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1. Általános rész 

A házi segítségnyújtás Makó Város Önkormányzata által fenntartott Makói Egyesített 

Népjóléti Intézmény keretein belül működik szervezeti egységben. A Makói Egyesített 

Népjóléti Intézmény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és az 

1/2000.  (I. 7.)  SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló szabályzók alapján a következő feladatokat látja el:  

Szociális alapszolgáltatások 

 tanyagondnoki szolgáltatás, 

 az étkeztetés, 

 a házi segítségnyújtás, 

 a családsegítés, 

 a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

 a nappali ellátás 

o idősek klubja 

o nappali melegedő  

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást 

 az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény  

o időskorúak átmeneti gondozóháza 

o hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. 

NM Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló szabályzók alapján két 

szakfeladatot lát el. Ezek a szakfeladatok a következőek:  

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

 a gyermekjóléti szolgáltatás, 

 a gyermekek napközbeni ellátása, 

o bölcsőde 

o időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás  

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a területi védőnői szolgálatról szóló 5/1995. 

(II.8.) Nm rendelet, valamint az iskolai egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3) NM 

rendelet alapján két szakfeladatot lát el. Ezek a szakfeladatok a következőek:  

Az egészségügyi alapellátás körében: 

 védőnői ellátás  

 iskola-egészségügyi ellátás  

  

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló szabályzók alapján egy szakfeladatot lát el. Ez a 

szakfeladat a következő:  

 Gazdasági ellátó szolgálat 
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A 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről és a 62/2011. (VI. 30.) VM 

rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági 

feltételeiről szóló szabályzó alapján a következő feladatot látja el:  

 Intézményi étkeztetési szolgálat 

 

A szakfeladatok szervezeti egységekbe osztva képezik az Intézmény szervezeti struktúráját. 

Az egyes szakmai egységek az egységen belül és az egységek közötti szoros 

együttműködésben végzik szakmai tevékenységüket, mindenkor a kompetenciahatárokat 

betartva. A szakmai egységek élén szakmai állnak, akik az intézmény gyermekvédelmi és 

szociális igazgatási törvény alá tartozó szakfeladatokkal összefüggésben szervezik, irányítják 

és ellenőrzik a szakmai munkát. Az Intézményen belüli kommunikációról a Kommunikációs 

útvonalterv szabályzat rendelkezik.  

 

MAKÓI EGYESÍTETT NÉPJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI 
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2. A házi segítségnyújtás célja, feladata  

2.1. A házi segítségnyújtás célja 

Gondoskodni 

 azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből 

nem képesek és róluk nem gondoskodnak, 

 azokról a fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból 

adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, 

de egyébként önmaguk ellátására képesek, 

 azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát 

igénylik, 

 azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe 

történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük 

fenntartásához. 

Segítséget nyújtani ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális 

szükséglete 

 saját környezetében 

 életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, 

 meglevő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított 

legyen. 

2.2. A házi segítségnyújtás feladata 

Az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése, az önálló életvitel fenntartásában, az 

ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés. Ezen 

túlmenően a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtás. 

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

szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 

 

A hatályos jogszabályok értelmében a települési önkormányzat köteles gondoskodni a házi 

segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról, amely ellátás keretein belül a szolgáltatást 

igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítani kell az önálló életvitel fenntartása 

érdekében szükséges tevékenységeket. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést 

vagy személyi gondozást kell nyújtani. 

A szociális segítés keretében biztosítani kell: 

- a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 

- a háztartási tevékenységben való közreműködést, 
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- 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. 

A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény jelenlegi működési engedélyében, a házi 

segítségnyújtásban az ellátható személyek száma: 63 fő.  

A személyi gondozásban részesülők arányában a szakképzett gondozónők létszáma 8 fő. 

Munkájukat a Nappali Gondozási Szolgálat szakmai vezetője koordinálja. Valamennyi 

gondozónő a hatályos jogszabályok által előírt képesítéssel és szakképzettséggel rendelkezik. 

A munka hatékony és magas szintű végzéséhez az intézmény minden szükséges eszközt 

rendelkezésre bocsájt. Ennek értelmében a gondozónők közlekedésükhöz elektromos 

kerékpárt, kerékpárt. Mindenkinek kizárólagos használatra rendelkezésre áll vérnyomásmérő, 

fonendoszkóp. Közös használatra rendelkezésükre áll vércukormérő, masszírozó készülék, 

Bioptron-lámpa, hajszárító, hajmosó tál, Tens-készülék. Irodájuk felszereltsége tartalmazza a 

vezetékes telefonhasználatot és az internet elérhetőséget. Az ellátottak számára nyitva álló 

helyiségben található vezetékes telefon, személyi számítógép szoftverekkel, internet, 

fénymásoló, telefax.  

A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény a házi segítségnyújtás keretében az alábbi 

tevékenységek és résztevékenységeket biztosítja:  

 
Szociális segítés keretében: 

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, 

fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben) 

- mosás 

- vasalás 

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében) 

- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében 

- mosogatás 

- ruhajavítás 

- közkútról, fúrtkútról vízhordás 

- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a 

tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel) 

- télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt 
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- kísérés 

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában. 

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése 

 

Személyi gondozás keretében: 

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás 

- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése 

- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való 

közreműködés 

- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében 

Gondozási és ápolási feladatok körében: 

- mosdatás 

- fürdetés 

- öltöztetés 

- ágyazás, ágyhúzás 

- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése 

- haj, arcszőrzet ápolás 

- száj, fog és protézis ápolás 

- körömápolás, bőrápolás 

- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül) 

- mozgatás ágyban 

- decubitus megelőzés 

- felületi sebkezelés 

- gyógyszer kiváltása 

- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása 

- vérnyomás és vércukor mérése 

- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül 

- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, 

- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása,  

karbantartásában való segítségnyújtás 

- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység 

elvégzéséhez való kompetencia határáig) 

Kiegészítő szolgáltatások: 

 orvosi utasításra: Bioptron lámpa használata, gépi masszírozás, TENS készülék 

használat 

A gondozási szükséglet vizsgálata illetve a házi segítségnyújtás jogszabályi kötelezettségei 

elsősorban az ellátást igénylő egészségi állapotára terjed ki és ez ennek megfelelő, erre 

kiterjedő terv alapján történik.  

Az ellátás során a fizikális szükségletek mellett a mentális szükségletek egyidejű gondozása, 

ápolása és stimulálása is folyik. Kiemelt szempont az ellátásra szoruló életében a stimuláció, 

hiszen csak ezen a módon lehet elkerülni a beszűkülést, leépülést. A jó kommunikáció 

megfelelő színezettel és kiváló tartalommal sokat segít az ellátotton. A segítő kapcsolat része 

a résztvevővé tétel. Természetesen mindez időigényes és személy/gondozónő függő, 

ugyanakkor a minőségi munka esetében elengedhetetlen.  
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A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, 

melynek keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés 

vagy személyi gondozás indokolt. A megállapított gondozási szükséglet felülvizsgálható és 

módosítható. Ha a gondozási szükséglet III. fokozatú, a szolgáltatást igénylőt a felkért 

szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben 

az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra 

jogosult. Ez jogszabályi tény, amely az intézményi szakmai munka során is fókuszban van.  

A házi segítségnyújtás protokollja az alábbiakban foglalható össze: 

 A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető - ennek hiányában a jegyző - 

kezdeményezi az ellátást igénylő személy gondozási szükségletének vizsgálatát, a 

törvényben meghatározottak szerint 

 Az előgondozás során és a beérkezett orvosi igazolások, szakvélemények alapján 

megállapításra kerül a gondozás  

 Ha a gondozási szükséglet III. fokozatú, a szolgáltatást igénylőt a felkért szakértő 

tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben az 

esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi 

segítségnyújtásra jogosult. 

 A házi segítségnyújtás jogosultsági feltételei szabályzókban kerültek meghatározásra. 

Ennek értelmében a szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának 

megállapításánál figyelembe kell venni a szolgáltatást igénybe vevő személy 

rendszeres havi jövedelmét, továbbá a kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy 

főre jutó rendszeres havi jövedelmet. A megállapított személyi térítési díj nem 

haladhatja meg a fentiekben megállapított jövedelem 25 %-át, illetve 30%-át, ha a házi 

segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak. A személyi térítési díj összege - 

önkormányzati intézmény esetén - a fenntartó rendeletében foglaltak szerint 

csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt 

indokolttá teszik. A házi segítségnyújtást igénylő, szociális étkeztetést is igényelhet. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, így a házi 

segítségnyújtás is. Az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára 

történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az 

érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője 

terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes 

képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem 

korlátozta - önállóan terjesztheti elő. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételét szóban vagy írásban kell kérelmezni. Az igénylés útvonalának protokollja 

fontos az ügyfél-útvonal elemzésénél. A kérelemre meghozott döntéssel szemben 

jogorvoslattal lehet élni. A jogorvoslat vonatkozhat a gondozási szükséglet megállapítására 

tett döntésekre, valamint a térítési díjfizetésre.  
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4. Más intézményekkel történő együttműködés módja 

 

A házi segítségnyújtásról eddig leírtak alapján egyértelműen megállapítható, hogy a szociális 

szolgáltatások azon típusa, amelynek nyújtása elképzelhetetlen a partnerségi együttműködés 

hiányában. A partnerségben együttműködő szervezetek különböző forrásaik hozzáadásával 

lendítik előre a közös ügyet, melynek világosan meghatározott célja és tárgya van. Partnerség 

az ellátott/ellátottak érdekében, a szükségletek meghatározására és azok kielégítésére kell, 

hogy létre jöjjön. Minél szélesebb a partnerek köre, annál biztosabb a kitűzött cél elérése.  

A házi segítségnyújtás a Makói Egyesített Népjóléti Intézményben integrált szakmai 

egységként működik. Az integráció előnye, a gyors információáramlás, amely lehetővé teszi, 

hogy a rászorulók mielőbb a szolgálat látókörébe kerüljenek, és a lehetőségekhez képest rövid 

időn belül biztosításra kerüljön számukra a megfelelő ellátás.  

A házi segítségnyújtás feladatellátói kapcsolatot tartanak: 

 Makó Város Polgármesteri Hivatalával, 

 egészségügyi intézményekkel, 

 gyógyászati segédeszközök gyártójával, forgalmazójával, 

 érdekképviseletekkel, civil szervezetekkel, 

 civil szervezetek klubjaival, 

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal 

 más szociális intézményekkel. 

A házi gondozók kapcsolatot tartanak a körzetben tevékenykedő háziorvosokkal, 

szakorvosokkal, kórházzal illetve a szakápolói szolgálattal. A gondozónő segítséget nyújt a 

gyógyszerek felíratásában, tájékoztatja az orvost a gondozott egészségi állapotáról, a 

bekövetkezett változásokról, illetve az orvos javaslatait beépíti gondozási tevékenységébe. A 

partneri együttműködés alapelve a résztvevő szakemberek közötti konzultáció, folyamatosság 

és közös tevékenységek, a dokumentálás, az átláthatóság és az esélyegyenlőség. Az 

együttműködés hozadéka a külső és belső támogatottság, a kohézió, az összeadódó 

kapacitások. Az együttműködés kardinális előnye a többféle kompetencia, tudás, készség, 

tapasztalat összeadódása és értékesíthetősége. 

5. Az ellátandó célcsoport jellemzői 

Az ellátottak köre: Makó városban élő, a jogszabályi feltételekben meghatározottak szerinti 

lakosok.  

A házi segítségnyújtás keretében az intézmény gondoskodik azokról a személyekről: 

 akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, 

 hozzátartozóik róluk gondoskodni nem vagy csak részben képesek; 

 akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában 

segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, 
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 azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási 

formát igénylik, 

 azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe 

történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük 

fenntartásához. 

A demográfiai mutatók alapján azt mondhatjuk, hogy Makó városában az időskorúak 

társadalmi köre növekvő tendenciát mutat. Folyamatosan nő az egyszemélyes háztartások 

száma, a gazdasági és társadalmi folyamatok és értékek mentén csökken a generációs 

együttélések és felelősségvállalások aránya. Ezek alapján arra kell felkészülnünk, hogy a házi 

segítségnyújtásban folyamatosan készek legyünk a jogos szükségletek kielégítésére. Fontos, a 

házi segítségnyújtás során kiemelnünk azt a tényt, hogy az ellátást igénybe vevők körében 

csak végső esetben, drasztikus megoldásként fogadható el a saját lakókörnyezet elhagyása, 

intézményi elhelyezés. Ezért a képessé tétel és a fennmaradó és meglévő képességek 

fejlesztése kiemelten fontos feladat.  

A fentebb tett megállapításokat támasztja alá, az a statisztikai tény, hogy Makó városában 

közel 24.000 fő rendelkezik bejelentett lakcímmel, közülük körülbelül 5.500 fő a 60 év feletti 

lakosok száma.  

A jelenleg ellátásban részesülők demográfiai mutatói:  

Nemek szerinti megoszlás:  

Nő 75% Férfi 25% 

 

Életkor szerinti megoszlás:  

 

 

Szociális jellemzők, jövedelmi viszonyok: 

A legkisebb öregségi nyugdíj összegének 150%-a alatt rendelkezik jövedelemmel: 

5% 

                        

A házi gondozottak közül sokan özvegyek, egyedülállóak, családjuk, rokonuk nem él a 

városban, ellátásukban segítséget nem tudnak nyújtani.  

 

18-64 év között:               10% 

65-74 év között:               30% 

75 év felett:                      60% 
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6. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, 

rendszeressége 

Az ellátást igénylők szívesebben fordulnak azokhoz a szervezetekhez, akiket ismernek, 

akikben bíznak és akik - szerintük legalább is – kevésbé bürokratikusak. Ezek alapján azt 

lehet mondani, hogy a jól működő partneri együttműködések legfőbb biztosítékai a személyes 

kapcsolatok, ismeretségek. Nagyobb befolyásoló tényezőnek tűnik az együttműködések 

kialakulásánál, működésénél a szervezetekben dolgozó munkatársak, mint az adott szervezet 

általános szakmai munkája. Mind az információk áramoltatásánál, mind a 

kapcsolatfelvételnél, ezek fenntartásánál szükséges a kapcsolattartók rugalmassága, 

motiváltsága, elhivatottsága és szakmai tudása. Természetesen mindenkor a jogszabályi 

feltételek mentén. Szükséges az ágazatok, a szektorok és egyes intézmények közötti 

kapcsolati híd együttműködési intenzitás megfogalmazása, valamint egy közös jövőkép 

megalkotása. Történik mindez a lakosság, a szolgáltatást igénybevevők érdekében.  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást 

igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylő 

személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét 

lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan 

cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével 

vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti 

elő. Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, akkor az intézményi elhelyezésre 

vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges. A 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését az 

intézményvezető intézkedése alapozza meg. Az intézményvezető rendelkezik döntési 

jogkörrel, figyelembe véve a szakmai vezető javaslatát. Az intézményvezető írásban értesíti 

döntéséről az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Ha az ellátást igénylő, illetve 

törvényes képviselője vitatja az intézményvezető döntését, az arról szóló értesítés 

kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a 

fenntartó határozattal dönt a kérelem teljesítésének kérdéséről. Az intézmény által nyújtott 

ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető és a szakmai vezető az ellátást 

igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt, amely tartalmazza az 

intézményi ellátás időtartamát, a nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, a személyi 

térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, a jogok és kötelezettségekről 

való tájékoztatást, a panaszjog gyakorlásának módját. A szolgáltatás nyújtása ezt követen 

kezdődik el. 

A házi segítségnyújtás a gondozási szükséglet vizsgálat, valamint az értékelő adatlap 

fokozatainak besorolás alapján létrejövő szolgáltatás, melynek feltételeit az intézmény az 

igénybe vevővel kötött megállapodásban rögzíti.  

Az ellátottaknál töltött gondozási idő, rögzítésre kerül, a tevékenységnaplóban 29/1993. (II. 

17.) Korm. rendelet) alapján, melyet az ellátott aláírásával igazol.  
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A tevékenységnapló, a gondozónői heti órarend és a havi munkaidő mérleg havonta 

összesítésre és ellenőrzésre kerül. Az intézmény a házi segítségnyújtást a hét 5 munkanapján 

biztosítja.  Minden ellátott részére egyéni gondozási terv készül (1/2000. (I.7.) SZCSM 

rendelet 8/A alapján). 

7. Az ellátás igénybevételének módja  

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vétele önkéntes, az ellátást 

igénylő illetve törvényes képviselője kérelmére történik.  

A házi segítségnyújtásba történő felvételt az 1993. évi III. törvény, valamint a helyi szociális 

rendelet szabályozza.  

A kérelem beadását követően (mely az ellátását kérelmező, vagy törvényes képviselője a 

Makói Egyesített Népjóléti Intézmény központi telephelyén – Makó, Tinódi u. 8/A. – 

nyújthatja be), az intézményvezető az általa felhatalmazott személynél a Nappali Gondozási 

Szolgálat szakmai vezetőjénél kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát, 

illetve előgondozását.  

A szakmai vezető véleményt ad a gondozásba vétel indokoltságáról, amely szakvélemény a 

napi gondozási szükséglet mértékét is tartalmazza.  

A felvételről az 1993. évi III. törvény 94/A § (1) (a) alapján az intézményvezető dönt a 

kérelemhez csatolt orvosi vélemény és a helyszínen végzett előgondozás alapján. A házi 

segítségnyújtásba történő felvételről az intézményvezető a kérelmezőt írásban értesíti, 

amelyben meghatározza a szolgáltatás igénybe vételének kezdő időpontját, illetve a személyi 

térítési díj összegét.  

Amennyiben az ellátás biztosításáról szóló értesítésben foglalt személyi térítési díj összegét az 

ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vitatja, illetve annak 

csökkentését vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül Makó 

Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez (6900 Makó, Széchenyi tér 22.), mint 

fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó a térítési díj összegéről határozattal dönt.  

Az ellátásba vételkor a kérelmezővel az intézményvezető gondozási megállapodást köt (az 

1993. évi III. törvény 94/C. § (1) bekezdés alapján).  

A gondozási megállapodás tartalmazza (Szt. 94/C (3) bekezdés alapján): 

 az ellátás kezdetének időpontját, 

 az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam 

megjelölését), 

 az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát,  

 a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben 

az ellátás térítési díj fizetési kötelezettséggel jár,  

 az ellátás megszüntetésének módjait.  
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A szolgáltatásokért a jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni. Az ellátott által fizetett 

térítési díj összege a (személyi térítési díj) a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjából 

kerül kiszámításra a gondozott jövedelmének figyelembe vételével. 

A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díj az óradíj és az 

adott hónapban lakáson gondozásra fordított idő szorzata alapján kerül kiszámításra.  

A Szt. 116.§ (3) alapján házi segítségnyújtás esetén a személyi térítési díj mértéke nem 

haladhatja meg a rendszeres jövedelem 25%-át. Ha a házi segítségnyújtás mellett étkezés is 

történik, a személyi térítési díj mértéke nem haladhatja meg a rendszeres jövedelem 30%-át. 

A térítési díjat a többször módosított 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet alapján Makó Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben szabályozza. 

 

8. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja  

 

A szolgáltatás igénybevételéről a helyi sajtón és a városi televízión keresztül, továbbá az 

orvosi rendelőkbe és az önkormányzat szociálpolitikai csoportjánál elhelyezett szórólapokon 

keresztül értesülhet a lakosság, továbbá a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény 

szakembereitől. 

 

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

kapcsolatos szabályok 

Az ellátottak általános jogai:  

 Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi, mentális állapotára, speciális 

helyzetére és egyéni szükségletére tekintettel a szolgáltatás igénybevételére.  

 Az ellátottnak a szociális szolgáltatások biztosítása során joga van az egyenlő 

bánásmódhoz.  

 Az ellátást igénybe vevőnek nyújtott szolgáltatásokban figyelemmel kell lenni az 

alkotmányos és emberi jogok (különösen az élethez, emberi méltósághoz, testi épségéhez, 

testi-lelki egészségéhez) maradéktalan és teljes körű biztosítására.  

 Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a 

magánéletével kapcsolatos titokvédelem.  

 

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

képviselőhöz fordulni. Az ellátottjogi és betegjogi képviselők elérhetőségét minden házi 

gondozott 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. 



14 

 

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. 

 

 

 

A szociális szolgáltatást végzők jogai:  

A munkaviszonyban álló személyeknek biztosítjuk, hogy:  

 a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést megkapják,  

 tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat,  

 munkájukat elismerjék, 

 valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson 

számukra (munkaruha, elektromos kerékpár, motorkerékpár stb.).  

A munkáltató nagy gondot fordít arra, hogy dolgozói részére minél több lehetőséget 

biztosítson rekreációra, mentális állapotuk karbantartására, a kiégés megelőzésére 

(pszichológus, szupervízió, szakmai továbbképzések, intézményi rendezvények).  

A Makói Egyesített Népjóléti Intézményben dolgozók szakmai továbbképzésének rendje, 

üteme és finanszírozása a Továbbképzési Szabályzatban foglaltak szerint történik. 

A házi segítségnyújtás munkaköreit betöltő személyek a 1993. évi III. törvény 94/L § (2) a) és 

e) pontja alapján közfeladatot ellátó személyeknek minősülnek. 

 

Kelt: Makó, 2019. május 15.  

 

 

            

                       Tóthné Balázs Andrea 

                 intézményvezető  


