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I. Bevezető 

Az intézmény megnevezése: Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény 

Székhelye: 9071 Gönyű, Bem J. u. 23. 

Működési területe: Gönyű község közigazgatási területe 

Az intézmény fenntartója: Gönyű Község Önkormányzata 

Az intézmény felügyeleti szerve: Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény (továbbiakban: Intézmény) munkáját a többször 

módosított 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, az 1997. évi XXXI. tv. 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint az e törvények végrehajtását 

biztosító jogszabályok és az önkormányzat helyi rendeletei szerint végzi. 

A szakmai program az Intézmény által nyújtott szociális és a gyermekjóléti alapszolgáltatásokra 

vonatkozik. Az intézmény integrált formájában biztosítja az alábbi alaptevékenységeket:  

• Étkeztetés 

• Házi segítségnyújtás 

• Idősek nappali ellátása és demens személyek nappali ellátása – Idősek klubja 

• Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 

Az Intézményben megvalósul az alapszolgáltatások együttműködése és átjárhatósága. A folyamatos 

információcsere az egyes ellátási formák dolgozói között lehetővé teszi, hogy mindenki a számára 

legmegfelelőbb ellátási típusban részesüljön. 

II. Étkeztetés 

III./1. A szolgáltatás célja 

Az étkeztetés alapvető célja, hogy a település valamennyi szolgáltatást igénylő rászoruló részére 

egyenlő eséllyel hozzáférhető szolgáltatást nyújtson. Ennek megfelelően alapvető cél Gönyű 

községben az étkeztetés megszervezése.  
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III./2. Ellátandó célcsoport megnevezés 

Célcsoportja a Gönyű Község Önkormányzata illetékességi területén lakó- vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel 

nem képesek biztosítani a napi egyszeri meleg étkezést, különösen koruk, egészségi állapotuk, 

fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. 

A szociális rászorultság feltételeit, a törvényi előírásoknak megfelelően, a szociális igazgatás és 

szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet szabályozza. 

 

Szociális jellemzők 

Az idősek korcsoportján belül jelentős jövedelmi különbségek mutatkoznak. Az öregkorúak jelentős 

részének megélhetését általában a nyugdíjból származó jövedelmek biztosítják. Mivel az 

egyszemélyes háztartásokban élők arányszáma magas, így az anyagi lehetőségeik erősebben 

korlátozottak az átlaghoz képest. Számukra a szociális étkeztetés egy biztos napi meleg ételt jelent, 

így az igénybevétel anyagi biztonságukat növelheti.  

 

Ellátási szükséglet 

A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény figyelemmel kíséri a településen élő időskorú 

lakosság szociális, egészségi helyzetét és a jelentkező új ellátási igényeket lehetőségeinkhez mérten 

igyekszünk teljesíteni.   

 

III./3. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a 

nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása.  

Az 1993. évi III. törvény kötelezően előírt étkeztetés megszervezése oly módon történik, hogy a 

településen élők számára a szolgáltatások elérhetősége és szakmai színvonala azonos legyen. Az 

étkeztetés, mint szolgáltatás biztosításával a települési önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a 

szociálisan rászorult személyek lakókörnyezetükben önálló életvitelüket fenntarthassák. 

Étkeztetés keretében maximum 100 fő részére biztosít az Intézmény ellátást. 

 

Rendelkezésre álló adataink azt mutatják, hogy a településen is intenzív elöregedés zajlik, továbbá 

megfigyelhető kisebb emelkedés az egyszemélyes háztartások számában. Ezek alapján arra kell 
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felkészülnünk, hogy az étkeztetésben egyre több idős, magányos ember jelentkezik. Az étkeztetést 

elsősorban a koruk és egészségi állapotuk miatt veszik igénybe az ellátottak, vagyis nyugdíjas 65 év 

feletti idősek.  

Az egyszeri meleg étel biztosításával, házhoz szállításával az idősek, rászorulók, betegek az egyik 

legfontosabb szükséglete lett kielégítve.  

Az egészségi állapotuk miatt azoknak a személyeknek tudunk biztosítani meleg ételt, akinek a 

kezelőorvos, vagy háziorvos igazolja, hogy önellátásra csak részben képe.  

A pszichiátriai betegség miatti étkeztetés igénybevételéhez pszichiáter vagy neurológus szakorvosi 

szakvélemény benyújtása szükséges. Fogyatékosság miatt történő étkeztetés igénylés esetén 

igazolni kell a külön jogszabály szerint meghatározott fogyatékossági támogatásban, vakok 

személyi járadékában, vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülést. 

 

A biztosított szolgáltatási elemek formái, tartalma, módja 

Gondoskodás meleg ételről alkalmilag, vagy rendszeresen a szolgáltatást igénybe vevő lakhelyén, 

vagy a szolgáltatónál. A szociális rászorultság feltételeit a törvényi előírásoknak megfelelően a 

Gönyű Község Önkormányzat képviselő testülete Térítési díj rendeletében határozza meg. A 

személyi térítési díj az ellátottak jövedelmi helyzetét alapul véve jövedelem sávosan határozza meg 

a fizetendő személyi térítési díjat. Ha az ellátást betegség, vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja 

igénybe venni, akkor a szolgáltatás lemondását legalább egy munkanappal a lemondást megelőzően 

a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézményben személyesen, vagy telefonon, vagy e-mailben 

be kell jelenteni.  

 

A feladatellátás tartalma 

 Az étel elkészítése a fenntartó által kiírt közbeszerzési pályázaton nyertes vállalkozó által 

üzemeltetett szociális konyhán történik. Az étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagok 

energia- és tápanyagtartalma a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel. A nappali ellátást 

nyújtó intézmény biztosítja helyben fogyasztás esetén az étel melegítésére, tálalására és 

elfogyasztására alkalmas helyiséget, valamint az igénybe vevők számának megfelelően kézmosási 

lehetőséget, nemenként elkülönített illemhelyet, evőeszközöket és étkészletet. Az étkeztetést az 

ellátottak életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek 

megfelelően nyújtja. 
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A feladatellátás formája - normál, vagy diétás étkezés (háziorvos javaslatára) 

 

A feladatellátás módja 

1. Az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására alkalmas helyiségek biztosítottak, 

helyben fogyasztás esetén az Intézmény étkezőjében történő felszolgálással, a rászoruló 

személyek részére történő segítségnyújtással történik. Az étel melegítéséről, tálalásáról, 

a konyha által biztosított ételszállító edények, és az étkezéshez használt eszközök 

tisztán-tartásáról, valamint a jogszabályban előírt napi nyilvántartás vezetéséről a 

szociális segítő gondoskodik. 

2. Lehetőség van az étel főzőhelyről történő elvitelére, illetve lakásra szállítására is. Ezen 

esetekben a tiszta csere éthordóról az ellátottnak kell gondoskodnia. 

 

A feladatellátás rendszeressége: az étkeztetés napi egyszeri meleg étel biztosításával, 

munkanapokon 11-13 óra között biztosított helyben fogyasztás és házhoz szállítás esetén. 

 

III./4. Az étkeztetés ellátás igénybevételének módja  

Az étkeztetés igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, 

indítványára történik. Az igénylés minden esetben a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény 

által szerkesztett írásbeli kérelmére történik.  

A kérelem beadásának helye – Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény, 9071 Gönyű, Bem J. 

u. 23.  

 

A szolgáltatás biztosításának feltétele:  

Az étkeztetést, mint szociális szolgáltatást csak a jogszabályi és helyi rendeletben rögzített 

feltételek megléte esetén lehet nyújtani.  

Az ellátás biztosításáról – az igényjogosultság előírt vizsgálata után – az Gönyűi Szociális 

Alapszolgáltatási Intézmény vezetője dönt. Esetleges elutasításról az Intézmény vezetője az ellátást 

igénylőt írásban értesíti.  

Az étkeztetés a szolgáltatás igénybe vevő (jogosult) ás a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási 

Intézmény intézményvezetője közötti Megállapodás alapozza meg. A szolgáltatás megkezdése előtt 
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írásban értesítjük az ellátottat a fizetendő személyi térítési díjról.  

A megállapodás tartalmazza a szolgáltatás tényleges tartalmát, a szolgáltatás igénybe vevő jogait 

illetve kötelezettségeit, valamint a szolgáltató vállalásai.  

IV. Házi segítségnyújtás 

IV./1. A szolgáltatás célja  

A településen élő, közülük szolgáltatást igénylő, rászoruló számára egyenlő eséllyel hozzáférhető 

szolgáltatást nyújtson. Ennek megfelelően alapvető cél a településen a házi segítségnyújtás 

megszervezése. A jól működő házi segítségnyújtás teremtheti meg a lakóhelyen, saját lakáson való 

ellátás lehető leghosszabb ideig történő fenntartásának feltételeit.  

 

IV./2. Az ellátandó célcsoport megnevezése 

Célcsoportja a Gönyű Község Önkormányzata illetékességi területén lakó- vagy tartózkodási hellyel 

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

gondoskodnak, illetve akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik 

ellátásában segítséget igényelnek. 

Házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult, akinek az egészségi 

állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását, akinek a gondozási szükséglete, valamint egészségi 

állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendeletben meghatározott gondozási szükséglete fennáll. 

 

Szociális jellemzők 

Az idősek korcsoportján belül jelentős jövedelmi különbségek mutatkoznak. Az öregkorúak jelentős 

részének megélhetését általában a nyugdíjból származó jövedelmek biztosítják. Mivel az 

egyszemélyes háztartásokban élők arányszáma magas, így az anyagi lehetőségeik erősebben 

korlátozottak az átlaghoz képest  
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Ellátási szükséglet 

A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény figyelemmel kíséri a településen élő időskorú 

lakosság szociális, egészségi helyzetét és a jelentkező új ellátási igényeket lehetőségeinkhez mérten 

igyekszünk teljesíteni.   

 

IV./3. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott 

szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása.  

A lakosság körében igény van a szociális alapellátást nyújtó házi segítségnyújtásra, mivel jelentős a 

száma azoknak a rászoruló személyeknek, akik életvitelük önállóságának megőrzése mellett a 

lakáson belül speciális segítségnyújtást igényelnek. 

Házi segítségnyújtás keretében maximum 24 fő részére biztosít az Intézmény ellátást. 

 

A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 

A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát az intézményvezető a gondozási szükséglet 

vizsgálatban, valamint az igénybe vevővel, illetve hozzátartozójával folytatott személyes 

beszélgetés során feltárt problémák és szükségletek figyelembevételével az igénybe vevővel és a 

gondozást végzővel egyeztetve határozza meg. 

A gondozónő a ténylegesen elvégzett feladatokról tevékenységnaplót vezet, amelyben az elvégzett 

feladatokat névre szólóan, a résztevékenységek megnevezésével és annak időtartamával rögzíti. Az 

ellátásban részesülő személy a gondozás, segítségnyújtás tényét a látogatások alkalmával 

aláírásával igazolja. 

 

A biztosított szolgáltatási elemek formái, tartalma, módja: 

Szociális segítés keretében: Háztartási segítségnyújtás szolgáltatási elem – Az igénybe vevő 

segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek 

intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök 

biztosítása: 

1. A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

 A feladatellátás tartalma: biztosítani az ellátott lakókörnyezeti higiéniája megtartásával 
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kapcsolatos feladatok, tevékenységek ellátását. 

 A biztosított szolgáltatások köre: 

 Takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, 

konyhában és illemhelyiségben) 

 Mosás 

 Vasalás 

2. A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 

 A feladatellátás tartalma: közreműködni azon háztartási tevékenységek ellátásában, 

melyekre az ellátott önállóan nem képes. 

 A biztosított szolgáltatások köre: 

 Bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása 

 Segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében 

 Mosogatás 

 Ruhajavítás 

 Közkútról, fúrt kútról 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 

  

3. Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában 

 A feladatellátás tartalma: Közreműködés a biztonságos környezet kialakításában, lehetséges 

veszélyforrások felderítése, megszűntetése. 

  

4. Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése 

 A feladatellátás tartalma: Gondozott felkészítése a bentlakásos intézményi elhelyezésre. 

 A biztosított szolgáltatások köre: Bevásárlás, csomagolás, szervezési feladatok. 
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Személyi gondozás keretében:  

Gondozás – Az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon 

tevékenységek elvégzésében, melyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan 

rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a 

körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való 

megtartását, visszailleszkedését. 

 

1. Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 

 A feladatellátás tartalma: Az ellátott segítése társas kapcsolatainak ápolásában; mentális 

egészségének figyelemmel kísérése, támogatása; meglévő képességeinek megtartásában 

segítség nyújtása; hivatalos ügyintézésben segítség nyújtása. 

 A biztosított szolgáltatások köre: 

 Információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás 

 Családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése 

 Az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés 

 Ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében 

1. Gondozási és ápolási feladatok: 

 A feladatellátás tartalma: Biztosítani az ellátott szükségleteihez, állapotához igazodó 

alapvető ápolási, gondozási feladatok, tevékenységek ellátását a kompetenciahatárok 

figyelembevételével. 

 A biztosított szolgáltatások köre: 

 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) 
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 Mozgatás ágyban 

 Decubitus megelőzés 

 Felületi sebkezelés 

 Sztómazsák cseréje 

 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) 

3. A szociális segítés keretében biztosított tevékenységek: 

A lakókörnyezeti higiéné 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. 
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Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése 

A tevékenységnapló képezi az ellátásért fizetendő személyi térítési díj számításának alapját. Térítési 

díjat a lakáson belül és kívül végzett tevékenységekért kell fizetni. A személyi térítési díj összege az 

óradíj és az adott hónapban a lakáson belül és kívül a gondozásra fordított idő szorzata. 

 

A házi segítségnyújtás fontos szakmai feladata a prevenció, illetve a rehabilitáció. Prevenció abban az 

értelemben, hogy megelőzzük a veszélyhelyzeteket, minél később kerüljön az idős 

bentlakásosintézménybe, vagy egészségügyi intézménybe. Rehabilitáció abban, az értelemben, hogy 

átmeneti jelleggel is nyújtunk szolgáltatást, műtétek, törések után, mely feladatellátás során szorosan 

együttműködünk az Otthoni Ápolás szolgálattal, gyógytornásszal.  

 

A feladatellátás rendszeressége:  

Teljes gondozásban: minden feladatot a gondozónőknek kell megoldania,  

Rész gondozásban: csak bizonyos feladatok elvégzésére kérnek gondozónői segítséget,  

 rendszeresen – mindennapos gondozás 

- heti 1-2 alkalommal történő gondozás keretében  

- határozatlan időre szólóan,  

- határozott időre szólóan pl.: betegség idejére.  

 

IV./4. A házi segítségnyújtás igénybevételének módja  

A házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntes, az ellátás igénylő, illetve törvényes képviselője 

kérelmére, indítványára történik. Az igénylés minden esetben a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási 

Intézmény által szerkesztett írásbeli kérelmére történik.  

 

Kérelem beadásának a helye – Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény, 9071 Gönyű, Bem J. 

u. 23.  

 

A kérelem biztosításának feltétele 

A házi segítségnyújtást, mint szolgáltatást csak a jogszabályi és a helyi rendelet előírásokban 

rögzített feltételek megléte esetén lehet nyújtani.  

Az ellátás biztosításáról – az igényjogosultság előírt vizsgálata után – Gönyűi Szociális 
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Alapszolgáltatási Intézmény vezetője dönt. Esetleges elutasításról az Gönyűi Szociális 

Alapszolgáltatási Intézmény vezetője írásban értesíti az ellátást igénylőt.  

A házi segítségnyújtás biztosítását megelőzően az intézményvezető felkeresi a kérelmezőt a saját 

otthonában:  

- tájékoztatást nyújt a szolgáltatás biztosításáról,  

- az intézményvezető a háziorvossal közösen az Értékelő lapot kitölti  

- megállapodnak a kérelmezővel, a hozzátartozóval a segítségnyújtás módjában, 

gyakoriságában és időtartamában.  

A kijelölt gondozót az intézményvezető tájékoztatja az új házi gondozott állapotáról, az elvégzendő 

feladatokról, és minden egyéb információt átad a gondozás megkezdése előtt.  

A szolgáltatás nyújtása során minden esetben az ellátott szükségleteit vesszük figyelembe, 

rugalmasan alkalmazkodva a változásokhoz. A segítségnyújtás során figyelembe kell venni a 

szolgáltatást igénybe vevő megmaradt képességeit, igényeit, és azt is, hogy az idősek állapota 

hullámzó lehet javulás, de sajnos rosszabbodás is, így a házi gondozás időtartamát minden esetben 

ehhez kell igazítani.  

 

A házi segítségnyújtás a szolgáltatás igénybe vevő (jogosult) ás a Gönyűi Szociális 

Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetője közötti Megállapodás alapozza meg. A szolgáltatás 

megkezdése előtt írásban értesítjük az ellátottat a fizetendő személyi térítési díjról.  

A megállapodás tartalmazza a szolgáltatás tényleges tartalmát, a szolgáltatás igénybe vevő jogait 

illetve kötelezettségeit, valamint a szolgáltató vállalásai.  

V. Idős személyen nappali ellátása és demens személyek nappali ellátása  

V./1. A szolgáltatás célja  

Az idősek klubja nappali ellátás alapvető célja, a szolgáltatást igénybe vevők számára a nappali 

ellátás elérhetősége biztosítva legyen. Módot adva ezzel a közösségi együttlétre, a pihenésre, a 

közösségi programokon való részvételre, a napi életritmus biztosításával.  

 

Az idősek nappali ellátása és a demens személyek nappali ellátása során az egyik legfontosabb cél a 

személyközpontú gondoskodás megvalósítása.  
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A személyközpontú ellátás alapértékei és filozófiája:  

Minden ember életének van értelme. Minden ember autentikus személyiség, akiben a test és a lélek 

egy, akinek karaktere, történelme, érdeklődése van.  

Arra fókuszálunk, hogy milyen képessége van még az idős embernek, és nem arra, ami elveszett.  

Minél több ismeretet kell megszerezni az idősekről, a demenciával élőkről, hogy a legjobban 

megértsük őket, és minél jobban tudjunk a viselkedésüket értelmezni és kezelni.  

 

V./2. Az ellátandó célcsoport megnevezése 

Célcsoportja a Gönyű Község Önkormányzata illetékességi területén lakó- vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező, elsősorban idős korú személyek, valamint azon tizennyolcadik életévüket betöltött, 

egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló személyek, akik önmaguk 

ellátására részben képesek. Demens nappali ellátás esetén azon személyek, akik a 

Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a rehabilitációs szakértői szerv, vagy pszichiáter, neurológus, 

geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkeznek. Intézményünk 

azon személyek részére tudja biztosítani az ellátást, akik a demencia kórkép enyhe, vagy 

középsúlyos fokán vannak, s az intézménybe történő be- és hazaszállításuk megoldható (képes – 

akár segítséggel – a gépkocsiba való be- és kiszállásra). 

 

Az idősek száma, aránya a társadalmon belül folyamatosan nő, ez egy általános tendencia 

Magyarországon, így Gönyű településen is. Mindezekből következik, hogy a szociális ellátás 

területén fel kell készülni az idős igénybe vevők számának növekedésére. Az ellátórendszernek a 

felmerülő igényekre gyors és hatékony választ kell andi, úgy hogy az ellátás minél tovább saját 

környezetében legyen biztosítható.  

 

Szociális jellemzők 

A térség földrajzi, gazdasági jellemzői azonban jók és ennek következtében a nyugdíjak mértéke is 

átlagosnak tekinthető. Az alacsony nyugdíjjal rendelkező időseknél sok esetben a család átvállalja 

felmerülő költségeket (gyógyszer, rezsi, térítési díj stb.) így biztonsággal tudják igénybe venni a 

szociális szolgáltatásokat.  

 



GÖNYŰI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNY 
 

9071 Gönyű, Bem J. u. 23. 
Tel.: +3620/377-99-87 

Email: info@idosgondozasgonyu.hu 

15 

Ellátási szükséglet 

A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény figyelemmel kíséri a településen élő időskorú 

lakosság szociális, egészségi helyzetét és a jelentkező új ellátási igényeket lehetőségeinkhez mérten 

igyekszünk teljesíteni. Az Idősek Klubja állandó magas igénybevétellel működik. Várakozókat nem 

tartunk nyilván. Az idősödés jelenlegi folyamatát ismerve, illetve a demencia kórkép magas számát 

tekintve, a várható tendenciákat ismerve egyértelmű, hogy a közeljövőben a klubra egyre nagyobb 

igény lesz.  

 

V./3. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott 

szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása.  

A nappali ellátás hozzáférhetőségének – valamennyi a szolgáltatásra jogszabályilag jogosult 

számára- biztosítása lényeges eleme az egyes szociális szolgáltatási formák egymásra épült, 

koordinál működésének. A napközben igénybe vehető szociális szolgáltatások is növelik a 

rászorulók biztonságát, és hozzájárulnak ahhoz, hogy minél hosszabb ideig az idős ember saját 

otthonában élhessen.  

 

Demens személyek ellátása során különösen nagy hangsúlyt kap a folyamatos gondozói felügyelet 

mellett biztosított mentális ellátás. A csoportos, illetve az egyéni foglalkozások célja az 

állapotfelmérésen alapuló fejlesztés, illetve szinten tartás, valamint a romlási folyamat lassítása. 

Engedélyezett férőhelyek száma: 30 fő. Ezen belül maximum 6 demenciával élő személy ellátását 

biztosítható. 

 

Az ellátás keretében az igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő 

napi ritmust biztosító szolgáltatást nyújt. A nappali ellátást biztosító klub nyitva tartási idejét a helyi 

igényeknek megfelelően határoztuk meg, de az napi 6 óránál nem kevesebb.  

 

Szolgáltatási elemek a nappali ellátásban 

 tanácsadás 

 készségfejlesztés 

 háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás 
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 étkeztetés – demens személyek nappali ellátása esetében  

 esetkezelés  

 felügyelet 

 gondozás  

 közösségi fejlesztés  

 szállítás 

 

1. Tanácsadás 

 A feladatellátás tartalma: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit 

figyelembe vevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, 

javaslatkialakítási folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű, vagy 

speciális felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra 

ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul. 

 A feladatellátás módja: családi és baráti kapcsolatok ápolásának elősegítése, 

elmagányosodás megakadályozása, az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, 

képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével a társas együttlétre alkalmas 

programok, foglalkozások szervezése, segítő beszélgetés, konfliktus kezelés, stresszkezelés, 

tanácsadás. Az intézmény gondoskodik az igénybe vevő egészségmegőrzést szolgáló 

felvilágosításáról, szükség szerint orvoshoz kíséréséről gyógyszerek kiváltásáról, 

vércukorszint, illetve vérnyomásmérés lehetőségéről, gyógytorna lehetőséget biztosít. 

 

2. Esetkezelés 

 A feladatellátás tartalma: az igénybe vevő szükségleteinek kielégítésére (problémájának 

megoldására, illetve céljának elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen 

alapuló, tervszerű segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybe 

vevő saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és 

juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe. 

 A feladatellátás módja: hivatalos ügyintézésben való közreműködés, információnyújtás a 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátások formáiról, az igénybevétel feltételeiről, 

valamint szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátásokhoz való hozzájutás segítése, 

igénybevételhez szükséges dokumentumok beszerzésében segítség nyújtása, tájékoztatás 
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adása, kapcsolattartás hozzátartozóval, háziorvossal, kezelőorvossal. 

 

3. Gondozás 

 A feladatellátás tartalma: Az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott 

segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre 

képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, 

fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a 

családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését.  

 A feladatellátás módja: Az intézmény biztosítja az ellátottak számára a személyes higiénia 

fenntartása érdekében a személyes tisztálkodáshoz, valamint a személyes ruházat 

tisztításához a megfelelő helyiségeket és eszközöket, illetve szükség esetén segítséget nyújt 

az ellátottak részére a higiéniai és tisztítási feladatok ellátásában. Segítségnyújtás 

étkezésben, gyógyszerelés monitorozása, vérnyomás, vércukorszint, testsúly mérése. 

 

4. Felügyelet 

 A feladatellátás tartalma: A szolgáltatás helyszínén az igénybe vevő lelki és fizikai 

biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll. 

 A feladatellátás módja: Az igénybe vevő tevékenységeinek folyamatos figyelemmel 

kísérése, szükség esetén segítség, támogatás nyújtása az egyes tevékenységekben (kísérés, 

WC használatának segítése, közös séta, stb). Demens személyek nappali ellátását igénybe 

vevők esetén a szabad mozgás korlátozása nélkül folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy 

gondozottjaink ne induljanak el egyedül sétálni, kísérő nélkül ne hagyják el a klub területét. 

 

5. Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás 

 A feladatellátás tartalma: Az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes 

környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes 

szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját 

háztartásában nem tudja megoldani. 

 A feladatellátás módja: Személyes ruházat tisztítása, vasalása, heti két alkalommal 

bevásárlás, heti egy alkalommal egyéb ügyintézés (csekkek feladása, gyógyszer kiváltása, 

stb). Emellett lehetőség van fodrász, kozmetikus, pedikűrös szolgáltatásainak 
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igénybevételére az intézményben. 

 

6. Szállítás 

 A feladatellátás tartalma: Az igénybe vevő eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, 

közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan 

mindezek más módon nem oldhatók meg. 

 A feladatellátás módja: az intézménytől távolabb lakó, illetve a kora, egészségi állapota 

miatt nehezen közlekedő ellátottak intézménybe történő be- és hazaszállítása, valamint 

egyéb szállítása községen belül (orvoshoz, közösségi programra, stb) és községen kívül 

(jellemzően szakorvosi vizsgálatra) 

 

7. Készségfejlesztés 

 A feladatellátás tartalma: Az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő 

magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló 

helyzetek és alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására. 

 A feladatellátás módja: Az ellátottak részére koruknak, egészségi állapotuknak, 

képességeiknek és egyéni adottságaiknak megfelelően különböző szabadidős programokat 

szervezünk.  

 az aktivitást segítő fizikai tevékenységek (kertészkedés, séta, kirándulás) 

 gyógytorna 

 szellemi és szórakoztató tevékenységek – nagy hangsúlyt fektetünk a szellemi frissesség 

megőrzésére, ezért napi rendszerességgel szervezünk kártya-partikat, szókirakó játékot, 

rejtvény-fejtést. A manuális készségek és a finom-motorika szinten tartása érdekében 

heti több alkalommal szervezünk kézműves foglalkozásokat. Az elkészült dísz- és 

ajándéktárgyakból kiállításokat és jótékonysági vásárokat szervezünk. Az így befolyt 

összeggel tudjuk csökkenteni az egyéb szabadidős programok eseti térítési díját, illetve 

közös fagylaltozást, sütemény, vagy gyümölcs-vásárlást, bográcsozást tudunk szervezni 

belőle. Amellett, hogy anyagi értelemben is haszna van az ellátottak számára ezeknek a 

tevékenységnek, újra megélhetik a társadalmi hasznosság érzését, s ez növeli 

önértékelésüket, az alkotás öröme pedig egyre nyitottabbá teszi őket az újfajta 

tevékenységekre. Nagyon népszerűek a heti két alkalommal megszervezett 
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énekfoglalkozások, melyeken nem csak a régi, jól ismert dalokat elevenítjük fel, de 

újakat is tanulunk. 

 kulturális tevékenységek (rendezvények, ünnepségek, névnapok, születésnapok 

megünneplése, színház- és múzeum-látogatás, stb.) 

 

8. Közösségi fejlesztés 

 A feladatellátás tartalma: A település lakosságát érintő integrációs szemléletű, bátorító-

ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely speciális igényeket tár fel, 

szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg. 

 A feladatellátás módja: Közös rendezvények, programok a település iskolásaival, 

óvodásaival. Aktív részvétel, szereplés a községi rendezvényeken szoros együttműködésben 

az önkormányzattal és a helyi civil szervezetekkel. Nyitott, a település valamennyi lakosa 

által látogatható programok, rendezvények szervezése. 

 

9. Étkeztetés 

A demens ellátottak részére napi meleg ételt biztosítunk. Az idős nappali ellátást igénybe 

vevőknek pedig a szociális étkeztetést tudjuk biztosítani helyben (klubban).  

 

V./4 Az ellátás igénybevételének a módja  

A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője 

kérelmére, indítványára történik. Az igénylés minden esetben a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási 

Intézmény által szerkesztett írásbeli kérelmére történik, amennyiben szóbeli előterjesztés történik az 

intézmény dolgozói az írásbeli kérelem kitöltésébe a szükséges segítségnyújtást megteszik.  

A kérelem beadásának helye – Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény, 9071 Gönyű, Bem J. 

u. 23. 

 

Az ellátást biztosításáról – az igényjogosultság előírt vizsgálata után – az intézményvezetője dönt. 

Esetleges elutasításról az intézményvezető írásban értesíti az ellátást igénylőt.  

A nappali ellátást a szolgáltatás igénybe vevő (jogosult) ás a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási 

Intézmény intézményvezetője közötti Megállapodás alapozza meg. A szolgáltatás megkezdése előtt 

írásban értesítjük az ellátottat a fizetendő személyi térítési díjról.  
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A megállapodás tartalmazza a szolgáltatás tényleges tartalmát, a szolgáltatás igénybe vevő jogait 

illetve kötelezettségeit, valamint a szolgáltató vállalásai.  

 

Úgy gondoljuk, hogy az idős emberek bizalmatlansága, információ hiánya sok esetben akadálya a 

klubtagságnak. Ezért felajánlunk egy-egy próbanapot, hogy lehetősége legyen az idősnek és 

hozzátartozójának is megismerni és belelátni az Idős Klub életébe. Fontos indok az is, hogy az 

idősek nehezen szoknak meg új helyzeteket, új környezetet, új embereket. Ezért vezettük be a 

„Próbanapot”, ez a nap, vagy napok a szolgáltatásnyújtás előtt, lehetőséget biztosítanak arra, hogy 

megismerkedjen az új ellátott a klubtagokkal, a kollégákkal, és a hozzátartozók is biztosak legyenek 

abban, hogy biztos helyen lesz családtagjuk. A demens nappali ellátásnál tapasztalataink alapján, ez 

nélkülözhetetlen, hiszen nem tudjuk, hogy a közösség milyen reakciót vált ki a betegből, hogy 

fogadják a klubtagok, mennyi időre van szükség az idősnek a beilleszkedéshez.  

 

V./5. Demens személyek nappali ellátásának további szabályai 

 Az ellátottak állapot-felmérési módszerének bemutatása 

A demens személyek nappali ellátását igénylők esetében a Győri Petz Aladár Megyei Oktatókórház 

Gerontopszichiátriai részlegének osztályos orvosa intézményünkben az igénybevételt megelőzően, 

valamint azt követően évi 1 alkalommal elvégzi a következő teszteket: MMSE-teszt, óra-teszt, 

valamint a módosított Hachinski-féle ischaemiás skála. Az elvégzett vizsgálatok alapján a meglévő 

képességek megőrzésére és fejlesztésére irányuló feladatokat intézményünk terápiás munkatársával 

egyeztetve közösen határozzák meg. Amennyiben intézményünk munkatársa jelentős 

állapotváltozást észlel valamely ellátottunknál, az intézményvezető elvégzi az MMSE-tesztet, 

valamint az óratesztet és ha szükségesnek látja, a további részletesebb vizsgálatok céljából 

szakorvoshoz irányítja az ellátottat.  

Az állapot-felmérések eredményéről, valamint a szükséges fejlesztési feladatok leírásáról, írásos 

dokumentáció készül, a terápiás munkatárs folyamatosan rögzíti a foglalkozások hatását, 

eredményeit. 

 

Az ellátottak meglévő képességeinek megőrzésére és fejlesztésére irányuló program bemutatása 

A demenciával élő személyek foglalkoztatási programjának kialakítása személyközpontú 

szemléletben történik, azaz az ellátás középpontjában az egyénileg meghatározott szükségletek 
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állnak. A foglalkozások célja, hogy elősegítsük az ellátottak meglévő képességeinek stabilizálását és 

lehetséges mértékig való fejlesztését, tehát a hangsúly nem az elvesztett képességeken, hanem a 

még meglévőkön van. Folyamatosan arra törekszünk, hogy az ellátottak állapotuktól függően minél 

teljesebb mértékben és aktívan vehessenek részt szükségleteik kielégítésében. 

Egyéni és csoportos foglalkozások során alkalmazandó módszerek: 

 Emlékezettréning – elsősorban a demencia korai stádiumában alkalmazható, 

memóriakártyák használata, arcok, emberek, helyek felismerése fényképekről, stb. 

 Életrajzmunka – az egyén életének fontos mozzanatait, szokásait, szertartásait 

térképezzük fel. Megtudhatjuk mi volt a hobbija, milyen zenéket, könyveket, 

filmeket kedvel, mit szeret és mit nem szeret. Ezek az információk nagyon jól 

hasznosíthatók a gondozás folyamatában és hozzásegítenek az egyén jobb 

megismeréséhez, viselkedésének megértéséhez, a felmerülő problémák kezeléséhez. 

Amennyiben a demencia enyhe fokát állapították meg az ellátottnál, az 

információkat egyenesen tőle tudjuk elnyerni a beszélgetések során. Középsúlyos és 

súlyos demencia esetén a hozzátartozók bevonásával tudunk informálódni. 

 Validáció – a még meglévő képességekre összpontosítás, ezek stabilizálása, esetleg 

fejlesztése. 

 Mozgás – heti rendszerességgel szervezett gyógytorna foglalkozások, labdajátékok, 

ügyességi játékok, séta gondozói kísérettel, könnyebb kerti munkák elvégzése 

(állapottól függően járda seprés, levél gereblyézés, virág ültetés, gyomlálás, stb), 

táncfoglalkozások. 

 Mindennapos tevékenységek – háztartási tevékenységek (asztal megterítése, 

leszedése, ünnepi sütés-főzésbe bekapcsolódás), könnyebb kerti munkák elvégzése 

(állapottól függően járda seprés, levél gereblyézés, virág ültetés, gyomlálás, stb). 

 Ének foglalkozások – csoportos foglalkozás keretében régi, jól ismert dalok 

felidézése, együtt éneklés a közösséggel. 

 Zene foglalkozás – az egyén számára ismerős, kellemes zene hallgatása pozitív 

hatással van a hangulatára. 

 Kézműves foglalkozások – szintén csoportos foglalkozás keretében az egyéni 

készségeknek, képességeknek és érdeklődésnek megfelelő feladat adása. 

 Kártya- és társasjátékok – mindig olyan játékot válasszunk, ami az egyén 
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érdeklődését, figyelmét leköti, van benne számára kihívás, ugyanakkor sikerélményt 

is nyújt. 

A személyközpontú gondozás legfontosabb kritériumai: empátia, partnerség, odaforduló figyelem, 

elfogadó attitűd, pozitív légkör, tisztelet, a képessé tevés és a hozzátartozók bevonása. 

Mindezek segítségével biztosítható ellátottjaink számára az önbecsülés, a hasznosság és az emberi 

közösséghez tartozás tudata. 

 

Biztonságos tárgyi környezet bemutatása 

 Az intézmény épülete akadálymentesített, az épületen belül a tárgyakat úgy rendeztük el, 

hogy ne jelentsenek balesetveszélyt; csúszást, elesést okozó tárgyak nincsenek a demens 

személyek által használt terekben. 

 A közösségi helyiség nagy, tágas, és világos, az épülethez nagy telek tartozik, ahol lehetőség 

van a sétára, vagy pihenésre a kerti padokon. 

 A mozgás, mobilitás, szabad levegőre jutás lehetősége kísérettel biztosított. 

 Segítő jelek, piktogramok alkalmazása az eligazodáshoz, irányított mozgáshoz. 

 A többcélú közösségi helyiségben szintén jelek alkalmazásával segítjük a tájékozódást 

(másként rendezzük el a székeket a tornafoglalkozáshoz és másként a kézműves 

foglalkozáshoz). 

 A közösségi helyiségben kifüggesztett hetirend képekkel illusztrálva segíti a programok 

tartalmának megértését. 

 Szintén képek, ábrák segítségével támogatjuk az időbeni tájékozódást (év, évszak, hónap, 

nap). 

 Az intimitás biztosítása érdekében nyugodt belső terek kialakítása. 

 

VI. Család-és gyermekjóléti szolgálat 

VI./1. Ellátandó terület  

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat illetékességi területe Gönyű község közigazgatási területére 

terjed ki.  
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Országosan jellemző kedvezőtlen demográfiai folyamatok ellenére Gönyű település folyamatosan 

növelni tudta népességét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A településen a bevándorlás és az 

elvándorlás száma nagyjából kiegyenlítettnek mondható a vizsgált időszak első négy évében. 2018-

ban azonban lényeges különbséget mutat, közel a duplájára növekedett a településre vándorlók 

száma az elvándorlókéhoz képest. 

A bevándorlás elsődleges oka, a két nagyváros közötti elhelyezkedés nyújtotta közeli 

munkavállalási lehetőség. Az elvándorlások oka részben a külföldi munkavállalás, vagy a magasabb 

iskolai végzettséggel betölthető távolabbi munkalehetőségek vállalása. 

2018-ban a többgyermekes családok bevándorlása elkezdett emelkedni.  

A településen megjelentek az ország keleti részeiből idevándorlók is, akik bár bejelentkeznek a 

településre, általában három hónapnál hosszabb időt nem töltenek itt, mivel a munkaszerződésük 

ennyi időre szól.  

1. táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2014 3049 bázis év 

2015 3036 99,57% 

2016 3038 100,07% 

2017 3045 100,23% 

2018 3080 101,15% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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2. táblázat – Belföldi vándorlások 

Év 

Állandó jellegű 

odavándorlás 

(TS 0601) 

Elvándorlás 

(TS 0600) 
Egyenleg 

Állandó oda-, és 

elvándorlások 

különbségének 

1000 állandó 

lakosra vetített 

száma 

(TS 0602) 

2014 66 68 -2,00 -0,61 

2015 92 85 7,00 2,13 

2016 99 105 -6,00 -1,84 

2017 84 85 -1,00 -0,31 

2018 101 58 43,00 13,11 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

0-14 éves korosztály népességen belüli száma az elmúlt tíz év folyamán csökkenő tendenciát 

mutatott. Ugyanakkor a 65 éven felüli korosztály száma kis mértékben, de szinte folyamatosan 

emelkedett, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy a helyi ellátórendszernek is fel kell készülnie a 

növekvő számú idősek ellátására. A két adat összevetéséből következik, hogy a település öregedési 

indexe enyhén növekvő, a település „enyhén idősödőnek” mondható, az index az országos átlagnak 

megfelelő helyzetet mutat. 

 

A település adatait tekintve egyrészt az idősek, másrészt mind a gyermekek számára elérhető 

szolgáltatások, lehetőségek, mind a gyermekes családok életét megkönnyítő szolgáltatások, 

esélyegyenlőséget, különösen a 14 év alatti gyermeket nevelő nők családi és munkahelyi 

helytállásának összehangolását támogató eszközök megteremtése szempontjából válik fontossá.  

 

VI./2.Az ellátandó célcsoport jellemzői:  

Az Szt. 64. §-a szerinti családsegítést igénybe vehetik a feladatellátásra ellátási szerződést kötött 
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településeken bejelentett állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárságú 

lakosok. Továbbá a letelepedettek és bevándoroltak, illetve a magyar hatóságok által menekültként 

vagy oltalmazottként elismert személyek.  

A Gyvt. 39. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatást úgy kell megszervezni, hogy az kiterjedjen a 

feladatellátásra ellátási szerződést kötött településeken élő valamennyi gyermekre. Azon gyermekek 

esetében, akik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárságú, 

valamint letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező gyermekek. Továbbá a magyar 

hatóságok által menekültként, oltalmazottként, hontalanként elismert 0-18 éves korú gyermek, 

valamint a 18. életévét betöltött válsághelyzetben lévő várandós anyákra szintén vonatkozik az 

ellátási kötelezettség.  

Az ellátási területen a családok anyagi problémái mellett megjelenik a szülői elhanyagolás, a szülők 

deviáns viselkedéséből fakadó életvezetési zavar, nevelési probléma, gyermek-szülő közötti 

konfliktus, illetve a gyermek beilleszkedési és magatartás zavara.  

Az ellátási területen leginkább előforduló problématípusok:  

- anyagi, megélhetési problémák,  

- lakhatással kapcsolatos gondok, 

- gyermekneveléssel összefüggő problémák, 

- beilleszkedési nehézség, magatartászavar, teljesítményzavar,  

- családi konfliktushelyzetek, 

- életvezetési problémák, 

- szülői elhanyagolás, 

- szenvedélybetegségek,  

- gyermeket érintő életvezetési problémák, 

- serdülőkori krízishelyzet, 

- válás, kapcsolattartás szülővel, nagyszülővel, 

- szabálysértési ügyek, 

- magántanulói jogviszony létesítésének véleményezése,  

 

VI./3.A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei, a megvalósítani kívánt programok konkrét 

bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 

A családsegítés célja a Gönyű Község Önkormányzata működési területén élő szociális és mentális 



GÖNYŰI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNY 
 

9071 Gönyű, Bem J. u. 23. 
Tel.: +3620/377-99-87 

Email: info@idosgondozasgonyu.hu 

26 

problémákkal, illetve krízishelyzettel küzdő személyek, családok életvezetési képességének 

megőrzése, a helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének 

elősegítése. 

A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény a szociálisan rászorultak részére személyes 

gondoskodást nyújtó ellátást biztosít, családsegítés, és gyermekjóléti szolgáltatást formájában. 

A családsegítés nyitott, sokféle probléma észlelésére és fogadására alkalmas, az életciklusok mentén 

is széles sávban képes feltárni a nem csak kor-specifikus szükségleteket. A családsegítő munka 

célja, hogy a saját lakókörnyezetükben élő egyéneket, családokat a szociális munka eszköztárával 

segítése, annak érdekében, hogy önálló, önrendelkező életvitelt folytassanak, érdekeiket képviselni 

és érvényesíteni tudják, valamint társadalmi beilleszkedésük megvalósuljon. 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás célja a jelzőrendszer koordinálása és működtetése, a professzionális 

szociális munka módszereinek alkalmazásával, annak érdekében, hogy a gyermek lakóhelyén, 

illetve tartózkodási helyén részesüljön olyan támogatásban, amely segíti a problémák megoldását és 

hozzájárul a gyermek és családja jólétéhez. 

A szolgáltatás az észlelt probléma súlyához, a család helyzetéhez, szükségleteihez igazodik, a 

gyermek mindenekfelett álló érdekének figyelembevételével. A gyermekjóléti feladatok 

megvalósulását a komplex családgondozás, a családlátogatások, a felvilágosítások, 

információnyújtás, a tanácsadás, családkonzultációs lehetőségek, segítő beszélgetések, kérelmek, 

beadványok segítése, adományok közvetítése, szabadidős csoportok, és programok szervezése, 

felek közötti mediáció szolgálja. 

A gyermekvédelmi munka, amennyiben a veszélyeztetettség helyi szinten a családsegítés 

eszközeivel nem oldható meg úgy esetmenedzseri szakaszba kerül. 

 

A szolgálat feladata a családok, egyének segítése az önálló életvitelükben és a társadalomban való 

boldogulásukban. Fontos a problémamegoldó és konfliktuskezelő képességük fejlesztése, a 

társadalmi normák és értékek közvetítése. Mindez, az emberekben rejlő pozitív tulajdonságok és 

képességek leghatékonyabb „felhasználását” eredményezheti, amely a családsegítői munka egyik 

legkézzelfoghatóbb eredménye. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a 
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veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve 

a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése. 

 

A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény alapelve, hogy a szociális és gyermekjóléti 

alapellátás részeként, a személyes gondoskodást nyújtó intézmények körében szociális és mentális 

ellátást nyújt az arra rászorulóknak. A legfontosabb feladata a lakosság testi és lelki egészségének 

megóvása és fenntartása; szerepvállalás a szociális biztonság megteremtésében. 

 

Az intézményben folyó munka alapja, minden ember értékének és méltóságának elismerése, 

származásra, társadalmi helyzetre, nemre, korra, meggyőződésre vagy a társadalmi hozzájárulás 

mértékére való tekintet nélkül. 

 

VI/4. A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 

Család- és gyermekjóléti alapszolgáltatást lát el. „Szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve 

egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez 

vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség 

megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.” 1 

 

A komlpex segítségnyújtás magában foglalja az igénybe vevő ügyeinek intézésében a szükséges 

mértékű segítségnyújtást, tájékoztatást, információszolgáltatást, életvezetési és egyéb tanácsadást, 

jogi és pszichológiai segítségnyújtást, családsegítést egyéni és csoportos problémakezelést. 

 

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert 

működtet a szolgálat. A családsegítés szakmai munkáját segítő jelzőrendszer és a gyermekek 

veszélyeztetettségét észlelő jelzőrendszer együttesen kerül megszervezésre.  

A jelzés alapján a szolgálat feltérképezi a településen szociális és mentálhigiénés problémákkal 

küzdő családokat, személyeket és felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés tartalmáról, céljáról.  

 

Szakmai tevékenységek:  

                                                 
1 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 64§ (1) bekezdés.1 
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 szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás  

 anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, szociális 

szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése  

 szociális segítőmunka a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldásának 

elősegítésére  

 közösségfejlesztő programok szervezése  

 egyéni és csoportos készségfejlesztés  

 tanácsadás nyújtása a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel 

és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, 

szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők illetve egyéb 

szociálisan rászorult egyének, családtagjaik részére.  

 kríziskezelés, illetve nehéz élethelyzetben élőket segítő szolgáltatások nyújtása  

 a nagy létszámú intézmények átalakítását követően támogatott lakhatást igénybe vevők után 

 tájékoztatást nyújt a gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését segítő támogatásokról segíti az 

azokhoz való hozzájutást  

 tanácsadást szervez a családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés 

és káros szenvedélyek megelőzésére, illetve segíti az ezekhez való hozzájutást  

 válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 

valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a 

családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,  

 szabadidős programok szervezése,  

 hivatalos ügyek intézésének segítése.  

 a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében észlelő és jelző rendszert 

működtet, együttműködik a jelzőrendszer tagjaival, tevékenységüket összehangolja  

 feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat, ezekre megoldási javaslatokat készít  

 tájékoztatást nyújt az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve a 

gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás szándékával történő elhelyezés lehetőségéről  

 

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása során nyújtott szolgáltatási elemek:  

Észlelő és jelzőrendszer működtetése:  

 A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás a veszélyeztetettség és a krízis helyzet feltárása 
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érdekében szorosan együttműködik az észlelő és jelzőrendszer tagjaival, segíti azok 

munkáját.  

 figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, 

szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, 

gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét.  

 folyamatos kapcsolatot tart a jelzőrendszeri tagokkal  

 a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban - krízishelyzet esetén 

utólagosan - történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az 

arról való tájékoztatásra. Az írásban történő jelzés megtételéhez biztosítja a protokoll által 

előírt adattartalommal az általános jelzőlapot, illetve a zárt adatkezelés esetén használandó 

jelzőlapot.  

 tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő 

személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,  

 fogadja a beérkezett jelzéseket, és az érintett személyek, családok számára a 

szolgáltatásokról tájékoztatást ad,  

 a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család 

szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, 

illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében  

 veszélyeztetettség esetén kitölti a gyermekvédelmi nyilvántartás vonatkozó adatlapjait,  

 az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye ismert, és 

ezzel nem sérti meg a zárt adatkezelés kötelezettségét,  

 a beérkezett jelzésekről a jelzőrendszeri felelős heti rendszerességgel jelentést készít a járási 

család- és gyermekjóléti központ felé 

 a jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést 

szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít  

 egy gyermek, egyén vagy család ügyében, az esetmenedzser, esettől függően a járási 

jelzőrendszeri tanácsadó részvételével, lehetőség szerint az érintetteket és a velük foglalkozó 

szakembereket is bevonva esetkonferenciát szervez  

 a hatékony együttműködés, a felmerülő általános veszélyeztető tényezők felismerése és a 

közös szemlélet kialakítása érdekében a szolgálat évente legkevesebb 6 szakmaközi 

megbeszélést tart előre meghatározott témában, a jelzőrendszer tagjai részére 
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 éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít 

 kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos 

kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal 

 ha a család- és gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszer működtetése körében a család- és 

gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó vagy szakmai támogatását igénylő esetről 

szerez tudomást, haladéktalanul megkeresi a család- és gyermekjóléti központot 

 a szolgálat a gyermek bántalmazásáról, elhanyagolásáról kapott jelzést zártan kezeli az erre 

irányuló külön kérés nélkül is 

 az észlelő és jelzőrendszer működtetéséhez kapcsolódó feladatokat, illetve azok 

koordinálását végzi 

 tájékoztatásnyújtás, segítségnyújtás szolgáltatásokhoz, támogatásokhoz való hozzájutáshoz 

 szociális és egyéb információs adatokat gyűjt és azokról tájékoztatja a szülőt, illetve - ha azt 

a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő tudomása nélkül is, 

fejlettségétől függően - az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket mindazon jogokról, 

támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki 

egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára 

szükséges védelem biztosításának elősegítésével 

 folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető 

körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család, szolgáltatások és ellátások iránti 

szükségleteit, segíti azokhoz való hozzájutását  

 az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a 

szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését végzi – széleskörű információk 

biztosításával, a kapcsolat felvételben és az ügyintézésben történő segítségnyújtással  

 más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében 

együttműködik a szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében  

 segíti a hozzájutást a családtervezési, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros 

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadáshoz, speciális szolgáltatásokhoz 

 tájékoztatást nyújt az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról és az abban 

történő elhelyezés lehetőségeiről 

 segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők hivatali ügyeinek hatékony intézéséhez 

 tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről 
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 figyelemmel kíséri a válsághelyzetben lévő várandós anyát, tájékoztatja az őt, illetve a 

magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról, szükség esetén a családok 

átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban. Segíti a 

gyermeket/családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutáshoz, az átmeneti gondozást 

szükségessé tevő okok megszüntetésében, elősegíti a gyermek mielőbbi hazakerülését 

 tájékoztatja a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő 

várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a 

nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást 

elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok 

tevékenységéről és elérhetőségéről 

 tájékoztatja az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás utánkövetése körében igénybe vehető 

szolgáltatásról, és segíti az utánkövetést végző szervezet felkeresését 

 segíti az intézmény a pszichológiai tanácsadásához történő hozzájutást és a család- és 

gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásaihoz történő hozzájutást. 

 

Szociális segítő munka biztosítása  

 a családgondozás során a családsegítő segíti az igénybe vevőt szükségleteinek kielégítése, 

problémájának megoldása, céljai elérése érdekében  

 segíti az igénybevevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a 

családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében  

 számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, 

és azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák 

megelőzésébe 

 koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, 

szolgáltatásban dolgozók együttműködését az aktuális probléma megoldása érdekében 

 a probléma megoldásában érintett összes szakember és a család- és gyermekjóléti központ 

bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat 

együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést szervez  

 a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő 

személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével 

esetkonferenciát szervez 
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 közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében, segíti a 

támogatásokhoz, ellátásokhoz, a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz 

való hozzájutásban  

 segíti a gyermeket, illetve családját az átmenetgondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti 

gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi 

hazakerülését  

 családi konfliktusok megoldását elősegíti, különösen válás, gyermekelhelyezés és 

kapcsolattartás esetén 

 a szükségletek mértékétől függően kezdeményezi egyéb gyermekjóléti alapellátások 

igénybevételét, szociális alapszolgáltatások, egészségügyi, vagy pedagógiai szakszolgálatok 

igénybevételét 

 szociális, életvezetési, mentálhigiénés és pszichológiai tanácsadást biztosít 

 tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a 

pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult 

személyek és családtagjaik részére tanácsadást nyújt, illetve szolgáltatásokat közvetít  

 kríziskezelést nyújt, nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat biztosít, 

közvetít 

 a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) 

közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés 

eredményességét 

 a szociális segítőmunka során valamennyi család esetében éves szinten legalább havi három 

személyes találkozást kell megszervezni és dokumentálni. 

 

VI./5.A feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formái, köre, 

rendszeressége. A gondozási feladatok jellege, tartalma, módja 

A szociális segítő munka során a családsegítő, a családban jelentkező működési zavarok, illetve 

konfliktusok megoldásának elősegítése céljából - a folyamat során a szociális munka eszközeit 

felhasználva mobilizálja a család, illetve az egyén belső erőforrásait, javítja a kliens, probléma 

megoldó stratégiáit és segíti a külső erőforrások hatékony bevonását a probléma megszüntetése 
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érdekében. A családgondozás az igénylő saját lakókörnyezetében történő látogatások és a 

szolgálatnál történő találkozások során alkalmazott segítő beszélgetés, és a szociálismunka 

különböző munkaformái, útján valósul meg.  

 

Az intézményben a családsegítő professzionális szociális munkát végez, a szociális munka 

módszertanával és eszköztárával fejtve ki a szakmai tevékenységét.  
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A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás során alkalmazott módszer a probléma jellegétől 

függően:  

- szociális esetmunka egyénekkel és családokkal,  

- szociális csoportmunka,  

- közösségi szociális munka, közösségfejlesztés.  

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat egyéb feladatai:  

 a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi 

nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít 

 az önkormányzat szociális rendelete alapján, felkérés esetén környezettanulmányt végez  

 a gyámhivatal felkérésére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 

eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 47/A. § (6) 

bekezdése alapján tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, 

körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről 

 a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése 

céljából olyan szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy 

az azokon való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget 

okozna 

 kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális 

intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél az ilyen pont szerinti 

programok megszervezését 

 A család-és gyermekjóléti szolgálat az ellátási területén - felkérésre- közreműködik a 

kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében 

természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában.  

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat településünkön szervezett egyéb szolgáltatásai, programjai:  

 Rendszeres és folyamatos pszichológiai megsegítést biztosít a hozzá fordulógyermekek 

és családjuk részére. Heti 1 alkalommal, nyolc órában.  

 Adományok gyűjtése és továbbítása a rászorulók számára. Gyermek és felnőtt ruhák 

folyamatos gyűjtése. Ruhaosztás, illetve ruhabörzék szervezése. Nagyobb 
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berendezési tárgyak közvetítése. 

 Élelmiszer adományok közvetítése.  

 Pszichológiai tanácsadás: rendszeres és folyamatos pszichológiai megsegítést biztosít 

a hozzá forduló gyermekek és családjuk részére. Az intézményt felkeresők részére a 

szolgáltatás folyamatosan biztosított a meghatározott napokon.  

Feladatellátás rendszeressége: előjegyzés alapján. 

 

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás során alkalmazott eljárások:  

Észlelő és jelző rendszer működésében alkalmazott eljárás:  

 új eset jelzésekor felkeresi a családot, és tájékoztatást ad a családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatásról. Amennyiben a veszélyeztetettség magas foka miatt hatósági intézkedés 

szükségességét látja, haladéktalanul kezdeményezi a szükséges intézkedés megtételét a 

járási család- és gyermekjóléti központnál  

 megszervezi és összehívja az esetkonferenciát, esetmegbeszélőt, a szakmaközi 

megbeszéléseket és a tanácskozást.  

 éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít  

 gondoskodik a lakosság tájékoztatásáról az észlelő és jelző rendszerről  

 a beérkezett jelzésekről, a megtett intézkedésekről heti rendszerességgel jelentést készít a 

járási család- és gyermekjóléti központnak  

 

Esetkonferencia összehívása során alkalmazott eljárás: 

Esetkonferencia egy gyermek, egyén vagy család ügyében kerül összehívásra. Az esetkonferenciára 

meg kell hívni:  

 az érintetteket- beleértve az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket  

 a velük foglalkozó szakembereket  

 a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadót  

 

Esetmegbeszélés összehívása során alkalmazott eljárás: 

Az esetmegbeszélésre meg kell hívni: 

 a megelőző pártfogó felügyelőt, ha olyan gyermek ügyét tárgyalják, aki megelőző pártfogás 

alatt áll,  



GÖNYŰI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNY 
 

9071 Gönyű, Bem J. u. 23. 
Tel.: +3620/377-99-87 

Email: info@idosgondozasgonyu.hu 

36 

 a pártfogó felügyelői szolgálatot, ha olyan gyermek ügye kerül tárgyalásra, aki fiatalkorúak 

pártfogó felügyelete alatt áll, vagy ha a gyermek kockázatértékelése alapján a gyermek 

bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettsége legalább közepes fokú  

 a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó más személyeket, illetve intézmények 

képviselőit indokolt esetben, ha a részvételük a gyermekkel kapcsolatos probléma 

megoldásához szükséges  

 az esetmegbeszélés témájától, céljától függően a család- és gyermekjóléti központ 

esetmenedzserét vagy a járási jelzőrendszeri tanácsadót  

 

A szolgálat az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatást nyújt a család- és gyermekjóléti szolgáltatás 

elemeiről, azok tartalmáról, feltételeiről, az intézmény által vezetett, az igénybe vevőre vonatkozó 

nyilvántartásokról és a panaszjog gyakorlásának módjáról.  

 

Együttműködési megállapodás:  

Amennyiben a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le a 

szolgáltatást igénybe vevő nagykorú személlyel együttműködési megállapodást kell kötni, a 

cselekvőképességében a gyermekjóléti, szociális ellátások igénybevételével összefüggő 

jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy esetén a gondnoka 

hozzájárulásával kell az együttműködést megkötni.  

Az együttműködési megállapodás egy évre köthető, ezt követően annak indokoltságát felül kell 

vizsgálni, kivéve a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés esetén.  

Az együttműködés tartalmazza:  

 az igénybe vevő és törvényes képviselője nevét elérhetőségét  

 az esetkezelést végző családsegítő nevét, elérhetőségét  

 az együttműködés módját és a találkozások rendszerességét. 

 

Az eset lezárásra kerül, ha a probléma megszűnt és más probléma nem indokolja a családgondozást, 

illetve, ha a kliens nem igényli az együttműködést.  

 

Esetnapló:  

Amennyiben a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás az első interjú kapcsán tett intézkedéssel 
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nem zárható le a szolgáltatást igénybe vevővel, illetve a törvényes képviselővel együttműködési 

megállapodást kell kötni és az esetnaplóban foglaltak szerint kell a családgondozást biztosítani.  

 Az esetnapló „A” részét és „B” részének 1 és 2, pontját az együttműködés megkötését 

követő 15 napon belül kell elkészíteni. 

 Az esetnaplóban megfogalmazott cselekvési tervet fél évente felül kell vizsgálni, és indokolt 

esetben módosítani kell.  

 Gyermek veszélyeztetettségének felmerülése esetén az Esetnapló betétlap is kitöltendő. 

 Amennyiben a gyermek veszélyeztetettsége olyan mértékű, hogy hatósági intézkedésre tesz 

javaslatot a szolgálat a Gyermekeink védelmében elnevezésű adatlapokkal együtt az 

Esetnapló betétlapját is a család- és gyermekjóléti központ fele kell továbbítani. 

 

A szociális esetmunkát végző szakembert esetfelelősnek kell kijelölni. Az esetfelelős figyelemmel 

kíséri, hogy a családsegítést igénybe vevő személy problémája kezeléséhez igénybe veszi –e az 

elérhető szolgáltatásokat.  

 

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai és személyi feltételeit a 15/1998. (IV.30.) NM 

rendelet határozza meg. 

.  

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat minden szolgáltatása térítésmentesen vehető igénybe. 

 

VI./6. Az ellátás igénybevételének módja 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátásainak igénybevétele történhet önkéntesen, az ellátást 

igénylő kérésére, illetve észlelő- és jelzőrendszer jelzése alapján. 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás a családgondozó és az igénybe vevő személy 

munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül 

rögzítésre. A megállapodás tartalmazza az igénybe vevő személy problémáit, az elérendő cél 

érdekében megvalósítandó feladatokat, az igénybe vehető szolgáltatásokat, az együttműködés 

módját, a találkozások rendszerességét, a segítő folyamat eredményét és a lezárás várható 

időpontját. 

Az ellátást igénylőkről a Szt. 20. §. (2) bekezdés és a Gyvt. 139. §-ban foglaltak szerinti 
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nyilvántartást szükséges vezetni2.   

Az ellátás megszűnik, amikor 

• esetmunka lezárul (a probléma megoldásával),  

• az igénybe vevő nem kéri tovább a szolgáltatást,  

• az ellátást más személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátási formában lehet/kell 

biztosítani,  

• az igénybe vevő elhalálozik. 

                                                 
2 20. §107 (1) A szolgáltató, intézmény vezetője a szolgáltatásra vonatkozó igényt - az (5) bekezdésben foglalt szolgáltatások kivételével - 

érkezésének napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás vezetésének célja az e törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: 
a) a kérelmező természetes személyazonosító adatai, 
b) a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe, 
c) a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára 

vonatkozó adat, 
d) a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat, 
e)108 a kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett hozzátartozója neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és 

tartózkodási helye vagy értesítési címe, 
f) a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja, 
g) soron kívüli ellátásra vonatkozó igény és 
h)109 az előgondozás lefolytatásának időpontja, ha annak elvégzése kötelező. 
(3) Ha a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szolgáltató, intézmény vezetője kapacitás, illetve férőhely hiányában a szolgáltatásra 

vonatkozó igényt nem teljesíti, a nyilvántartott igények teljesítésének indokoltságát évente vizsgálni kell. 
(4) A szolgáltató, intézmény vezetője a szolgáltatás megkezdésekor a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásban rögzített adatokat kiegészíti az 

alábbi adatokkal: 
a) az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jele, 
b) az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka, 
c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a 

rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok, 
d) bentlakásos ellátás esetén a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó döntés, a férőhely elfoglalásának időpontja, közgyógyellátásban részesül-

e. 
(5) Nem kell vezetni 
a) a (2) és (4) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartást családsegítés esetében, amennyiben a külön jogszabályban meghatározott szakmai 

tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható, továbbá falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, 
szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, utcai szociális munka esetén, 

b) családsegítés esetén a (2) bekezdés g) pontja szerinti adatokat, 
c)110 
(6) Nappali melegedő, éjjeli menedékhely esetén kizárólag a (2) bekezdés a) pontja és a (4) bekezdés a) pontja szerinti adatokat kell 

nyilvántartásba venni. 
(7)111 Nappali melegedő, éjjeli menedékhely, családsegítés és a 3. § (4a) bekezdésének hatálya alá tartozó személyek átmeneti szállása esetén, 

amennyiben az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik, ennek tényét kell a nyilvántartásban 
rögzíteni. 

(8) A (2) és (4) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartás a változások nyomon követhetőségét biztosító elektronikus úton is vezethető. 
(9) A (2) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartásból törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény a teljesítését megelőzően 

megszűnik. 
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VII. Intézményen belül és más intézményekkel történő együttműködés módja 

1. Az együttműködéssel érintett szervek 

 

Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási 

Intézmény 

EGÉSZSÉGÜGYI 

SZOLGÁLTATÓK 

 Védőnői 
Szolgálat 

 Háziorvosok, 
Házi 
Gyermekorvosok 

 Szakorvosok, 
 Otthonápolási 

szolgálat 
 Járóbeteg 

szakellátás, 
 kórházak 
 

GÖNYŰ KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA ÉS 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI 
ALAPSZOLGÁLTATÁST 
NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK 
Család- és 
Gyermekjóléti Központ 
Győr szakmai egységei 
A térség más 
alapellátást nyújtó 
intézményei (EESZI) 
 
SZAKOSÍTOTT 
ELLÁTÁSOKAT NYÚJTÓ 
INTÉZMÉNYEK 

 Idősek otthonai 
 Szociális 

bentlakásos 
intézmények 

 

 

KÖZNEVE

LÉSI 

INTÉZMÉ

NYEK 

Ellátottjogi Képviselő  

Gyermekjogi Képviselő 

HATÓSÁGOK, 

SZAKHATÓSÁGOK 

Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal   

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

Járási Hivatal Gyámügyi Osztály 

SZOCIÁLIS ÉS 

GYERMEKVÉDELMI 

FŐIGAZGATÓSÁG – Módszertani 

Főigazgatóság 

CIVIL 

SZERVEZETEK 

HELYI 

LAKÓKÖZÖSSÉGEK 

EGYHÁZ/AK 

RENDŐRSÉG 

BÍRÓSÁG 

ÜGYÉSZSÉG 

MUNKAÜGYI 

HATÓSÁG 

ÁLDOZATSEGÍTÉS ÉS 

KÁRENYHÍTÉS 

FELADATAIT ELLÁTÓ 

SZERVEZETEK 

PÁRTFOGÓ 

FELÜGYELŐI 

SZOLGÁLAT 

MENEKÜLTEKET BEFOGADÓ 

ÁLLOMÁS, MENEKÜLTEK 

ÁTMENETI SZÁLLÁSA 
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A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény településen élő lakosok komplex ellátásának 

érdekében kiterjedt kapcsolathálóval rendelkezik.  

 

Étkeztetés 

Az étkeztetés biztosítása érdekében az intézmény kiemelten együttműködik 

• az étkezést biztosító szolgáltatóval, 

• az egészségügyi intézményekkel, továbbá 

• az önkormányzattal. 

Az egészségügyi intézmények a jogszabályban és a helyi rendeletben meghatározott esetekben, 

javaslataikkal hozzájárulnak a jogosultság megállapításához. A javaslat, írásban a kérelmező vagy 

az intézmény kérésére kerül kiadásra. 

Az önkormányzat, a helyi szociális rendeletében meghatározza az étkeztetés tekintetében 

szociálisan rászorultak körét. 

A fentieken túl, a szolgáltatás együttműködik: 

• más szociális alap és szakellátást nyújtó intézményekkel, (pl.: család- és 

gyermekjóléti szolgálat, bentlakásos int., más nappali ellátást nyújtó intézmény, stb.) 

• oktatási és foglalkoztatási intézményekkel, (iskola, helyi vállalatok, munkaügyi kp.) 

• fogyatékos személyeket, időseket segítő szervezetekkel (Vöröskereszt, Máltai 

Szeretetszolgálat), önkéntesekkel. 

• a községben működő civil szervezetekkel, alapítványokkal, és az egyházi jogi 

személyek (különösen Nyugdíjas Klub, Helyi Vöröskereszt Egyesülete, Gönyűi 

Polgárőr Egyesület) 

• az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel, mint a megye legnagyobb 

szak- és alapellátást biztosító intézményével, 

• ellátottjogi képviselővel. 

Az együttműködés ezekben, az esetekben elsődlegesen az információszerzésre, illetve a szervezetek 

általi segítségnyújtásra terjed ki, ami írásban vagy személyes kapcsolat útján valósul meg. 
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Házi segítségnyújtás 

A házi segítségnyújtás biztosítása során a szolgálat kiemelten együttműködik 

• a házi orvosi szolgálattal, 

aki a szolgáltatás igénylésekor, jogszabály által előírt formanyomtatványon, orvosi igazolással 

igazolja a kérelmező egészségi állapotát, illetve 2015.12.03-tól részt vesz a gondozási szükséglet 

felmérésében az értékelő adatlap kitöltésében, a megjelölt orvosi szakkérdésekben. 

A szolgálat a házi orvosi szolgálat mellett együttműködik 

• egyéb egészségügyi intézményekkel, 

• az otthonápolást biztosító egészségügyi ellátóval, 

• kórházakkal, szakrendelőkkel, 

• hospice szolgálattal, 

• rehabilitációs intézményekkel, 

• gyógytornásszal, 

• más szociális alap és szakosított intézményekkel (pl.: család- és gyermekjóléti szolgálat, 

bentlakásos szociális intézmény, más nappali ellátást nyújtó intézmények), 

• fogyatékosokat, időseket segítő szervezetekkel (Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat), 

• helyi egyházakkal, alapítványokkal, önkéntes segítőkkel, 

• önkormányzattal, 

• az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel, mint a megye legnagyobb szak- és 

alapellátást biztosító intézményével, 

• a községben működő civil szervezetekkel, alapítványokkal, és az egyházi jogi személyek 

(különösen Nyugdíjas Klub, Helyi Vöröskereszt Egyesülete, Gönyűi Polgárőr Egyesület), 

• ellátottjogi képviselővel. 

 

Az együttműködést minden esetben a kölcsönös információnyújtás jellemzi, ami írásban és 

személyes kapcsolat útján valósul meg, valamint a szervezetek általi segítségnyújtás közvetítésével. 

 

Idősek és demens személyek nappali ellátás – Idősek klubja 

Az együttműködés során az intézmény kiemelten a 

• házi orvosi szolgálattal működik együtt, 
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aki, a szolgáltatás igénylésekor, jogszabály által előírt formanyomtatványon, orvosi igazolással 

igazolja a kérelmező egészségi állapotát. 

A klubban folyó hatékony munkavégzés érdekében az együttműködés, információkérés és 

információnyújtás formájában valósul meg, a 

• különböző egészségügyi (szakrendelő, kórház, rehabilitációs intézet stb.) 

• szociális alap és szakellátást nyújtó intézményekkel, (pl.: család- és gyermekjóléti szolgálat, 

bentlakásos szociális intézmény, más nappali ellátást nyújtó intézmények) 

• önkormányzattal, 

• más önkormányzati intézményekkel (oktatási intézmények, bölcsöde, óvoda), 

• civil szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal, önkéntesekkel,  

• Demens személyek nappali ellátása keretében a Győri Petz Aladár Megyei Oktatókórház 

Gerontopszichiátriai részlegével, valamint a Gerontológiai, pszichoterápiás szakrendelővel 

• az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel, mint a megye legnagyobb szak- és 

alapellátást biztosító intézményével, 

• a községben működő civil szervezetekkel, alapítványokkal, és az egyházi jogi személyek 

(különösen Nyugdíjas Klub, Vöröskereszt Helyi Alapszervezete, Gönyűi Polgárőr 

Egyesület) 

• ellátottjogi képviselővel. 

Az együttműködést minden esetben a kölcsönös információnyújtás jellemzi, ami írásban és 

személyes kapcsolat útján valósul meg, valamint a szervezetek általi segítségnyújtás közvetítésével. 

 

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

A család- és gyermekjóléti szolgálat a gyermekek veszélyeztetettséget, illetve a személy, a család 

krízishelyzetét észlelő jelzőrendszer, hatékony működése érdekében személyes kapcsolatot tart a 

jelzésre kötelezett szervezetekkel: 

• az önkormányzattal, jegyzővel, járási hivatallal,  

• az egészségügyi szolgáltatást nyújtókkal, (különösen a védőnői szolgálattal, a háziorvossal, 

a házi gyermekorvossal), 

• köznevelési intézményekkel, 

• személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatókkal, 

• rendőrséggel, ügyészséggel, bírósággal, 
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• pártfogó felügyelői szolgálattal, 

• áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezetekkel, a jogi segítségnyújtó 

szolgálattal, 

• a menekülteket befogadó állomással, a menekültek átmeneti szállásával, 

• a munkaügyi hatósággal, 

• javítóintézettel, 

• gyermekjogi képviselővel, 

• vallási közösségekkel, civil szervezetekkel (egyesületekkel, alapítványokkal), társadalmi 

szervezetekkel. 

A család és gyermekjóléti szolgálat a jelzésre kötelezett szervezeteken túl együttműködik, 

kapcsolatot tart:  

• a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos 

kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal  

• az önkéntes segítőkkel, veszélyeztetettséget, krízishelyzetet észlelő magánszemélyekkel is. 

 

A jelzőrendszer feladata, hogy a meghatározott alapelvek szerint jelzéssel éljen krízishelyzet, illetve 

veszélyeztető tényező tudomására jutása esetén. A jelzésre kötelezett szervezetektől a jelzést az 

intézményünk írásban fogadja, krízishelyzet esetén utólagosan. Az írásban történő jelzés 

megtételéhez a protokoll által előírt adattartalommal szolgálatunk által szerkesztett jelzőlap áll 

rendelkezésre (általános jelzőlap, illetve zárt adatkezelés esetén használandó jelzőlap). Az 

intézkedések tényéről, a szolgálat tájékoztatja a jelzéstevőt, feltéve, ha annak személye ismert, és 

ezzel nem sérti meg a zárt adatkezelési kötelezettségét. A jelzőrendszeri tagokkal történő 

együttműködés, a jelzésekről szóló szakmai protokollban foglaltak szerint történik. 

A hatékony együttműködés, a felmerülő általános veszélyeztető tényezők felismerése és a közös 

szemlélet kialakítása érdekében a szolgálat évente legkevesebb 6 szakmaközi megbeszélést tart 

előre meghatározott témában, a jelzőrendszer tagjai részére. 

Évente egy alkalommal pedig szakmai tanácskozást szervez, ahol a településen felmerülő 

problémák több szempontú feldolgozása történik, ami az alapját adja az éves jelzőrendszeri 

intézkedési tervnek. 

A szolgálat, a jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében 

esetmegbeszélést szervez. 
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A segítő folyamat hatékonyságának növelése érdekében egy esettel kapcsolatosan szükség szerint 

esetkonferenciák szervezésére kerül sor, az erre vonatkozó szakmai protokollok szerint, az érintett 

jelzőrendszeri tagok, valamint a járási jelzőrendszeri tanácsadó/esetmenedzser részvételével. 

A szakemberek között történő együttműködés, esetkonzultáció formájában is történhet 

információcsere, tájékoztatás érdekében, 

A szolgálat az egyéni esetkezelés során az érintett jelzőrendszeri tagoktól írásos véleményt is 

kérhet. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat a szolgáltatást igénybe vevők és a hatékony munkavégzés 

érdekében együttműködik a járási család- és gyermekjóléti központtal is. 

 

Az együttműködés, a veszélyeztetettséget észlelő rendszer működtetésén túl, a fenti szervekkel, 

szolgáltatókkal, a kölcsönös információcserére és a szervezetek általi segítségnyújtás közvetítésére 

is kiterjed. 

Intézményen belül a család-és gyermekjóléti szolgálat szorosan együttműködik az intézmény többi 

szakmai egységével.  

VIII. A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény szolgáltatásairól szóló tájékoztatás 

módja, valamint az intézmény és az igénybevevők közötti kapcsolattartás módjai 

A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény szolgáltatásairól a lakosság internetes web-oldal, a 

helyi sajtó, a frekventált helyekre (orvosi rendelő, gyógyszertár, polgármesteri hivatal, 

buszmegállók) kihelyezett tájékoztatók, szórólapok, valamint az intézmény munkatársai és az 

intézménnyel való együttműködésben érintett szervek és személyek által kap tájékoztatást. 

Az intézmény és az ellátást igénybe vevők közötti kapcsolattartás történhet közvetlen és közvetett 

módon. 

A közvetett kapcsolattartás esetei: Az ellátott a települési önkormányzaton vagy más szervezeten, 

illetve személyen keresztül jelzi észrevételét, igényét az ellátásra vonatkozóan. 

Közvetlen kapcsolattartás esetén az igénybe vevő közvetlenül az ellátást nyújtó személlyel lép 

kapcsolatba, és bízza rá adott igénye intézését. 
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Ügyfélfogadási rend 

Étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek és demens személyek nappali ellátása esetén:  

 Az intézmény nyitvatartása 7.30 órától 15.30 óráig.  

 Az intézmény ügyfélfogadási ideje: munkanapokon: 8-15 óráig  

 A nyitvatartás módosítását az ellátottak jogos igénye és az intézményvezető javaslata 

alapján a fenntartó engedélyezi.  

 Az intézmény 5 napos munkarendben működik, munkanapokon. 

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat esetén:  

 A nyitvatartás módosítását az ellátottak jogos igénye és az intézményvezető javaslata 

alapján a fenntartó engedélyezi.  

 Az intézmény 5 napos munkarendben működik, munkanapokon. 

 Az intézmény nyitvatartása: 

 hétfő: 8 órától -17 óráig 

 kedd: 8 órától - 16 óráig 

 szerda: 8 órától - 16 óráig 

 csütörtök: 8 órától - 16 óráig 

 péntek: 8 órától -15 óráig 

 Az intézmény ügyfélfogadási ideje: 

 hétfő: 13órától-17 óráig 

 kedd: 8 órától-11 óráig és 14 órától 15 óráig 

 szerda: 8 órától-11 óráig és 14 órától 15 óráig  

 csütörtök: 13 órától -16 óráig 

 péntek: - 

A szolgálat a krízis helyzetbe került klienseket, illetve az azonnali segítségnyújtásra 

szorulókat az ügyfélfogadási időn kívül is fogadja. 

 

Az intézményvezető ügyfélfogadási ideje: munkanapokon 8.00-15.00 óra között. 
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IX. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 

Az ellátottak jogai: 

Étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali ellátása 

A szolgáltatások igénybe vevőinek joguk van szociális helyzetükre, egészségi és mentális 

állapotukra tekintettel az intézmény által biztosított egyéni szükségleteken alapuló teljes körű 

ellátásra. 

Az ellátás biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód mindenki 

számára biztosított. 

Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényi, ill. a végrehajtási rendeletekben előírt 

esetekben lehet vizsgálni. 

Az intézmény az általa biztosított szolgáltatásokat olyan módon végzi, hogy figyelemmel van az 

ellátást igénybe vevőket megillető alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartására, különös 

figyelemmel az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogra. 

A szolgálattal kapcsolatba kerülő személynek/törvényes képviselőjének joga van tájékoztatást kapni 

az ellátás tartalmáról, feltételeiről, a róla vezetett nyilvántartásokról, az intézmény házirendjéről a 

panaszjog gyakorlásának módjáról és az ellátott jogi képviselő elérhetőségéről. 

Az intézményvezető évente tájékoztatót készít az intézmény gazdálkodásáról, amit kifüggeszt az 

intézmény faliújságján, illetve szükség esetén szóban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt. 

 

Adatvédelem: Az ellátásban részesülőt megilleti a személyes adatainak védelme és a magánéletével 

kapcsolatos titokvédelem. Az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férhetnek 

hozzá. 

 

Az intézmény által vezetett a Sztv. szerinti nyilvántartásban szereplő, az intézmény vezetőjétől 

kérheti a saját személyére vonatkozó adatok tekintetében, a betekintési, a helyesbítési vagy törlési 

jogának érvényesítése mellett a jogai gyakorlásához szükséges adatok közlését. 

Az intézmény által vezetett nyilvántartásba az érintetteken túl csak az Sztv. 19§ (1) meghatározott 

az adatigénylésre jogosult szervek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló 

szervek számára biztosítható a betekintési jog. 



GÖNYŰI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNY 
 

9071 Gönyű, Bem J. u. 23. 
Tel.: +3620/377-99-87 

Email: info@idosgondozasgonyu.hu 

47 

 

A panaszjog gyakorlásának módja: Az intézmény által nyújtott szociális alapszolgáltatások igénybe 

vevői/törvényes képviselői panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél. 

Az intézményvezető a panaszt kivizsgálja és 15 napon belül értesíti a panasztevőt a vizsgálat 

eredményéről. Ha a panasztevő az intézkedéssel nem ért egyet, vagy az intézményvezető 

határidőben nem intézkedik Gönyű Község Önkormányzatához (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.), 

fordulhat az intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül. 

A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokban részesülők részére az ellátottjogi képviselő 

nyújt segítséget jogaik gyakorlásában. Az intézmény gondoskodik arról, hogy a szolgáltatások 

igénybe vevői számára megismerhető legyen az ellátott jogi képviselő neve, telefonszáma, valamint 

fogadóóráinak helye és időpontja. Amennyiben az ellátást igénybe vevő egészségi állapotánál vagy 

egyéb körülményeinél fogva közvetlenül nem képes a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

szervek megkeresésére, az intézményvezető segítséget nyújt ebben, illetve értesíti az ellátott 

törvényes képviselőjét, vagy az ellátott jogi képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges 

segítségnyújtás céljából. Az intézményvezető a gondnokság alatt álló jogosult érdekeinek 

védelmében, ha a gondnok a gondnoki teendőket nem megfelelően látja el, nem a gondnokolt 

érdekeinek figyelembevételével végzi feladatát, kezdeményezi új gondnok kirendelését. 

 

A nappali ellátást nyújtó idősek klubjában az intézmény nem korlátozza a klubtagokat, a személyes 

tulajdont képező tárgyaik használatában, kivéve a veszélyeztető tárgyak körét, amit a házirend 

tartalmaz. Az idősek klubja szolgáltatásai a nyitvatartási időn belül bármikor igénybe vehetők, a 

szolgáltatást igénylő szükségletének megfelelő időtartamban. Az intézményen belüli, ill. kívüli 

szabad mozgás nincs korlátozva. 

Az intézmény nyitott, a klubtagok családtagjaikkal, ismerőseikkel kapcsolatot tarthatnak az 

intézményben, a házirendben foglaltak szerint. 

Az intézmény biztosítja az akadálymentes környezetet a fogyatékos személyek jogainak 

érvényesülése érdekében. 

 

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása során a fentebb meghatározott meghatározott 

ellátotti jogok biztosítása mellett a gyermeki jogok (Gyvt.6-8§) és szülői jogok (Gyvt.12§) 

tiszteletben tartásával, azok érvényesülését biztosítva kell eljárni. 
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A családsegítő segíti a gyermeket, illetve törvényes képviselőit a gyermeki és szülői jogok és 

kötelességek megismerésében. Az ellátás biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés, az 

egyenlő bánásmód mindenki számára biztosított. A szolgálattal kapcsolatba kerülő gyermeknek és 

törvényes képviselőjének joga van tájékoztatást kapni az ellátás tartalmáról, feltételeiről, a róla 

vezetett nyilvántartásokról, az intézmény házirendjéről a panaszjog gyakorlásának módjáról és a 

gyermekjogi képviselő elérhetőségéről. 

 

Adatvédelem: a szolgáltatás során az adatvédelem, a Gyvt. 134-136§-ban foglaltak szerint valósul 

meg. 

 

A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője az intézményvezetőnél kérelmezheti, betekintési 

joga gyakorlását a gyermek vonatkozásában készült adatlapokba, illetve az intézménynél készült 

vagy részére megküldött iratokba, a Gyvt.-ben foglalt kivételek figyelembevételével. A betekintési 

joggal rendelkező részére kérésére, az iratokról a kivonat vagy másolat biztosított. 

A panaszjog gyakorlásának módja: A gyermek, szülője vagy törvényes képviselője, a fiatal felnőtt 

és a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek panasszal élhetnek 

az intézmény vezetőjénél. Az intézményvezető a panaszt kivizsgálja és 15 napon belül, értesíti a 

panasztevőt a vizsgálat eredményéről. Ha a panasztevő az intézkedéssel nem ért egyet, Gönyű 

Község Önkormányzata (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.), vagy a gyermekjogi képviselőhöz 

fordulhat. 

A szolgálat gondoskodik arról, hogy a gyermekjogi képviselő neve, telefonszáma, elérhetősége 

minél szélesebb körben megismerhető legyen. 

 

A szolgáltatást végzők jogai: 

Az intézményben dolgozók számára biztosítani kell, hogy 

 a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják,  

 tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat,  

 munkájukat elismerjék,  

 munkájukat megfelelő munkakörülmények között végezhessék.  
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Az intézményben a szakmai munkakörben foglalkoztatottak közfeladatot ellátó személynek 

minősülnek (Sztv. 94/L. § (2) bekezdés). 

Az intézményben Közalkalmazotti Tanács működik, mely ellátja a dolgozók érdekvédelmét. 

Szabályait a Közalkalmazotti Szabályzatban rögzíti. 

Az intézmény, illetve munkatársai a segítséget kérő által közölt adatokat más személyekkel - 

ideértve az adatközlő hozzátartozóit is - csak a segítséget kérő beleegyezésével közölhetik. Nem 

köti a titoktartás az intézmény munkatársát, ha az adatok közlésére jogszabály kötelezi. 

Tudományos célt szolgáló közlés csak oly módon történhet, hogy a közlés alapján az érintett 

egyént, családot, családtagot nem lehet felismerni. Az intézmény dolgozója a szakmai tevékenysége 

során tudomására jutott információkat személyes céljaira nem használhatja fel. 

A házirend az intézményben jól látható helyen van kifüggesztve, hogy az igénybe vevők és az 

intézmény dolgozói számára folyamatosan hozzáférhető legyen. 

 

A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módja, formái  

A közalkalmazottak szakmai továbbképzését költségvetés keretén belül a szakmai vezető javaslatára 

az intézményvezető engedélyezi. A 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet rendelkezik a személyes 

gondoskodást végző személyek továbbképzéséről, szociális szakvizsgáról. A szociális és 

gyermekjóléti tevékenységet végző személyek folyamatos szakmai továbbképzésben kötelesek részt 

venni. 
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X. Az intézményre vonatkozó szakmai információk  

A személyes gondoskodást végző személyek létszáma és szakképzettsége a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott szervezeti rendnek megfelelő bontásban: 

 

Idősek, demens személyek nappali ellátása 

Munkakör megnevezése Létszám Szakképzettsége 

Intézményvezető, klubvezető 1 Szociálpolitikus egyetemi 

oklevél. 

Szociális vezető képzés 

Gondozó/Ápoló 1 Az 1/2000. (I.7.) SzCsM 

rendelet 3. számú melléklete 

szerinti képesítési előírásoknak 

megfelel. 

Terápiás munkatárs 1 Az 1/2000. (I.7.) SzCsM 

rendelet 3. számú melléklete 

szerinti képesítési előírásoknak 

megfelel. 

Takarító 1 Szakképzettség nem szükséges 

 

Étkeztetés 

Munkakör megnevezése Létszám Szakképzettsége 

Asszisztens 100 fő ellátotti létszám alatt 

nem szükséges. 
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Házi segítségnyújtás 

Munkakör megnevezése Létszám Szakképzettsége 

Szociális gondozó/Ápoló 3 Az 1/2000. (I.7.) SzCsM 

rendelet 3. számú melléklete 

szerinti képesítési előírásoknak 

megfelel. 

Segítő 1 Szakképzettség nem szükséges 

 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

Munkakör megnevezése Létszám Szakképzettsége 

Családsegítő 1 fő  5/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

2. számú melléklete szerinti 

képesítési előírásoknak 

megfelel. 
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XI. Ellátottak számára nyitva álló helyiségek bemutatása 

A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény a település központjához közeli részen található. 

Az intézmény közvetlen környezetében található élelmiszerbolt, papír-írószer bolt, iskola, óvoda, 

bölcsöde. Győr és Komárom felől érkező menetszerinti buszjáratok megálló helyei is 500 méteres 

körzeten belül helyezkednek el. Az intézmény udvarán több beállós személygépjármű parkoló is az 

évek során kialakításra került. Az épület megközelíthetősége szempontjából és az egész épületre 

vonatkoztatva akadálymentes. 

 

Az intézmény épületében kialakításra került:  

A család-és gyermekjóléti szolgálat részére egy irodahelyiség, mely alkalmas az ellátottak 

fogadására, tanácsadások lefolytatására és az adminisztráció elvégzésére. Az iroda előtt egy váró tér 

helyezkedik el.  

Az idősek klubja a hatályos jogszabályoknak megfelelően alkalmas a közösségi együttlétre, 

pihenésre, tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, illetve az étel melegítésére, tálalására és 

elfogyasztására alkalmas helyiségekkel rendelkezik. A terápiás munkatárs részére egy külön álló 

helyiséget alakítottunk ki, melyben megtartható az egyéni esetkezelések, foglalkozások és a 

szükséges adminisztrációs munka elvégzésre is alkalmas.  

Az intézményben található egy vezetői iroda is, mely az intézményvezető részére megfelelően 

berendezett bútorzattal rendelkezik és alkalmas team megbeszélések, munkaértekezletek és egyéb 

egyeztetések megtartására.  

Minden munkatárs számára kialakításra került egy öltöző helyiség, mely rendelkezik különálló 

fürdővel és wc helyiséggel.  

Házi segítségnyújtás keretében dolgozó gondozónők részére biztosított egy helyiség az 

adminisztrációs feladatok elvégzéséhez. 

Az intézményben az ellátott számára található külön női fürdő, wc és férfi fürdő, wc.  

Mozgáskorlátozottak számára is használható mellékhelyiség szintén biztosított.  

Az intézmény rendelkezik egy közlekedést támogató eszközzel, azaz személygépjárművel.  

A munkatársak számára rendelkezésre áll 3 db. laptop és 1 db asztali számítógép (megfelelő 

szoftverekkel), mobiltelefon, internet-hozzáférés. Nyomtató, fénymásoló biztosítottak. 
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A nappali ellátást igénybe vevő ellátottak részére a közösségi teremben biztosított 1 db laptop, 

melyen egyéni foglalkozás keretében tanulják a számítógép használatát és egyéni használat is 

lehetséges.  
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XI. A szakmai programhoz csatolt mellékletek 

 

1. számú melléklet: Megállapodás a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény által 

nyújtott idősek nappali ellátása szolgáltatás igénybevételére 

2. számú melléklet: Megállapodás a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény által 

nyújtott idősek étkeztetés szolgáltatás igénybevételére 

3. számú melléklet: Megállapodás a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény által 

nyújtott házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételére 

4. számú melléklet: Megállapodás a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény által 

nyújtott demens személyek nappali ellátása szolgáltatás igénybevételére 

5.  számú melléklet: Együttműködési megállapodás 

6. számú melléklet: Szervezeti és működési szabályzat 

7. számú melléklet: Idősek és demens személyek nappali ellátásnak házirendje  

8. számú mellékelt: Család- és gyermekjóléti szolgálat házirendje 

 

 

Gönyű, 2020. december   . 

 

 ______________________________ 

 Pákozdi Ramóna 

 intézményvezető 
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Záradék 

A szakmai program módosítását Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 156/2020. 

(X. 29.) határozatával, 2021. január 1. hatállyal jóváhagyta. 

 

Gönyű, 2020.  

 

 dr. Szigethy Balázs 

 jegyző 
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1.sz. melléklet a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai Programjához 

 

Megállapodás a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény által nyújtott 

idősek nappali ellátása igénybevételéről 

 

Gönyű Község Önkormányzata fenntartásában lévő Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény  

(9071 Gönyű, Bem J. u. 23.) továbbiakban Intézmény és 

…………………………… név / születési neve: ………………………… (szül.hely: …………….., 

szül.idő: ………………………….. Anyja neve: ………………………) Gönyű, …………………. 

utca ….. szám alatti lakos, továbbiakban Igénybe vevő, illetve Törvényes képviselője 

……………………………………..név, …………………………………… lakcím, továbbiakban 

Törvényes képviselő  között az alábbi megállapodás jön létre:  

 

Az ellátás időtartama 

Igénybe vevő kérelmet nyújtott be a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézménybe idősek 

nappali ellátása igénybe vételére, melyből Intézmény vezetője megállapítja, hogy a 

szolgáltatás igénybevételére jogosult, s biztosítja részére az ellátást 

◦ Határozatlan időre 

◦ Határozott időre: ….....................év …................hó ….............napig. 

 Az ellátás kezdő időpontja: …...................... év …................hó ….............nap. 

 

Az intézmény szolgáltatásai 

Az idősek nappali ellátása keretében a következő szolgáltatási elemeket biztosítja: 

1. Tanácsadás 

2. Esetkezelés 

3. Gondozás 

4. Felügyelet 

5. Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás 

6. Készségfejlesztés 

7. Közösségi fejlesztés 
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8. Szállítás – külön térítési díj ellenében 

9. Egyéb szolgáltatások közvetítése (fodrász, manikűr, pedikűr, stb) külön díjazás szerint  

 

 

 

A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai 

Az idősek nappali ellátása szolgáltatásért nem kell térítési díjat fizetni. 

Eseti térítési díj fizetésének esetei: 

 Jelen megállapodás 3/i) pontja szerinti szállítás szolgáltatás esetén az intézmény 

házirendjében foglaltak szerint. 

 Személyes ruházat gépi mosása az intézményben, az intézmény házirendjében foglaltak 

szerint. 

 Jelen megállapodás 3/j) pontja szerinti egyéb szolgáltatások közvetítése esetén a 

közvetített szolgáltatást nyújtó által meghatározott díj a szolgáltatást igénybe vevőt terheli. 

 Jelen megállapodás 3/d) pontja szerinti szabadidős programok közül a kirándulások, 

színház- és múzeum-látogatások esetén, az eseti térítési díj összege nem lehet magasabb 

a szabadidős program egy főre jutó önköltségének összegénél. 

Az eseti térítési díj fizetése havonta utólag történik számla ellenében, az intézmény által 

meghatározott napokon, tárgyhót követő hó 25. napjáig. 

Amennyiben az eseti 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, 

az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi, 

s erről negyedévenként tájékoztatja a fenntartót. 

 

Az ellátást igénybe vevő bejelentési kötelezettsége 

 Igénybe vevő nyilatkozik arról, hogy a személyazonosító adataiban beállott, valamint a 

szociális ellátásra való jogosultság feltételeit érintő változásokról, továbbá minden olyan 

körülményről, amely a személyi térítési díj-fizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul 

tájékoztatja az intézményvezetőt. 

 Távolmaradás esetén az előzetes bejelentési kötelezettség szabályait az intézmény 
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házirendje szabályozza 

 

Az intézményi jogviszony megszűnése 

Az ellátást meg kell szüntetni, ha: 

 az intézmény jogutód nélkül megszűnik, 

 az igénybe vevő halálával 

 az ellátás megállapítása határozott időre történt, a megjelölt időtartam lejártával, 

 az igénybe vevő, vagy törvényes képviselője kéri az ellátás megszüntetését,  

 az intézményvezető írásban felmondhatja a megállapodást az alábbi esetekben: 

 az igénybe vevő másik intézményben történő elhelyezése indokolt, vagy további 

intézményi elhelyezése nem indokolt, 

 az igénybe vevő a házirendet súlyosan megsérti, 

 az igénybe vevő, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy, 

fizetési kötelezettségének nem tesz eleget: hat hónapon át folyamatosan térítési díj 

tartozás áll fenn és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj 

összegét meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj 

megfizetését. Ha az igénybe vevő, a törvényes 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 lefolytatja, és a 

személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja 

meg. Ha az igénybe vevő, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető 

személy nem kéri a jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy 

vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 

A felmondási idő 15 nap, az intézményvezető döntéséről, valamint a megszüntetés ellen 

tehető panaszról írásban értesíti az igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét. Ha a 

felmondással az igénybe vevő, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés 

kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához benyújtandó panasszal 

élhet. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg 

a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható ítéletet nem hoz. 
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Az igénybe vevő az ellátást érintő egyéb panaszával a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási 

Intézmény vezetőjéhez fordulhat, aki a panaszt kivizsgálja, s a kivizsgálás eredményéről 

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

egyet, úgy a fentebb szabályozottaknak megfelelően a fenntartóhoz fordulhat. Az igénybe 

vevő jogai gyakorlásához igénybe veheti az ellátottjogi képviselő segítségét. 

 

Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása 

Igénybe vevő kijelenti, hogy a megállapodás megkötése előtt az intézmény házirendjét 

megismerte és elfogadja. 

Igénybe vevő nyilatkozik arról, hogy tájékoztatást kapott az ellátás tartalmáról és 

feltételeiről, az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, panaszjoga gyakorlásának 

módjáról, az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, valamint a jogait és érdekeit 

képviselő társadalmi szervezetekről.  

 

Adatkezelés, adatszolgáltatás 

Az Intézmény az ellátást igénybe vevő életkörülményeinek, egészségi állapotának, szociális 

helyzetének megismerése, jogosultság vizsgálata, személyre szabott ellátás biztosítása 

céljából adatokat kezel. Igénybe vevő vállalja, hogy az intézmény által vezetett 

nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltat. 

 

Igénybe vevő kijelenti, hogy a megállapodás tartalmát aláírást megelőzően elolvasta, vagy 

hozzátartozója, vagy más – nem az Intézmény érdekkörébe tartozó – segítség útján megismerte, 

megértette és a szerződés 1 példányát a melléklettel együtt, annak aláírását követően átvette. 

Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátott közös megegyezése alapján 

kerülhet sor. 

 

Melléklet: Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Házirendje 

 

 

Gönyű, ….......... év …...................................hónap …........nap 
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…...............................................  P.H. 

 ……………….….................................................. 

 Intézményvezető     Igénybe vevő, illetve Törvényes 

képviselője 
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2.sz. melléklet a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai Programjához 

 

Megállapodás Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény által nyújtott  

étkeztetés szolgáltatás igénybevételéről 

 

Gönyű Község Önkormányzata fenntartásában lévő Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény  

(9071 Gönyű, Bem J. u. 23.) továbbiakban Intézmény, és 

……………………………………… név / születési neve: ……………………………….. 

(szül.hely: ……………………….., szül.idő: ………………………. Anyja neve: 

…………………………….) Gönyű, …………………………………. szám alatti lakos, 

továbbiakban Igénybe vevő, illetve Törvényes képviselője …………………………………. név, 

………………………………lakcím, továbbiakban Törvényes képviselő között az alábbi 

megállapodás jön létre:  

Az ellátás időtartama 

Ellátott kérelmet nyújtott be a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézménybe étkeztetés 

szolgáltatás igénybe vételére, melyből Ellátó megállapítja, hogy a szolgáltatás 

igénybevételére jogosult, s biztosítja részére a szolgáltatást 

◦ Határozatlan időre. 

◦ Határozott időre: ….....................év …................hó ….............napig. 

 

 Az ellátás kezdő időpontja: …...................... év …................hó ….............nap. 

 

 A házhozszállítás igénybe vételének kezdő időpontja: ..................................................... 

 

Az étkeztetés szolgáltatás tartalma: 

◦ Napi egyszeri meleg étel a Gönyűi Idősek Klubja épületében, helyben fogyasztással; 

◦ Elvitellel; 

◦ Lakásra szállítással 

 A lakásra szállított és az elvitellel kért étkeztetés esetén 2 darab éthordó szükséges. Az étel 

 éthordóban történő kiadagolása csak tisztántartott éthordóban lehetséges. 
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Az étkeztetés típusa: 

1. normál 

2. diétás, fajtája: 

Az étel kiszolgálásának időpontja: munkanapokon 11.30 óra és  12.30 óra között, kiszállítás 

időpontja: munkanapokon 11.00 óra és 13.30 óra között. 

 

A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai 

Az étkeztetés alapszolgáltatásért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 114. §-a, 116. §-a, valamint Az egyes szociális ellátási formák 

szabályozásáról szóló 15/2003.(VI.19.) Ör. rendelet alapján térítési díjat kell fizetni. 

Az intézményi térítési díjat az Önkormányzat Képviselő-testülete a szolgáltatási önköltség 

és a normatív állami hozzájárulás különbözeteként állapítja meg, amely nem haladhatja meg 

a szolgáltatási önköltséget. Térítési díj megállapítása évente legfeljebb két alkalommal 

történhet.  

Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi 

térítési díj összegét, illetve az ellátást igénylő rendszeres havi jövedelmének 30%-át. 

A fizetendő személyi térítési díj összegéről és azok változásairól az Gönyűi Szociális 

Alapszolgáltatási Intézmény vezetője a szolgáltatás biztosításának megkezdése előtt írásban 

értesíti az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét, gondnokát vagy a térítési díj fizetésére 

kötelezett személyt. 

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

meghatározott napokon, tárgyhót követő hó 25. napjáig. 

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, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló 

díjhátralékot nyilvántartásba veszi, s erről negyedévenként tájékoztatja a fenntartót. 

Amennyiben az Igénybe vevő, törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy 

a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését, vagy elengedését kéri, a 

személyi térítési díj összegéről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 

fenntartóhoz fordulhat. 
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Az ellátást igénybe vevő bejelentési kötelezettsége 

 Igénybe vevő nyilatkozik arról, hogy a személyazonosító adataiban beállott, valamint a 

szociális ellátásra való jogosultság feltételeit érintő változásokról, továbbá minden olyan 

körülményről, amely a személyi térítési díj fizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul 

tájékoztatja az intézményvezetőt. 

 Az étkezés lemondására, illetve igénylésére a megelőző munkanap 10.00 óráig van 

lehetőség az intézményvezetőnél. Ennek elmulasztása esetén az ellátott a térítési díj 

megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól 

mentesül. 

 

Az intézményi jogviszony megszűnése 

Az ellátást meg kell szüntetni, ha: 

 az intézmény jogutód nélkül megszűnik, 

 az Igénybe vevő halálával 

 az ellátás megállapítása határozott időre történt, a megjelölt időtartam lejártával, 

 az Igénybe vevő, vagy törvényes képviselője kéri az ellátás megszüntetését,  

 az intézményvezető írásban felmondhatja a megállapodást az alábbi esetekben: 

 Igénybe vevő másik intézményben történő elhelyezése indokolt, vagy további 

intézményi elhelyezése nem indokolt, 

 Igénybe vevő a házirendet súlyosan megsérti, 

 Igénybe vevő, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy, 

fizetési kötelezettségének nem tesz eleget: hat hónapon át folyamatosan térítési díj 

tartozás áll fenn és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj 

összegét meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj 

megfizetését. Ha az igénybe vevő, a törvényes 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 lefolytatja, és a 

személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja 
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meg. Ha az igénybe vevő, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető 

személy nem kéri a jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy 

vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 

A felmondási idő 15 nap, az intézményvezető döntéséről, valamint a megszüntetés ellen 

tehető panaszról írásban értesíti az Igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét. Ha a 

felmondással az igénybe vevő, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés 

kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához benyújtandó panasszal 

élhet. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg 

a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható ítéletet nem hoz. 

Az igénybe vevő az étkeztetést érintő egyéb panaszával a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási 

Intézmény vezetőjéhez fordulhat, aki a panaszt kivizsgálja, s a kivizsgálás eredményéről 

írásban értesíti 30 napon belül a panaszost. Ha a kivizsgálás eredményével az igénybe vevő 

nem ért egyet, úgy a fentebb szabályozottaknak megfelelően a fenntartóhoz fordulhat. Az 

igénybe vevő jogai gyakorlásához igénybe veheti az ellátottjogi képviselő segítségét. 

 

Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása 

Igénybe vevő kijelenti, hogy a megállapodás megkötése előtt az intézmény házirendjét 

megismerte és elfogadja. 

Igénybe vevő nyilatkozik arról, hogy tájékoztatást kapott az ellátás tartalmáról és 

feltételeiről, az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, panaszjoga gyakorlásának 

módjáról, az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, valamint a jogait és érdekeit 

képviselő társadalmi szervezetekről.  

 

Adatszolgáltatás 

Az Intézmény az ellátást igénybe vevő életkörülményeinek, egészségi állapotának, szociális 

helyzetének megismerése, jogosultság vizsgálata, személyre szabott ellátás biztosítása 

céljából adatokat kezel. Igénybe vevő vállalja, hogy az intézmény által vezetett 

nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltat. 

 

Igénybe vevő kijelenti, hogy a megállapodás tartalmát aláírást megelőzően elolvasta, vagy 

hozzátartozója, vagy más – nem az Intézmény érdekkörébe tartozó – segítség útján megismerte, 
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megértette és a szerződés 1 példányát a melléklettel együtt, annak aláírását követően átvette. 

Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátott közös megegyezése alapján 

kerülhet sor. 

 

Melléklet: Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Házirendje 

 

Gönyű, ….......... év …...................................hónap …........nap 

 

…...............................................  P.H.  ….................................................. 

 Intézményvezető    Igénybe vevő, illetve Törvényes képviselője 
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3.sz. melléklet a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai Programjához 

 

Megállapodás Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény által nyújtott  

házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételéről 

 

Gönyű Község Önkormányzata fenntartásában lévő Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény  

(9071 Gönyű, Bem J. u. 23.) továbbiakban Intézmény, és 

………………………………… név / születési neve: …………………………. (szül.hely: 

…………………………, szül.idő: ……………………. Anyja neve: …………………………….) 

Gönyű, ……………………… szám alatti lakos, továbbiakban Igénybe vevő, illetve törvényes 

képviselője ……………………………név, ………………………………… lakcím (továbbiakban 

Törvényes képviselő) között az alábbi megállapodás jön létre:  

Igénybe vevő kérelmet nyújtott be a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézménybe házi 

segítségnyújtás szolgáltatás igénybe vételére, melyből Intézmény vezetője megállapítja, hogy a 

szolgáltatás igénybevételére jogosult, s biztosítja részére a szolgáltatást a háziorvos/kezelőorvos és 

az intézményvezető által megállapított gondozási szükséglet alapján. 

 

Az ellátás időtartama 

◦ Határozatlan időre. 

◦ Határozott időre: ….....................év …................hó ….............napig. 

Az ellátás kezdő időpontja: …...................... év …................hó ….............nap. 

 

A házi segítségnyújtás szolgáltatás tartalma: 

A szolgáltatást az igénybevevő önálló életvitelének fenntartása érdekében – szükségleteinek 

megfelelően – az igénybevevő lakásán  

 személyi gondozás  

 szociális segítés 

által biztosítja (a megfelelő aláhúzva). 

A házi segítségnyújtás keretében az ellátott igényeinek megfelelően az intézmény az alábbi 

szolgáltatásokat biztosítja (megfelelők aláhúzva): 
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 Lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés  

 Háztartási tevékenységben való közreműködés  

 Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult 

veszélyhelyzet elhárításában 

 Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése 

 Segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása  

 Gondozási és ápolási feladatok 

 

A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai 

A házi segítségnyújtás alapszolgáltatásért az 1993. évi III. törvény, a 29/1993. Korm. 

rendelet, valamint a 6/2010. önkormányzati rendeletek alapján térítési díjat kell fizetni. 

Az intézményi térítési díjat az Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben állapítja meg 

úgy, hogy az nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az ellátásért fizetendő 

személyi térítési díj összegét Gönyű Község Önkormányzat Képviselő testülete határozza 

meg azzal, hogy az nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, illetve az ellátást 

igénylő jövedelmének 25%-át házi segítségnyújtás, 30%-át házi segítségnyújtás és étkezés 

igénybe vétele esetén. 

A fizetendő személyi térítési díj összegéről és azok változásairól az Gönyűi Szociális 

Alapszolgáltatási Intézmény vezetője a szolgáltatás biztosításának megkezdése előtt írásban 

értesíti az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét, gondnokát vagy a térítési díj fizetésére 

kötelezett személyt. 

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

meghatározott napokon, tárgyhót követő hó 25. napjáig. 

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, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló 

díjhátralékot nyilvántartásba veszi, s erről negyedévenként tájékoztatja a fenntartót. 

Amennyiben az Igénybe vevő, törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy 

a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését, vagy elengedését kéri, a 

személyi térítési díj összegéről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 
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fenntartóhoz fordulhat. 

Eseti térítési díj fizetésének esetei: Szállítás szolgáltatás igénybe vétele esetén az intézmény 

házirendjében foglaltak szerint. Személyes ruházat intézményben történő mosatása esetén az 

intézmény házirendjében foglaltak szerint. 

 

Az ellátást igénybe vevő bejelentési kötelezettsége 

Igénybe vevő nyilatkozik arról, hogy a személyazonosító adataiban beállott, valamint a 

szociális ellátásra való jogosultság feltételeit érintő változásokról, továbbá minden olyan 

körülményről, amely a személyi térítési díj fizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul 

tájékoztatja az intézményvezetőt. 

 

Az intézményi jogviszony megszűnése 

Az ellátást meg kell szüntetni, ha: 

 az intézmény jogutód nélkül megszűnik, 

 Igénybe vevő halálával 

 az ellátás megállapítása határozott időre történt, a megjelölt időtartam lejártával, 

 Igénybe vevő, vagy törvényes képviselője kéri az ellátás megszüntetését,  

 az intézményvezető írásban felmondhatja a megállapodást az alábbi esetekben: 

 Igénybe vevő másik intézményben történő elhelyezése indokolt, vagy további 

intézményi elhelyezése nem indokolt, 

 az igénybe vevő, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy, 

fizetési kötelezettségének nem tesz eleget: hat hónapon át folyamatosan térítési díj 

tartozás áll fenn és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj 

összegét meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj 

megfizetését. Ha az ellátott, a törvényes 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 lefolytatja, és a 

személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg. 

Ha az igénybe vevő, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy 
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nem kéri a jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, 

jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 

A felmondási idő 15 nap, az intézményvezető döntéséről valamint a megszüntetés ellen 

tehető panaszról írásban értesíti az Igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét. Ha a 

felmondással az igénybe vevő, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés 

kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához benyújtandó panasszal 

élhet. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg 

a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható ítéletet nem hoz. 

Az igénybe vevő a házi segítségnyújtást érintő egyéb panaszával a Gönyűi Szociális 

Alapszolgáltatási Intézmény vezetőjéhez fordulhat, aki a panaszt kivizsgálja, s a kivizsgálás 

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

igénybe vevő nem ért egyet, úgy a fentebb szabályozottaknak megfelelően a fenntartóhoz 

fordulhat. Az igénybe vevő jogai gyakorlásához igénybe veheti az ellátottjogi képviselő 

segítségét. 

 

Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása 

Igénybe vevő kijelenti, hogy a megállapodás megkötése előtt az intézmény házirendjét 

megismerte és elfogadja. 

Igénybe vevő nyilatkozik arról, hogy tájékoztatást kapott az ellátás tartalmáról és 

feltételeiről, az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, panaszjoga gyakorlásának 

módjáról, az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, valamint a jogait és érdekeit 

képviselő társadalmi szervezetekről.  

 

Adatszolgáltatás 

Az Intézmény az ellátást igénybe vevő életkörülményeinek, egészségi állapotának, szociális 

helyzetének megismerése, jogosultság vizsgálata, személyre szabott ellátás biztosítása 

céljából adatokat kezel. Igénybe vevő vállalja, hogy az intézmény által vezetett 

nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltat. 

 

Igénybe vevő kijelenti, hogy a megállapodás tartalmát aláírást megelőzően elolvasta, vagy 

hozzátartozója, vagy más – nem az Intézmény érdekkörébe tartozó – segítség útján megismerte, 
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megértette és a megállapodás 1 példányát annak aláírását követően átvette. 

Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátott közös megegyezése alapján 

kerülhet sor. 

 

Gönyű, ….......... év …...................................hónap …........nap 

 

…...............................................  P.H.  ….................................................. 

 Intézményvezető    Igénybe vevő, illetve Törvényes képviselője 
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4.sz. melléklet a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai Programjához 

 

Megállapodás a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény által nyújtott 

demens személyek nappali ellátása igénybevételéről 

 

Gönyű Község Önkormányzata fenntartásában lévő Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény  

(9071 Gönyű, Bem J. u. 23.) továbbiakban Intézmény és 

…………………………… név / születési neve: ………………………… (szül.hely: …………….., 

szül.idő: ………………………….. Anyja neve: ………………………) Gönyű, …………………. 

utca ….. szám alatti lakos, továbbiakban Igénybe vevő, illetve törvényes képviselője 

………………………… név, …………………………….lakcím, továbbiakban Törvényes 

képviselő között az alábbi megállapodás jön létre:  

 

Az ellátás időtartama 

Igénybe vevő kérelmet nyújtott be a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézménybe 

demens személyek nappali ellátása igénybe vételére, melyből Intézmény vezetője 

megállapítja, hogy a szolgáltatás igénybevételére jogosult, s biztosítja részére az ellátást 

◦ Határozatlan időre 

◦ Határozott időre: ….....................év …................hó ….............napig. 

 Az ellátás kezdő időpontja: …...................... év …................hó ….............nap. 

 

Az intézmény szolgáltatásai 

A demens személyek nappali ellátása keretében a következő szolgáltatási elemeket 

biztosítja: 

Tanácsadás 

Esetkezelés 

Gondozás 

Felügyelet 

Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás 

Étkeztetés 
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Készségfejlesztés 

Közösségi fejlesztés 

Szállítás – külön térítési díj ellenében 

Egyéb szolgáltatások közvetítése (fodrász, manikűr, pedikűr, stb) külön díjazás szerint  

 

A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai 

A demens személyek nappali ellátása szolgáltatásért étkeztetés igénybe vétele nélkül nem 

kell térítési díjat kell fizetni. A demens személyek nappali ellátása szolgáltatásért étkeztetés 

igénybe vétele esetén Gönyű Község Önkormányzati rendeletében szabályozottak szerint 

kell térítési díjat fizetni. 

Az intézményi térítési díjat az Önkormányzat Képviselő-testülete a szolgáltatási önköltség 

és a normatív állami hozzájárulás különbözeteként állapítja meg. Az ellátásért fizetendő 

személyi térítési díj összegét Gönyű Község Önkormányzat Képviselő testülete határozza 

meg azzal, hogy az nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, illetve az ellátást 

igénylő jövedelmének 30%-át nappali ellátás és étkezés igénybe vétele esetén. 

A fizetendő személyi térítési díj összegéről és azok változásairól az Gönyűi Szociális 

Alapszolgáltatási Intézmény vezetője a szolgáltatás biztosításának megkezdése előtt írásban 

értesíti az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét, gondnokát vagy a térítési díj fizetésére 

kötelezett személyt. 

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

meghatározott napokon, tárgyhót követő hó 25. napjáig. 

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, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló 

díjhátralékot nyilvántartásba veszi, s erről negyedévenként tájékoztatja a fenntartót. 

Amennyiben az igénybe vevő, törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy 

a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését, vagy elengedését kéri, a 

személyi térítési díj összegéről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 

fenntartóhoz fordulhat. 
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Eseti térítési díj fizetésének esetei: 

 Jelen megállapodás 3/i) pontja szerinti szállítás szolgáltatás esetén az intézmény 

házirendjében foglaltak szerint. 

 Saját ruházat intézményben történő gépi mosása esetén az intézmény házirendjében 

foglaltak szerint. 

 Jelen megállapodás 3/j) pontja szerinti egyéb szolgáltatások közvetítése esetén a 

közvetített szolgáltatást nyújtó által meghatározott díj a szolgáltatást igénybe vevőt 

terheli. 

 Jelen megállapodás 3/d) pontja szerinti szabadidős programok közül a kirándulások, 

színház- és múzeum-látogatások esetén, az eseti térítési díj összege nem lehet magasabb 

a szabadidős program egy főre jutó önköltségének összegénél. 

 

Az ellátást igénybe vevő bejelentési kötelezettsége 

 Igénybe vevő nyilatkozik arról, hogy a személyazonosító adataiban beállott, valamint a 

szociális ellátásra való jogosultság feltételeit érintő változásokról, továbbá minden olyan 

körülményről, amely a személyi térítési díj-fizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul 

tájékoztatja az intézményvezetőt. 

 Távolmaradás esetén az előzetes bejelentési kötelezettség szabályait az intézmény 

házirendje szabályozza 

 

Az intézményi jogviszony megszűnése 

Az ellátást meg kell szüntetni, ha: 

 az intézmény jogutód nélkül megszűnik, 

 az igénybe vevő halálával 

 az ellátás megállapítása határozott időre történt, a megjelölt időtartam lejártával, 

 az igénybe vevő, vagy törvényes képviselője kéri az ellátás megszüntetését,  

 az intézményvezető írásban felmondhatja a megállapodást az alábbi esetekben: 

 az igénybe vevő másik intézményben történő elhelyezése indokolt, vagy további 

intézményi elhelyezése nem indokolt, 

 az igénybe vevő a házirendet súlyosan megsérti, 

 az igénybe vevő, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy, 
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fizetési kötelezettségének nem tesz eleget: hat hónapon át folyamatosan térítési díj 

tartozás áll fenn és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj 

összegét meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj 

megfizetését. Ha az igénybe vevő, a törvényes 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 lefolytatja, és a 

személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja 

meg. Ha az igénybe vevő, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető 

személy nem kéri a jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy 

vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 

A felmondási idő 15 nap, az intézményvezető döntéséről valamint a megszüntetés ellen 

tehető panaszról írásban értesíti az igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét. Ha a 

felmondással az igénybe vevő, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés 

kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához benyújtandó panasszal 

élhet. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg 

a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható ítéletet nem hoz. 

Az igénybe vevő az ellátást érintő egyéb panaszával a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási 

Intézmény vezetőjéhez fordulhat, aki a panaszt kivizsgálja, s a kivizsgálás eredményéről 

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

egyet, úgy a fentebb szabályozottaknak megfelelően a fenntartóhoz fordulhat. Az igénybe 

vevő jogai gyakorlásához igénybe veheti az ellátottjogi képviselő segítségét. 

 

Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása 

Igénybe vevő kijelenti, hogy a megállapodás megkötése előtt az intézmény házirendjét 

megismerte és elfogadja. 

Igénybe vevő nyilatkozik arról, hogy tájékoztatást kapott az ellátás tartalmáról és 

feltételeiről, az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, panaszjoga gyakorlásának 

módjáról, az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, valamint a jogait és érdekeit 

képviselő társadalmi szervezetekről.  



GÖNYŰI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNY 
 

9071 Gönyű, Bem J. u. 23. 
Tel.: +3620/377-99-87 

Email: info@idosgondozasgonyu.hu 

75 

 

Adatkezelés, adatszolgáltatás 

Az Intézmény az ellátást igénybe vevő életkörülményeinek, egészségi állapotának, szociális 

helyzetének megismerése, jogosultság vizsgálata, személyre szabott ellátás biztosítása 

céljából adatokat kezel. Igénybe vevő vállalja, hogy az intézmény által vezetett 

nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltat. 

 

Igénybe vevő kijelenti, hogy a megállapodás tartalmát aláírást megelőzően elolvasta, vagy 

hozzátartozója, vagy más – nem az Intézmény érdekkörébe tartozó – segítség útján megismerte, 

megértette és a szerződés 1 példányát a melléklettel együtt, annak aláírását követően átvette. 

Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátott közös megegyezése alapján 

kerülhet sor. 

 

Melléklet: Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Házirendje 

 

 

Gönyű, ….......... év …...................................hónap …........nap 

 

 

…....................................................  P.H. …................................................................... 

 Intézményvezető     Igénybe vevő, illetve  

Törvényes képviselője  
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5.sz. melléklet a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai Programjához 

 

Együttműködési megállapodás 

 

Az együttműködési megállapodás létrejött a szolgáltatást igénybe vevő/ügyfél  

Az Igénybevevő és a Gyermek/ek adatai: 

Igénybevevő neve: ...........................................................................  

Születési helye, ideje: ....................................................................... 

Születési név: ...................................................................................  

TAJ szám (v. igénylés dátuma): ....................................................... 

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

Telefonszám: .................................................................................... 

Lakóhely:........................................................................................................................................... 

Tartózkodási hely:............................................................................................................................ 

Az Igénybevevő és a Gyermek/ek adatai: 

Igénybevevő neve: ...........................................................................  

Születési helye, ideje: ....................................................................... 

Születési név: ...................................................................................  

TAJ szám (v. igénylés dátuma): ....................................................... 

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

Telefonszám: .................................................................................... 

Lakóhely:........................................................................................................................................... 

Tartózkodási hely:............................................................................................................................ 

Törvényes képviselő neve: ...........................................................................  

Telefonszám: .................................................................................... 

Lakóhely:........................................................................................................................................... 

Tartózkodási hely:............................................................................................................................. 
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és …………………………………………….. (név) családsegítő, Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat Gönyű, 9071 Gönyű, Bem József utca 23. között. 

Családsegítő elérhetősége:  

 

A szolgáltatást igénybe vevő/ügyfél vállalja: 

 Együttműködésével és aktív részvételével segíti a hozott, valamint jelzett problémái 

megoldását. 

 Személyes adatait, hivatali ügyintézés céljából, családsegítő rendelkezésére bocsátja; 

és az azokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul jelzi. 

 Vállalja a probléma megoldásához szükséges hatósági, intézményi és egyéb 

szervezetekkel való kapcsolattartást. 

 

Családsegítő feladata: 

 Szociális életvezetési és mentálhigiénés segítséget nyújt. 

 Tájékoztatást ad szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási, foglalkoztatással 

és fogyatékossággal kapcsolatos ellátások formáiról, és az ellátásokhoz való 

hozzájutás módjáról. 

 Segítséget nyújt kérelmekkel kapcsolatos és egyéb hivatali ügyintézésekben. 

 Lehetőség és igény szerint természetbeni juttatásokat közvetít. 

 A szolgáltatást igénybe vevőt az önálló problémamegoldás képességének 

elsajátítására ösztönzi, igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait 

feltárja, mozgósítja azokat. 

 Családgondozással elősegíti a családban jelentkező működési zavarok, illetve 

konfliktusok megoldását.  

 Rendszeresen kapcsolatot tart a szolgáltatást igénybe vevővel. 
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Családsegítő további feladatai gyermekjóléti alapszolgáltatás esetén: 

 Tájékoztatást ad a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, 

támogatásokhoz való hozzájutást segíti. 

 Családtervezési, pszichológiai, nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros 

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást, vagy az ezekhez való hozzájutás 

megszervezését biztosít. 

 Válsághelyzetben lévő várandós anyát támogatja, segíti, tanácsokkal látja el, valamint 

számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutást 

szervezi, a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló várandós anyát tájékoztatja a 

nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól. 

 Veszélyeztetettség megelőzése érdekében: a veszélyeztetettséget előidéző okokat 

feltárja és ezek megoldására javaslatot készít. 

 Kialakult veszélyeztetettség esetén: gyermekkel és családjával végzett szociális 

munkával (családgondozással) elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, a 

családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, valamint kezdeményezi egyéb 

gyermekjóléti alapellátások, szociális alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, 

pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét. 

 Koordinálja a közreműködő szakemberek együttműködését. 

 A szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes 

képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli a közös 

munka eredményességét.  
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Kapcsolattartás rendszeressége: 

havonta legalább 3 alkalom / havonta és szükség szerint / 2 havonta és szükség szerint 

Aláírásunkkal igazoljuk, hogy a fenti megállapodás tartalmával egyet értünk; az abban foglaltakat 

betartjuk, illetve értékeléslapján, szükség esetén módosítjuk a benne foglaltakat. 

 

Melléklet: Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

Házirendje 

 

Gönyű, ….......... év …...................................hónap …........nap 

 

  

…………………………………….                                           …………………………………….. 

Igénybevevő/Törvényes képviselő                                             Igénybevevő/Törvényes képviselő 

                       aláírása                                                                                       aláírása 

 

…………………………………….. …………………………………….. 

             Gyermek/fiatal aláírása                                                            Gyermek/fiatal aláírása 

 

 

……………………………………. 

Családsegítő aláírása 
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TÁJÉKOZTATÁS 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatási feladatait 

tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által  

Jogszabályi háttér: 

Szakmai tevékenységét a 

 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 

 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) 

 személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (1.7) SZCSM rendelet  

 személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. évi NM rendelet 

 Gönyű község 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális 

ellátások helyi szabályairól alapján végzi. 

 

A szolgáltatás gyermekek tekintetében: olyan a gyermek érdekét védő személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszerének és eszközeinek felhasználásával szolgálja a 

gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családból 

kiemelt gyermek visszahelyezését.  

 

A Gyvt., és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. évi NM rendelet 

értelmében a továbbiakban a következőkről tájékoztatom: 

Gyermekveszélyeztetettség felmerülése esetén, a családsegítő a hatályos jogszabályok értelmében, az 

egységes gyermekvédelmi nyilvántartási rendszer adatlapjait köteles vezetni a kliensekről. 

A családsegítő a Gyvt. és az 1997. évi XLVII. számú egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 

személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvények idevonatkozó rendelkezései alapján 

végzi az adatok gyűjtését, kezelését.  
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A családsegítő az együttműködés során tudomására jutott információkat az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. előírásai szerint kezeli. 

 

A szülő(k)/törvényes képviselő(k) az intézmény vezetőjénél írásban kérelmezheti, hogy a 

gyermek(ek) vonatkozásában keletkezett iratokba betekinthessen, valamint, hogy az iratokról 

fénymásolat készüljön részére. 

 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás gondoskodik a gyermek bántalmazásáról, elhanyagolásáról 

érkezett jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatainak zártan történő kezeléséről. 

A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője a 

jelzéssel érintett személy részére nem biztosít betekintést a zártan kezelendő adatokat tartalmazó irat 

azon részébe, amelyből következtetés vonható le a jelzést vagy kezdeményezést tevő intézményre, 

személyre, amelyből következtetés vonható le a jelzést vagy kezdeményezést tevő intézményre, 

személyre. 

Az ellátást igénybe vevő (vagy törvényes képviselője) panaszával elődlegesen az intézmény 

vezetőjéhez fordulhat. Amennyiben az intézmény vezetője a panasz írásos benyújtásától számított 15 

napon belül nem vizsgálja ki a panaszt, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel úgy az 

igénylő a fenntartóhoz fordulhat. A panasz kivizsgálásában ezen túl az ellátottjogi vagy gyermekjogi 

képviselő segíthet. A terület ellátottjogi vagy gyermekjogi képviselőjének elérhetőségeiről a 

szolgáltató intézményben tájékozódhat A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény családsegítő 

munkatársa közfeladatot ellátó személy. 

 

 

…………………………………………… 

                                                                                                                aláírás 
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