más személyes gondoskodást nyújtó ellátást kér, 

o ha az ellátás nem indokolt, 

o a jogosult együttműködő magatartása hiányában, 

o ha a jogosult nem tesz eleget személyi térítési díj fizetési kötelezettségének, a 

Szoc.tv. 102 §-a szerint.  

o Jelen megállapodásnak a szociális törvényben szabályozottak alapján történő 

felmondásával 

 

A megállapodást az ellátást nyújtó írásban az alábbi esetekben jogosult felmondani: 

a) ha az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további 

intézményi elhelyezési nem indokolt, 

b) ha az ellátott a házirendet súlyosan megsérti, c) ha az ellátott, a törvényes 

képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítési díj-fizetési 

kötelezettségének – a Szoc. tv. 102. § szerint – nem tesz eleget. 

 

Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési 

díj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, ha 

a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap 

utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és 

b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 

 

Ha az ellátott, a tőrvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, 

jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj 

megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az 

intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az 

intézményvezető a jövedelemvizsgálatot a Szoc. Tv. Szabályai szerint lefolytatja, és a 

személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg. 

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri 

a rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását, őt – a jelen pontban írtak tekintetében – 

úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj 

megfizetését. 

 

Ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat 

megfizető személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc 

napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 

Bíróságtól kérhető a fenntartói döntés jogellenességének megállapítása, ha azt az 

ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást 

megfizető személy vitatja. 

 

Az ellátást nyújtó által közölt felmondás esetén a felmondási idő 15 nap. 

 

Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy által közölt 

felmondás esetén a felmondási idő mértéke az ellátott, a törvényes képviselője vagy a 



térítési díjat megfizető személy által a felmondásban megjelölt időtartam. Amennyiben a 

felmondásban a felmondási idő mértéke nem kerül feltűntetésre, úgy a felmondási idő 

mértéke 15 nap. 

 

 

22. A szolgáltatást nyújtó intézmény tájékoztatta az ellátást igénybe vevőt és 

hozzátartozóját: 

o a panaszjog gyakorlásának módjáról, arról, hogy megismerheti az intézmény 

által vezetett nyilvántartásokat, 

o a fertőzések elkerülése érdekében a higiénés szabályok fokozott betartásáról. 

o A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 

ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 415/2015. (XII 23.) 

4.§ Korm. rendelet értelmében az ellátottak szóban, illetve a megállapodáson 

keresztül írásbeli tájékoztatása megtörtént arra vonatkozóan, hogy személyes 

adataik az igénybevevői nyilvántartás elektronikus adatbázisában is rögzítésre 

kerülnek. 

 

23. A jogosult és hozzátartozója köteles nyilatkozni: 

o hitelt érdemlő dokumentumokkal jövedelméről, 

o minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához 

szükséges, különös tekintettel a tartási, öröklési szerződésekre, 

o a személyazonosító adataiban beállt változásokról, 

o arról, hogy nem szenved fertőző betegségben és együttműködik a gondozást 

résztvevő személyekkel, 

o minden olyan dologról, ami az intézményi jogviszony fennállását, illetve 

megszűnését befolyásolhatja, vagy más okból fontosnak tartja, 

o a megállapodásban foglaltak tudomásulvételéről és annak tiszteletben 

tartásáról. 

 

24. Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet 

kiterjed a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira. 

 

25. Az ellátást igénybe vevők, illetve a hozzátartozók az étkeztetést érintő panaszukkal a 

Gondozási Központ vezetőjéhez fordulhatnak, aki a kivizsgálás eredményéről írásban 

értesíti 30 napon belül a panaszost. Ha a kivizsgálás eredményével az ellátott nem ért 

egyet, a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátott jogai gyakorlásához igénybe veheti az 

ellátottjogi képviselő segítségét. , akinek személyéről és aktuális elérhetőségéről az 

intézmény tájékoztatást nyújt. 

 

26. A megállapodás módosítására csak közös megegyezéssel kerülhet sor, kivéve a 

térítési díj megállapítását. Annak változásáról az intézmény vezetője írásban értesíti a 

jogosultat. 

 

 

A szociális intézmény minden elvárhatót megtesz, hogy a szerződésből eredő kötelezettségeit 

a lehető legjobban teljesítse. A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy a vitás kérdéseiket 

elsősorban tárgyalás útján kívánják rendezni. A jelen megállapodásban nem szabályozott 

kérdésekben a Ptk., továbbá az idősek ellátására vonatkozó mindenkori jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 

 



 

A felek a megállapodást, mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Szentgotthárd, 2016. 

 

 

 ……………………………………   …………………………….. 

 ellátást igénylő, és vagy törvényes   ellátást nyújtó intézmény 

  képviselője      képviselője 

 

 

Megjegyzés: 

o Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló esetében a szerződést kötő fél az 

ellátást igénybe vevő és törvényes képviselője. 

o Cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló esetében a szerződést kötő fél az 

ellátást igénybe vevő törvényes képviselője. 

 

 

 

A megállapodás 1 példányát átvettem. …………………………… 

 

  



3.1.2. sz. melléklet – Házi segítségnyújtás     Megállapodás   
 

Városi Gondozási Központ    Nyilvántartási sz: ………….. 

9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 1. 

Tel.: 94/554-168, 554-169 

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

M E G Á L L A P O D Á S  

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény alapszolgáltatásáról 

 

amely egyrészről létrejött a Városi Gondozási Központ (9970 Szentgotthárd, Arany J .u. 1.), 

képviseletében eljár Fábián Béláné intézményvezető, mint ellátást nyújtó szociális 

szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), másrészről 

 

a./ mint az ellátást igénybe vevő 

 

b./ mint az ellátást igénybe 

vevő törvényes képviselője 

 

- név:  - név:  

- leánykori név: - leánykori név:  

- születési hely:    - születési hely:  

- születés időpontja:. - születés időpontja:  

- anyja neve :  

 
- anyja neve:  

- lakcíme: 

- tart. helye:  
- lakcíme: 

- személyi ig. sz.  - személyi ig. sz.:  

- TAJ szám:   - telefonszám:  

- telefonszám:  - mobilszám:  

- nyugd. Törzsszáma :   

- legközelebbi hozzátartozó elérhetősége:  

 

     

 

 

 

 

mint ellátást igénybe vevő között házi segítségnyújtás keretén belül történő segítési,  

gondozási-ápolási szolgáltatás igénybevételére, az alábbiak szerint. 

 

Az intézmény házi segítségnyújtás keretében szociális segítést és / vagy személyi gondozást 

biztosít: 

  a Városi Gondozási Központ intézményvezetője és a háziorvos szakvéleménye által 

megállapított gondozási szükséglet alapján   

Megállapított gondozási szükséglet:  ….… óra / nap, de az ellátott igénye, szociális 

helyzete és szóbeli tájékoztatása alapján, a megállapított gondozási szükségletnél 

esetlegesen kevesebb napi/összevontan heti óraszám is igénybe vehető    

 

1. A házi segítségnyújtás igénybevételének kezdő időpontja:    

 

2. A házi segítségnyújtás biztosításának időtartama: 

 határozatlan időtartamra 

 határozott időtartamra: 

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu


3. A házi segítségnyújtás formája: A szolgáltatást az igénybevevő önálló életvitelének 

fenntartása érdekében – fizikai, egészségügyi, mentális, szociális szükségleteinek 

megfelelően az igénybevevő lakásán a Gondozási Központ, hivatásos szociális gondozó 

által biztosítja. 

 

4.  A házi segítségnyújtás módja: A házi segítségnyújtás keretében az intézmény az alábbi 

tevékenységeket nyújtja: 

 

 

 Szociális segítés 

(melyhez az alacsony szükséglet kielégítését szolgáló, szakképzettség nélkül is ellátható 

tevékenységek tartoznak) 

 Személyi gondozás 

(amelynek keretében „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási tevékenységek és az 

ápolói kompetenciának megfelelő ápolási feladatok végezhetőek a megfelelő szociális 

vagy egészségügyi szakképesítés birtokában) 

 

 

A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei 

(az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 5. számú melléklete alapján) 

 

Szociális segítés keretében: 

 A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 
Takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, 

konyhában és illemhelyiségben), mosás, vasalás. 

 A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 
Bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), -segítségnyújtás ételkészítésben és az 

étkezés előkészítésében, -mosogatás, -ruhajavítás, -közkútról, fúrtkútról vízhordás, -tüzelő 

behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai 

kompetenciát igényel), -télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt, -

kísérés. 

 Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult 

veszélyhelyzet elhárításában 

 Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése 
 

Személyi gondozás keretében: 

 Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 
Információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás,- családdal, ismerősökkel való 

kapcsolattartás segítése, - az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős 

tevékenységben. való közreműködés,- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében. 

 

 Gondozási és ápolási feladatok körében: 
Mosdatás,-fürdetés, -öltöztetés, -ágyazás, ágyneműcsere, -inkontinens beteg ellátása, 

testfelület, tisztítása, kezelése,- haj, arcszőrzet ápolás, -száj, fog és protézis ápolás, -

körömápolás, bőrápolás, -folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül), -mozgatás 

ágyban, -decubitus  megelőzés, -felületi sebkezelés, -sztómazsák cseréje, -gyógyszer 

kiváltása, gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása, -vérnyomás és vércukor 

mérése, -hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül, -kényelmi és 

gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, -kényelmi és gyógyászati 

segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás, -a 



háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való 

kompetencia határáig). 

  

Az intézmény a felsoroltak közül az egyéni szükségleteknek megfelelően a gondozási 

tervben szabályozott módon biztosítja a házi segítségnyújtást. 

 

5. A házi segítségnyújtás alapszolgáltatásért az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról 

és a szociális ellátásokról 114.§-a, 116.§-a, valamint Szentgotthárd  és Térsége 

Önkormányzati Társulásának ……………számú Társulási Tanácsi határozata alapján 

térítési díjat kell fizetni. 

 

6. Az intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg, évente legfeljebb két alkalommal. 

 

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjai:  

 Szociális segítés intézményi térítési díja :  ……………………Ft/óra 

 Személyi gondozás intézményi térítési díja :  ……………………Ft/óra 

 

Az egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:  ………………..- .Ft 

 

A fizetendő személyi térítési díj összegéről és azok változásairól a Gondozási Központ 

Vezetője a szolgáltatás biztosításának megkezdése előtt írásban értesíti az ellátottat, vagy 

a térítési díj fizetésére kötelezett személyt. 

 

Az Ön által házi segítségnyújtás keretében igénybevett : 

 

 Szociális segítés személyi térítési díja : ……………………Ft/óra 

 Személyi gondozás személyi térítési díja ………………………ft/óra 

                    

 

A személyi térítési díj fizetése utólag történik, készpénzfizetési számla ellenében az 

intézmény által meghatározott napokon, a tárgyhót követő hó 10-ig. 

Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézmény 

vezetője 15 napos határidő megjelölésével a befizetésre kötelezett személyt írásban 

felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a megjelölt határidőre nem történik meg 

a befizetés teljesítése, ismételt írásban történő felszólítás kerül kiküldésre. Amennyiben 

ezek után is eredménytelen a felhívás, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét 

és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi, majd negyedévenként tájékoztatja erről a 

fenntartót. 

7. Az intézményi jogviszony megszűnik: 

 határozott idejű gondozási kérelem esetén a megjelölt időtartam lejártával, 

 az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

 a jogosult halálával, 

 a jogosultnak, illetve törvényes képviselőjének kezdeményezése alapján a megegyezés 

szerinti időpontban, 

 ha a jogosult más személyes gondoskodást nyújtó ellátást kér, 

 ha az ellátás nem indokolt, 

 a jogosult együttműködő magatartása hiányában, 

 ha a jogosult nem tesz eleget személyi térítési díj fizetési kötelezettségének, a Szoc. tv. 

102. §-a szerint 



 Jelen megállapodásnak a szociális törvényben szabályozottak alapján történő 

felmondásával 

 

A megállapodást az ellátást nyújtó írásban az alábbi esetekben jogosult felmondani: 

a) ha az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi 

elhelyezési nem indokolt, 

b) ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítési 

díj-fizetési kötelezettségének – a Szoc. tv. 102. § szerint – nem tesz eleget. 

 

Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj-

fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, ha 

a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó 

napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és 

b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 

 

Ha az ellátott, a tőrvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, 

jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj 

megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az 

intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az 

intézményvezető a jövedelemvizsgálatot a Szoc. tv. szabályai szerint lefolytatja, és a 

személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg. 

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a 

rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását, őt – a jelen pontban írtak tekintetében – úgy 

kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj 

megfizetését. 

 

Ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat 

megfizető személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon 

belül a fenntartóhoz fordulhat. 

Bíróságtól kérhető a fenntartói döntés jogellenességének megállapítása, ha azt az ellátott, 

a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vitatja. 

 

Az ellátást nyújtó által közölt felmondás esetén a felmondási idő 15 nap. 

 

Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy által között 

felmondás esetén a felmondási idő mértéke az ellátott, a törvényes képviselője vagy a 

térítési díjat megfizető személy által a felmondásban megjelölt időtartam. Amennyiben a 

felmondásban a felmondási idő mértéke nem kerül feltűntetésre, úgy a felmondási idő 

mértéke 15 nap. 

 

8. A szolgáltatást nyújtó intézmény tájékoztatta az ellátást igénybe vevőt és hozzátartozóját: 

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 

azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 

4. §-a értelmében az ellátottak szóbeli és a  megállapodáson keresztül írásbeli 

tájékoztatása megtörténik arra vonatkozóan, hogy személyes adataik az igénybevevői 

nyilvántartás elektronikus adatbázisában is rögzítésre kerülnek. 

 panaszjog gyakorlásának módjáról, valamint arról, hogy megismerheti az intézmény 

által vezetett nyilvántartásokat, 



 arról, hogy az intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni az ellátottat és 

az általa megjelölt hozzátartozóját, az igénybe vevő állapotáról, annak lényeges 

változásairól. 

 

9. A jogosult és hozzátartozója köteles nyilatkozni: 

 hitelt érdemlő dokumentumokkal jövedelméről, 

 minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához szükséges, 

különös tekintettel a tartási, öröklési szerződésekre, 

 a személyazonosító adataiban beállt változásokról, 

 arról, hogy nem szenved fertőző betegségben és együttműködik a gondozást résztvevő 

személyekkel, 

 minden olyan dologról, ami az intézményi jogviszony fennállását, illetve megszűnését 

befolyásolhatja, vagy más okból fontosnak tartja, 

 a megállapodásban foglaltak tudomásulvételéről és annak tiszteletben tartásáról. 

 

10. Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet 

kiterjed a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira. 

 

11. Az ellátást igénybe vevők, illetve a hozzátartozók a házi segítségnyújtást érintő 

panaszukkal a Gondozási Központ vezetőjéhez fordulhatnak, aki a kivizsgálás 

eredményéről írásban értesíti 30 napon belül a panaszost. Ha a kivizsgálás eredményével 

az ellátott nem ért egyet, a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátott jogai gyakorlásához igénybe 

veheti az ellátottjogi képviselő segítségét, akinek személyéről és  aktuális elérhetőségéről 

az intézmény tájékoztatást nyújt. 

 

12. A megállapodás módosítására csak közös megegyezéssel kerülhet sor, kivéve a térítési díj 

megállapítását. Annak változásáról az intézmény vezetője írásban értesíti a jogosultat. 

 

A szociális intézmény minden elvárhatót megtesz, hogy a szerződésből eredő kötelezettségeit 

a lehető legjobban teljesítse. A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy a vitás kérdéseiket 

elsősorban tárgyalás útján kívánják rendezni. A jelen megállapodásban nem szabályozott 

kérdésekben a Ptk., továbbá az idősek ellátására vonatkozó mindenkori jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felek a megállapodást, mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

 

A 2015. évi CXXXIII. törvény által előírt gondozási szükséglet megállapítását tartalmazó 

értékelő adatlap másolata e megállapodással egyidejűleg átadásra került. 

 



 

 

 

Szentgotthárd,        év                  hó       nap 

 

 

 

 ……………………………………   …………………………….. 

 ellátást igénylő, és vagy törvényes   ellátást nyújtó intézmény 

  képviselője      képviselője 

 

 

 

 

Átvétel időpontja:………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

Telefon: (94) 553-044, Fax: (94) 553-055 

E-mail: kisterseg@szentgotthard.hu 

www.szentgotthardterseg.hu 

________________________________________________________________ 

 

 
 

3.2. számú melléklet  

 

VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT 

9970 SZENTGOTTHÁRD, ARANY JÁNOS U. 1. 

 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
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Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

Telefon: (94) 553-044, Fax: (94) 553-055 

E-mail: kisterseg@szentgotthard.hu 
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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2016. november 30-án megtartott üléséről. 

 

34/2016. számú Társulási Tanácsi határozat: 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja az 

Önkormányzati Társulás 2017. évi belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés 4. számú 

melléklete szerint. 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt - munkaszervezet vezető 

Kern Henrietta - belső ellenőrzési vezető 

Határidő: folyamatos 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

Szentgotthárd, 2016. december 01.  

 

 

      

 
             Huszár Gábor 

                                                                                                    elnök 
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