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BEVEZETŐ
Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!
Kérem Önöket, hogy ezen „HÁZIREND1-et”, amely az Otthon életének fontos szervezője,
szíveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni, és olyan eszköznek tekinteni, mely az Otthon
kiegyensúlyozott, békés, családias jellegének biztosítására hivatott.
A „HÁZIREND- ben”

 egyrészt olyan kérdésekre, felvetődő problémákra adunk választ, amelyeket – a

Szeretetszolgálat szociális intézményeiben hosszú évek, évtizedek tapasztalatai alapján –
szükségesnek tartottunk leírni;
 másrészt foglalkozunk azokkal a részterületekkel, melyeket a vonatkozó jogszabályok
kötelezően előírnak számunkra.
Az intézményi jogviszony létrejöttekor a Házirend egy példányát az intézmény vezetője végleges
használatara átadja Önnek; egy másik példánya pedig az intézményben jól látható helyen ki
van függesztve, abból a célból, hogy az ÖN, a hozzátartozói és az intézmény dolgozói számára
folyamatosan hozzáférhető legyen2.
A HÁZIREND CÉLJA
A református szeretetszolgálati intézmény célja, hogy biztonságos, nyugodt életfeltételeket,
személyre szóló, az egyéni szükségletekhez igazodó szeretetteljes, teljes körű ellátást, ápolástgondozást, és az ehhez szükséges szolgáltatásokat, valamint a hitélet gyakorlásának meghitt
körülményeit biztosítsa az ellátást igénybe vevők számára.
A Házirend célja, hogy tájékoztasson az alapvető szabályokról, szabályozza az otthon által nyújtott
szolgáltatások körét, azok ellenőrizhetőségét, a lakók és dolgozók kapcsolatát, a humánus és
demokratikus együttélés szükséges normáit, az intézmény belső rendjét, az egyéni és az intézményi
érdek- és vagyonvédelmét, az érdekképviselet módját, abból a célból, hogy biztosítsa az
intézményben élők számára a nyugodt, békés, otthoni légkört.
A házirend olyan szabályokat tartalmaz, amelyek a lakókra, a dolgozókra és az intézmény területén
tartózkodó, az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyekre nézve egyaránt kötelezőek.
A házirend célja, hogy az ellátást igénybevevők számára biztosítsa az őket illető alkotmányos jogok
maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartását, különösen
• az élethez
• az emberi méltósághoz
• a testi épséghez a testi és lelki egészséghez való jogot.
1

A Házirend a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999 (XI.24.) SZCSM rendelet, valamint a szakmai szokások alapján készült el.
2
1993. évi III. tv. 97.§.
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AZ INTÉZMÉNY ALAPVETŐ MŰKÖDÉSI ADATAI
Az Intézmény adatai:
Székhelye: 1146 Budapest,Hungária krt. 200.
A székhely postacíme: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Telefonszáma: 06-1-460-0747

Telephely:
Szivárvány-ház
Fogyatékosok
Református
Otthona
5350 Tiszafüred, Temető út 1.

Telefonszáma: 06-59-511-381

Az intézményvezető neve: Görcsös Éva

Az intézményvezető telefonszáma: 06-59-511-381

Az intézmény típusa: szociális szakellátás

Férőhelyek - működési engedély szerinti - száma: 165 fő

Ellátottak köre: súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékosok, halmozottan
fogyatékosok, autista személyek

Ellátási terület: országos hatáskörű



A Fenntartó adatai:








A fenntartó megnevezése: Magyarországi Református Egyház
A fenntartó székhelye: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
A fenntartó postacíme: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
A fenntartó telefonszáma: 06-1-460-0747
A fenntartó képviselőjének neve: Czibere Károly
A fenntartó képviselőjének beosztása: irodavezető, Szeretetszolgálati Iroda
A fenntartó képviselőjének telefonszáma: 06-1-460-0747

AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE3
A Magyarországi Református Egyház fenntartásában működő szociális intézményekbe
történő felvételekről – kérelem4 alapján – az intézményvezető5 dönt, a következő eljárási
szabályok szerint:





A kérelem benyújtása előtt a jelentkező (törvényes képviselője, hozzátartozója) személyesen is
tájékozódhat az intézmény működéséről. Az intézményt az előzetesen leegyeztetett időpontban
– a bentlakók nyugalmának zavarása nélkül – az intézményvezető vagy az általa megbízott
dolgozó vezetésével az érdekeltek megtekinthetik.



A felvételi kérelem beérkezése után az előgondozással megbízott személy elvégzi a 9/1999.
(XI.24.) SzCsM rendeletben előírtak szerint az előgondozás I. szakaszát. Az előgondozás II.
szakaszára a beköltözést megelőzően legfeljebb 8 nappal korábban kerül sor.

3
4
5

1993. évi III. törvény 93.§-94/D.§.
A 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. §. (3). pontja értelmében a rendelet 1.sz. melléklete szerint. (A mintapéldány csatolva a
Házirendhez)
1993. évi törvény 94/D.§.-nak felhatalmazása alapján
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előgondozás célja, hogy az ellátást igénybe vevőt az előgondozást végző – személyre
szólóan – felkészítse az intézményi elhelyezésre és tájékozódjon a kérelmező egészségi,
pszichés és anyagi körülményeiről. Az előgondozás időszakában a kérelmezőt tájékoztatni kell
az intézmény szolgáltatásiról, annak díjáról, házirendjéről valamint az elhelyezés várható
időpontjáról.

 Az



A kérelmező felvételéről az intézményvezető dönt. A felvételről szóló döntés után az
intézményvezető értesíti a kérelmezőt a férőhely elfoglalásának és a Megállapodás
megkötésének időpontjáról. Az intézményi jogviszony a Megállapodás aláírásával jön létre.

AZ OTTHON ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
A Lakóknak – a közösségi együttélés természetes korlátjait figyelembe véve – joguk van
megszokott életvitelük és életrendjük folytatására, oly módon, hogy azzal más lakók nyugalmát nem
zavarják, jogaikat nem korlátozzák.
A Lakók nem korlátozhatók állampolgári jogaik gyakorlásában, ennek feltételeit az intézmény
biztosítani köteles.
Az intézmény a szolgáltatásait mindezek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
alakította ki:
Elhelyezés:
Az intézmény a lakókat otthonosan kialakított, 1-2-3-4-5 ágyas, a lakó életkorának, mindenkori
egészségi állapotának és életvitelének megfelelő szobákban helyezi el, a lakóval (ill. gondnokával)
kötött Megállapodás és a Házirendben foglaltak szerint.
Az intézmény biztosítja a lakók által használt lakrészben az életvitelszerű tartózkodást, a folyamatos
fűtést, világítást, meleg víz ellátást6.
A lakók rendelkezésére állnak a gondozási egységenként/emeletenként kialakított nappalik, étkezők,
teakonyhák, foglalkoztató helyiségek és vizesblokkok, valamint a kerthelyiség.
Étkezés megszervezése7
Az intézmény az étkezést a lakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás
követelményeinek megfelelően nyújtja, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok
figyelembevételével.
Az ellátottak étkeztetése keretében legalább napi háromszori étkezést – ebből legalább egy
alkalommal meleg ételt – kell biztosítani. A kiskorúak a főétkezéseken kívül naponta legalább
kétszer kiegészítő étkeztetésben részesülnek.
6
7

1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 41.§.
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 45.§.
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Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, részére - orvosi javaslatra - az orvos
előírásainak megfelelő étkezési lehetőséget (pl. diéta, gyakoribb étkezés) kell biztosítani.
Az ápoló-gondozó otthonokban a fekvőbetegek ellátása során gondoskodni kell a rendszeres
folyadékbevitelről.
A napirendben meghatározott időponton kívül étkezést csak igazolt távollét esetén, külön kérésre
lehet igénybe venni.
Általános szabályok:
Járóképes lakók az ebédlőben étkeznek. A fekvőbetegek részére a
gondozónők a szobába viszik az ételt.
b.
A személyesen vásárolt, a csomagban érkezett, vagy látogatótól kapott
élelmiszert (névvel ellátva) a nővérszobában lévő, vagy saját hűtőszekrényben lehet
elhelyezni.
c.
Egyéni étkezésre, főzésre, a teakonyhában van lehetőség.
d.
Kávéfogyasztás: kívánságra a nővérek főznek kávét. A lakók egészségi
állapotának megóvása érdekében, továbbá balesetvédelmi és tűzrendészeti előírások miatt
a kávéfőzés a lakószobákban tilos.
a.

Az étellel kapcsolatos megjegyzéseket, észrevételeket az ebédlőben elhelyezett – e célra
rendszeresített – füzetben lehet rögzíteni.
Ruházat, textília biztosítása8
A lakó az intézményben saját ruházatát és textíliáját használja.
Ha a lakó megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás
részeként nyújtott ruházat legalább három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak
megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és utcai cipőt – szükség szerint más lábbelit –
tartalmaz.
A ruházat pótlását elsődlegesen a lakók készpénzvagyonából kell biztosítani.
A kiskorú, valamint fogyatékos személyek részére – ha indokolt, az előző bekezdésben foglaltakon
túl - az életkornak megfelelő sportruházatot is biztosítani kell.
Az intézményi ellátásban részesülő tanköteles fogyatékos személy részére a korai fejlesztéshez,
fejlesztő felkészítéshez, valamint az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges iskolai felszerelést
is biztosítani kell.
Az előzőekben felsorolt ruházat összetételéről, mennyiségéről, a sportruházattal való ellátás
indokoltságáról az intézmény vezetője dönt.
A lakó az intézmény által nyújtott ruházatot nem köteles használni, azonban saját ruházatának
elhasználódása esetén is csak a Házirendben meghatározottak szerinti ruházati ellátást igényelheti.
Lehetőség van a hozzátartozó, ill. törvényes képviselő által hozott ruhanemű és textília személyes
használatára azzal a kikötéssel, hogy az a lakó életvitelének megfelelő legyen.
8

1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 46-49.§.
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Az intézmény vezetője a lakó szükségletei, valamint a ruházat elhasználódásának
figyelembevételével gondoskodik az előírások szerinti ruházat beszerzéséről, illetve cseréjéről,
abban az esetben ha erre a gondozott anyagi lehetőségei nem nyújtanak fedezetet.
Amennyiben az intézményben szervezett keretek között foglalkoztatás folyik, a foglalkoztatás jellege
szerinti védő- és munkaruha ellátásról, valamint az egészséges és biztonságos munkavégzés
feltételeiről az intézmény gondoskodik.
A személyes használatra kiadott ruházat az intézmény tulajdonát képezi és azt egyéni nyilvántartó
lapon kell az ellátást igénybe vevő részére kiadni.
A cselekvőképtelen, valamint a korlátozottan cselekvőképes személyek részére kiadott ruházatról a
gondozási egység vezetője leltárt vezet.
Az intézmény a textíliával való ellátás keretében, valamint a személyi higiéné biztosítása érdekében
ellátottanként
a)
b)

három váltás ágyneműt,
a tisztálkodást segítő három váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz
szükséges anyagokat, eszközöket,
c)
a gyermekek és incontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat,
eszközöket szükség
szerint biztosítja.

Ezen textilféleségek biztosításánál is legyen rendező alapelv, hogy ágyneműt, törölközőt akkor
biztosít az intézmény, ha a lakó nem rendelkezik vele és beszerzésére anyagi okok miatt nem
képes.
A mentálhigiénés ellátás biztosítása9
Az intézmény gondoskodik a lakó mentálhigiénés ellátásáról. Ennek keretében biztosítja:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a személyre szabott bánásmódot,
a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos
megbeszélést,
a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást,
az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit,
a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását,
a hitélet gyakorlásának feltételeit, és
segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok
kialakulását és működését.

Az intézmény mindent megtesz a lakó testi-lelki aktivitása fenntartásának, megőrzésének érdekében.
A lakó korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével
szervezzük meg

9

1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 54.§.
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a) az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek
levegőztetése, ágytorna stb.),
b) a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás,
rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.),
c) a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-,
múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.).
Az aktivitást segítő tevékenységeket – a lakó közreműködésével – előre kell tervezni és a
megvalósítás folyamatosságát, rendszerességét biztosítani szükséges.
Az intézményi életformához való alkalmazkodás elősegítése, az igénybe vevők mentálhigiénés
ellátásának biztosítása a szociális intézmény valamennyi dolgozójának a feladata.
Az intézmény vezetője, ha a lakó gondnokság alá helyezése szükséges, intézkedést kezdeményez a
lakóhely szerint illetékes gyámhivatalnál.
Az intézményben az alábbi mentálhigiénés foglalkozások folynak:
Énekes-zenés bibliaóra, életmódprogramok (speciális biciklizés, szépség stimuláció, főzés),
keresztyén ünnepek, nemzeti ünnepek, családi-személyes ünnepekre felkészülés, egyéni, kiscsoportos,
közösségi ünneplés.
A mentálhigiénés csoport munkatársai gondoskodnak arról, hogy a lakók minden intézményi
programról időben értesüljenek. Hirdetéseik az intézmény hirdetőtábláin olvashatóak.
Az egyéni és közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok
A lelki élet gyakorlásának elősegítését – egyéni és közösségi formában is – fontos feladatunknak
tartjuk. Az intézmény fenntartója a Magyarországi Református Egyház, ennek megfelelően az
intézmény biztosítja a református vallás gyakorlásának lehetőségét, szervezett keretek között erre
heti több alkalommal bibliaóra és minden vasárnap istentisztelet keretében kerül sor. Rendszeresen
van lehetőség Úrvacsora vételére is. A bibliaórákon és az istentiszteleti alkalmakon való megjelenés
nem kötelező, azt mindenki belső lelki igénye szerint veszi igénybe. Természetesen – igény szerint –
lehetőséget biztosítunk lakóinknak más vallás egyéni gyakorlására is.
Egészségügyi ellátás10
Az intézmény biztosítja a lakó egészségügyi ellátását, ennek keretében gondoskodik a lakó
egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról,
rendszeres orvosi felügyeletéről,
szükség szerinti ápolásáról,
szakorvosi ellátásához való hozzájutásáról,
kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról,
Házirendben,
illetve
gyógyszerlistában
gyógyszerellátásáról,11
g)
gyógyászati segédeszközeinek hozzájutásáról.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

10
11

1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 50 §., 51.§., 53 §.;
1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 51 §.,.52.§.
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Az intézmény a rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítja a lakó egészségi állapotának
folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az orvos által elrendelt vizsgálat
elvégzését – ha az intézmény keretei között megoldható – gyógykezelését.
Az intézményben napi 24 órában szakképzettgondozók ápolják, és teljes körűen gondozzák a
lakókat. A gondozási egységekbe beosztott munkatársak folyamatosan jelen vannak lakóink
szükségleteinek kielégítésére.
Az intézményben műszakonként az ellátottak egészségi állapotát érintő változásokról, illetve a velük
kapcsolatos jelentősebb eseményekről sorszámozott eseménynaplót (átadó füzetet) kell vezetni.
Ha az intézményben élő ellátott egészségügyi ellátásban részesül, az ellátást nyújtó orvos a 6/1992.
(III. 31.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti egészségügyi személyi lapot (raktári szám: A.
3510-170) kiállítja, illetve vezeti. A dokumentáció vezetésére, kezelésére az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 24. §-ának, 136-137. §-ainak rendelkezései irányadóak.
Az intézmény orvosának megkeresésére a lakó házi-, illetve kezelőorvosa megküldi az intézményi
ellátás és gyógykezelés szempontjából szükséges egészségügyi adatokat. E bekezdés
alkalmazásában gyógykezelésnek minősül a megelőzés és a rehabilitáció is.
Ha a lakót másik bentlakásos intézménybe helyezik át, az egészségügyi adat kezelésével megbízott
személy az ellátást igénybe vevő egészségügyi adatait külön kérés nélkül továbbítja.
Az incontinens lakók ellátásához szükséges anyagokat és eszközöket az intézmény biztosítja.
Gyógyszerellátás
Az intézménynek a szakmai előírások szerinti gyógyszercsoportokból rendelkeznie kell az
ellátásban részesülők rendszeres, illetve eseti gyógyszerszükségletéhez igazodó megfelelő
mennyiségű készlettel. Az alapgyógyszerkészletet havonta az intézmény orvosa állítja össze az
intézmény vezető ápolójának, illetve osztályvezető ápolójának javaslata alapján. Az
alapgyógyszerkészlet összeállításánál figyelemmel kell lenni a lakók egészségi állapotára, valamint
az esetleg előforduló sürgős ellátás esetére is.
A meghatározott gyógyszercsoportok alapján összeállított alapgyógyszerek köréről az intézmény
pontos tájékoztatást ad, ennek megfelelően az alapgyógyszerek körét a Házirend mellékletét képező
Gyógyszerlista tartalmazza.
A lakó részére előírt gyógyszer felhasználását a szakmai előírások szerinti nyilvántartó lapon kell
rögzíteni.
Az intézmény a jogszabályban meghatározott gyógyszercsoportba12, valamint a rendszeres és eseti
egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek, továbbá a gyógyászati segédeszközök
közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve a társadalombiztosítás által
támogatott gyógyszert és gyógyászati segédeszközt biztosítja, kivéve, ha az adott
gyógyszercsoporton belül nincs közgyógyellátási igazolványra felírható gyógyszer, vagy nincs
olyan közgyógyellátási igazolványra felírható gyógyszer, amely az adott betegség kezeléséhez
megfelelő.
12

1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 52.§. (3).
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A Gyógyszerlistában szereplő gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerszükséglet
költségét – az előző bekezdésben foglalt esetek kivételével – az ellátást igénybe vevő viseli.
Az intézmény viseli a lakó rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükségletének
a) teljes költségét, ha
aa) a lakónak a személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi
jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban:
nyugdíjminimum) húsz százalékát, vagy
ab) a lakó részére a költőpénzt az intézmény biztosítja;
b) részleges költségét, ha az ellátást igénybe vevőnek a személyi térítési díj megfizetése után
fennmaradó havi jövedelme meghaladja a nyugdíjminimum húsz százalékát, azonban ez a
jövedelem nem fedezi az ellátást igénybe vevő egyéni gyógyszerszükségletének költségét. Ebben
az esetben az intézmény az ellátást igénybe vevő jövedelmének a költőpénz összegét meghaladó
részét az egyéni gyógyszerszükséglet mértékéig kiegészíti.
Az intézmény nem köteles az egyéni gyógyszerszükséglet költségének a viselésére, ha
α) az ellátást igénybe vevő az Szt. 117. § (4) bekezdésében meghatározott jelentős
készpénzvagyonnal rendelkezik, vagy
β) az ellátást igénybe vevő az Szt. 117. § (4) bekezdésében meghatározott olyan jelentős
ingatlanvagyon tulajdonosa, amely felett rendelkezési jogát más személynek az ingatlannyilvántartásba bejegyzett joga nem korlátozza, vagy
χ) az ellátást igénybe vevőnek az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének g) pontja szerinti tartásra köteles és
képes hozzátartozója van, vagy
δ) az ellátást igénybe vevő az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 52.§. (6) bekezdés b) pontja
szerinti gyógyszerköltség reá eső részét nem fizeti meg.
A gyógyászati segédeszköz ellátása körében az intézmény feladata a testtávoli eszköznek az
intézmény költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátott költségén történő biztosítása. Ha a
testközeli segédeszköz költségeinek viselésére az ellátott jövedelmi helyzete alapján nem képes, a
költségviselés tekintetében az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 52.§. (6) bekezdésben foglaltak
szerint kell eljárni.
Az intézmény vezetője a személyi térítési díj megállapításával egyidejűleg értesíti a lakót az
intézmény által viselt, illetve átvállalt gyógyszerköltség, illetve gyógyászati segédeszközköltség
mértékéről. A költségek viselésének megállapítása tekintetében tett intézményvezetői intézkedés
ellen az ellátást igénybe vevő a fenntartóhoz panasszal fordulhat.
Az intézmény által szervezett programok, foglalkozások:
Az intézmény szakképzett munkatársai a lakók életkorának, érdeklődésének és egészségi
állapotának megfelelő, a szabadidő kulturált eltöltésére alkalmas programokat, foglalkozásokat
szerveznek, melyek részletes leírását az intézmény Szakmai Programja tartalmazza.
Az intézmény az alábbi programokat, foglalkozásokat biztosítja a lakók számára:
Munkaterápia, mozgás-ritmusnevelés, kézműves foglakozások, táncterápiás foglakozások, lovasterápia, önkiszolgálásra nevelés, játékfoglalkozások, számítógépes játékfoglalkozások
11
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Az intézmény az alábbi szolgáltatásokat biztosítja a lakók számára:
Fodrász, kozmetika (a lakók költségére) manikűr (ingyenes), pedikűr (lakók költségére).
Az intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások:
Az intézmény az V.8. pontban foglaltakon túl, alapfeladatait meghaladóan is szervez programokat és
szolgáltatásokat a lakók számára:
Változatos szabadidős, szórakoztató alkalmak pl. kulturális, sportprogramok, buszos kirándulások,
állatsimogató, vásári játékprogramok, városnézés, vendégeskedés stb.
Ezen szolgáltatásokért az alábbiak szerint térítési díjat kell fizetni13:
A rendszeres és szponzorált alkalmakra nem kell térítési díjat fizetni. A költségvetési tervben nem
szereplő, de a lakók számára kedvező alkalmakról időben tájékoztatást adunk és eseti térítési díjat
kérünk; amely az útiköltségből és a részvételi díjból áll. Intézményünk ezekben az esetekben is
hozzájárul a költségekhez pl. a plusz személyekkel és az úti elemózsia biztosításával (kivéve, ha a
programok fő eleme vendéglőben való étkezés).
A lakók foglalkoztatása14
10. 1. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók közoktatási jogai:
- 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról
14/ 1994 (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról
Közoktatási törvény 30.§ (1):” A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy
különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A
különleges gondozást- a gyermek életkorától és állapotától függően…a szakértői és rehabilitációs
bizottságok szakértői véleményében foglaltak szerint-a korai fejlesztés és gondozás, az óvodai
nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a fejlesztő felkészítés kereteiben kell biztosítani. A korai
fejlesztés és gondozás megvalósítható otthoni ellátás, bölcsődei gondozás, fogyatékosok ápoló,
gondozó otthonában nyújtott gondozás…keretében.”
A közoktatási törvény legújabb módosításai irányt mutatnak arra, hogy az eddigi képzési
kötelezettséget mindinkább felváltja a tankötelezettség, mely heti 20 órás foglalkoztatást/fejlesztő
felkészítést ír elő a súlyosan, halmozottan fogyatékos iskoláskort betöltött gyermekeknek, mely 23
éves korukig meghosszabbítható.
A heti 20 óra fejlesztést fejlesztő iskolai oktatás keretében kell, hogy megkapják a gyermekek.
Szándékunkban áll az előírt változtatásokat végrehajtani, hogy fejlesztő iskolát tudjunk indítani,
nem csak lakóink, hanem a környéken élő iskoláskorú gyermekek igényeit is kielégíti, bejáró
formában.
13
14

29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 2.§. (5).
1993. évi III. törvény 99/B.-99/E.§. és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 47.§., 55-58.§.
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Intézményünk az elmúlt években folyamatosan részt vett az 5 évesnél fiatalabb halmozottan sérült
kisgyerekek korai gondozásában. A tapasztalatok azt mutatják, hogy igény lenne olyan óvodai
csoportra, mely a kistérségben élő sérült gyermekeket fogadná be, ahol integráltan vennének részt
lakóinkkal fejlesztő foglalkozásokon.

10. 2. Szociális foglalkoztatás
A lakó intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény Szakmai Programja alapján, az egyéni
gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő
képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően munka-rehabilitáció vagy
fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében biztosítható (a továbbiakban együtt: szociális
foglalkoztatás).
A szociális foglalkoztatásban foglalkoztatóként az a személy, illetve szervezet vehet részt, aki erre a
megyei szociális és gyámhivatal által kiadott engedéllyel rendelkezik (a továbbiakban: szociális
foglalkoztatási engedély).
A szociális intézmény megkeresése alapján az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 113/G. § szerinti
rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottság meghallgatja az ellátottat és
törvényes képviselőjét, és a megkeresést követő 15 napon belül megküldi indokolással ellátott
szakértői véleményét a szociális intézmény vezetője részére. A szakértői bizottság a szakértői
véleményben megállapítja, hogy az ellátott alkalmas-e szociális foglalkoztatás keretében történő
munkavégzésre, és - az ellátott alkalmassága esetén - javaslatot tesz az ellátott munka-rehabilitáció,
vagy fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében történő foglalkoztatására.
Az ellátott foglalkoztatásáról – az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 113/G. §-ban foglalt rehabilitációs
alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottság szakértői véleménye alapján – a szociális
intézmény vezetője dönt. Az intézményvezető a döntésről írásban értesíti az ellátottat, illetve
törvényes képviselőjét, valamint – amennyiben az ellátott munkavégzésre irányuló jogviszonyban
áll – az ellátottat foglalkoztató személyt, illetve szervezetet. Ha az ellátott, illetve törvényes
képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől
számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, amely 15 napon belül dönt az ellátott
foglalkoztatásáról.
Az ellátottat foglalkoztató személy, illetve szervezet a szociális intézmény vezetője, illetve a
fenntartó döntésének beérkezését követő 15 napon belül – szükség esetén – ajánlatot tesz a
foglalkoztatásra irányuló jogviszony módosítására az ellátott, illetve törvényes képviselője részére.
Ha az ajánlattételt követő 15 napon belül az ellátott, illetve törvényes képviselője nem nyilatkozik,
vagy az ajánlatot nem fogadja el, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnik.
A foglalkoztató a foglalkoztatásra irányuló jogviszony előző bekezdés szerinti módosításáról, illetve
megszűnéséről – a módosítást, megszűnést követő 3 napon belül, módosítás esetén a szerződés
másolatának egyidejű megküldésével – írásban tájékoztatja a szociális intézményt.
A munka-rehabilitáció célja a szociális intézményben ellátott személy munkakészségének, valamint
testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, továbbá a
fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés.
13
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a) Munka-rehabilitáció
A munka-rehabilitáció az intézményi jogviszony keretében történik. A munka-rehabilitációban
történő részvételről az ellátott, illetve – amennyiben az ellátott jognyilatkozata a Ptk. 15/A. §-ának
(1) bekezdése alapján semmisnek minősülne – törvényes képviselője írásban, az 1993. évi III.
törvény 99/D. § (3)-(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével megállapodást köt a szociális
intézmény vezetőjével. Ez utóbbi esetben a megállapodást az ellátott aláírhatja. A megállapodás
tartalmazza
a munka-rehabilitáció keretében végzett tevékenység részletes leírását,
a munka-rehabilitáció időbeosztását,
a munka-rehabilitációs díj havi összegét,
szándéknyilatkozatot arra nézve, hogy az ellátott testi és szellemi képességeihez mérten elvárható
módon közreműködik a munka-rehabilitációban.
A munka-rehabilitációs tevékenység megválasztásánál a szociális intézmény vezetője figyelembe
veszi az ellátott testi és szellemi képességeit, és speciális szükségleteinek megfelelően biztosítja az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit.
A munka-rehabilitáció időbeosztását az ellátott állapotának, képességeinek figyelembevételével
egyénileg kerül meghatározásra az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben úgy,
hogy a foglalkoztatás időtartama nem haladhatja meg a napi 6 és a heti 30 órát, és el kell érnie a
napi 4 vagy a heti 20 órát.
Munka-rehabilitáció esetén a szociális intézmény vezetője az ellátottat munka-rehabilitációs
díjban részesíti. A munka-rehabilitációs díj havi összege nem lehet kevesebb a mindenkori
kötelező legkisebb munkabér 30%-ánál.
A szociális intézmény vezetője a munka-rehabilitációra vonatkozó megállapodás módosítását,
illetve – különösen indokolt esetben – megszüntetését kezdeményezi, ha az ellátott a foglalkoztatás
során
- saját, illetve más személy testi épségét, egészségét veszélyezteti,
- egyébként olyan magatartást tanúsít, amely mellett biztonságos foglalkoztatása nem tartható
fenn.
b) Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás
A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja a szociális intézményben ellátott személy számára
munkafolyamatok betanítása és foglalkoztatása révén az önálló munkavégző képesség kialakítása,
helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott felkészítése védett munka keretében, illetve a nyílt
munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre.
A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás
α) az ellátott, és
β) az intézmény vagy az intézménnyel az ellátottak foglalkoztatására megállapodást kötött
szervezet által, legfeljebb egy évre kötött munkaszerződés alapján, a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerinti határozott idejű munkaviszony
keretében folytatható. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén a fejlesztő-felkészítő
foglalkoztatásra irányuló jogviszony is megszűnik.
14

SZIVÁRVÁNY-HÁZ FOGYATÉKOSOK REFORMÁTUS OTTHONA
5350 Tiszafüred, Temető út 1.
Tel: 59/511-381, Fax: 59/511-382
www.szivarvanyhaz.zsoltar.hu
email: szivarvany-haz@reformatus.hu
Az intézmény és az intézménnyel az ellátottak foglalkoztatására megállapodást kötő szervezet
közötti szerződésre az 1993. évi III. törvény 122/B. §-ban foglaltakat megfelelően kell
alkalmazni.
A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében
a) a 16. életévét betöltött személy foglalkoztatható,
b) a foglalkoztatás időtartama nem haladhatja meg a napi 8 órát és a heti 40 órát,
c) munkaidőkeret nem alkalmazható,
d) ha a munkavállaló napi munkaideje a négy és fél órát meghaladja, részére legalább 30 perc
munkaközi szünetet kell biztosítani,
e) a munkavállaló éjszakai munkára, rendkívüli és több műszakos munkavégzésre, ügyeletre,
készenlétre nem vehető igénybe,
f) a kiküldetésre, kirendelésre, munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szabályok nem
alkalmazhatók.
10. 3. Szocioterápiás foglalkozás
Az intézmény az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében
szocioterápiás foglalkozásokat szervez. A szocioterápiás foglalkozások formáit az ellátást igénybe
vevő életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelően kell megválasztani, az
egyéni gondozási, fejlesztési tervben, illetve rehabilitációs programban megfogalmazott
célkitűzésekkel összhangban. A szocioterápiás foglalkozások formái különösen
- a munkaterápia,
a terápiás és készségfejlesztő foglalkozás,
a képzési célú foglalkozás.
a) Munkaterápia
A munkaterápiában azok az ellátottak vehetnek részt, akik – az Szt. 99/B. §-ának (3) bekezdése
szerinti szakértői vélemény, ennek hiányában az intézményvezető megítélése szerint – nem
alkalmasak a szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzésre.
A munkaterápia elsődleges célja a munkaképesség fejlesztése annak érdekében, hogy az ellátott
alkalmassá váljon a szociális foglalkoztatásban való részvételre. A munkaterápiára egyebekben a
terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Az ellátott munkaterápiájára fordítható idő nem érheti el a napi négy órát és a heti húsz órát.
Munkaterápiás jutalom:
A munkaterápiában részt vevő ellátott munkaterápiás jutalomban részesíthető. A munkaterápiás
jutalom a munkavégzés jellegétől függően differenciált, amelynek havi összegét a munkalapon
rögzített tevékenység jellege és a munkavégzéssel töltött idő alapján az intézmény vezetője és a
foglalkoztatást vezető szakember határozza meg. Ha az ellátott költőpénzben részesül, a költőpénz
összege nem csökkenthető a munkaterápiás jutalom összegével.
A munkaterápiás jutalom gyakoriságáról, a jutalomban részesülő személyekről, valamint annak
alkalmankénti összegéről a munkaterápiában való részvétel figyelembevételével az intézmény
vezetője határoz.
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A terápiás és képességfejlesztő foglalkozás célja a megmaradt képességek fejlesztése, szinten
tartása. A terápiás foglalkozás szervezhető az intézmény környezetében, foglalkoztató helyiségben
és az intézményen kívül is.
A terápiás és képességfejlesztő foglalkozásból származó eredmény az intézményben nyújtott ellátás
színvonalának emelésére, valamint a foglalkozásban közvetlenül részt vevők díjazására fordítható.
Otthonunk kézműves termékeiből patronáló református gyülekezetünk kiállítást és vásárt szokott
rendezni. A vásárból származó eredményt még megtetézve adományként szoktuk visszakapni,
amelyet közvetlenül az érintett lakók jutalom programjaira és a kézműves foglalkoztatás
színvonalának emelésére fordítunk.
A képességfejlesztő foglalkozás szervezésére akkor kerülhet sor, ha a munkavégzés intézményen
belüli - házirendben rögzített - feltételei adottak.
Az intézmény szervezett keretei között folytatott foglalkoztatáshoz, a foglalkoztatás jellege szerinti
védő- és munkaruha ellátásról, valamint az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeiről az
intézmény gondoskodik.
A szociális foglalkoztatás és szocioterápiás foglalkozás részletes leírása, szakmai tartalma az
intézmény Szakmai Programjában található.
Tisztálkodás
Az otthon lakóinak és dolgozóinak törekedni kell a tisztaságra és a rend megőrzésére, a higiéniás
követelmények betartására. A fennjáró lakók időkorlátozás nélkül vehetik igénybe a
fürdőhelyiségeket, igény és szükség szerint. Szükség szerint a nővérek segítenek a fürdésben.
Az önellátásban segítségre szoruló lakók, fekvőbetegek személyi higiénéjére az ápolók
folyamatosan ügyelnek, a borotválás, a manikűr-pedikűr, a hajvágás az ápolók feladata.
Lakóink saját költségükön szakképzett fodrász, kozmetikus szolgáltatásait is igénybe vehetnek.
A tisztálkodáshoz szükséges alapvető – és alábbiakban felsorolt – tisztálkodó-szereket az intézmény
biztosítja: szappan, sampon, tusfürdő, fogkrém
Ezen tisztálkodó-szerek az alábbi rend szerint kerülnek kiosztásra: havi igénylés szerint
Az alapvető tisztálkodó-szereken túl az intézmény a lakó kérésére, illetve a gondnokság alatt álló
személy részére a gondnok hozzájárulásával, a lakó költőpénze/készpénzvagyona terhére
rendszeresen segít beszerezni az egyéni igényeknek és szükségleteknek megfelelő mennyiségű és
minőségű tisztálkodó szert. A közös használatú helyiségekben (közös WC-k, mosdók) szintén az
intézmény biztosítja a tisztálkodó-szereket.
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A ruházat tisztításáról és javításáról az intézmény:
Saját mosodájában és varrodájában gondoskodik.
A lányok tréningházában lehetőség van arra, hogy megtanulják lakóink a mosást és a vasalást, és
személyre szabott segítséget kapnak ahhoz, hogy személyes ruházatukat maguk tisztítsák és vasalják.
A házimunkák beosztását ez a csoport közös megállapodások, a helyszíni „házirend” szerint végzik.
Az épület(ek) takarítása, a kert gondozása
Az épület(ek) rendszeres takarítását a takarító személyzet végzi a takarítási program szerint.
A kert és az intézményhez tartozó egyéb területek rendben tartása szintén az intézmény feladata.
A lakók részt vesznek a takarításban és a kert gondozásában a munkarehabilitáció és a
munkaterápiás foglalkozások keretében.
14) AZ EGYÜTTÉLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
Az intézmény lakója csak érvényes Megállapodással rendelkező személy lehet, aki (vagy
hozzátartozója, képviselője) a házirend megismerését és tudomásul vételét aláírásával igazolja.
Mindenkitől (az ellátást igénybe vevőktől és intézet dolgozóitól is) elvárható, hogy tartsa
tiszteletben a másik ember alapvető emberi jogait, emberi méltóságát. Az ellátottakat emberbaráti
szeretettel, kellő toleranciával, hivatástudattal szükséges ápolni, gondozni.
Mindenkitől elvárható, hogy az intézményben az emberi kapcsolatok általános normái szerint
éljen, valamint olyan magatartást tanúsítson, amely nem sérti, nem zavarja mások nyugalmát,
személyiségi jogait.
Tekintettel arra, hogy az intézményben élők az ellátásukért személyi térítési díjat, az önköltséges
szolgáltatásokért az intézménynek díjat fizetnek, ezért a személyzet (és hozzátartozói) nem
fogadhatnak el az ellátottaktól semmiféle juttatást, velük gazdasági, vagyoni, pénzügyi és egyéb
más jellegű jogviszonyt nem létesíthetnek, sem a gondozási időszak alatt, sem pedig az azt követő 1
éven belül.16
Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az alkalmazottak foglalkozásbeli titoktartási
kötelezettségének érvényesítéséről.
Az intézményben élő lakóknak is be kell tartaniuk a fent említett általános emberi normákat, az
együttélés szabályait, a Házirendben foglaltakat. Az intézmény rendjét, a Házirendben foglalt
szabályokat súlyosan és ismételten megsértő ellátottat, az Intézményvezető jogosult az intézményből
kizárni, vele az ellátási jogviszonyt – elhelyezési kötelezettség nélkül – megszüntetni.

15

16

1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 46.§. (7).
1/2000. SzCsM rendelet 6.§. (10) bekezdése alapján.
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Az intézmény valamennyi dolgozójának és lakójának egymáshoz való viszonya a személyiség
tiszteletére épül. Elvárjuk a kölcsönös tapintatot, udvariasságot, megértést és ésszerű határokig a
toleranciát.
Lakógyűlés: Az intézmény negyedévente lakógyűlést tart a vezető gyógypedagógus és az
intézményvezető vezetésével. A lakógyűlésen felvetett problémákat írásban, jegyzőkönyv
formájában rögzítik. Azt az érdek-képviseleti fórum következő gyűlésén megtárgyalják, intézkedési
javaslatot hoznak, majd egy következő gyűlésen a megvalósításról beszámolót kérnek az intézmény
vezetőjétől.
A lakógyűlésen az intézmény segítséget és javaslatokat vár a lakóktól az intézményben működő
étlaptanács munkájához.
Dohányzás: az intézmény területén tilos a dohányzás.
Szeszesital fogyasztás: az intézmény területén tartózkodó valamennyi személy számára a
szeszesital fogyasztása nem ajánlott. Az intézmény lakói számára az intézmény területén kívül
történő szeszesital-fogyasztás szintén nem ajánlott.
Nem megengedett a szeszesital fogyasztása, ha a lakó gyógyszeres kezelés alatt áll!
Az intézményben mindenki köteles olyan magatartást tanúsítani, ami a lakók, lakótársak nyugalmát
nem zavarja. Rádió, televízió, magnó, lemezjátszó hallgatása olyan hangerővel történjen, hogy az
másokat ne zavarjon.
15) NAPIREND
Az intézménynek nincs percre meghatározott „katonás” napirendje. Természetesen a közösségi élet
vitele, a lakóink igényeinek mind teljesebb kielégítése, az egyes szolgáltatások nyújtásának technikai
időigénye és kiszolgálása megkövetel egyfajta rendszerességet. Ennek okán tevékenységünket és a
lakóink napi életét a szolgáltatások viszonylag kötött időpontjai foglalják keretbe.
a.

Felkelés ideje: reggel 6. 30-7. 00-tól kezdődően úgy, hogy a reggeliig az ágynemű
szellőzése, valamint beágyazás, mosakodás, öltözködés megtörténjen. Kérjük, hogy a
korábban kelők ügyeljenek a lakótársak nyugalmára. A lakók saját igényüknek megfelelően
kelnek fel úgy, hogy a reggeli gyógyszereket a megfelelő időben be tudják venni és a reggelit
el tudják fogyasztani.

b.

Lefekvés ideje: Fürdés, illetve vacsora után bármikor, a televíziót kívánság szerint
lehet nézni, úgy, hogy a mások nyugalmát ne zavarják.

c.

Étkezések időpontjai:
Reggeli:
Ebéd:
Vacsora:

8. 00
12. 00
17. 45 – 18. 00

A lefekvés idejét mindenki a saját szükséglete szerint határozza meg, de este 10 óra után kerüljük a
nagy zajjal járó tevékenységeket. Az aktuális napi és heti programokat, a foglalkozások időpontját
és helyszínét a hirdetőtáblán tesszük közzé.
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16) AZ INTÉZMÉNYBŐL VALÓ ELTÁVOZÁS ÉS VISSZATÉRÉS RENDJE
Az intézmény területét a lakók – a feltételek megléte esetén – bármikor szabadon elhagyhatják.
Eltávozáskor és megérkezéskor a lakó a portán az erre a célra rendszeresített nyilvántartó füzetbe
felírja a nevét, szobaszámát, az eltávozás majd az érkezés várható időpontját, valamint az eltávozás
célját. A távozásról és a visszaérkezés várható időpontjáról lakónak tájékoztatnia kell a gondozási
egységben szolgálatot teljesítő ápolót.
A távozás feltételei:
önálló távozáshoz megfelelő egyészségi állapot;
gondnokság alatt álló lakók, valamint önálló távozáshoz nem megfelelő
egyészségi állapotú lakók esetén megfelelő kíséret.
Hosszabb – egész napos, vagy több napos – eltávozásról az intézetvezetőt (vagy a főnővért)
tájékoztatni kell. Ez esetben kérjük a lakót és a törvényes képviselőjét, hogy jelezze, hol fog
tartózkodni távollétében és szükség esetén milyen címen, telefonszámon érhető el.
Több napos távollét feltételei:
-

Megfelelő fogadó háttér (lakás, család);
Gondnokság alatt álló személy esetén az írásban felhatalmazott
személy kíséretével történő eltávozás;
Beteg személy esetén a kíséret;
Egészségi alkalmasság.

A feltételek megléte esetén a több napos távollétet az intézmény vezetője, vagy a főnővér
engedélyezi, mely tényről az engedélyező igazolást állít ki.
Amennyiben valaki később kíván visszatérni az intézménybe, mint azt előre bejelentette, telefonon,
vagy levélben jelezze a módosított visszatérési időpontot!
A távollét időtartamára fizetendő személyi térítési díj17:
-

A két hónapot meg nem haladó távollét esetén a távollét időtartamára
az egyébként fizetendő személyi térítési díj 20%-a;
A két hónapot meghaladó távolléte idejére
a) egészségügyi intézményben történő kezelésének tartalmára a megállapított személyi
térítési díj 40%-a,
b) az a) pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 60%-a.

Nem kell térítési díjat fizetni a sikeres rehabilitáció érdekében történő, legfeljebb három hónap
időtartamú eltávozás esetén, valamint a látás- és mozgássérült fogyatékos személyek intézményében
a hivatalos iskolai szünet alatti távollét idejére.
A több napra való távozáskor és visszaérkezéskor a nővér az intézményből elvitt intézményi
ruhaneműkről, illetve gondnokság alatt álló lakó saját holmijáról is leltárt készít, a leltár egy
példányát a lakó vagy gondnoka részére átadja.
17

29/1993 (II.17.) Korm. rendelet 28.§.
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Távozáskor az intézmény a lakó rendelkezésére bocsátja a távollét időtartama alatt szükséges
gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket.
Tekintettel arra, hogy az intézményi élet rendjét a szolgáltatások viszonylag kötött időpontjai
foglalják keretbe, ezért az intézményi távozás általános rendjét a következők szabályozzuk:
Kimenő (a távozás feltételeinek megléte esetén):
Hétfőtől péntekig: A fejlesztő felkészítés és a munkarehabilitáció órarendjének és
munkaidejének figyelembevételével, egyén megállapodás alapján.
Szombat-Vasárnap: 10-11 és 14-17 -ig, kivéve a munkarehabilitációs portaszolgálatosokat.
Az ő kimenőjük egyéni megállapodás alapján.
A kimenő idején túl eseti eltávozást a szolgálatban lévő ápoló engedélyezi.
Az egyéni eltávozás korlátozását az intézmény orvosa, az orvos elérhetőségének hiányában a vezető
ápoló jogosult elrendelni a korlátozó intézkedésre vonatkozó szabályok szerint (jelen Házirend XVI.
pontja), valamint olyan esetekben, amikor a lakó vagy a hozzátartozója magatartásával másokat
megbotránkoztat. Ilyen esetekben az eltávozás megtagadását az eseménynaplóba fel kell jegyezni, és
arról az illetékes felettes személyt értesíteni kell.
17) A LAKÓK BIZTONSÁGÁRÓL
A lakók biztonságáról az intézmény kétféleképpen gondoskodik:
a.) Az intézmény területére való belépés ellenőrzött és dokumentált módon történik.
b.) Az intézmény munkatársai folyamatos munkarendben dolgoznak, így az intézmény
felügyelet nélkül – még rövid időre sem marad.
Az intézmény nem korlátozhatja az intézményi ellátást igénybevevőt személyes tulajdonát
képező tárgyai, mindennapi tárgyai használatában, kivéve, ha azok veszélyt jelentenek az
intézményben élők testi épségére.
Az intézményi ellátást igénybe vevő pszichés állapotának megfelelően veszélyeztető tárgynak
minősül:
•
•
•
•
•
•
•

szúró, vágó eszközök
varrótű, horgolótű, kötőtű
borotva
gyógyszer
vegyszer
drog
alkohol

A veszélyeztető tárgyak birtoklásának a feltételei a következők:
Szúró, vágó eszközök, kötőtű, horgolótű, varrótű, borotva:
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Stabil pszichés és mentális státuszban levő ellátást igénybe vevő korlátlanul használhatja ezeket az
eszközöket, ha azokat használaton kívül zárható helyen tárolja. Intézményünk többi ellátottja ezeket
felügyelettel használhatja, az eszközök használaton kívüli elzárásáról az ápoló-gondozó részleg,
valamint a fejlesztő, mentálhigiénés csoport köteles gondoskodni.
Gyógyszer:
Intézményünk biztosítja minden ellátottnak az orvosi terápiához szükséges gyógyszereket és gyógykészítményeket, ezért az ellátottak semmilyen gyógyszert nem tarthatnak maguknál.
Alkohol, drog:
Intézményünkben az ellátást igénybe vevők olyan gyógyszeres terápiában részesülnek, amelyek
kizárják az alkohol és a drog fogyasztását. Ezek tartása sem megengedett.
A részlegek megbízott vezetői, vagy a korlátozó intézkedésekre, krízishelyzetekre kijelölt
személy(ek) kötelesek a veszélyt jelentő tárgyak számára előírt tárgyi feltételeket biztosítani.
A vezető ápoló gondoskodik a veszélyt jelentő tárgyak számára előírt tárgyi feltételek ellenőrzéséről
és betartásáról.

18) A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE
A lakók egymás közötti kapcsolattartásának szabályai:
Az intézmény lakóinak egymás közötti kapcsolatainak vonatkozásában alapelv, hogy az ellátottak
alkotmányos jogainak tiszteletben tartása mellett, indokolatlan korlátozások nélkül, szabadon
tarthatnak kapcsolatot lakótársaikkal.

Látogatók fogadása:
A lakók hozzátartozóikkal, ismerőseikkel szabadon tarthatják a kapcsolatot. A lakók biztonságérzete
és a látogatás zavartalansága érdekében kérjük a látogatókat, szíveskedjenek a portaszolgálatot
teljesítő személynél és a gondozó személynél a látogatási füzetbe felírni nevüket, a meglátogatni
kívánt lakó nevét, érkezésük időpontját és távozásuk várható időpontját. A látogató megérkezésekor
a portás értesíti a lakót és gondozóját.
A látogatókat a lakók szobájukban vagy a közös helyiségekben fogadhatják. Otthonunkban nincs
szabott látogatási idő, a látogatók bármely napon jöhetnek, de kérjük, hogy legyenek szívesek
betartani az intézmény rendjét, valamint látogatásukkal lehetőség szerint minél kevésbé zavarják a
többi lakó nyugalmát és az intézményben folyó munkát!
Abban a nem kívánt esetben, ha a látogató súlyosan megsérti a Házirendet, az intézményvezető
írásban felszólítja a Házirendben foglaltak tiszteletben tartására. Amennyiben a látogató ismét
súlyosan megsérti a Házirendet, az intézményvezető kitilthatja az intézmény területéről, ezen
döntéséről indoklással egybekötve írásban értesíti a látogatót, a látogatni kívánt személyt (ill. annak
gondnokát), valamint a portaszolgálaton dolgozó munkatársakat.
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Levelezés:
Kevés lakónk tud írni, de levelezni, kapcsolatot tartani sokan szeretnek. Személyre szabott
segítséget adunk ebben, és lehetővé tesszük a lakóinknak, hogy örülhessenek.
Telefonálás:
Vezetékes telefon minden épületben van, és igény szerint a hívásban vagy hívás fogadásában
segíteni tudunk.
Az intézmény és a hozzátartozó, gondnokok kapcsolattartásának módja:
Az intézmény a hozzátartozókat és a gondnokokat levélben értesíti a hozzátartozó, illetve a
gondnokolt, valamint az intézmény egészét érintő kérdésekkel, eseményekkel kapcsolatban.
Amennyiben a személyes esemény sürgőssége indokolja (pl. kórházba kerülés, egyéb egészségügyi
ellátás módja) telefonon is értesítjük az illetékeseket.
Az intézmény egy évben két alkalommal szülői értekezlet megtartását is gyakorolja. Ezek általában
az anyák napjához, illetve a karácsonyi rendezvényünkhöz kötődnek. A szülői értekezleten
tájékoztatást kapnak a hozzátartozók, ill. a gondnokok az intézmény életét érintő általános
eseményekről ( úgy mint egy esetleges épület felújítása, kirándulások, szabadidős programok),
valamint személyesen is érdeklődhetnek hozzátartozójuk felől (ezt egyéb más, tetszőleges
időpontban is megtehetik). Ezeken az alkalmakon a hozzátartózók és gondnokok egy állapotleírást
kapnak hozzátartozójukról, ami tartalmazza az elmúlt félév személyes eseményeit, az esetleges
fejlődés, fejlesztés eseményeit, eredményét.
19) AZ INTÉZMÉNYBE BEVIHETŐ TÁRGYAK KÖRE
Új lakóink minden kedvelt személyes tárgyukat behozhatják otthonunkba.
Felvételkor az új lakó az intézménybe behozott ingóságait, vagyontárgyait, eszközeit jelenlétében
(ill. hozzátartozója/gondnoka, valamint két tanú jelenlétében) tételesen fel kell leltározni. A
leltározás lefolytatását dokumentálni kell.
Túlságosan nagy értékű tárgy megőrzéséért csak úgy tudunk felelősséget vállalni, ha ezt elzárjuk,
raktárazzuk. Ha az a tárgy csupán a lakó számára értékes, a vigyázásra bejáratott módszereink
vannak.
Az intézménybe korlátozás nélkül behozhatók a következő személyes tárgyak, holmik:




Személyes ruházat, lábbelik (lehetőleg 3 váltás, szezonnak megfelelő felsőruházat, 3 váltás
fehérnemű, törölköző, pizsama papucs, zárt cipő.) A szükségesnél lényegesen nagyobb
mennyiségű ruhanemű behozatala felesleges, megfelelő tárolása nem oldható meg.
Tisztálkodó szerek;
Személyes használatra szánt kisebb eszközökből (evőeszköz, pohár, tányérok, tálca, stb.),
csak annyit célszerű behozni, amennyi a konyhában elfér;
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Személyi használati tárgyak: csak azon tárgyak hozhatók be az intézménybe, melyek az
elektronikai és tűzvédelmi biztonsági előírásoknak megfelelnek (óra, villanyborotva, hajszárító,
rádió, televízió, video, fényképezőgép, stb.)
Cserepes virágok;
Lakószobák díszítésére szánt: faliképek, festmény, fényképek, kisebb dísztárgyak, stb.;
Szükség szerint: 1 db kerekesszék, mankó, járókeret, stb.;
Intézményvezetővel egyeztetve: bútor, kerékpár, nyugágy, kerti szerszám, szokásosnál
nagyobb mennyiségű vagy értékű arany-ezüst ékszer, és egyéb tárgyak.

A behozott, személyes használatban tartott holmik, értékek megőrzésére, megóvására az intézmény
vezetősége és személyzete fokozott figyelmet fordít, és a lakókat is erre ösztönzi, de teljes
felelősséget csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően leadott tárgyakért, értékekért vállal.
A nem közösségi célokat szolgáló bevitt tárgyak karbantartásáról, esetleges javításáról a lakó
költségén tudunk gondoskodni (rádió, televízió stb.). Az intézmény tulajdonában álló tárgyak
(televízió, elektromos tűzhely, olajradiátor stb.) javításáról, karbantartásáról gondoskodik, de ha a
lakó neki felróhatóan megrongálta, anyagi hozzájárulást kérünk.
A bevitt tárgyakkal okozott károkért az intézmény és a lakó a Polgári Törvénykönyv általános
szabályai szerint felel.
Veszélyeztető tárgyak köre, melyek intézménybe történő behozatala nem lehetséges:
Felvételkor a gondozási csoport értelmi szintje, a csapat szabályai döntik el, hogy van-e ilyen tárgy.
Gyakorlatunkban nem szokott gondot okozni ez a kérdés.
Veszélyt jelenthetnek ellátottaink biztonságára: lőfegyver, tőr, kábítószer.
20) ÉRTÉKMEGŐRZÉS
Az intézmény lakóinak joguk van értéktárgyaikat és pénzüket maguknál tartani. Amennyiben azt a
lakó igényli, az intézményvezető gondoskodik a lakó intézménybe bevitt vagyontárgyainak,
személyes tárgyainak és értékeinek megfelelő és – szükség esetén – biztonságos elhelyezéséről. Az
intézmény kizárólag az alábbiak szerint leadott értéktárgyakért és készpénzért vállal felelősséget.
Az intézmény jelen Házirendben szabályozza – figyelemmel a raktározási és elhelyezési
lehetőségekre –, hogy az egyes ellátást igénybe vevők milyen nagyságú, illetve milyen mennyiségű,
az intézményi élethez szükséges, azzal összefüggő személyes tárgy intézménybe történő bevitelére
jogosultak. Az intézmény nem korlátozza a vagyon- és értékmegőrzést arra való hivatkozással, hogy
nem tud megfelelő feltételeket kialakítani a megőrzésre. Amennyiben az intézmény korlátozza az
ellátást igénybe vevőt a személyes tárgyainak bevitelében, arról az igénybevételhez kapcsolódó
megállapodásban is rendelkezni kell.
Ha az ellátást igénybe vevő vagyontárgya vagy értéktárgya a megőrzés szempontjából speciális
feltételeket igényel, az intézmény segítséget nyújt az ellátást igénybe vevő részére a megfelelő
elhelyezéshez, illetve annak igénybevételéhez vagy eléréséhez.
Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról az intézmény vezetője tételes felsorolás alapján
átvételi elismervényt készít, és annak egy példányát átadja az ellátást igénybe vevőnek, illetve
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törvényes képviselőjének. Az értéktárgyak átadását és átvételét két tanú jelenlétében kell elvégezni.
Az értéktárgyak biztonságos megőrzéséről az intézmény vezetője gondoskodik.
Az intézmény értékpapírok, kötvények megőrzését nem vállalja, nem vállalja továbbá 100.000 Ft
feletti értékű ékszerek, festmények, szobrok és műkincsek megőrzését sem.
a) Készpénz
A lakótól átvett készpénzt elsősorban a lakó, illetve törvényes képviselőjének meghatalmazása
szerint az intézményben vagy pénzintézetben kell megőrizni. A lakótól megőrzésre átvett
készpénzről két tanú jelenlétében elismervényt kell kiállítani.
A lakó készpénzének kezelése saját vagy törvényes képviselőjének írásbeli nyilatkozata szerint
személyes nyilvántartású letét formájában is történhet. A letétben elhelyezett készpénz elsősorban
a személyes szükségletek kielégítését szolgálja. A személyes szükséglet körébe tartozik különösen
az intézményi ellátást meghaladó mennyiségű vagy minőségű élelmezés, ruházat, valamint textília.
A felsoroltakon kívül személyes szükségletek kielégítését szolgálja még a személyes használati
tárgy (pl. televízió, magnetofon, rádió, hűtőszekrény) és szolgáltatás (pl. fodrász, kirándulás,
kulturális program) is.
b) Betétkönyv
Betétkönyv elhelyezése esetén a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a lakó nevét, a betétkönyv számát,
típusát, egyenlegét (egyenleg keltét). Fel kell tüntetni továbbá az átadás dátumát, az átadó és átvevő
nevét, aláírását, az átvett betétkönyvek darabszámát, két fő tanú aláírását. A jegyzőkönyv egy
példányát a nyilvántartás mellé kell csatolni, a másikat a lakónak kell adni.
A betétkönyvekről

egyedi nyilvántartást (nyilvántartás sorszáma, lakó, ellátott neve, betétkönyv
sorszáma, betét- kivét-, egyenleg összege, dátuma;)

Folyamatosan vezetett naplót, (mely az összes betétkönyv azonosító és forgalmi
adatait tartalmazza, teljes körűen, és az egyedi nyilvántartásokkal értékben egyezően.)
szükséges vezetni.
(Lehetőség szerint a gondozotti pénzeszközöket a kettős könyvvitel zárt rendjében, pont olyan
előírások és szabályok között szükséges vezetni, mint az intézményi pénzeket. Eszköz oldalon:
pénzeszköz; forrás oldalon: kötelezettség.)
21) ÉRTÉKEK KIADÁSA
Az értékek kiadása – hasonlóan az átvételhez – a lakó (vagy gondnoka), és két tanú jelenlétében
történik. Az értékek átvételét a lakó, (vagy gondnoka) aláírásával igazolja.
Gondnokság alatt álló lakó részére a költőpénz mértékét meghaladó készpénz kiadásához, a
személyi használati tárgyak esetében a szokásos mértéket meghaladó értékű tárgyak esetében a
gondnok hozzájárulása, személyes közreműködése mindig szükséges.
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22) TÉRÍTÉSI DÍJAK
a) Személyi térítési díj
Az ellátást igénybe vevő (rendszeres havi jövedelméből, jelentős összegű készpénzéből, illetve
ingatlan vagyonából), a tartásra kötelezett és képes, valamint az azt vállaló személy, ebben a
sorrendben18, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a Megállapodásban meghatározottak
szerint térítési díjat köteles fizetni.
A lakó által megfizetendő térítési díj összegéről a lakóval kötött, az intézményben való elhelyezésről
szóló Megállapodás rendelkezik.
A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal
vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha a megfizetésre kötelezett jövedelme
i)

olyan mértékben csökken, hogy a Megállapodásban meghatározott térítési díj fizetési
kötelezettségének nem tud eleget tenni;
j)
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben
növekedett.
A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról
a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult nem
kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.
Az aktuális intézményi térítési díj összegét a Házirend melléklete tartalmazza.
A lakó, ill. a tartásra kötelezett személy által fizetendő térítési díj aktuális összegéről az intézmény
rendszeresen értesíti a lakót, ill. a tartásra kötelezett személyt.
A közölt mértékű személyi térítési díj megfizetését követően az ellátást igénybe vevő számára
maradó költőpénz havi összege nem kevesebb a jogszabályok által meghatározott minimum
összegnél (a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál19.)
Ű

b) Távollét esetén fizetendő térítési díjak20
A távolléti napokat éves szinten szükséges összesíteni.
Az ellátott a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20%át fizeti.
Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére
- egészségügyi intézményben történő kezelésének tartalmára a megállapított személyi térítési
díj 40%-át fizeti,
- az előző pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 60%-át fizeti.
18

Az intézményi térítési díj megfizetésére egyetemlegesen kötelezhető az ellátott az erre a célra fedezetet biztosító rendszeres
jövedelméből, vagyontárgyaiból, illetve a tartásra köteles és képes személy. Az minősül tartásra képes személynek, ahol a család
jövedelme meghaladja a családtagok száma szorozva a minimál öregségi nyugdíj kétszeresével számított összeget.
19
2006. január 1-én 25.800 Ft/hó.
20
29/1993. (II.17.) Korm.ren. 28.§.
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Abban a nem kívánt esetben, ha a lakó, ill. a személyi térítési díj fizetésére kötelezett személy a
személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezető 15 napos
határidő megjelölésével írásban felszólítja a lakót, ill. a személyi térítési díj fizetésére kötelezett
személyt az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az
intézményvezető a díjhátralékot nyilvántartásba veszi és erről negyedévenként írásban tájékoztatja a
fenntartót. A fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján, intézkedik a térítési díj hátraléknak
a behajtásáról.
Ha a lakó a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri,
akkor e kérésével a fenntartóhoz – annak eredménytelensége esetén a bírósághoz – fordulhat, ki dönt
a személyi térítési díj összegéről. A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított térítési
díjat kell megfizetni.21
23) KÖLTŐPÉNZ
Az intézményekben a jövedelemmel nem rendelkező 16 év fölötti ellátottak részére személyes
szükségleteik fedezésére az intézmény költőpénzt biztosít.
Költőpénzt kell biztosítani annak az ellátottnak is, aki helyett a térítési díjat jövedelem hiányában
kizárólag a tartásra köteles és képes személy fizeti, illetve a térítési díjat ingatlan vagyona terhére
állapították meg. Ha az ingatlan vagyonnal rendelkező ellátottnak költőpénzt állapítanak meg, a
költőpénz terhelését a térítési díjra vonatkozó szabályok szerint kell elrendelni.
A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 20%-ánál. Legalább a költőpénz összegére kell kiegészíteni az ellátottnak ezt
az összeget el nem érő jövedelmét.
A lakó által fizetendő térítési díjat úgy kerül megállapításra, hogy részére legalább az előzőek
szerint megállapított költőpénz visszamaradjon.
Ha az ellátott gondnokság alatt áll, gondnoka – amennyiben az ellátott megfelelő jövedelemmel
vagy készpénzvagyonnal rendelkezik – köteles (legalább az 1993.évi.III.törvény 117/A. §-a
szerinti, a költőpénz összegével azonos összegű) készpénzt biztosítani a gondnokolt személyes
szükségleteire. Amennyiben a gondnok e kötelességének nem tesz eleget, az intézményvezető erről
– a szükséges intézkedés megtétele érdekében – tájékoztatja a gondnokot kirendelő gyámhivatalt.
Intézményünkben Letéti pénztár nem működik.
A gondnok a nagyobb összegű fel nem használt költőpénzt gyámhatósági betétben helyezi el.
A költőpénz kifizetése havonta egy alkalommal történik.

21

1993. évi III. törvény 115.§;
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A lakó köteles a szándékos vagy súlyos gondatlan károkozásból eredő – biztosíthatónál nem
érvényesíthető – dokumentált és károkozó által (tényszerűségében és összegszerűségében is)
elismert kárt megtéríteni.
25) A LAKÓK ÉRDEKVÉDELME
Az érdek-képviseleti fórum a lakók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv,
mely a Házirend 2. sz. mellékletében meghatározott feltételek és eljárás szerint működik.
26) KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉS
Abban a nem kívánt esetben, ha a lakó veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartást
tanúsít, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény vonatkozó rendelkezéseit figyelembe
véve korlátozó intézkedés alkalmazása rendelhető el.
Korlátozó intézkedés elrendelésének szabálya:
Amennyiben a lakó veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít, először
mindenképpen meg kell próbálni megnyugtatni. Amennyiben a pszichés megnyugtatás nem
elégséges a veszélyeztető magatartás megszüntetésére, korlátozó intézkedés elrendelése szükséges.
A lakót szóban tájékoztatni kell a korlátozó intézkedés végrehajtása előtt annak elrendeléséről és
formájáról, valamint a korlátozó intézkedés feloldásáról.
Korlátozó intézkedést az intézmény orvosa, az orvos elérhetőségének hiányában a vezető
ápoló jogosult elrendelni. Korlátozó intézkedés alkalmazása esetén – ide nem értve a pszichés
megnyugtatást – az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. számú melléklete szerinti adatlapot kell
kitölteni. A korlátozó intézkedés időtartama alatti megfigyeléseket, állapotleírást a betétlapon kell
részletesen feltüntetni. A kitöltött adatlapot a gondozási tervhez kell csatolni.
A lakó törvényes képviselőjét tájékoztatni kell
α) a korlátozó intézkedés végrehajtása előtt, halaszthatatlan esetben a végrehajtás alatt vagy azt
követően 3 napon belül a korlátozó intézkedés elrendeléséről és formájáról,
β) a korlátozó intézkedés feloldásáról.
Korlátozó intézkedés egyes formái és azok mellé rendelt maximális időtartam:
Lehetséges korlátozó eszközök:
-a szabad mozgásban történő korlátozás,
-farmakoterápia (gyógyszer beleegyezés nélküli használata),
-intézményen belüli elkülönítés,
-ezen eszközök komplex alkalmazása,
-kórházi beutalás, beszállítás mentővel, (szükség esetén rendőri segítség igénybe vétele).
A korlátozás csak addig tarthat, illetve az ellátott állapotához igazodóan csak olyan mértékű és
jellegű lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül szükséges.
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Korlátozó intézkedés egyes formái mellé rendelt megfigyelés szabályai:
A korlátozó intézkedés folyamatáról a melléklet szerinti ADATLAPOT és BETÉTLAPOT kell
vezetni, amelyeket az ellátott egészségügyi dokumentációjához kell csatolni. A veszélyeztető állapot
fellépését, tüneteit, kezelését, eredményességét az ellátott egészségügyi dokumentációján belül is fel
kell vezetni.
Korlátozás feloldásának szabályai:
A korlátozó intézkedés feloldásáról történő tájékoztatással egyidejűleg az adatlap másolatát át kell
adni, illetve meg kell küldeni az ellátottnak, valamint törvényes képviselőjének.
Panaszjog gyakorlásának részletes szabályai:
A korlátozó intézkedés eljárásával szemben az ellátott, vagy törvényes képviselője panasszal élhet
az intézmény vezetője, az intézmény orvosa, a fenntartó és az ellátottjogi képviselő felé, vagy
fordulhat jogsegélyszolgálatokhoz, érdekképviseleti szervekhez és a bírósághoz.
A szociális ellátások igénybevételével kapcsolatos problémák, szolgáltatási hiányok, az ellátottakkal
való bánásmód sérelmezése esetén a szolgáltatás vezetőjéhez lehet fordulni panasszal szóban, vagy
írásban. Az intézmény vezetője 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz
kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézmény vezetője nem intézkedik, vagy a panaszt
tevő nem ért egyet az intézkedéssel, nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.
A panasz megfogalmazásában, intézkedésben segítséget nyújthat az ellátottjogi képviselő.
27) INTÉZMÉNYBEN ELHUNYTAK
A haldoklót a hozzátartozói bármikor felkereshetik, mellette tartózkodhatnak.
Az intézményben elhunytakkal kapcsolatos teendők ellátását az intézmény vezetője szervezi. Ennek
keretében gondoskodik az elhunyt
a) elkülönítéséről,
b) végtisztességre való felkészítéséről,
c) a törvényes képviselő, valamint a közeli hozzátartozók értesítéséről,
d) ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről, letétbe helyezéséről, valamint a hagyatéki
végzést követően az örökösöknek történő átadásáról.
Az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követően két tanú jelenlétében azonnal jegyzéket készít a
haláleset időpontjában műszakot vezető dolgozó.
A lakó elhalálozásának tényéről az általa meghatározott személyt, ill. közeli hozzátartozóját
legkésőbb a halálesetet követő napon értesíti az intézmény. Az eltemettetés megszervezéséről az
örökösök gondoskodnak, amennyiben a Megállapodás másként nem rendelkezik.
Ha az elhunyt halála előtt az eltemettetéséről rendelkezett az intézmény felé és a takarékbetétje
elhelyezésekor kedvezményezettként az intézményt jelölte meg elhalálozása esetére, az
intézményvezető a visszafizetett takarékbetétből gondoskodik a temetésről.
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Az intézmény vezetője – amennyiben nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy,
vagy az eltemettetésre köteles személy nem gondoskodik a temetésről – az elhunyt személy
köztemetésének elrendelése iránt intézkedik a haláleset szerint illetékes települési önkormányzat
polgármesterénél.
Ha az örökös az elhunyt intézményben maradt ingóságaiért a hagyatéki végzés jogerőre
emelkedését követően nem jelentkezik, az intézményvezető határidő megjelölésével felszólítja
annak átvételére. Ha az örökös a kitűzött határidő elteltéig az ingóságot nem szállítja el, az
intézmény azt értékesítheti vagy felhasználhatja (Ptk. 196-197. §).

28) AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE
Az intézményi jogviszony megszűnik
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével;
b) a jogosult halálával;
c) a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha e
törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható;
d) ha a Megállapodást az ellátott, illetve törvényes képviselője vagy a fenntartó, ill.
intézményvezető felmondja.
A fenntartó, ill. az intézményvezető a Megállapodást akkor mondhatja fel, ha az ellátott a házirendet
súlyosan megsérti.
A felmondási idő, amennyiben a Megállapodás másként nem rendelkezik, három hónap.
Ha a Megállapodás felmondásának jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat
vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személy, illetőleg a fenntartó vitatja, kérheti a bíróságtól a
megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek mellett
mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határozatot nem hoz.
Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, illetve
törvényes képviselőjét
a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének
határidejéről, rendjéről és feltételeiről;
 az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről;
 az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges
előterjesztési és rendezési módjáról.
Ha a jogosult korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, az 1993. évi III. törvény 95100.§-ban szabályozott, jogi következményekkel járó cselekmények és jognyilatkozatok
tekintetében a hozzátartozóra vonatkozó rendelkezéseket a törvényes képviselőre kell alkalmazni.
Az intézményi jogviszony megszűnésekkor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet kiterjed:
- a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira;
az intézmény tárgyi eszközeiben – szándékosan – okozott károkra, vagy
elszámolási kötelezettséggel átvett eszközök hiányaira;
a visszafizetendő egyszeri hozzájárulásokra, és
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minden olyan dologra melyek – az intézmény humán jellegével
összeegyeztethetően – az intézményi jogviszony megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódik.

Nem lehet bevonni az elszámolásba a lakrész újrafestéséhez, az intézményi jogviszony
megszűnéséhez kapcsolódó jogi és adminisztratív költségeket.
A HÁZIREND KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI
A Házirendet minden intézményi jogviszonyt létesítőnek át kell adni.
A Házirendet az intézmény területén, jól hozzáférhető helyen ki kell függeszteni.
A Házirend módosítása esetén a változásokról minden lakót tájékoztat az intézmény.
A Házirendet a fenntartó, ill. az intézményvezető módosíthatja, a mindenkori jogszabályoknak
megfelelően.
Megtárgyalta és elfogadta az Érdekvédelmi Fórum
Kelt: Tiszafüred, 2012. december. 18.

_____________________________
Agócs Lajosné
Érdekvédelmi Fórum elnöke

____________________________
Görcsös Éva
Intézményvezető
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Alap gyógyszerkészlet
Tiszafüred, 2012. december 18.
A.) TÁPCSATORNA ÉS ANYAGCSERE
•

Szintetikus görcsoldók és anticholinerg szerek:
Papaverinum Hydrochlorikum inj.
No-Spa 40 mg inj.

•

Propulsív szerek: Cerucal inj.
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•

Hashajtók: Bolus laxans tbl.
Laevolak lactuloz szirup134 gr

•

Béladstringensek: Carbo Activatus 125 mg tbl.

•

Bélmozgást csökkentő szerek: Reasec tbl.

•

Digestivumok: Pancreoflat drg.

•

Ásványi anyagok: Calcium Pharmavit 500 mg pezsgő tbl.
Kalcium-R tbl.
Panangin filmtabl.
Calcimusc inj.

B.) VÉR ÉS VÉRKÉPZŐSZERVEK
•
•

Antitrombotikus szerek: Syncumar 1 mg tbl.
K-vitamin: Konacion 10 mg inj.

C.) CARDIOVASCULÁRIS RENDSZER
•

Antiarrytmiás szerek: Lidocain 2 % inj.
Lidocain 10 % inj.

•

Szívbetegségekben alkalmazott értágítók: Nitroderm TTS 5, 10 tapasz
Nitromint aerosol 0,5 mg

•

Nagyhatású diureticum: Furosemid inj., 40 mg tbl.

•

Kapilláris stabilizáló szerek: Dycinone inj., drg.

•

Beta-receptor blokkolók: Betaloc 50 mg
Concor 5 filmtbl.

•

ACE-inhibítorok: Tensiomin 12,5 mg tbl.

D.) BŐRGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK

•

Hámosítók: Neogranormon kenőcs
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•

Viszketés elleni szerek: Fenistil gél

•

Antibiotikum lokális használatra: Bactroban kenőcs

• Antisepticumok és fertőtlenítők: Betadine kenőcs

E.) SYSTEMÁS CORTICOSTEROIDOK
•
•

Medrol 4 mg
Solu-Medrol 40 mg, 125 mg inj.

F.) SYSTEMÁS FERTŐZÉS ELLENES SZEREK
Antibacteriális szerek:
•

Tetracyclinek: Doxycyclin100 filmtbl.

•

Beta-lactam penicillinek: Augmentin 375 mg, 625 mg filmtbl.
Augmentin 312 mg/5 ml por sziruphoz

•

Egyéb béta-lactam antibiotikumok: Zinacef 250 mg, 750 mg inj.

•

Macrolidok és linkosamidok: Klacid 250 mg, 500 mg filmtbl.

•

Antituberculoticumok: Tüdőgondozó biztosítja

G.) VÁZ ÉS IZOMRENDSZER
•

Nem Steroid gyulladásgátlók és reumaellanes szerek:
Cataflam 50 mg drg.
Voltaren 50 mg, 100 mg ret. drg.

•

Izületi és izomfájdalmak lokális készítmények:
Diclofenac 1 % gél

•

Izomrelaxánsok:
Mydeton 150 mg filmtbl.
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Milurit 300 mg
H.) KÖZPONTI IDEGRENDSZER

•

Helyi érzéstelenítők: Ultracain DS Forte inj.

•

Fájdalom és lázcsillapító: Algopyrin inj., tbl.
Germicid-C végbélkúp gyerekeknek
Paracetamol 500 mg tbl.

•

Antiepilepticumok: Convulex 150 mg, 300 mg, caps.
Rivotril 0,5 mg, 2 mg tbl.

•

Anticholinerg anyagok: Akineton inj., tbl.
Kemadrin 5 mg tbl.

•

Antipsyhoticumok: Haloperidol csepp 0,2 %
Risperdal 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg filmtbl.

•

Anxiolitikumok: Diasepam Desitin rect. Oldat 5 mg, 10 mg

•

Altató és nyugtatók: Stilnox

K.) PARAZITAELLENES KÉSZÍTMÉNYEK, FÉREGŰZŐK ÉS RÜHELLENES
SZEREK

• Rüh ellenes szer: Novoscabin emulsió
L.) LÉGZŐRENDSZER
•

Lokális orroedemacsökkentő: Nasivin 0,05 % orrcsepp

•

Gégészeti gyógyszerkészítmények: Glycosept oldat

•

Astma ellenes szerek: Ventolin inhalációs aerosol
Diaphillin inj.
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Systemás antihistamin: Daedalon végbélkúp
Daedalon tbl.
Zyrtec filmtabl.

M.) ÉRZÉKSZERVEK

• Szemészeti készítmények: Garasone szemkenőcs
• Fülészeti készítmények: Otosporin fülcsepp
•

Ciloxan szem és fülcsepp

N.) KÖTÖZŐSZEREK ÉS KÖTÖZÉS ESZKÖZEI
O.) INJEKCIÓZÁS ESZKÖZEI

Érdekvédelmi fórum működési szabályzata

Bentlakásos
otthon
lakóinak
érdekvédelem jogi szabályozása

érdekvédelme,

az

Az intézménybe történő felvételkor az intézményvezető írásos formában tájékoztatja az ellátást
igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az ellátottjogi képviselő, illetve az érdekképviseleti
fórum elérési lehetőségéről.
99. § (1) A, bentlakásos intézmény fenntartója köteles meghatározni az intézményi jogviszonyban
állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum (a továbbiakban: érdekképviseleti
fórum) megalakításának és tevékenységének szabályait.
(2) Az érdek-képviseleti fórum a bentlakásos intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak,
érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely a házirendben meghatározott feltételek és
eljárás szerint működik. Az érdek-képviseleti fórum megalakítását a székhelyen, illetve
telephelyenként kell biztosítani.
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(3) Az érdek-képviseleti fórum tagjai
a) választás alapján, az intézményi ellátást igénybe vevők közül
-kettőszáz férőhelyig kettő fő,
-kettőszáz férőhely felett négy fő;
b) választás alapján, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül egy fő;
c) választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében egy fő;
d) kijelölés alapján, az intézményt fenntartó szervezet képviseletében egy fő.
(4) Az érdekképviseleti fórum
a) előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, valamint az
intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves
munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat,
b) megtárgyalja az intézményben élők panaszait - ide nem értve a jogviszony keletkezésével,
megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat, és intézkedést kezdeményez az
intézményvezető felé,
c) tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás
szervezésével kapcsolatos feladatokban,
d) intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, szervek
felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.
(5) Az érdekképviseleti fórum működésének és választásának részletes szabályait a házirend
tartalmazza.
Az Intézet egyházi jellegű objektum. Ennek megfelelően különös körültekintéssel kell az előforduló
eseteket vizsgálni; el kell érni a végeredményig, az adott eset teljes feltárásához, orvoslásához
garantált egyértelműséggel.
1. Az Érdekvédelmi Fórum működését nagyban segíti, amennyiben az Intézet valamennyi
dolgozója azonosul a közös célokkal, fontos a kölcsönös nyíltság, együttműködési készség a
közösségben, annak minden irányában.

Az érdekképviseleti fórum tagjai otthonunkban:
FÓRUM
STÁTUSZ

NÉV

ÖSSZEHÍVÁSÁRA
JOGOSULTSÁG

ELÉRHETŐSÉG

1 lakó

Hajnal Ildikó

99 § (3) bek.

2 lakó

Belovay László György

’’

3 szülő

Schmidt István

’’

4 intézeti dolgozó

Bihari Dezső

’’

5 fenntartó képviselője

Bohátka Gyöngyvér

’’

Tiszafüred,
Temető
út
59 / 511-381
Tiszafüred,
Temető
út
59 / 511-381
Tiszafüred,
Külsőkertsor
59 / 353-393
Tiszafüred,
Arany
J.
u.
59 / 351-419; 70 / 502-6649
Bp.
1146
Abonyi
u.
1 / 460-0683
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1. 1. Az érdekképviseleti fórum szerepe
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Az érdekképviseleti fórum szerepe, hogy az intézménnyel jogviszonyban állók
jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegítse.
A intézményi ellátottak jog érvényesülése elősegítését különösen az alábbi
jogokkal kapcsolatban kell biztosítani:
- az intézményellátottakat is érintő szabályzatai (pl.: a házirend) ne sértsék az ellátottak jogait,
- az intézmény működése során jogsértés ne történjen az ellátottak sérelmére,
- az ellátottak személyiségi jogai ne sérüljenek stb.
Az intézményi ellátottak érdekei érvényesülésének elősegítését biztosítani kell
különösen:
- az intézmény belső működését szabályozó dokumentumok véleményezése során,
- az ellátottak részéről felmerülő panaszok megtárgyalásakor stb.
1. 2. Az érdekképviseleti fórum feladat- és hatásköre
1. 2. 1. Az érdekképviseleti fórum jogosítványai
Az érdekképviseleti fórum jogai:
véleményezési jog,
döntési/tárgyalási és kezdeményezési jog,
tájékoztatás-kérési jog,
intézkedés-kezdeményezési jog.
1. 2. 2. Az érdekképviseleti fórum véleményezési joga
Az érdekképviseleti fórum véleményezési joga
- előzetes véleményezési jog.
Az előzetes véleményezési jog az intézmény vezetője által elkészített, összeállított olyan
dokumentumokra terjed ki, mely az intézményi ellátottakkal, valamint az intézmény belső életével
kapcsolatosak.
Az előzetes véleményezési jog körébe tartozó dokumentumok különösen:
▪ a szakmai programra
éves munkatervre
házirendre
ellátottakra vonatkozó tájékoztatók
1. 2. 3. Döntési tárgyalási és kezdeményezési jog
A szociális ellátásra jogosult és hozzátartozója, valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő
társadalmi szervezet a házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az érdekképviseleti fórumnál.
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Az érdekképviseleti fórum az alábbi, hozzá benyújtott panaszok esetében dönt:
- az intézményi jogviszony megsértése, különösen az ellátott:
személyiségi jogainak és
kapcsolattartásának sérelme esetében;
- az intézményi jogviszony megsértése az intézmény dolgozói által, különösen a dolgozó:
szakmai,
titoktartási,
vagyonvédelmi kötelezettségének megszegése esetében;
- az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.
1. 2. 4. Az intézményi panaszokkal kapcsolatos döntéshozatal
Az intézményi panasz érdekképviseleti fórumhoz való megérkezését követően az érdekképviseleti
fórum vezetője 5 napon belül összehívja az érdekképviseleti fórumot.
Az érdekképviseleti fórum ülésén megtárgyalja az intézményi panaszt, majd szavazással dönt.
A panasz kivizsgálásáról, a megszületett döntésről az érdekképviseleti-fórum írásban értesíti a
panasztevőt.
Az értesítéssel párhuzamosan a szükséges intézkedések egyidejű megtételével felhívja a figyelmet a
sérelem orvoslásának esetleges más módjára is.
A panasztételre jogosultak: panaszukkal az intézmény fenntartójához fordulhatnak, ha a panasz
kivizsgálásra jogosult érdekképviseleti fórum:
határidőben nem intézkedett, illetve ha
a megtett intézkedéssel, döntéssel nem értenek egyet.
A panasz kivizsgálását követően az érdekképviseleti-fórum intézkedést kezdeményez. (Az
intézkedés kezdeményezésére vonatkozó szabályok megegyeznek a kezdeményezési jog címszó
alatt meghatározottakkal.)

1. 2. 5. Tájékoztatás kérési jog
Az érdekképviseleti fórum tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől - az ellátottakat érintő
kérdésekben,
- az ellátás megszervezésével kapcsolatban.
Az érdekképviseleti fórum tájékoztatást csak a feladatköréhez közvetlenül kapcsolódóan kérhet.
A tájékoztatás kérése történhet: szóban, írásban.
A szóbeli tájékoztatáskérés és adás történhet tárgyalás, megbeszélés formájában is.
A tájékoztatáskérésre az intézményvezetőnek a kérést követő 10 napon belül, bonyolult ügyekben az érdekképviseleti fórum tájékoztatása mellett - 20 napon belül kell megválaszolnia.
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Az érdekképviseleti fórum:
az ellátottak (illetőleg hozzátartozójuk),
az intézményi dolgozók, valamint
a fenntartó
érdekében különböző intézkedéseket kezdeményezhet.
Az intézkedés kezdeményezése történhet:
- panasz kivizsgálásához kapcsolódóan, illetve
- önállóan, attól függetlenül.
1. 2. 7. Az intézkedések kezdeményezésével kapcsolatos döntéshozatal
Ha a panasz kivizsgálása kapcsán merül fel, akkor az intézkedés kezdeményezése tárgyában az
érdekképviseleti fórum a panasszal együtt dönt.
Ha önálló intézkedéskezdeményezés történik, akkor a kezdeményezésre szóló bejelentés, javaslat
érdekképviseleti fórumhoz való megérkezését, illetve tudomásra jutását követően az
érdekképviseleti fórum vezetője 10 napon belül összehívja az érdekképviseleti fórumot.
Az érdekképviseleti fórum ülésén megtárgyalja az adott intézkedési javaslatot, majd szavazással
dönt az intézkedés kezdeményezéséről.
A megszületett döntésről az érdekképviseleti fórum írásban értesíti az érintettet:
a beutaló önkormányzatot és/vagy
a fenntartó önkormányzatot és/vagy
az intézmény ellenőrzését ellátó hatóságot és/vagy
a hatáskörrel rendelkező egyéb szervet.
Az értesítés megtételéért az érdekképviseleti fórum elnöke felelős.
1. 2. 8. Az érdekképviseleti fórum egyéb jogai
Az érdekképviseleti fórum számára különböző szabályzatok, rendelkezések egyéb jogokat is
adhatnak.
Az érdekképviseleti fórum ilyen egyéb jogai lehetnek, pl.:
a véleményezési jog,
az egyetértési jog.
E jogok gyakorlásának feltételeit, körülményeit az adott jogot keletkeztető dokumentumok
tartalmazzák.
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1. 3. 1. Az ülések
Az érdekképviseleti fórum szükség szerint tart üléseket, évente azonban legalább egy ülés
megtartása kötelező.
Az érdekképviseleti fórum ülését az elnök hívja össze és vezeti.
Az érdekképviseleti fórum az ülését főszabályként az intézmény székhelyére kell összehívni.
Az ülés összehívása írásos meghívó kiküldésével történik.
1. 3. 2. Döntések hozatala
Az érdekképviseleti fórum döntéseit az ülésein hozza.
Az érdekképviseleti fórum ülésén a tagok szavazati joggal vesznek részt.
A meghívottak közül az állandó meghívott(ak)at tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi
napirendi pontjához kapcsolódóan.
Az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan illeti meg tanácskozási jog a meghívottak
közül azt akit, azokat akiket egy-egy napirendi pontra korlátozva hívtak meg (pl.: panaszos).
1. 3. 3. Az érdekképviseleti fórum ülésének vezetése
Az érdekképviseleti fórum ülésének vezetése során ellátandó feladatokat a házirend tartalmazza.
A főrum ülése lehet nyilvános és zárt.
Az érdekképviseleti fórum elnöke zárt ülést tart, ha:
az érintett (illetőleg hozzátartója) a nyilvános ülésbe nem egyezik bele, vagy
egyéb ok miatt az érintett személyiségi jogainak védelme azt indokolja.
1. 3. 4. A vita és a döntéshozatal módja
A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a fórum tagjai és a meghívottak kérdést
intézhetnek.
A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre.
Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként a módosító, majd az eredeti javaslatot teszi fel
szavazásra.
Az érdekképviseleti fórum az ülésén egyszerű szótöbbséggel dönt, azaz adott javaslat elfogadásához
a jelenlévő tagok több mint a felének igen szavazata szükséges.
Az érdekképviseleti fórum döntéseit nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza. Az érdekképviseleti
fórum a jelenlévő tagok egynegyedének indítványára név szerinti szavazást rendelhet el.
A név szerinti szavazás alkalmával az elnök a névsor alapján minden tagot személy szerint szólít és
a kapott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a tag a
nyilatkozatát aláírásával hitelesíti.
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1. 3. 5. Előterjesztés
Előterjesztésnek minősül az érdekképviseleti fórum ülésén ismertetett, az ülés napi rendjéhez
kapcsolódó: tájékoztató, beszámoló, javaslat, döntés tervezet. Az előterjesztés általában írásos,
melyet a meghívóval együtt ki kell küldeni a tagoknak. Kivételes esetben lehetőség van szóbeli
előterjesztésre is, ha azt az ülés egyszerű szótöbbséggel elfogadta.
Az előterjesztések tartalmi elemeit a házirend tartalmazza.
1. 3. 6. Döntési javaslat
A döntési javaslat az írásos előterjesztésben, illetve a szóbeli előterjesztésben vagy az elnök által a
vita összefoglalása után megfogalmazott javaslat.
A javaslat részei:
a) a döntés szövege,
b) végrehajtást igénylő döntéseknél
- a végrehajtásáért felelős személyek neve,
- a végrehajtás határideje.
Az elnök gondoskodik a döntések nyilvántartásáról.
1. 3. 7. A jegyzőkönyv
Az érdekképviseleti fórum üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.
A tárgyalt napirendeknél legalább a tanácskozás lényegét jegyzőkönyvbe kell foglalni.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a hozott döntést.
A jegyzőkönyvhöz csatolni kell:
- a meghívót,
- a jelenléti ívet,
- az írásos előterjesztéseket.
A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyv-vezető és ha van(nak) a jegyzőkönyv hitelesítő(k) írják
alá.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.
A jegyzőkönyveket naptári évenként - külön a nyílt és a zárt ülés jegyzőkönyveit - külön kell tárolni
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A 2013. április 1.-től érvényes intézményi térítési díjai
Az ellátás intézményi térítési díja:
-napi:
forint
-havi:
forint
A speciális ellátás intézményi térítési díja:
-napi:
forint
-havi:
forint
A szolgáltatási önköltség egy havi összege:
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forint/fő

