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I.  

 

A HÁZIREND CÉLJA, HATÁLYA 

 

 

A házirend célja, hogy meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztasson az alapvető 

szabályokról. E szabályok ismerete és elfogadása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy nyugodt, 

otthonos légkörben élhessünk és dolgozhassunk. 

A házirend mindannyiunk számára egyformán iránymutató, megköveteli a közösségi lét általános 

szabályainak megtartását, az intézeti vagyon védelmét, a házi segítségnyújtásban részesülő és a 

személyzet egymás iránti kölcsönös megbecsülését. A dolgozók szakmai munkájukat ennek 

szellemében kötelesek végezni.  

 

 

II. 

 

AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE 

 

 

1. A házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérésére történik. 

 

2. Az intézményi ellátás igénybevétele iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani. 

Az ellátás igénybevételét megelőzően a Nappali Gondozási Szolgálat vezetője előgondozást, 

illetve gondozási szükséglet felmérést végez, mely során megállapításra kerül az igénybevétel 

indokoltsága. Az ellátás iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt.  

 

3. Az intézményi jogviszony keletkezését az intézmény vezetőjének intézkedése alapozza meg. 

Döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.  

 

4. Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, 

illetőleg törvényes képviselőjével „Megállapodás”- t köt.  

 

5. A 4. pontban megjelölt Megállapodás tartalmazza: 

- az intézményi ellátás kezdő időpontját,  

 - az intézményi ellátás időtartamát, 

 - az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, 

 - a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, 

 - az ellátás megszüntetésének módjait,  

 

III. 

 

TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 

 

1. Az ellátásba való felvételkor az intézmény vezetője vagy az általa megbízott személy a házi 

segítségnyújtást igénybevevő számára tájékoztatást ad: 

 - a biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről;  

 - az intézmény által vezetett nyilvántartásokról; 

 - a panaszjogok gyakorlásának módjáról; 

 - az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;  
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 - az intézmény házirendjéről;  

 - a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a térítési díj meg nem fizetésének 

következményeiről, 

 - a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.  

 

2. A házi segítségnyújtást igénybevevő az ellátásba való felvételkor: 

- nyilatkozik az 1. pontban meghatározott tájékoztatásban foglaltak tudomásul-vételéről,  

- adatokat szolgáltat az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz, 

- tudomásul veszi, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben, vagy a személyi 

adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével. 

 

IV. 

 

ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM 

 

Az intézményben az adatkezelésre és az adatok védelmére egyebekben a személyes adatok 

védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII., valamint az 

egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezései az irányadók. 

 

V. 

 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS SZABÁLYAI 

 

1. A házi segítségnyújtást igénybevevő, valamint az intézmény alkalmazottainak egymáshoz való 

viszonya a személyiség tiszteletére épül, mely alapján elvárás a kölcsönös tapintat, udvariasság, 

megértés és ésszerű határokig a tolerancia. 

 

2. A házi segítségnyújtást igénybevevőinek és az intézmény alkalmazottainak alkotmányos jogait 

egymás között kötelesek tiszteletben tartani.  

 

3. Az intézmény házirendjének betartása mindazon személyek számára kötelező, akik a házi 

segítségnyújtásba felvételt nyertek.   

 

4. Az intézmény házirendjének súlyos megsértéséről abban az esetben van szó, ha a házi 

segítségnyújtást igénybevevő magatartásával tartósan zavarja az ellátást (nem fogadja el és 

fogadja meg az orvosi és gondozónői tanácsokat, illetve annak ellenkezőjeként cselekszik, stb.), 

illetőleg az intézmény dolgozóival szemben durva, agresszív viselkedést tanúsít. 

 

VI. 

 

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS  

ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 

ÉS ELÉRHETŐSÉGÜK 

 

 

A házi segítségnyújtás keretében azoknak az időskorú személyeknek és fogyatékkal élőknek 

nyújtunk otthonukban ellátást, akik önellátásra részben vagy egészben képtelenek és róluk nem 

gondoskodnak. A házi segítségnyújtás célja, hogy a gondozott minél tovább saját otthonában kapja 

az ellátást és egészségügyi intézménybe csak akkor kerüljön, ha azt állapota indokolja.  
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A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény a házi segítségnyújtás keretében az alábbi tevékenységek 

és résztevékenységeket biztosítja:  

 

A szociális segítés keretében biztosítani kell: 

- a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 

- a háztartási tevékenységben való közreműködést, 

- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult 

veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást, 

- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés 

segítését. 

A személyi gondozás keretében biztosítani kell: 

- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 

- a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 

- valamint a szociális segítés szerinti feladatokat. 

 

Kiegészítő szolgáltatások: 

- orvosi javaslatra: Bioptron lámpa használata 

                                gépi masszírozás 

                                TENS készülék használata 

 

A gondozónők heti 40 órás munkarendben dolgoznak, a házi segítségnyújtás ezen időszakban 

vehető igénybe (munkanapokon).  

 

VII. 

 

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZOLGÁLTATÁSAIÉRT  

FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ 

 

1. A házi segítségnyújtás igénybevétele térítésköteles.  

 

2. Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletben szabályozza a házi 

segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díjat (a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 

alapján). 

 

3. A személyi térítési díjat az intézményvezető a házi segítségnyújtást igénybevevő jövedelme 

alapján állapítja meg, amely a megállapodásban rögzítésre kerül. 

 

4. A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díjat az igénybevett szolgáltatás (órák) 

alapján kell fizetni. 

 

5. A térítési díjat utólag minden hónap 30-ig kell megfizetni.  
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VIII. 

 

PANASZJOG 

 

Amennyiben az ellátásban részesülőnek a megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló 

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasza merül fel, panaszával az intézményvezetőhöz 

fordulhat. 

Az intézményvezető 15 napon belül a panaszt kivizsgálja és a panasztevőt írásban értesíti annak 

eredményéről.  

Amennyiben az intézményvezető határidőre nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az 

intézkedéssel az intézkedésre meghatározott 15 nap határidő lejártával, illetve az intézkedés 

kézhezvételét követő 8 napon belül Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez (6900 

Makó, Széchenyi tér 22.), mint fenntartóhoz fordulhat. 

 

Az ellátást igénybevevőnek joga van bármely kérdéssel a mindenkori ellátottjogi és betegjogi 

képviselőhöz fordulni. Az ellátottjogi és betegjogi képviselők elérhetőségét minden ellátott külön 

szóróanyagon megkapja, személyi változás esetén új szóróanyag kerül kiosztásra. 

Az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást biztosító 

intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve szolgáltatásban részesülő részére nyújt segítséget jogai 

gyakorlásában. 

 

Az ellátottjogi képviselő feladatai: 

 tájékoztat; 

 segít az ellátással kapcsolatos kérdések, konfliktusok megoldásában, panaszok 

megfogalmazásában és kivizsgálásában (kivéve jogviszony keletkezése és megszűnése, 

áthelyezés); 

 a szociális szolgáltatásokat igénybevevő személy képviseletében járhat el. 

 

 

IX. 

 

INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

Az 1993. évi III. trv. 100. §-a és 101. §-a szerint az intézményi jogviszony megszűnik:  

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

b) a jogosult halálával, 

c) határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával.  

 

Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője is 

kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az 

intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek 

megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik 

meg.  

 

Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult 

a) a házirendet súlyosan megsérti. 

 

Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról 

írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve 

törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az 
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intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett 

mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtó határozatot nem 

hoz.  

 

A 15/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján a szociális ellátás megszűnik:  

a) a jogosult, vagy annak törvényes képviselője kérelmére a megállapodásban foglaltak szerint,  

b) a szociális szolgáltatást a jogosult szándékosan akadályozza,  

c) a személyi térítési díjat határidőben nem fizeti,  

d) a házirendben foglaltakat súlyosan megsérti,  

e) a jogosultnak a településről történő elköltözésével,  

f) a jogosultsági feltételek megszűnésével,  

g) a jogosult halálával.  

 

 

Nyitvatartási rend:  

 

 a házi segítségnyújtás adminisztrációs központjának nyitva tartása: 

o Hétfő:  730-tól 1600 - ig, 

o Kedd:  730-tól 1600 - ig, 

o Szerda:  730-tól 1600 - ig, 

o Csütörtök: 730-tól 1600 - ig, 

o Péntek: 730-tól 1330 - ig. 

 

 

 

Kelt: Makó, 2019. május 15. 

 

 

 

 

 

                                                                                                Tóthné Balázs Andrea 

                                                                                                     intézményvezető 

 

 


