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I.
Az intézmény fenntartó és az intézmény adatai
A fenntartó adatai:
Neve:
Székhelye:
Adószáma:
Típusa:
Törzskönyvi azonosító száma:
Telefonszáma:
Telefax száma:
Elektronikus levélcíme:
Honlap címe:
Kapcsolattartó neve:

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata
9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 19.
(1240/4. hrsz.)
15727990-2-08
állami fenntartó
727992
99/544-510
99/544-516
fertoszentmiklos@fertoszentmiklos.hu
www.fertoszentmiklos.hu
Szabó Szilvia aljegyző

Fertőszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.tv. 86.§.(1) bek.-e, valamint
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1.§-ban
foglaltak figyelembe véve az Intézmény költségvetési szerv alapító okirat alapján, a
gondozási központ költségvetési szerv.
Az intézmény adatai:
Az intézmény elnevezése:
Gondozási Központ Fertőszentmiklós
Címe és helyrajzi száma:
9444 Fertőszentmiklós, ifjúság tér 2. (1203/1. hrsz.)
Székhelye:
9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 2.
Telephelye:
nincs
Intézmény ágazati azonosító:
S0000980
Adószáma:
16711943-2-08
Törzskönyvi azonosító szám: 641896
Létrehozásról szóló jogszabály: 1993. évi III. törvény
Működési engedély szám:
GyC-01/821-3/2014.
Alapítás dátuma:
1997/03.14.
Alapító okirat száma:
11/2007.(IV.23) Kt.hat
KSH területi számjel:
0815343
Telefonszám:
99/380-985
Elektronikus levélcím:
idosotthon@fertoszentmiklos.hu
Honlap címe:
www.fertoszentmiklos.hu
Intézményvezető:
Kovácsné Keskeny Edina
Irányító felügyeleti szerv:
Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
Törvényesség felügyeleti szerv: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatal
Cím:
9222 Győr, Türr István utca 1.
Fő tevékenység:
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Egyéb tevékenység:
8899 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Alaptevékenysége:

Idősek, beutaltak gondozása koruknak, egészségügyi
állapotuknak megfelelően. Korszerű fizikai és
egészségügyi ellátás, pszichés gondozás, valamint
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célszerű és hasznos tevékenységek megszervezése,
kivitelezése /1993. évi III. törvény a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról, 1/2000 SZCSM
– rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről/.
Alapellátás ellátási terület:
Fertőszentmiklós város közigazgatási területe
Szakosított ellátás ellátási terület: Fertőszentmiklós város közigazgatási területe, illetve
Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területe
Vállalkozási tevékenység:
Az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem lát el
Intézménytípus:
Szociális feladatokat ellátó, jogi személyiséggel
rendelkező intézmény
Típus szerinti besorolás:
Tevékenység jellege szerint közszolgáltató
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
Pénzügyi feladatot ellátó szerv: Fertőszentmiklósi Polgármesteri Hivatal pénzügyi
csoportja
Intézményi forma:
Vegyes profilú integrált intézmény
Intézményi integráció:
Több intézménytípus egy bentlakásos intézményben
történő megszervezése
Alapszolgáltatások:
- házi segítségnyújtás
- szociális étkeztetés
- nappali ellátás /Idősek Klubja
Szakosított ellátás:
- ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos intézmény/
Idősek Otthona
Kormányzati funkciók:
102021 - Időskorúak, demens betegek tartós
bentlakásos ellátása,
102030 - Idősek, demens betegek nappali ellátása,
107052 - Házi segítségnyújtás,
107051 - Szociális étkeztetés,
Vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézményvezető a határozatlan idejű mentálhigiénikus munkatárs munkakörrel
rendelkezik, ezzel egyidejűleg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. alapján nyilvános pályázati eljárás útján, 5 évre szóló, határozott idejű
vezetői megbízatást kapott Fertőszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő Testülete
által.
Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv.(Kjt.)
Feladatellátást szolgáló vagyon:
A feladat ellátását szolgáló alapításkori- alapító okirat jóváhagyásakor meglévőingatlan és ingó vagyon az alapító tulajdona.
A feladatok végrehajtásához a székhelyen a 1203/1 hrsz. alatt lévő 502 m2 alapterületű
ingatlan áll rendelkezésre, rajta egy épület található.
Vagyon feletti rendelkezési jog:
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az intézmény működése során keletkező
vagyontárgyak esetében elsősorban az alapítót illeti meg.
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Az intézményben folytatható reklámtevékenységre vonatkozó előírások:
Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám nem az ellátottaknak
szól, és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti
tevékenységgel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze.
Az intézmény megszüntetése
Az intézményt, a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult
megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.
II.
A Szervezeti Működési Szabályzat célja
A Gondozási Központ – az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. § (1) bekezdése alapján,
figyelembe véve a további vonatkozó jogszabályokat – a következők szerint határozza
meg Szervezeti és Működési szabályzatát.
A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja
 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a szociális intézmény
szervezeti felépítést, az intézményi működés belső rendjét, a belső
kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket,
amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
 A Szervezeti és Működési Szabályzat a cél és feladatrendszerek, tevékenységi
csoportok és folyamatok összehangolt működését, kapcsolatrendszerét
tartalmazza.
Szervezeti és működési szabályzat az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 5§. B. pont
elemeit tartalmazza.
 Az intézmény szervezeti felépítésének leírását.
 A szervezeti ábrát.
 Több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő
megszervezése esetén a szervezeti formát.
 A belső szervezeti tagozódást, a szervezeti egységek megnevezését és
feladatkörét.
 A szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges
helyettesítéseknek a rendjét.
 Az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdéseket,
ideértve a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét.
 Amennyiben a szociális szolgáltató, intézmény költségvetési szerv, a
költségvetési szervekre külön jogszabályban előírt tartalmi elemeket.
 Amennyiben a szociális szolgáltató, intézmény költségvetési szerv, úgy az
SZMSZ 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet által előírt elemeket is tartalmazza.
A Szervezeti és Működési Szabályzat létrehozásának jogszabályi háttere
 Az intézménynek a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően kell
elkészítenie a Szervezeti és Működési Szabályzatát.
 Az SzMSz - t az intézményvezető készíti el.
 A szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik hatályossá.
 A szabályzat az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:
 1990. LXV. tv. a helyi Önkormányzatokról.
 1993. évi III. törvény „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról”.
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 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá
a szociális vállalkozás engedélyezéséről.
 9/1999. (XI. 24.) SzCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátás igénybevételéről.
 1/2000. (I. 7.) SzCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.
 29/1993.(II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
térítési díjáról.
 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az
egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának
részletes szabályairól.
 257/2000.(XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992.évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról.
 368/2011(XII.31.) korm rendelet a költségvetési szervek működéséről.
A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása
 Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézményfenntartó Fertőszentmiklós
Városi Önkormányzat Képviselő testülete önkormányzati határozattal fogadja
el, és hagyja jóvá.
A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya
 A Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletét képező egyéb szabályzatok
betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényű.
Személyi hatály:
 az intézmény foglalkoztatottjaira,
 az intézmény foglalkoztatottjai közreműködésével létrehozott szervezetekre,
 az intézményi szolgáltatást igénybe vevő ellátottakra terjed ki.
Időbeli hatály:
 a szervezeti és működési szabályzat időbeli hatálya, a szabályzat
jóváhagyásával kezdődik határozatlan időre szól és hatályon kívüli helyezésével
szűnik meg.
Az SZMSZ nyilvánossága
 A fenntartó jóváhagyást követően nyilvánosságra kell hozni.
 A SzMSz-t meg kell ismertetni az ellátottakkal, valamint a foglalkoztatottakkal.
 A dokumentumot a Gondozási Központ közösségi helyiségében is el kell
helyezni. Az SzMSz módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten
gondoskodni kell.
III.
Az intézmény szervezeti felépítésének leírása
Szociális intézmény, személyes szociális gondoskodást nyújtó szervezet, amely
részben szociális alapellátást, részben szakosított ellátást biztosít az arra
rászorultaknak. Integrált, vegyes profilú intézményként működik.
Az intézmény két nagy szervezeti egységre tagozódik:
1. ápolás szakmai egység és,
2. üzemeltetési, működési egységre.
A szakmai egységek részletes munkaköreit az SZMSZ VIII. fejezete tartalmazza.
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Az intézmény szervezeti felépítése:
Az intézmény vezetésének tagozódása
 intézményvezető / mentálhigiénés munkatárs,
 intézményvezető helyettes/szociális ügyintéző,
 ápolási koordinátor.

Intézményvezető feladata:
 Az intézményvezető felelős az intézmény szervezeti egységeinek megfelelő
színvonalon történő működtetéséért.
 Biztosítania kell a feladatellátás tárgyi és személyi feltételeit – ennek érdekében
folyamatosan kapcsolatot tart az intézmény fenntartóval.
 Ellenőrzi a feladatellátás működési engedélyben rögzített, az alapító okirat, a
szakmai program, a házirend, valamint a jogszabályoknak és egyéb szakmai
dokumentumoknak, érvényre juttatását, megvalósulását.
 Az intézmény szervezeti egységeinek működése hivatott a biztosítandó
szolgáltatások és intézményi ellátások kiszolgálására.
 A szervezeti egységek tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és
ellenőrzése az intézményvezető feladata.
1. Ápolás szakmai egység tagozódása:
 ápolási koordinátor,
 szociális gondozók és ápolók/idősek otthona,
 szociális gondozó/nappali ellátás, idősek klubja,
 szociális házi gondozók/házi segítségnyújtás.

Ápolás szakmai egység feladatai:
Az ápolás szakmai egység feladata az ápolási, gondozási eszközök, kötszerek,
gyógyszerek beszerzése. A napi ápolási gondozási feladatok végrehajtása, a szakmai
munka elvégzése. Az ápolás szakmai egységet az ápolási koordinátor felügyeli.
Szociális gondozók és ápolók/idősek otthona
A szakellátás idősek otthona teljes körű ápolási-gondozási tevékenységének elvégzése.
Szociális gondozó/nappali ellátás, idősek klubja
A nappali ellátás teljes körű ápolási-gondozási tevékenységének biztosítása.
Házi gondozó/házi segítségnyújtás.

Házi szociális gondozás munkakörben rögzített teljes körű ellátása.
2. Üzemeltetési, működtetési egység tagozódása:
 intézményvezető helyettes / koordinálja,
 szociális ügyintézők/ügyvitel, adminisztráció,
 szociális segítő/konyha,
 mosónő,
 takarítónő,
 karbantartó.
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Az üzemeltetési, működtetési egység feladatai:
Az intézmény zavartalan működéséhez szükséges anyag beszerezések háttér feladatok
szervezése és intézése. Az intézmény szakmai munkáját biztosító, kiszolgáló egység.
A szervezeti egység napi munkájának koordinálása az intézményvezető helyettes
szociális ügyintéző feladata.
Szociális ügyintézők












intézményi ügyvitelt, adminisztrációt,
a gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatokat,
munkaügyi és bérgazdálkodási feladatokat,
az élelmezési feladatokat,
az előirányzat-felhasználással,
szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos felvételi eljárással,
az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel,
árubeszerzésekkel, anyaggazdálkodással,
a készpénz kezelésével, térítési díj szedéssel,
a beszámolási, jelentési kötelezettségek teljesítésével,
az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat látják el.

Szociális segítő/konyha
 Az intézmény melegítő konyhájának működtetéséért, és a HACCPP rendszerért felel.
Mosónő
 Az intézmény szolgáltatási körébe tartozó teljes körű ellátás keretén belül a személyes
és intézményi textíliák karbantartásáért, fertőtlenítéséért, és mosásáért felel.
Takarítónő
 Az intézmény belső, külső tisztaságáért, higiéniai előírások betartásáért felel.
Karbantartó
 Az intézmény és az udvar teljes körű karbantartásáért, raktározásért felel.

IV.
Szervezeti ábra
Az intézmény szervezeti ábrája az SzMSz 1., 2. számú melléklete. A szabályzat végén
található.
V.
Több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő
megszervezése esetén a szervezeti forma
 Az intézmény integrált intézményi formában biztosítja a szociális
alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást.
 A szervezeti integráció a bentlakásos intézményi szolgáltatások egy szervezeti
keretben történő működtetése, amely a különböző szervezeti formák egymásra
épülésével, szervezeti és szakmai összekapcsolásával, a részterületek
együttműködésével valósul meg. A szervezeti formában működő szolgáltatások
között az intézményvezető a szakmai létszámot átcsoportosíthatja, ha ez a
hatékony munka szempontjából szükséges.
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 A humán erőforrás gazdálkodás maximális kihasználása végett az intézmény
vezetőjének jogában áll a dolgozók egyetértésével a munkaköröket
átcsoportosítani, mely intézményünkben a munkaszervezés szempontjából
kivitelezhető.
 Az átcsoportosítás tényét az intézményvezetőnek a dolgozóval az
átcsoportosítás előtt közölni kell.
 Az átcsoportosított szakmai létszám esetén a munkával megbízott dolgozó a
munkaidő keretén belül végzi feladatát.
 Az átcsoportosított szakmai létszám esetén a munkával megbízott dolgozó
számára az arra a szakmai feladatkörre, amivel meg van bízva, megfelelő
munkaköri leírást kell adni.
VI.
A belső szervezeti tagozódás, a szervezeti egységek megnevezése és feladatköre
Az intézmény szolgáltatásainak bemutatása
Szakosított ellátás:
 Az intézmény szakosított ellátást, ápolást, gondozást tartós bentlakást nyújtó
idősek otthonát működtet, mely során az ellátást igénybe vevők részére teljes
körű ellátást biztosít.
 Felméri az ellátási területen jelentkező gondozási igényeket, és megszervezi az
igénylők, ill. szociálisan rászorulók alapszolgáltatását és szakosított ellátását.
 Intézményünk a szolgáltatásaink igénybe vétele előtt vizsgálja a szociális
rászorultság tényét, házi segítségnyújtás és idősek otthona ellátás igénybe vétele
esetén az intézményvezető elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatát.
Együttműködések:
Az intézmény részt vesz a térség szociális kerek-asztal tevékenységében, valamint
együttműködik az ellátási területen működő szociális, gyermekjóléti-gyermekvédelmi,
egészségügyi, oktatási, munkaügyi intézményekkel, az Szt. és Gyvt. Szabályait is
figyelembe véve.
Idősek otthona
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
 Működési engedély száma: GyC-01/821-3/2014.
 Működési engedély: Határozatlan idejű
Működési terület:
Fertőszentmiklós Város közigazgatási területe
Győr-Moson Sopron megye közigazgatási területe
 Szakágazati besorolás: 87300 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátás
Szak feladat szám:
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása
 Engedélyezett férőhelyek száma: 35 fő
 Székhely: 9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 2.
 Alaptevékenység: szakosított ellátás: ápolást-gondozást nyújtó idősek otthona
 Ellátási típus: idősek otthona
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Feladatkör:
 Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a
rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni,
a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási
formában kell gondozni.
 Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek
napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve
textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról,
valamint lakhatásáról, teljes körű ellátás, az ápolást, gondozást nyújtó
intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem
oldható meg.
 Az ellátás tartalmát megállapodás határozza meg.
 Az idősek otthona ellátást az a személy veheti igénybe, aki napi 4 órát
meghaladó, illetve jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló
gondozási szükséglettel rendelkezik.
 Az idősek otthonában gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltött személy, a 18. életévét betöltött, betegsége vagy
fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási
szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolástgondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.
Az ellátás igénybevételének módja

 Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes
képviselője kérelmére történik.
 A felvételre jogosult személlyel együtt felvehető a legalább egy éve együtt élő
házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója is. Ez
utóbbiak gondozási szükséglet nélkül vehetők fel.
 A jogszabályok változása miatt ugyan nem kötelező írásban benyújtani a
kérelmet, azonban szükségesnek tartjuk továbbra is a nyilvántartás pontos
felvétele érdekében a nyomtatvány használatát.
 A kérelem benyújtása előtt arra kérjük az érdeklődőket, hozzátartozókat, hogy
tekintsék meg intézményt, a lakó-és közösségi helyiségeket. Előzetes időpont
egyeztetés alapján az intézmény vezető szóban is tájékoztatást ad minden
lényeges kérdésről, illetve amelyeket az érdeklődők igényelnek.
 Az intézmény írásos tájékoztatóval is rendelkezik, mely valamennyi ellátási
forma, szakmai egység fontosabb információit tartalmazza.
 A kérelmet az Intézményvezetőjéhez kell benyújtani.
 A beérkezett kérelmek nyilvántartásba kerülnek. Amennyiben a kérelemben
soron kívüli elhelyezési igény jelenik meg, az intézményvezető dönt a soron
kívüli elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá az igények
teljesítésének sorrendjéről.
 A kérelem beérkezését követően előgondozást végzünk a törvény által előírt
módon.
 2008. év január 1-jétől csak azon személyek vehetők fel az időskorúak
otthonaiba, akiknek a gondozási szükséglete a napi 4 órát meghaladja. A
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68/A.
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§, valamint a 36/2007.(XII.22.) SZMM rendelet határozza meg a gondozási
szükséglet vizsgálatának szabályait.
Ezen jogszabályok szerint a benyújtott idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján
az intézményvezető végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A
gondozási szükséglet vizsgálat az előgondozás I. alkalmával készül.
A vizsgálat eredményéről az intézmény vezetője igazolást ad ki.
Amennyiben a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja a kérelmező az
intézménybe felvehető.
Abban az esetben, ha a napi 4 óra gondozási szükségletet nem éri el a
kérelmező gondozási igénye, akkor a kérelmet el kell utasítani, törölni a
nyilvántartásból, valamint az intézmény vezetője tájékoztatja a kérelmezőt a
házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről.
Az előgondozás célja, hogy helyszíni látogatással felmérjük a kérelmező
helyzetét, hogy megállapíthassuk, az igénybe vevő állapotának, szükségleteinek
megfelel-e az intézményi ellátásunk.
Egyúttal a szolgáltatás igénybe vétele előtt lehetőség nyílik a tájékoztatásra, az
intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében. Megvizsgáljuk továbbá
azt, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, szociális
helyzete alapján jogosult –e az ellátásra.
Ugyanakkor az előgondozás azt a célt is szolgálja, hogy az intézményben élők
és dolgozók felkészüljenek az új igénybe vevő fogadására, elősegítve az
intézménybe történő mielőbbi beilleszkedést.
Ennek ismeretében véleményt nyilvánít arról, hogy az intézmény szolgáltatásai
megfelelnek-e az ellátást igénybe vevő szükségleteinek és állapotának. Ha nem
felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére
tesz javaslatot.
Az előgondozást minden esetben szakképzett személy végzi, lehetőség szerint
az intézményvezető.
Abban az esetben, ha az előgondozást végző személy a kérelmező egészségi
állapota tekintetében lényeges különbséget tapasztalnak a kérelemben
foglaltakhoz képest, akkor megkérjük az intézményi orvosunkat, hogy vizsgálja
meg a kérelmezőt, illetve a lakóhely szerint illetékes szakrendelő szakorvosát
kérjük meg pontos diagnózis felállítására.
Ha a kérelmező állapotának megfelelő ellátást nem tudjuk biztosítani, a kérelem
elutasításra kerül. Ilyen esetek: pszichiátriai betegség, értelmi fogyatékosság,
szenvedélybetegség, olyan egészségi állapot, mely állandó orvosi felügyeletet
igényel, vagy olyan speciális ápolási szükséglet, mely a szociális intézményi
keretek között nem biztosítható.
Az elfogadásáról illetve elutasításáról írásban értesíti a kérelmezőt az
intézményvezető.
Az igénylőt tájékoztatjuk a fizetendő személyi térítési díj összegéről, valamint
írásban megkapja a megállapodás tervezet és a Házirendet ismertetjük.
Ha az intézményvezetői döntést a kérelmező vitatja, a döntésről szóló értesítés
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat
jogorvoslatért.
Az intézményvezető a kérelmek beérkezésének sorrendjében gondoskodik az
igénylők elhelyezéséről. Biztosítja az ellátást kérő, üresedést követő azonnali
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elhelyezését. Ha a jelentkező helyzete a soronkívüliséget indokolja, az erre
vonatkozó igényét a kérelemben tüntetheti fel.
A soron kívüli elhelyezés sorrendjéről a z intézményvezető dönt.
Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást
igénybe vevővel/vagy (gondnokság alá helyezett személy esetében) törvényes
képviselőjével megállapodást köt.
A megállapodás tartalmazza az ellátás időtartamát; az intézmény által nyújtott
szolgáltatások formáját, körét, rendszerességét; a személyi térítési díj
megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat.
A megállapodás tervezet a szakmai program mellékletét képezi.

Alapellátás:
 Az alapellátás keretén belül az intézmény házi segítségnyújtást, szociális
étkeztetést, és nappali ellátás keretén belül idősek klubját működtet.
 Az alapellátás megszervezésével a Gondozási Központ segítséget nyújt a
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló
életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális
állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában.
 Az intézmény az alapellátás keretében gondoskodik különösen az időskorúak, a
fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek, továbbá a
hajléktalan személyek ellátásának megszervezéséről. Ennek megvalósítása
érdekében az alapellátást biztosító Gondozási Központ együttműködik az
egészségügyi, oktatási, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, ill. munkaügyi
intézményekkel, szolgáltatókkal, szervezetekkel.
 Ezen intézmények tevékenységének összehangolása a szolgáltatást igénybe
vevő személy szociális ellátása érdekében az intézmény feladata.
 Az alapellátás körébe tartozó ellátások, szolgáltatások igénybevételének
lehetőségét a Gondozási Központ biztosítja.
 Az alapellátás során az egyes szolgáltatást igénylők esetében a külön
jogszabályban meghatározottak szerint gondozási tervet készítünk az ellátottak
részére.
Idősek klubja /nappali ellátás
 Működési engedély száma: GyC-01/821-3/2014.
 Működési engedély: Határozatlan idejű
Ellátási körzet:
Fertőszentmiklós Város közigazgatási területe
Szak feladat szám:
881011 Időskorúak nappali ellátása
881012 Demens betegek nappali ellátása
 Ellátási forma: nappali ellátást nyújtó intézmény
 Ellátási típus: idősek klubja
 Engedélyezett férőhelyek száma: 20 fő
 Székhelye: 9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 2.
 Szolgáltatás vezetője: intézményvezető
 Alaptevékenysége: elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra,
valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az idősek klubja a
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szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
időskorúak, napközbeni ellátására szolgál.
Feladatkör:
 Szolgáltatásai különösen:
- szabadidős programok szervezése,
- szükség szerint az egészségügyi ellátás megszervezése,
- hivatalos ügyek intézésének segítése,
- felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás.
 A nappali ellátás (Idősek Klubja) szolgáltatásai igénybe vevő, gondozásra
szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítás, amelynek
mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi, szociális
és pszichés állapota alapján határozzuk meg, úgy, hogy az egyén individuális
szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre jusson.
 Az idős emberek és az arra rászoruló személyek életkörülményeinek javítása,
életminőségének javítása, egészségi állapotának folyamatos ellenőrzése, a
harmonikus életvitel megteremtése, az egyedüllét feloldása és a tétlenséggel
járó káros hatások megszüntetése.
 A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére
szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi élet ritmust biztosító
szolgáltatást nyújt. A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat
szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak,
csoportoknak.
 Biztosítja, hogy a szolgáltatást nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság
által egyaránt elérhető módon működjön.
Házi segítségnyújtás
 Működési engedély száma: GyC-01/821-3/2014.
 Működési engedély: határozatlan idejű
 Engedélyezett férőhelyek száma: 18 fő
 Székhely: 9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 2.
 Ellátási forma szociális alapszolgáltatás
 Ellátási típus, házi segítségnyújtás
Ellátási körzet: Fertőszentmiklós város közigazgatási területe
Szak feladat szám:
889922 Házi segítségnyújtás
 Alaptevékenysége: szociális alapellátási forma keretében az igénybevevő
önálló életvitelének fenntartását, szükségleteinek megfelelően lakásán,
illetve lakókörnyezetében biztosítjuk.
Feladatkör:
Gondoskodni azokról az idősekről, akik az egészségi ellátási formát igénylik, vagy
bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.
 A házi szociális szolgáltatás során a házi szociális gondozó feladata, hogy
segítséget nyújtson az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális
szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi
állapotának
megfelelően,
meglévő
képességeinek
fenntartásával,
felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
 A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység:
- az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
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az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában,
közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében,
segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való
kapcsolattartásában,
- segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet
kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
- részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs
programok szervezésében,
- az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális
ellátásokhoz való hozzájutásban,
- az előgondozást végző személlyel való együttműködés,
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés
segítése.
 A házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és
szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel.
 Az ellátást azok a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek igényelhetik, akik
egészségi állapotuknak megfelelően, ezt az ellátási formát választják, illetve
bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak.
-

Szociális étkeztetés
 Működési engedély száma: GyC-01/821-3/2014.
 Működési engedély: határozatlan idejű
 Székhely: 9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 2.
 Ellátási forma szociális alapszolgáltatás
 Ellátási típus szociális étkeztetés
Szak feladat szám:
889921 Szociális étkeztetés
 Szolgáltatás célja: egyszeri meleg étel biztosítása az arra rászorulóknak.
Ellátási körzet:
Fertőszentmiklós város közigazgatási területe
Feladatkör:
 Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, aki azt önmaguk, illetve
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani,
különösen: koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai
betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.
 Az intézmény melegítő konyhával rendelkezik. Az étkeztetés, főzés a
Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola konyháján történik. A
konyha üzemeltetője: Nyugat Magyarországi Kereskedelmi, Vendéglátó és
Szolgáltató Zrt.
 Az intézmény feladata a rászorulók felkutatása az ellátási területen. Biztosítani
kell, hogy az ellátás nyitott formában az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt
elérhető legyen.
 Alacsony jövedelmű, egyedül élő kis nyugdíjasok, szociálisan vagy
egészségügyileg rászorult személyek, akik a maguk ellátására nem képesek, és
nincs, aki gondoskodjon róluk.
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 Túlnyomórészt egészségi állapot indokolja a szociális étkeztetéssel való ellátást,
valamint a hátrányos szociális helyzet is jellemző az ellátottakra.
VII.
A szervezeti egységek szakmai együttműködése,
helyettesítés rendje
Szervezeti egységek szakmai együttműködése
 A Gondozási Központ szervezeti integráció keretében biztosítja a szociális
alapszolgáltatásokat, továbbá a szakosított idős otthoni ellátást.
 A szervezeti integráció célja az egymásra épülő szolgáltatások biztosítása az
egyéni szükségletek figyelembe vételével. A szervezeti egységek
együttműködnek az intézményi feladatellátás megvalósítása érdekében.
 Az egységek koordinált működését az intézményvezető iránytó tevékenysége,
valamint a középszintű vezetők, feladatellátása biztosítja.
 Az intézmény szervezeti felépítéséből, struktúrájából adódó alá- és
fölérendeltségi viszony jelzi az egyes részlegek közötti kölcsönös
együttműködési kötelezettséget is.
 A dolgozók, középvezetők, és a magasabb vezető közötti szakmai
együttműködésre vonatkozó előírásokat részletesen a munkaköri leírás
tartalmazza.
 A szervezeti egységek együttműködésével sikerül megvalósítani az egyéni
szükségletekhez igazodó személyre szóló gondozást.
 Az egymásra épülő ellátási formák az ellátottak életkori sajátosságainak,
egészségi, fizikai, mentális állapotának a gondozási szükséglethez igazodva
biztosít komplex gondozási lehetőséget.
 Az alapszolgáltatást végző szakmai egység feladatai egymásba kapcsolódnak,
ezért ezen egység vezetői és munkavállalói személyes kapcsolatot tartanak
egymással.
 A kapcsolattartás során minden esetben a szakmai etika elveket, az ellátottak
személyiségi és alkotmányos jogait szem előtt tartják.
 Az alkalmazottaknak a szakmai együttműködést úgy kell megvalósítani, hogy
az intézményi feladatok ellátása zavartalan legyen.
A belső kapcsolattartás
 Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti
egységek egymással szoros kapcsolatot tartanak.
 Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél,
amelyik másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést
megelőzően egyeztetési kötelezettségük van.
 A belső kapcsolattartás rendszeres formái a különböző egyeztetések,
értekezletek, fórumok.
A külső kapcsolattartás
 Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény a szolgáltatást
igénybevevők hozzátartozóival, a kirendelt gondnokokkal, szakmai
szervezetekkel, társintézményekkel, a város intézményeivel, civil szervezeteivel
szoros kapcsolatot tartva valósítja meg.
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A helyettesítés rendje
 Az intézményben folyó munkát a dolgozók átmeneti vagy tartós távolléte nem
akadályozhatja. A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének
kidolgozása az intézmény vezetőjének, illetve felhatalmazása alapján az adott
szervezeti egység vezetőjének feladata.
 Helyettesítés alatt, a helyettesek, az előzőektől eltérő lényeges változást nem
eszközölhetnek.
 Az intézmény folyamatos működését biztosítják, a szervezeti felépítésben leírt
elhatárolások alapján, szakmai kompetenciájuk megtartásával.
 A helyettesítéssel kapcsolatos egyes alkalmazottakat érintő konkrét feladatokat
a munkaköri leírásban kell rögzíteni.
Intézményvezető
A munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
 ápolási koordinátor,
 szociális ügyintéző.
A munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
 intézményvezető helyettes, ápolási koordinátor.
Szociális ügyintéző:
A munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
 a szociális ügyintézők egymást helyettesítik.
A munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
 a szociális ügyintézők egymást helyettesítik.
Ápolási koordinátor
A munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
 intézményvezetőt, szociális gondozót.
A munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
 intézményvezető, illetve az által megbízott szociális gondozó.
Mentálhigiénés munkatárs
A munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
 ápolási koordinátort,
 szociális ügyintézőt.
A munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
 intézményvezető helyettes, illetve az általa megbízott szociális gondozó.
Idősek otthona szociális gondozó
A munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
 a szociális gondozói munkakör az intézményben dolgozó valamennyi szociális
gondozót, és a mosónőt helyettesítheti.
A munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
 a szakképzett szociális gondozói munkakörben dolgozót helyettesítheti
valamennyi szakképzett gondozó és az ápolási koordinátor.
Nappali ellátás vezetője
A munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
 ápolási koordinátort,
 szociális ügyintézőt.
A munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
 ápolási koordinátor,
 intézményvezető helyettes.
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Nappali ellátás (Idősek klubja) Szociális gondozó
A munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
 szociális gondozókat/idősotthon,
 házi gondozót,
 mosónőt,
 takarítót,
 szociális segítőt.
A munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
 szociális gondozók idősotthon.
Házi szociális gondozó
A munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
 szociális gondozókat/idősotthon,
 szociális gondozót/idősek klubja.
A munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
 szociális gondozót/idősek klubja.
Takarító
A munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
 mosónőt,
 szociális segítőt.
A munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
 szociális gondozó/idősek klubja,
 mosónő.
Szociális segítő:
A munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
 takarítót,
 mosónőt.
A munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
 szociális gondozó/idősek klubja,
 takarító,
 mosónő.
Mosónő:
A munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
 a takarítót,
 szociális segítőt.
A munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
 szociális gondozó/idősek klubja,
 takarító.
Karbantartó:
A munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
 a karbantartó az önkormányzat által fenntartott óvodában és iskolában
foglalkoztatott karbantartókat helyettesítheti.
A munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
 a karbantartót az önkormányzat által fenntartott óvodában és iskolában
foglalkoztatott karbantartók helyettesítik.
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VIII.
Az intézmény irányítása és működési rendje és a munkáltatói jogok
gyakorlásának rendje
Működési nyilvántartás
 A személyes gondoskodást végző személynek kötelező szakmai
továbbképzésen részt vennie. A továbbképzést sikeresen befejező személyt
anyagi elismerésben lehet részesíteni. Az anyagi elismerést a továbbképzési
kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok bemutatását követő év első
negyedévében lehet kifizetni.
 Azt a személyes gondoskodást végző személyt, aki szociális szakvizsgát tett, az
ezt igazoló oklevél bemutatását követő harmadik hónap első napjától
kezdődően a szakvizsga figyelembe vételével kell besorolni.
 Megszüntethető annak a személyes gondoskodást végző személynek a
munkaviszonya, ill. közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzési
kötelezettséget, a személyes gondoskodást végző személyek működési
nyilvántartás határideje lejártáig nem teljesíti.
 A személyes gondoskodást végző személy adatait működési nyilvántartásba kell
venni, melynek célja a szakvizsgáztatásának, továbbképzésének megszervezése,
a képzési követelmények teljesítésének ellenőrzése.
 Az intézmény bejelenti a működési nyilvántartást vezető szervnek a személyes
gondoskodást végző személy foglalkoztatását, továbbá a nyilvántartásba vett
adatokban bekövetkezett változást. A munkáltató az adatbejelentést a
foglalkoztatás megkezdésétől, ill. az adatváltozás időpontjától számított 30
napon belül teszi meg. A működési nyilvántartásból az adatvédelmi
jogszabályok megtartásával adatok tudományos, statisztikai feldolgozást
végzők részére továbbíthatók.
Az intézmény vezetése
 Vezető, az a személy, aki az intézmény szervezeti és működési szabályzata
alapján vezető beosztást lát el, jogosult munkaterületén önálló intézkedések
megtételére.
 A munkaköri beosztásának megfelelően felelős az irányítása (felügyelete) alá
tartozó munkaterületen, létesítményben a vagyonvédelmi rendelkezések
betartásáért, a végrehajtás feltételeinek biztosításáért, a kiadott rendelkezések
végrehajtásának ellenőrzéséért. A jogszabályban meghatározott személyi
feltételeket biztosítja, és feladataikat munkaköri leírásban szabályozza.
 Az intézményben az intézményvezető magasabb vezetői, az ápolási
koordinátor, intézményvezető helyettes középvezetői beosztásban vannak.
Intézményvezető
Munkaidő: napi 8 óra
Közvetlen felettes: Polgármester
Felelősségi kör: Az intézmény teljes körű működtetése
Feladatkör:
 Felelős a saját, önállóan végzett munkájáért.
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 Az intézmény munkaszervezetének kialakítása, irányítása, a munkáltatói jogok
gyakorlása.
 Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogok gyakorlása.
 Elkészíti a munkaköri leírásokat, és szükség szerint aktualizálni.
 Az intézmény nyilvántartásainak vezetése.
 Minden olyan ügy, amelyet jogszabály és az intézmény szabályzatai feladatává
tesznek.
 Bérgazdálkodási, utalványozási és aláírási jogkörrel rendelkezik.
 Az intézmény szolgáltatásait, ellátását megszervezi.
 Az intézmény küldetésének, hosszú és középtávú céljainak meghatározása a
fenntartói iránymutatásai alapján.
 A szervezet hatékony működtetése, működőképességének, hatékonyságának
folyamatos kontrollja.
 A belső szervezeti struktúra értékelése (Swot analízis: erősségek, gyengeségek,
lehetőségek, fenyegetettségek).
 Az éves szakmai program kialakítása.
 Az éves költségvetés meghatározása elkészítése.
 Az intézmény dolgozói munkájának irányítása és értékelése.
 A kötelező továbbképzések feltérképezése, továbbképzési terv elkészítése,
továbbképzésen való részvétel vagy beiskolázások lebonyolítása.
 Rendszeres belső szakmai továbbképzések megszervezése, lebonyolítása a
szakmai tapasztalatok, ismeretek átadásának, információs rendszerének
kidolgozása, működtetése, ellenőrzése.
 A dolgozók továbbképzésének, tapasztalatcseréjének megszervezése.
 Csapatépítő tréningek tervezése, szervezése, lebonyolítása.
 Humán erőforrás gazdálkodás hatékony kihasználása, koordinálása.
 A munkahelyi közérzet javításához szükséges esetmegbeszélések szervezése.
 Új munkavállalók felvétele, illetve annak koordinációja, az esetleges
személycserék, átcsoportosítások végrehajtása.
 Információk begyűjtése más intézmények működéséről az intézményi
hatékonyság fokozásának felhasználásához.
 Kapcsolatok kialakítása, mélyítése a szolgáltatást igénybe vevőkkel,
hozzátartozóikkal, társintézményekkel, a módszertani intézménnyel, az
egészségügyi intézményekkel, egyesületekkel, a fenntartóval, a helyi
önkormányzattal.
 Szakmai területeket érintő problémák menedzselése.
 Belső hatékony kommunikációs rendszer kialakítása, működtetése.
 Az ellátást igénybe vevők rendszeres tájékoztatása a szolgáltatásokról.
 Szakmai szabályzatok, belső utasítások kidolgozása, karbantartása, betartásuk
folyamatos ellenőrzése.
 Gondoskodik az intézményen belül az emberi és állampolgári jogok
érvényesüléséről.
 A dolgozók munkaidejének meghatározása, havi munkabeosztás elkészítése,
szabadságolási terv elkészítése, szabadságok engedélyezése.
 Tájékoztatás a szakmai területen végzett feladatokról, eredményekről,
problémákról a fenntartó felé.
 A gondozók tevékenységének irányítása.
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 Az intézményben dolgozók részvételével évente munkaterv és beszámoló
készítése a szakmai feladatok megvalósításáról és az elvégzett feladatok
értékeléséről.
 A lehetőségek és az igények ismeretében a speciális ellátások, szolgáltatások
megszervezése.
 A munkaértekezletek, lakógyűlés, érdekképviseleti fórum ülésének
megszervezése.
 Feladata az ellenőrzés. Az ellenőrzések elősegítéséhez ellenőrzési tervet
készíthet, tapasztalatairól feljegyzést készít, és a dolgozók munkája
értékeléséhez felhasználja.
 Megteremti a szakmai munka egységes és biztonságos feltételeit. Szabályzatban
rögzíteni a munkavédelemre, valamint a tűzvédelemre vonatkozó előírásokat.
 Elvégzi a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását és megteszi a
szükséges intézkedéseket. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, az
egészségügyi intézményekkel, az ellátottak hozzátartozóival, gondnokokkal.
 Gondoskodik arról, hogy a munkavégzéshez előírt személyi és tárgyi feltételek
folyamatosan rendelkezésre álljanak.
 Feladata a tudomására jutott adatokat a külön jogszabályban meghatározottak
szerint kezelni, az ellátotti jogokat tiszteletben tartani a dolgozókkal betartatni,
azok érvényesülését biztosítani.
 Betartja a személyes adatok védelméről, a közérdekű adatok védelméről szóló,
valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvényt.
 Működteti a szolgáltatást igénybe vevők érdekeit képviselő érdekképviselő
fórumot, folyamatos kapcsolatot tart az ellátott jogi képviselővel.
 Nyilvántartásba veszi az igénybevevőt, elbírálja a felvételi kérelmeket, elvégzi
az előgondozást.
 Az intézményi jogviszony keletkezése előtt a házi segítségnyújtás és az
idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükséglet mértékét megállapítja. Az
idősotthoni sürgősségi várakozó esetén dönt, ki kerül felvételre a sürgősségi
várakozók közül.
 Feladata az ellátás megkezdése előtt tájékoztatni a kérelmezőt az intézményben
használatos nyilvántartásokról, a személyes gondoskodás feltételeiről, a
szolgáltatás tartalmáról, a fizetendő térítési díj várható mértékéről.
 Az ellátás megkezdésekor tájékoztatja a szolgáltatást igénybe vevőt: a
szolgáltatás tartalmáról, feltételeiről, a házirendről, a panaszjog gyakorlásának
módjáról, az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, a fizetendő térítési
díjról.
 Megállapodást köt a szolgáltatást igénylővel, mely tartalmazza az ellátás
kezdetének időpontját, az ellátás várható időtartamát, a szolgáltatások formáját
és módját, a személyi térítési díj összegét, fizetésre kötelezett adatait (nevét,
lakcímét), az ellátás megszüntetésére vonatkozó szabályokat.
 A megállapodás – fenntartó számára történő – megküldéséről gondoskodik.
 Ellenőrzi az étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás (idősek klubja),
idősek otthona nyilvántartásait.
 Ellenőrzi az intézmény egész dokumentációjának megfelelő, naprakész, hiteles
és pontos vezetését.
 Szakmai tudását a követelményeknek megfelelően szinten tartja,
továbbképzéseken vesz részt.
20.

Intézményvezető alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonya
Alárendeltségi viszony:
Az intézményvezető munkakör alárendeltségi viszonyban áll:
 Fertőszentmiklós Város Önkormányzat képviselő testületével.
Munkáltatója/közvetlen főnöke:
 Fertőszentmiklós Város Polgármestere.
Mellérendeltségi viszony:
 A fenntartó önkormányzat által működtetett intézmények vezetői, (családsegítő,
óvoda, iskola, szabadidőközpont).
Fölérendeltségi viszony:
Az intézményvezető munkakör fölérendeltségi viszonyban áll az irányítása alá tartozó
szakmai területekkel:
 szociális étkeztetés,
 házi segítségnyújtás,
 nappali ellátás (idősek klubja),
 ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona.
Fölérendeltségi viszonyban van az alábbi munkakörökkel:
 intézményvezető helyettes,
 ápolási koordinátor,
 szociális ügyintézők (ügyviteli dolgozók),
 az intézmény valamennyi szociális gondozója, (étkeztetés, házi segítségnyújtás,
idősek klubja, idősek otthona),
 technikai dolgozók (takarító, mosónő, szociális segítő, karbantartó).
Intézményvezető helyettes
Munkaidő: napi 8 óra
Az intézményvezető helyettes nem függetlenített munkakör, hanem az
intézményvezető távolléte esetén az általa megbízott szociális ügyintéző látja el ezt a
feladatot.
Közvetlen felettes: intézményvezető
Felelősségi kör: Az intézmény zavartalan üzemeltetése és működtetése
Feladatkör:
 Intézményvezető akadályoztatása, szabadsága esetén általános vezetői
helyettesi feladatokat lát el, az ezzel megbízott szociális ügyintéző.
 A helyettesítési feladatkör során ellátja a napi munkaerő gazdálkodással
kapcsolatos szervezési irányítási feladatokat.
 A helyettesítési feladatkör a személyzeti ügyekre az intézmény üzemeltetés,
működtetés háttér feladatainak koordinálására, szervezésére terjed ki.
 Felel a karbantartás, ételmegrendelés, mosás, takarítás, higiéniai feladatok,
foglalkoztatás, valamint ügyviteli feladatok zavartalan működésért.
 Helyettesítési jogkörben az intézmény költségvetésére, munkáltatói jogkör
gyakorlására vonatkozó döntést nem hozhat.
 A helyettesítési feladatkör végzése során ápolás szakmai kérdésekben nem
kompetens, abban döntést nem hozhat. Ez az ápolási koordinátor feladata.
 Hivatalos ügyekben az intézményvezetőt és az intézmény képviseletét ellátja.
 Munkavédelmi megbízott.
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Intézményvezető helyettes alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonya
Alárendeltségi viszony:
Az intézményvezető helyettes munkakör alárendeltségi viszonyban áll:
 Fertőszentmiklós Város Önkormányzat képviselő testületével.
 Intézményvezetővel
Fölérendeltségi viszony:
Az intézményvezető helyettes munkakör közvetlen irányítása alá tartozó szakmai
területekkel:
 Szociális étkeztetés,
 Házi segítségnyújtás,
 Nappali ellátás (idősek klubja)
 Ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona.
Fölérendeltségi viszonyban áll az alábbi munkakörökkel:
 ápolási koordinátor,
 szociális ügyintéző,
 az intézmény valamennyi szociális gondozója, (étkeztetés, házi segítségnyújtás,
idősek klubja, idősek otthona),
 technikai dolgozók (takarító, mosónő, szociális segítő, karbantartó).
Ápolási koordinátor
Munkaidő: napi 8 óra
Közvetlen felettes: intézményvezető
Felelősségi kör: A szakellátás idősek otthona teljes körű ápolási-gondozási, szakmai
tevékenységének szervezése, irányítása.
Feladatkör:
 Humán erőforrás gazdálkodás megvalósítása, (beosztás szükség szerinti
változtatása egyeztetés az intézményvezetővel).
 Osztály átadás átvétel irányítása.
 Szervezi és irányítja az intézmény orvosi vizit hálózatát.
 Az irányítása alá tartozó szakmai munka megszervezése, ellenőrzése, a
szükséges ápolási dokumentációk elkészítése.
 Irányítja és ellenőrzi az idősotthon szakmai egység szociális gondozóinak
munkáját.
 A nappali ellátás idősek klubja, és házi segítségnyújtás szakmai egységek
vonatkozásában szükség szerint, kizárólag ápolástechnikai kérdésekben
felügyeli az adott szakmai egységet.
 A bentlakásos intézményben élő ellátottak részére teamben elkészíteni a
gondozási terveket.
 Figyelemmel kíséri az egyéni gondozási tervben meghatározottak
érvényesülését.
 Átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével
módosítja az egyéni gondozási tervet.
 Az ápolásra szoruló ellátott részére az egyéni gondozási terv részeként ápolási
tervet készít.
 Koordinálja az intézmény által biztosított gondozási feladatok ellátását.
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 Elősegíti a szociális munka gyakorlati hatékonyságát, és koordinálja a szakmai
feladatok érvényre juttatását a gondozási munkában.
 Kapcsolatot tart más szociális illetve egészségügyi intézménnyel.
 Elősegíteni az intézményi és szociálpolitikai eszmerendszer fejlesztését.
 Biztosítja, megrendeli és nyilvántartja a bentlakásos intézményben használt
gyógyszereket, és gyógyászati segédeszközöket.
 Közvetlen kapcsolatot tart az intézmény orvosával, illetve az intézmény által
megbízott szakorvosokkal.
 Egészségügyi szakmai feladatait az intézményorvos szakmai irányításával
végzi.
 Az egyéni gyógyszerfogyasztásról, felhasználásról nyilvántartást készít.
 A konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében egyéni és
csoportos szakmai megbeszéléseket tart.
 Odafigyel az ellátottak személyes mentális gondozására, támogatja az ellátottak
családi és társadalmi kapcsolatait.
 Biztosítja, és munkatársaitól megköveteli a személyre szabott bánásmódot.
 Képviseli az intézmény érdekeit.
 Tájékoztatja az ellátottak hozzátartozóit az ellátottak állapotának egészségügyi
változásairól.
 Lebonyolítja az intézményi ellátás igénybevételét, felel a beköltöztetésért.
 Irányítja a bentlakásos szakmai egység idősek otthona napi munkáját, szükség
estén melyben gondozónőként is részt vesz.
 A gondozási feladatokat a Lakók állapot romlásához, vagy esetleges
javulásához igazítja.
 Racionális munkaszervezéssel, ésszerű munkaerő kihasználással végzi és
szervezi a napi munkát.
 Az ápolási táblát vezet, kiosztja a névre szóló feladatokat.
 A gondozó ápoló személyzet közvetlen szakmai felettese, irányítója.
 Kompetenciája a napi ápolási részfeladatok ellenőrzése, a szükséges intézkedés
megtétele, és a vissza ellenőrzés megtétele.
 Az intézményvezetőnek teljes körű tájékoztatással tartozik a Lakó állapot
romlásáról.
 Napi szinten szoba vizitet tart / a hiányosságokat pótoltatja a gondozónőkkel.
 Részt vesz a heti vezetői értekezleten.
 A gondozók szakmai javaslatait, kéréseit eljutatja vezetőjéhez.
 Betanítja az új gondozónőket.
 Elkészíti a napi mobilizálási tervet, melyet a gondozónőkkel betartat és
elvégeztet.
 Felel az új lakó teljes körű intézményi beillesztéséért (szoba, fürdő, kórházi
csomag, gyógyszerelő tálca ápolási dokumentáció stb.).
 Felel az ápolási, és kötszer raktárért, a gyógyszertároló szekrényekért.
 Felel a veszélyes hulladék intézményből történő elszállítatásáért.
 Felel az egyéni az intézményi és sürgősségi gyógyszerek, készítmények recept
íratásáért, beszerzéséért, szabályzatban rögzített tárolásáért.
 Napra készen vezeti a jogszabály által előírt gyógyszer nyilvántartási
dokumentumokat.
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 Elvégzi a heti gyógyszerelést, figyelemmel kíséri a gyógyszerelő tálcák
állapotát.
 Folyamatos kapcsolatot tart a gyógyszertárral.
 Szervezi a súlyos demenes szakvélemények beszerzését.
 Felel az egyéni ápolási és gondozási tervek készítésért azok, évenkénti
felülvizsgálatáért.
 Felel a gondozónők által vezetett gondozási lapok, és az átadófüzet szakmai
ellenőrzéséért.
 Szervezi az osztály napi ápolási, higiénés tevékenységét.
 Havonta ápolási értekezleten értékeli az ápolás minőségét.
 Hétvégén (szombat, vasárnap) ügyeletes, szükség esetén, telefonon, vagy
személyesen rendelkezésre áll.
 Titoktartási kötelezettsége van, az intézményvezető által kért személyzeti
ügyekben.
Gyógyszer koordinálás
 Az ellátottak egészségügyi, ápolási ellátását és annak szervezését koordináló
bonyolító munkakör.
 Kompetenciája az ápolás szakmai döntések meghozatala/szükség szerint előtte
egyeztet az intézmény orvosával.
 Az ellátottak egészségügyi állapotával kapcsolatos feladatok végzése,
egészségügyi ellátás koordinálása.
 Az ellátáshoz szükséges gyógyszer-, segédeszköz,- ápolási kellékek folyamatos
figyelemmel kísérése és beszerzése.
Intézményi orvosi ellátás szervezése
 Receptek összeállítása, az intézmény orvosi vizit szervezése, vizit felkészülés,
vizit utasítás elkészítése, folyamatos kapcsolattartás az orvossal, konzultálások,
orvosok által kért jelentések, nyilvántartások elkészítése.
Szakorvosi ellátás szervezése
 Receptek összeállítása, szakorvosi javaslatok beszerzése, vizitek szervezése,
vizit felkészülés, vizit utasítások elkészítése, folyamatos kapcsolattartás az
orvosokkal, konzultálások, orvosok által kért jelentések, nyilvántartások
elkészítése.
 Feladata kórházba, egészségügyi intézetbe utalt ellátottak után követése,
kapcsolattartás a kezelőorvossal, hozzátartozókkal.
 Részt vesz a gondozási-ápolási tervek elkészítésében.
 Ápolási dilemmák esetén konzultál az illetékes orvossal, az
intézményvezetővel.
 Felelős a közegészségügyi rendszabályok betartásáért.
Ápolási koordinátor alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonya
Alárendeltségi viszony:
Az ápolási koordinátor munkaköre alárendeltségi viszonyban áll:
 az intézményvezetővel.
Mellérendeltségi viszony:
Az ápolási koordinátor munkakör mellérendeltségi viszonyban áll:
 intézményvezető helyettessel, abban az esetben, amikor az intézményvezető
dolgozik,
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 szociális ügyintézővel.
Fölérendeltségi viszony:
Az ápolási koordinátor munkakör fölérendeltségi viszonyban áll az alábbi szakmai
területekkel:
 nappali ellátást végző szociális gondozók,
 bentlakásos intézményi ellátás, idősek otthonában dolgozó valamennyi
 szociális gondozó tekintetében.
Szociális ügyintéző 2 fő
Munkaidő: 1 fő napi 8 óra, 1 fő napi 6 óra
Közvetlen felettes: intézményvezető
Felelősségi kör: Az intézmény teljes körű ügyviteli, számlázási, adminisztrációs és
dokumentációs rendszerének működtetése.
Feladatkör:
 Működteti az intézményi adminisztrációs /ügyviteli rendszerét.
 Ügyviteli, adminisztrációs/pénztári feladatok/intézményi szinten.
 Közalkalmazotti létszám változását vezeti.
 Intézményi étkezési utalványokat intézi.
 Közalkalmazotti nyilvántartást vezet.
 Lakószobák/irodák,/kitűzők / névtábláinak karbantartása.
 Személyzeti anyagok kezelése, nyilvántartása.
 Munkaszerződések megkötésének teljes körű előkészítése, átsorolások.
jogviszony megszüntetések iratainak elkészítése, KIR 3 rendszer alkalmazása.
 KENYSZI program adatszolgáltató és szoftverkezelő.
 TSZG, SzocX program szoftverkezelő.
 Polgármesteri Hivatala Pénzügyi irodával folyamatos kapcsolattartás, ellátmány
intézése, nyilvántartása.
 SÁL-MÁL vezetése, változóbér nyilvántartás vezetése.
 Üres álláshelyekről nyilvántartás vezetése.
 Számlák, bevételi és kivételi bizonylatok vezetése.
 Iktató, és postakönyv vezetése.
 Betegállomány, táppénzes papírok.
 Kapcsolatot tart a Magyar Állam kincstár ügyintézőjével.
 Adó bevallások nyomtatványainak intézése.
 Postázás, levelezés és teljes körű ügyvitele.
 Vezeti a munkájával kapcsolatos egyéb dokumentációkat, melyet az
intézményvezetője részére kiad feladatként.
 Az intézményi dokumentumokat, iratokat az iratkezelési szabályzat szerint
használja és használtatja.
 Feladata az intézményi tisztítószer/ vegyi áru megrendelése a szállítókkal
történő kapcsolattartás, a vegyszer és tisztítószer beszerzése negyedévente az
intézményvezetővel történt előzetes egyeztetés alapján.
 Az intézményi papír írószer megrendelése a szállítókkal történő kapcsolattartás,
írószer beszerzését negyedévente az intézményvezetővel történt előzetes
egyeztetés alapján végzi.
 A számlák fénymásolatát megőrzi, és rendszerezi, racionálisan gazdálkodik.
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 Szervezi, a karbantartási munkákat, gépek meghibásodása esetén
intézményvezetői jóváhagyással intézkedik.
 Intézményvezető utasítására dokumentációs anyagokat tart karban/ és vizsgál
felül.
 A lakók ápolási dokumentációját karbantartja, a szükséges
formanyomtatványok folyamatosan pótolja.
 Az egyéni gyógyszernyilvántartást havonta lekönyveli.
 A lakók letéti pénzeszközeinek kezelését illetően ellenőri feladatokat lát el, az
erre a célra készített belső szabályzatnak megfelelően végezi ezt a
tevékenységet.
 Teljes felelősséggel eljárva kezeli az intézményi trezort/ lemez szekrényt és az
abban található széfet, ennek kulcsai, nyitási számzárás kódja a birtokában
vannak.
 A trezorból történő pénz be és kifizetést személyesen végzi.
 Szabadságok dokumentálása a szabadságengedély nyilvántartóban és a
szabadságos kartonokon.
 Az éves törvényes szabadságok kihirdetése minden tárgyév első hetében.
 Dokumentumok aláírása, jóváhagyása, az irányítása alá tartozó működtetési
területek, pl. mosoda, karbantartás, kisegítő tevékenység belső ellenőrzési
rendszerének kialakítása, működtetése.
 Eszköz-gazdálkodás, nyilvántartás, vegyszernyilvántartás ellenőrzése.
 Az irányítása alá tartozó területek tevékenységét érintő külső (szolgáltatást
igénybe vevők, hozzátartozók, intézmények, stb.) kapcsolattartás.
 Teljes körű tájékoztatás az intézményvezető felé.
 A szükséges, jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetése.
 A dolgozók tájékoztatása a jogaikról és kötelezettségeikről.
 Elkészíti az intézmény éves egészségügyi programját, egészségügyi
munkatervét (betervezi a szűrővizsgálatokat, egészség napokat, felvilágosító
előadásokat).
 Részt vesz a dolgozók éves továbbképzési tervének elkészítésében, és vezeti a
továbbképzések nyilvántartást.
 Kötelező orvosi vizsgálatok szervezése, lebonyolítása a dolgozók részére.
 Aktívan részt vesz pályázatok elkészítésében.
 Az ellátási területeken biztosítja a szociális törvényben foglalt szakmai
feladatok megvalósítását.
 A munkavállalókkal kapcsolatos egyéb havi elszámolásokat kifizetéseket
elkészít.
 Lejelenti a konyha felé a létszámváltozásokat, és az étkezéssel kapcsolatos
igényeket.
 Figyelemmel kíséri a lakosság körében felmerülő alapellátási igényeket.
 Kapcsolatot tart más szociális illetve egészségügyi intézménnyel.
 Elősegíteni az intézményi és szociálpolitikai eszmerendszer fejlesztését.
 Más típusú ellátás szükségessége esetén kezdeményezni azt.
 Egyéni gyógyszerfelhasználást kiszámlázza az ellátott részére.
 Az egyéni gyógyszerköltséget beszedi, és az intézmény trezorjában
nyilvántartja.
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 Szakmai egységenként az intézményi térítési díjakat kiszámlázza, a pénzt
beszedi, és gondoskodik az intézmény OTP-ben vezetett számlaszámára történő
befizetésekről.
 Segítséget nyújt az ellátást igénybevevők hivatalos ügyei intézéséhez, elősegíti
más szociális ellátáshoz való jutást.
 Képviselni az intézmény érdekeit.
 Betartatja a szakmai egységek házirendjét (minden területen).
 Elősegíti az Érdekképviseleti Fórum, és lakógyűlés működését, szervezését.
 Szakmacsoporti, ápolási, dolgozói munkaértekezleteket szervez.
 Lebonyolítja az intézményi ellátás igénybevételét, az ellátást igénybe vevő
részére tájékoztatást nyújt az intézmény házirendjéről, az intézményben
alkalmazott nyilvántartásról.
 Gondoskodik a baleseti és tűzvédelmi oktatás megszervezéséről.
 Távolléte idején gondoskodik a feladatok intézményvezető részére történő
átadásról.
Szociális ügyintéző alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonya
Alárendeltségi viszony:
A szociális ügyintéző munkaköre alárendeltségi viszonyban áll:
 az intézményvezetővel,
 az intézményvezető helyettessel az intézményvezető távollétében.
Mellérendeltségi viszony:
A szociális ügyintéző munkakör mellérendeltségi viszonyban áll:
 ápolási koordinátorral.
Fölérendeltségi viszony:
A szociális ügyintéző munkakör fölérendeltségi viszonyban áll az
intézményüzemeltetést biztosító szakmai területekkel:
 mosónő, takarító, karbantartó, szociális segítő munkakört ellátó dolgozók
Mentálhigiénés munkatárs
 A munkakört az intézményvezető (vezetői megbízatás mellett), és az általa
megbízott szociális gondozó közösen töltik be.
 Az intézményvezető napi szintű szakmai irányításával látja el a megbízott ezt a
munkakört.
Munkaidő: napi 8 óra
Közvetlen felettes: intézményvezető
Felelősségi kör: A nappali, illetve a bentlakásos szakmai egységek gondozottjainak
mentálhigiénés gondozása, valamint a szabadidő kulturált és hasznos eltöltésének
intézményi szintű szervezése, lebonyolítása
Feladatkör:
 A megbízott mentálhigiénés munkatárs feladatát az intézményvezető
irányításával és ellenőrzésével, együttműködve végzi.
 Feladatkörében gondoskodik az ellátást igénybe vevők mentálhigiénés
ellátásáról.
Mentálhigiénés tevékenység
 Feladata a személyre szabott bánásmód.
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 A konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni,
csoportos megbeszélések kezdeményezése.
 A szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit biztosítja.
 Az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit
elősegíti.
 A gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását figyelemmel kíséri.
 A hitélet gyakorlásának feltételeit biztosítja.
 Segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok
kialakulását és működését.
 A szabadidő kulturált eltöltése során az ellátást igénybevevő korának, egészségi
állapotának, szellemi képességének, egyéni adottságainak figyelembe vételével
szervezi a napi csoportos és egyéni foglalkozásokat. A foglalkoztatási rendjét a
szakember heti terv alapján végzi.
 A foglakoztatás módja csoportos közösségi és egyéni személyre szabott.
 Foglalkozások időpontjai délelőtt 9.30 – 11.30 óra, délután 14.00 – 16.30 óra
között.
 Helyszínei az intézmény társalgója, az étterem, nyári terasz, kápolna,
lakószobák.
 Mentálhigiénikusként önállóan kéttípusú tematikus (közösségi csoportot) szervez,
és vezet az intézményben.
 Biztosítja az ellátottak életkorának és egészségi állapotának megfelelő
környezetet. Ellátja a mentálhigiénés gondozás feladatait.
 Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi. Megismeri az
intézmény alapdokumentumainak körét, ezen belül az egyes dokumentumok
funkcióját, tartalmát, főbb összefüggéseit.
 Munkáját az alapdokumentumokban megfogalmazott elvek, célok szerint a
meghatározott szervezeti és működési keretekhez igazodva, a bennük rögzített
jogok és kötelezettségek figyelembevételével végzi.
 Mindennapi tevékenységét az intézmény gazdálkodási lehetőségeinek
ismeretében szervezi és végzi.
 Betartja a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok védelméről szóló,
valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvényt.
 Az egyéni gondozási terv mentálhigiénés, foglalkoztatás részének elkészítése
(idősotthon lakói vonatkozásában).
 Felméri az ellátottak mentális állapotát, foglalkoztatás iránti igényét.
 Munkáját heti terv alapján végzi / ezt minden pénteken leadja az
intézményvezetőnek.
 Éves mentálhigiénés munkatervet készít, melyet az intézményvezetővel
egyeztet, gondoskodik a foglalkozások rögzítéséről, dokumentálásáról melyet
munkanaplóban vezet.
 Személyre szabottan vezeti a gondozási dokumentációban a gondozási terv
mentális és foglalkoztatási formanyomtatványait.
 Segíti az otthonban érkező új lakók beilleszkedését, ismerteti az intézményen
belüli lehetőségeket, a szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatban.
 Elkészíti az új Lakó vagyon és ingó leltárát az erre rendszeresített
formanyomtatványon.
 Elkészíti az új Lakó foglalkoztatási felmérését.
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 Elhalálozás esetén vagyon és ingó leltárt készít az erre rendszeresített
formanyomtatványon.
 Részt vesz a munkaértekezleteken, szakirányú továbbképzéseken, tréningeken.
 Munkáját a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendszeresen dokumentálja.
 Végzi az ellátást igénybevevők mentálhigiénés gondozásának feladatait.
 Az ellátást személyre szabott bánásmóddal végzi.
 Részt vesz a konfliktushelyzet kialakulása megelőzése érdekében tartott
megbeszélések megszervezésében, lebonyolításában.
 Részt vesz a pszichoterápiás foglalkozások megszervezésében,
lebonyolításában.
 Intézkedik a gondozási, illetve a rehabilitációs tervek megvalósításáról.
 Biztosítja a feltételeket a hitélet gyakorlásához.
 Szervezi és támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok
kialakulását és működését.
 Megszervezi az intézeti ünnepségeket, kirándulásokat és azokat teljes körűen
lebonyolítja.
 Elhunyt lakó végtisztességének megszervezése.
 A végtisztesség megadásával kapcsolatos teendőit az intézet erre a célra
kidolgozott belső utasítása, szabályzata alapján végzi el. Gondoskodik a fekete
zászló ki/ és bevételéről.
 Az étteremben elkészíti a kegyeleti asztalt. Az emeleti kegyeleti falnál elhelyezi
az értesítőt, és gyertyát gyújt. A Lakókat tájékoztatja a halálesetről, és közös
imádságot vezet.
 Megrendeli a koszorút, és kegyeleti rózsákat. Részt vesz a lakó temetésén.
 Lakók zsebpénzének kezelése.
 Kezeli és nyilvántartja a lakók letéti pénzeszközként kezelt havi zsebpénzét.
 Megszervezi és lebonyolítja a heti bevásárlásokat, beszerzéseket egyéb
szolgáltatásokat (fodrász, pedikűr).
 Az követően a szükséges könyvelési, pénzkezelési feladatokat elvégzi.
 Betartja az intézmény ehhez kapcsolódó belső szabályzatát, mely részletesen
rögzíti, ehhez kapcsolódó feladatait.
 Adminisztrációs feladatokat lát el.
 Munkanapló vezetés, heti foglalkoztatási terv készítése.
 Idősotthon egyéni gondozási tervek készítése (mentális és foglakoztatás tervek).
 Nappali ellátás idősek klubja egyéni gondozási tervek készítése (mentális és
foglakoztatás tervek).
 Nappali ellátás idősek klubja gondozási lapok vezetése.
 Nappali ellátás idősek klubja eü. mérések nyilvántartása.
Szervezi az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket
 Séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna.
Szervezi a szellemi és szórakoztató tevékenységeket
 Előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és
társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.
Szervezi a kulturális tevékenységeket
 Rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások,
kirándulások, kiállítások.
Rehabilitációs és rekreációs foglalkoztatásokat szervez
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 Segíti ezek lebonyolítását.
Csoportos foglalkoztatás
 Szervezése irányítása vezetése.
 Az csoportos foglalkozás elemei a következők.
 Mozgásterápia ülőtorna (halk zenére).
 Zeneterápia Nóta csokor (közös éneklés) hangszer furulya, szintetizátor kíséret
zenehallgatás (CD, magnó, DVD).
 Szellemi kör gondolkodás, emlékezet szinten tartása, társasjáték, szókirakó,
logikai gömb stb.
 Kézműves kör manipulatív, készségmegtartó foglalkozások, kézügyesség.
kézművesség, „finom motorika” szinten tartása.
 Hagyományőrző kör régi néphagyományok közös feldolgozása, ismeret
átadás, emlékezet stimulálása.
 Ismeretterjesztő kör, irányított foglalkozás, adott témakörök feldolgozása.
 Felolvasás, beszélgetés irányított témakörű beszélgetés, könyv, regény
folyamatos felolvasása újságból felolvasás, litánia, hitélet gyakorlása.
 Gondoskodik a csoportos foglalkozások helyszíneinek napi szintű rendben
tartásáról, a szükséges szellőztetésekről, a felhasznált foglalkoztatási eszközök
rendeltetés szerinti használatáról, és napi szintű elrakáséról.
 Évszakonként a csoportos munkákból a társalgó galériában kiállítást szervez és
állít össze.
Egyéni foglalkoztatás
 Szervezése irányítása vezetése.
 Foglalkoztatás időpontjai lakó napi pillanatnyi állapotától, függően történik.
 Az egyéni foglalkozás félórás személyre szabott foglakoztatást jelent, melyet a
fekvő vagy mozgásukban korlátozott személyeknél alkalmazunk.
 Az egyéni foglalkoztatás alapelemei a következők:
 Mozgásterápia (zenére) ülőtorna, végtagok mozgatása masszírozása eszközök
használatával mobilizálás, sétáltatás.
 Zeneterápia énekhangszer pl. furulya, szintetizátor zenehallgatás, éneklés.
 Szellemi foglalkozás a gondolkodás, emlékezet szinten tartása. Társasjáték,
szókirakó, logikai gömb stb.
 Felolvasás, beszélgetés irányított témakörű beszélgetés, könyv, regény
folyamatos felolvasása, újságból felolvasás.
Demens foglalkoztatás
 Szervezése irányítása vezetése.
 Demencia = szellemi hanyatlás
 A szellemi hanyatlás nem csupán, feledékenységet, hanem az agy több
területének a funkciójának egyidejű károsodását jelenti. Ily módon sérülnek a
memória, a gondolkodás, a képességek, beszéd, írás-olvasás, számolás,
személyiség, az érzelmi – hangulati élet, az önellátó képesség, a vegetatív
funkciók.
 Mozgásterápia (mozgásterapeuta irányításával) lényege, az egyes kifejező
mozgások, mozdulati egységek, testhelyzetek és mozgás együttesek megtanítása,
újratanulása. Módszerek pl.: labdajáték, szalag, labda, hullahopp karika
használata, egyensúlygyakorlatok stb.
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 Zeneterápia olyan pszichoterápiás eljárás, amely a zenét eszközként használja
komplex személyiségfejlesztés vagy gyógyító tevékenység keretében. A zene
eszköz az élménykeltésben és az élményfeldolgozásban. Mint nonverbális terápia
hatékony módszer. A hangulati és érzelmi életen keresztül jut el hozzájuk. Oldja a
pszichés merevséget vagy lágyítja azt. Aktív zeneterápián az éneklést, hangszeres
zenélést, passzív zeneterápián a zenehallgatást értjük.
 Művészetterápia lényege, hogy a demens személy azt fejezi ki, amit verbálisan
kifejezni nem tud. Az aktív művészetterápia célja az alkotás (pl.: festés, rajzolás,
gyurmázás stb.). A terápia oldja a szorongást, javul az önértékelés, elősegíti
személyiség szinten tartását.
 Bábterápia élettelen tárgy a báb, mégis megelevenedő jellegével lehetőséget
nyújt az azonosulásra. Egyszerű és mozgásos formában fejezi ki a mondanivalót.
 Játékterápia közösségi és egyéni játékok pl.: memória kártyák, dominó,
építőkocka stb.
 Biblioterápia az olvasmányok kiválasztásánál a demens személyek érdeklődési
körének, mentális állapotának megfelelően kell dönteni. Tartalmuk különböző
lehet pl.: mesék, rövid anekdoták stb.
 A mindennapok során folyamatosan kell törekedni a memória erősítésére, régi
ismeretek, ismerősök felidézésére, emlékek megőrzése.
Mentálhigiénikus alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonya
Alárendeltségi viszony:
 A mentálhigiénikus munkakör alárendeltségi viszonyban áll:
 A munkáltatói jogokat gyakorló közvetlen főnökével, a polgármesterrel.
Fölérendeltségi viszony:
A mentálhigiénikus munkakör közvetlen irányítása alá tartozó területek:
 Nincs a munkakörnek közvetlen irányítása alá tartozó terület.
A mentálhigiénikus munkakör fölérendeltségi viszonyban áll:
 a szociális gondozói munkakörrel, melynek mértéke csak a foglalkoztatás
körére terjed ki.
Szociális gondozó /Idősek Otthona/
Munkaidő: napi 12 óra
Közvetlen felettes: ápolási koordinátor
Felelősségi kör: A szakellátás idősek otthona teljes körű ápolási-gondozási
tevékenység elvégzése.
Feladata:
 Munkáját az ápolási koordinátor vagy az intézmény orvos szakmai irányítása
mellett végzi.
 Tevékenységét jó munkaszervezéssel, és ésszerűen végzi.
 Megismeri az intézmény alapdokumentumainak körét, ezen belül az egyes
dokumentumok funkcióját, tartalmát, főbb összefüggéseit.
 Munkáját az alapdokumentumokban megfogalmazott elvek, célok szerint, a
meghatározott szervezeti és működési keretekhez igazodva, a bennük rögzített
jogok és kötelezettségek figyelembevételével végzi.
 Mindennapi tevékenységét az intézmény gazdálkodási lehetőségeinek
ismeretében szervezi és végzi.
31.

 Betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok védelméről
szóló, valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvényt.
 Feladata a gyógyászati segédeszközök rendeltetésszerű használata.
 Az ellátott minden állapotváltozását köteles jelezni felettesének, illetve szükség
szerint az intézmény orvosának.
 Kötelező jelleggel részt vesz a kredit pontos szociális továbbképzéseken,
melyre az intézményvezető beiskolázza.
Ápolási, gondozási feladatok:
 Az ápolási- gondozási protokollok betartása.
 Feladata az ellátott állapotváltozásainak, életkorfüggő tüneteinek megfigyelése,
jelzése.
 Feladata az elsősegélynyújtás (életjelenségek észlelése, szabad légutak
biztosítása, sebek elsődleges ellátása, ideiglenes vérzéscsillapítás, égési
sérülések elsődleges ellátása, orvos értesítése, mentő hívása, beteg
elszállításához szükséges körülmények biztosítása. dokumentáció, személyes
ruházat, hozzátartozó értesítése.
 Folyamatosan figyelemmel kíséri az ellátottak higiénés, táplálkozási és ürítési
szükségleteinek kielégítését.
 Segédkezik az orvosi vizsgálatoknál, szűrővizsgálatokon.
 Aktívan részt vesz a gyógyító, megelőző tevékenységben, orvos előírása
szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása szakképzett dolgozó
irányításával.
 Elvégzi és ellenőrzi a gyógyszerek bevételét.
 Közreműködik szakképzett dolgozó irányításával a sebek ellátásában,
kezelésében decubitus megelőzésében.
 Az ellátottakról az egyéni bánásmód biztosításával gondoskodik.
 Az ápolási, gondozási feladatokat az ellátott szociális, egészségi, testi és
szellemi állapota figyelembevételével végzi.
 Segítséget nyújt az ellátottak hely illetve helyzet változtatásában.
 Napi szinten a kiírásnak megfelelően végzi a Lakók mobilizálását, sétáltatását,
mentálhigiénés gondozását.
 Feladata a gyógyászati segédeszközök rendeltetésszerű alkalmazása.
 Biztosítja az ellátottak életkorának és egészségi állapotának megfelelő
környezetet.
 Ellátja az ápolási, gondozási feladatokat.
 A Lakókkal tisztelettudóan, empatikusan viselkedik, és kommunikál.
 Készenlétben és a higiéniai előírásoknak megfelelően tartja az ápolást segítő
eszközöket, textíliákat, kötszereket.
 Biztonságos ápolási környezetet teremt, kezeli és megfelelően tárolja, az
eszközöket.
 Rendet tart a nővérszobában, a sürgősségi gyógyszer, a központi pelenkatároló,
a kórházi csomagokat tartalmazó szekrényekben.
 A személyre szabott ápolási tevékenységet az ápolási koordinátor és az orvos
által összeállított ápolási terv szerint végzi.
 Figyelemmel kíséri az ápolási koordinátor által kiírt táblán személyre, névre
szóló feladatok napi elvégzését.
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 Haladéktalanul jelzi az ápolási koordinátornak a sürgősségi gyógyszerek
fogyását.
 Figyelemmel kíséri a Lakók vitális funkciót, vérnyomást, vércukrot mér,
mindezek megtörténtét az átadó füzetbe vezeti, szükség szerint állapotromlás
esetén egyeztet az ápolási koordinátorral.
 Figyelemmel kíséri a Lakók mindennapi életét.
 Szükség esetén segít a Lakók részben vagy teljesen történő önellátásában
(öltöztetés, vetkőztetés stb.).
 Napi szinten napszaknak megfelelően be és ki ágyaz, havi szinten elvégzi az
ágyneműk cseréjét.
 Ágynemű csere esetén összekészíti a textíliát a HOSZI mosodai elszállításra.
 Tevékenységét az ápolási folyamat, az ápoláslélektan és ápolásetika alapelvei
szerint a kidolgozott protokolloknak megfelelően végzi.
 Elvégzi a gyógyszerezéssel kapcsolatos feladatokat a szájon át, bőrön át,
nyálkahártyán át adható gyógyszerek vonatkozásában, valamint subcutan,
intracutan, injekciót ad.
 Kizárólag előzetes írásos orvosi elrendelésre az orvos által kijelölt egészségügyi
végzettséggel rendelkező gondozónő intramuscularis injekciót ad.
Intramuscularis injekció beadásáról egyedül orvosi utasítás nélkül nem dönthet.
Segít az orvosnak az intravénás injekció beadásánál, de intravénás injekciót
nem adhat.
 Kórházi kezelés esetén a Lakót az erre a célra készített protokoll alapján engedi
el az intézetből.
 Előkészíti az eszközöket infúziós terápiához, de infúziót nem köthet be.
 Felkészíti a beteget a különböző diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz.
 Segédkezik a laboratóriumi és eszközös vizsgálatok kivitelezésében.
Étkeztetési feladatok:
 Ellátja az élelmezéssel kapcsolatos ápolói feladatokat.
 Segít az étkezésben, a rászoruló lakókat megeteti.
 Szükség szerint, utasításra a melegítő konyhán részt vesz az ételadagolásban.
 Szükség esetén ellátja a melegítő konyha higiénés szabályoknak megfelelő
rendbetételét.
 A pépesített étkezésre beállított Lakókat kizárólag így táplálja.
 Gondoskodik a Lakók napközben folyadékbevitelének biztosításáról.
Adminisztratív feladatok:
 Vezeti a munkájával kapcsolatos átadófüzetet, a látogató és távozást
nyilvántartó füzetet.
 Havonta vezeti a Lakók állapotával kapcsolatos gondozási lapokat.
 Vezeti a munkájával kapcsolatos egyéb dokumentációkat, melyet az ápolási
koordinátor részére kiad feladatként.
 A beteg és a hozzátartozó részére megfelelő tájékoztatást ad kizárólag
kompetencia szintnek megfelelően.
Megelőző és rehabilitációs feladatok:
 Prevenciós és rehabilitációs feladatokat lát el.
 Részt vesz a betegségmegelőzésre, egészségfejlesztésre és az ápolási
feladatokkal kapcsolatos ismeretekre vonatkozó oktatásban.
Takarítási, tisztasági, mosási feladatok:
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 Kulturált környezetet, higiénés rendet biztosít.
 Gondoskodik a lakószobák lakrészeiben a portalanításról, a napi rendrakásról,
ágyazásról.
 Napi szinten fertőtleníti az éjjeli szekrényeket / élelmiszereket átvizsgálja
 Szükség szerint gondoskodik a szoba WC ürítéséről, fertőtlenítéséről, a szobák
rendszeres szellőzetéséről.
 Figyelemmel kíséri a folyosók rendjét és tisztaságát.
 Lakók személyi higiénével, ürítési szükségleteivel kapcsolatos
segédeszközöket, anyagokat rendszeresen fertőtleníti.
 A Lakók napszakonként történő tisztázásakor szigorúan betartja az erre készített
higiéniai protokollt.
 Szennyezett betét/ pelenka tárolását az erre kijelölt tárolókban helyezi el.
 A szennyes ruhákat kimondottan az erre a célra vásárolt tárolókban gyűjti össze.
 A szennyes ruhát napi szinten lejutatja a földszinti mosoda helyiségbe.
 A hétvégi mosást, szárítást, vasalást a kidolgozott technológia szerint végzi.
 Hétvégén a mosoda helyiséget rendben adja át / a következő hétre.
 Rendet tart a nevére kiírt lakószobák szekrényeiben.
A szociális gondozó alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonya
Alárendeltségi viszony:
A szociális gondozói munkakör alárendeltségi viszonyban áll:
 az intézményvezetővel, távolléte esetén az intézményvezető helyettessel,
 ápolási koordinátorral.
Mellérendeltségi viszony:
A szakképzett szociális gondozói munkakör mellérendeltségi viszonyban áll:
 szociális ügyintézővel,
 a többi szociális gondozóval,
 az intézmény üzemeltetés dolgozóival.
Fölérendeltségi viszony:
A szociális gondozói munkakör fölérendeltségi viszonyban áll:
 nincs a munkakörnek közvetlen fölérendeltségi viszonya.
Takarító
Munkaidő: napi 8 óra
Közvetlen felettes: intézményvezető helyettes/szociális ügyintéző
Felelősségi kör: Az intézmény teljes körű tisztaságának, higiéniájának biztonságos
biztosítása.
Feladatkör:
 Napi feladatát az intézményvezető helyettes/szociális ügyintéző irányításával
végzi.
 A feladatkörébe tartozó tevékenységekért közvetlen felelősség terheli.
 Csúszás és balesetveszély munkaköréből adódó feladatellátás nem megfelelő
végzése esetén.
 A munkaköri leírásában foglaltakat részben önálló munkával, részben a
intézményvezető helyettes irányításával látja el.
Takarítás rendje:
 napi takarítás,
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 heti, havi, negyedéves nagytakarítás,
 az intézmény külső környezetének rendben tartása.
Napi fertőtlenítő takarítás
 Naponta kell takarítani a lakószobákban, bútorzat vízszintes felületét,
éjjeliszekrények fedőlapját, asztal fedőlapját, ablakok párkányát, mosdókagylót,
összes vizes helyiségeket, valamint fertőtleníteni a kilincseket, kapaszkodókat,
korlátokat.
 Naponta kell felmosni a közös helyiségek teljes padlófelszínét. A takarítás
során a kevésbé szennyezett területekről kell haladni a szennyezettebb helyek
felé, figyelembe véve a beteg illetve idősellátás menetét.
 Naponta kell felmosni a fertőzésveszélynek kitett helységeket. Ezek: WC-k,
fürdőszobák, betegszoba, ebédlő, orvosi szoba.
Heti nagytakarítás:
 Hetenként kell fertőtlenítő oldatba mártott, tiszta ruhával lemosni az összes
ajtót, lemosható falfelületet, mosható berendezési tárgyakat.
 Hetenként egyszer súrolással kell takarítani az erősebb szennyeződésnek kitett
helyiségeket, és folyosók padlózatát, valamint a bútorzatot. Hetenként egyszer
porszívózni a heverőket, szőnyegeket.
Féléves nagytakarítás:
 Ablaktisztítás rendje beütemezés szerint.
 Évente kétszer kell az összes nyílászáró üvegfelületet tisztítani.
 Az intézmény külső környezetét köteles rendben tartani önállóan, vagy
megszervezni a segítség igénybe vételét. Munkakezdés után közvetlenül köteles
az intézmény külső területén a szemetet összeszedni.
A takarítás módszere:
 A takarításhoz szükséges iparilag bevizsgált fertőtlenítő oldatokat frissen kell
elkészíteni, ez alkalmas a padlózat felmosására.
 Az intézményben használt fertőtlenítő szereket méregként kell kezelni!
 Az ellátottak elől el kell zárni!
 A takarító szereket illetve a használatos vegyszereket nyilvántartásba kell venni.
Szakmai feladatai:
 Hetente felel az intézeti kukák kikészítéséért / a rendeltetésszerű szállítható
állapotért.
 Naponta kitakarítja a nővér szobát és az ahhoz tartozó fürdőt/mellékhelyiséget
fertőtleníti.
 Elvégzi az intézmény higiénés szabályzatában rögzített havi fertőtlenítéseket,
súrolásokat.
 Lépcsőház, udvari terasz folyamatosan tisztán tartása (takarítása, felmosás,
csaptelepek fertőtlenítése, badellák, szeméttárolók napi szintű ürítése).
 Hetente végzi: a kárpitos és a fa bútorzat portalanítását, fertőtlenítős lemosását.
 Évente évszakonként részt vesz az intézmény teljes körű nagytakarítási
tervében rá szabott és meghatározott munkákban.
 Az ECOLAP takarító kocsi tisztaságáért, megfelelő használatáért napi szinten
felel.
 Napi szinten leadja mosásra a felmosáshoz szükséges „moppokat”.
 Heti szinten elvégzi az intézeti szobanövények locsolását.
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 Külön utasításra használja „járvány” esetén az erre a célra beállított veszélyes
tisztító és fertőtlenítő szereket a megadott technológia és használati utasítás
alapján.
Vegyi áruraktár kezelése:
 Kezeli, zárja és karbantartja az intézmény vegyi áru raktárát.
 A raktározást a veszélyes vegyi áruk kezelésének szabályai szerint végzi.
 Felel a vegyi áruk takarékos és racionális felhasználásáért.
 A negyed évenkénti tisztítószer igény összeállításában segítséget nyújt.
 A szobákban, közösségi terekben nem hagy és felejt tisztítószert, mert az
komoly balesetveszélyt okozhat.
 Elvégzi a vegyi áruk napi és hétvégi szintű kikészítését.
Étkeztetési feladatok:
 Szükség esetén ételadagolás.
 Szükség esetén segít az étkezésben.
 Részt vesz a melegítő konyha ebéd utáni rendrakásában.
 Havi szinten elvégzi az étterem nagytakarítását.
 Szükség esetén ellátja a melegítő konyha higiénés szabályoknak megfelelő
rendbetételét.
 Kulturált környezetet, higiénés rendet biztosít.
Takarító alá -, fölé- és mellérendeltségi viszonya
Alárendeltségi iszony:
A takarító munkakör alárendeltségi viszonyban áll:
 az intézményvezetővel, távolléte esetén az intézményvezető helyettessel.
Mellérendeltségi viszony:
A takarító munkakör mellérendeltségi viszonyban áll:
 az intézmény többi dolgozóival.
Fölérendeltségi viszony:
A takarító munkakör fölérendeltségi viszonyban áll:
 nincs a munkakörnek fölérendeltségi viszonya.
Karbantartó
Munkaidő: napi 8 óra
Közvetlen felettes: intézményvezető helyettes/szociális ügyintéző
Felelősségi kör: Az intézmény teljes körű karbantartási munkáinak elvégzése, valamint
az udvar és intézményi környezet rendben tartása.
Feladatkör:
 Az intézmény területén bekövetkezett meghibásodások és hibabejelentés
formájában jelentkező javítások elvégzése.
 Minden olyan feladat ellátása, melyet szóban vagy írásban közvetlen felettese ad
ki.
 Takarékos anyagfelhasználás, lehetőleg bontott anyag felhasználása.
 Rendkívüli esetben, hatáskörében meg nem oldható esetekben, haladéktalanul
értesíti – belátása szerint – az otthon vezetőit, rendőrséget, tűzoltóságot, műszaki
készenléti szolgálatot stb.
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 Feladatait az intézményvezető helyettes/szociális ügyintéző közvetlen irányításával
végzi, neki tartozik munkavégzéséről rendszeresen beszámolni és tájékoztatást adni
szóban vagy írásban.
 Ismernie kell a munkaköri leírást és a munkakörét behatároló egyéb
szabályzatokat, vezetői utasításokat, belső rendelkezéseket.
 Tisztában kell lenni a rendkívüli esetekre vonatkozó teendőivel (áramszünet, tűz,
mozgósítás, betörés, lopás, stb.).
 Beosztásában kötelező az udvariasság, türelmesség, másrészt a vagyonvédelem
érdekében való öntevékenység és határozottság.
 Feladatkörében meghatározott tevékenységet legjobb tudása szerint végezze.
 A munkavégzés céljából felvételezett anyagokkal, alkatrészekkel közvetlen
felettesének elszámolni.
 Köteles az otthon lakóival szemben előzékeny és tisztelettudó magatartást
tanúsítani.
 Egészséget, testi épséget közvetlenül veszélyeztető munkavégzést joga van
megtagadni.
 Műszaki meghibásodás esetén azonnal intézkedik a javítás megszervezéséről és
erről haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt.
 Szükség szerint tartja a kapcsolatot, és (meghibásodás esetén) szervezi a
szakmunkások, szerelők megrendelését, és a javítási feladatokat egyezteti, illetve
ellenőrzi.
 Feladata az udvar/park teljes körű évszakokhoz igazított folyamatos gondozása,
ápolása.
 Feladata a téli időszakban a hó eltakarítás és csuszás veszély megakadályozása.
 Feladata a Lakók be és ki költőzésének segítése.
 A heti hulladék elszállításra a konténereket ki és bekészíti.
 Az intézmény utcafronti főbejáratának napi szintű tisztántartását elvégzi.
 Szükség esetén elvégzi a szobák közötti ágy és egyéb bútor cseréket.
 Feladata az intézményi raktározás elvégzése, (pelenka, tápszer, egyéb eszközök)
garázs, ápolási raktár, tápszer raktár, udvari raktár.
 Heti egy alkalommal a pelenkaraktárból a szükséges mennyiség bekészítése a
földszinti és emeleti szekrényekbe.
 Folyamatosan
karbantartja
az
intézmény szobáinak
közösségi,
és
közlekedőtereinek világítási rendszerét.
 Elvégzi a fűtés rendszer évszakhoz igazított karbantartási munkáit.
 Minden olyan feladatot elvégez melyre munkaköréhez kapcsolódóan az
intézményvezetője utasítja.
 Lakók reggel, délben, és délután lifttel történő mobilizálásának elvégzése.
 Reggeli és ebéd után a tolókocsis lakók étteremből történő kimobilizálása.
 Napi szinten, folyamatosan a lakók szennyes ruháinak, ágyneműinek és egyéb
textíliáinak mosodába történő juttatása.
Karbantartó alá -, fölé- és mellérendeltségi viszonya
Alárendeltségi viszony:
A karbantartó munkakör alárendeltségi viszonyban áll:
 az intézményvezetővel, távolléte esetén az intézményvezető helyettessel.
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Mellérendeltségi viszony:
A karbantartó munkakör mellérendeltségi viszonyban áll:
 az intézmény többi dolgozóival.
Fölérendeltségi viszony:
A karbantartó munkakör fölérendeltségi viszonyban áll:
 nincs a munkakörnek közvetlen irányítása alá tartozó terület.
Mosónő
Munkaidő: napi 8 óra
Közvetlen felettes: intézményvezető helyettes/szociális ügyintéző
Felelősségi kör: Az intézmény nappali és szakosított ellátását igénybe vevők teljes
körű személyi és intézeti textíliájának karbantartása, fertőtlenítése, mosása.
Feladatkör:
 Munkáját az intézményvezető helyettes/szociális ügyintéző irányításával végzi
 Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi.
 Megismeri az intézmény alapdokumentumainak körét, ezen belül az egyes
dokumentumok funkcióját, tartalmát, főbb összefüggéseit.
 Munkáját az alapdokumentumokban megfogalmazott elvek, célok szerint, a
meghatározott szervezeti és működési keretekhez igazodva, a bennük rögzített
jogok és kötelezettségek figyelembevételével végzi.
 Mindennapi tevékenységét az intézmény gazdálkodási lehetőségeinek
ismeretében szervezi és végzi.
Mosás / vasalás
 A napi mosást vasalást az arra kijelölt helyen az intézmény kazánházi
mosodájában végzi.
 A mosáshoz az intézmény által megvásárolt iparilag bevizsgált mosószereket,
öblítőt, folttisztító, fertőtlenítő szert használja.
 A vegyszereket az utasítás szerint gazdaságosan köteles használni.
 A mosást a textília fertőtlenítésre kidolgozott technológiának megfelelően
végzi.
 A mosógépeket, valamint szárítógépeket rendeltetésszerűen használja.
 A gépek meghibásodását köteles haladéktalanul jelezni.
 A gépek heti fertőtlenítését elvégzi.
 A szennyes ruhákat köteles szín, minőség, és fajta szerint szét válogatni.
 A szennyeződés indokolja köteles fertőtlenítő áztatást végezni.
 A kimosott ruhát név, és felhasználás szerint köteles átválogatni, kivasalni, ha
szükséges javítani, majd a Lakók szekrényébe, illetve a textil raktárakba
elhelyezni.
 Kezeli és szinten tartja az intézmény ágyneműraktárát.
 Feladata a névvasaló gép használata, és annak meghibásodáskor a megfelelő
intézkedés megtétele.
 Továbbá feladata az intézeti ágytakarók, falvédők, függönyök negyedévente
történő mosása, vasalása.
 Feladata az éttermi partedlik, abroszok napi/heti mosása vasalása.
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 A napi ágynemű (lepedők, párna, paplan) huzatok mosás, vasalása, takarító
moppok mosása napi szinten.
 A havi ágyneműhúzáshoz előkészíti az ágyneműket, gondoskodik a lehúzott
ágyneműk szétválogatásáról.
 Az ágyneműraktárban havi rendszerességgel leltárt készít.
 A kazánházi mosoda helyiséget napi szinten rendbe tartja, péntek a kazánházat
nyilvántartás alapján átadja a gondozónőknek hétvégére.
 Az emeleti ágyazó kocsit napi szinten fertőtleníti és feltölti.
 Negyedévente jelzi, a mosószerek és adalékok fogyását, intézkedik az
újrarendelésről.
 A kazánházat heti egy alkalommal teljes körűen portalanítja és fertőtleníti.
Mosónő alá -, fölé- és mellérendeltségi viszonya
Alárendeltségi viszony:
A mosónő munkakör alárendeltségi viszonyban áll:
 az intézményvezetővel, távolléte esetén az intézményvezető helyettessel.
Mellérendeltségi viszony:
A mosónő munkakör mellérendeltségi viszonyban áll:
 az intézmény többi dolgozóival.
Fölérendeltségi viszony:
A mosónő munkakör fölérendeltségi viszonyban áll:
 nincs a munkakörnek fölérendeltségi viszonya.
Nappali ellátás (Idősek Klubja) vezető
 Vegyes profilú integrált intézményként a nappali ellátás szakmai vezetését az
intézményvezető végzi.
Munkaidő: napi 8 óra
Közvetlen felettes: polgármester
Felelősségi kör: A nappali ellátás teljes körű szakmai irányítása.
Munkaterülete: Gondozási Központ idősek nappali ellátása.
Székhely: 9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 2.
Feladatkör:
 Az ellátást igénybevevők részére szociális, egészségügyi, mentális állapotuknak
megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervezi.
 Szabadidős programok szervezése: sajtótermékek, könyvek, kártya, társasjáték,
tömegkommunikációs eszközök biztosítása, rendezvények szervezése.
 Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz
való hozzájutás segítése.
 Hivatalos ügyek intézésének segítése.
 Munkavégzés lehetőségének szervezése.
 Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.
 Speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének
segítése.
 Egészségügyi felvilágosítások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról.
 Vezeti a szükséges nyilvántartásokat (gondozási dokumentáció,
nyilvántartások).
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 Biztosítja az ellátottak mentális gondozását és elvégzi a megtervezett
foglalkozásokat.
 Lebonyolítja és segítik az ellátással kapcsolatos igénybevételt.
 Elősegíti az intézményi életformához való alkalmazkodást.
 Segítséget nyújt az ellátottaknak a személyi higiéné megteremtéséhez (fürdés,
mosás, stb.).
 A nappali ellátást igénybe vevők részére elkészíti a gondozó társaival és az
ellátottal együtt az egyéni gondozási tervet, melyet folyamatosan figyelemmel
kísér és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését.
Átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével
módosítja az egyéni gondozási tervet.
Felelős:
 Az Idősek Klubja zavartalan működéséért, az ott jelentkező feladatok
elvégzéséért.
 Az intézmény szabályzatainak valamint a munkavédelmi és tűzvédelmi
szabályok betartásáért, a védőruha, védőeszközök munkaközben történő
használatáért.
 Munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal végzi, a munkájára
vonatkozó szabályok, előírások és utasítások betartásával, munkáltatója
utasításait haladéktalanul végrehajtja.
 Munkatársaival együttműködik, munkáját úgy végezni, valamint olyan
magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse,
munkáját ne zavarja, anyagi károsodást, vagy helytelen megítélést ne idézzen
elő.
 A kapott utasítások és határidők figyelembe vételével ellátja munkaterületén
belül a tevékenységében felmerülő állandó és időszakos feladatokat.
 Segítséget nyújt az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való
kapcsolattartásában.
 Részt vesz az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs
programok szervezésében.
 A szociális munka etikai szabályait betartva segíti az ellátottat.
 Naprakészen vezeti a számára előírt dokumentációt.
 Szigorúan vonatkozik rá a titoktartás.
 Szabályok betartása – betartatása (a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok
betartása, betartatása, a vagyonvédelmi szabályok betartása, a házirend
betartása és betartatás).
 Egészséges életvitel gyakorlása (mentális egyensúly fenntartása, fizikai
állóképesség megőrzése, növelése, egészséges táplálkozási szokások
kialakítása, egészséget károsító tényezők ismerete, az egészség-betegség
fogalmának meghatározása, az egészségnevelés módszereinek ismerete,
alkalmazása, az egészséget károsan befolyásoló tényezők felismerése és –
lehetőség szerint – elhárítás).
 Az ellátottak kulturális igényeinek kielégítéséhez segítségnyújtás (tv, rádió,
felolvasás stb.).
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Klubvezető alá -, fölé- és mellérendeltségi viszonya:
Alárendeltségi viszony:
Alárendeltségi viszonyban áll:
 az intézmény orvosával.
Mellérendeltségi viszony:
Mellérendeltségi viszonyban áll:
 az ápolási koordinátorral.
Fölérendeltségi viszony:
Fölérendeltségi viszonyban áll:
 a szociális gondozóval.
Szociális gondozó /Idősek Klubja/
Munkaidő: napi 8 óra
Közvetlen felettes: intézményvezető.
Felelősségi kör: A nappali ellátás teljes körű ápolási-gondozási tevékenységének
biztosítása.
Feladatkör:
 Az ellátást igénybevevők részére szociális, egészségügyi, mentális állapotuknak
megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervezni.
 Szabadidős programok szervezése: sajtótermékek, könyvek, kártya, társasjáték,
tömegkommunikációs eszközök biztosítása, rendezvények szervezése.
 Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz
való hozzájutás segítése.
 Hivatalos ügyek intézésének segítése.
 Munkavégzés lehetőségének szervezése.
 Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.
 Speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének
segítése.
 Egészségügyi felvilágosítások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról.
 Vezeti a szükséges nyilvántartásokat.
 Biztosítja az ellátottak mentális gondozását és elvégzi a megtervezett
foglalkozásokat.
 Lebonyolítja és segítik az ellátással kapcsolatos igénybevételt.
 Elősegíti az intézményi életformához való alkalmazkodást.
 Segítséget nyújt az ellátottaknak a személyi higiéné megteremtéséhez (fürdés,
mosás, stb.).
 A nappali ellátást igénybe vevők részére elkészíti a gondozó társaival és az
ellátottal együtt az egyéni gondozási tervet, melyet folyamatosan figyelemmel
kísér és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését.
 Átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével
módosítja az egyéni gondozási tervet.
Szociális gondozó alá -, fölé- és mellérendeltségi viszonya
Alárendeltségi viszony:
A szociális gondozói munkakör alárendeltségi viszonyban áll:
 az intézményvezetővel,
 ápolási koordinátorral.
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Mellérendeltségi viszony:
A szociális gondozói munkakör mellérendeltségi viszonyban áll:
 az intézmény többi dolgozóival.
Fölérendeltségi viszony:
A szociális gondozói munkakör fölérendeltségi viszonyban áll:
 nincs a munkakörnek közvetlen irányítása alá tartozó terület.
Házi gondozó /Házi segítségnyújtás/
Munkaidő: napi 8 óra
Közvetlen felettes: intézményvezető.
Felelősségi kör: A házi gondozói tevékenység teljes körű ellátása.
Feladatkör:
 A házi segítségnyújtás biztosítása munkanapokon reggel 7:00 órától délután
15:00 óráig tart, de probléma vagy igény esetén, munkaidőn kívül az
intézményvezető utasítására bármikor. (pl. krízishelyzet).
 A szociális gondozó diszkrimináció nélkül működik együtt az ellátottakkal,
azok személyiségi jogait és érdekvédelmét szem előtt tartva. A házi
segítségnyújtás az ellátottal kialakított kölcsönös bizalomra épül.
 A gondozó tevékenységéért juttatást, bárminemű szolgáltatást nem kérhet, és
nem fogadhat el.
 A gondozó a bizalmas információkat nem adhatja tovább, kötelező a titoktartás.
 A házi gondozó a körzetében felméri az időskorú lakosság helyzetét, gondozza
a segítségre szorulókat, szerteágazó tevékenységet végez, amely az élet szinte
minden területére kiterjed. Ezáltal családpótló szerepet tölt be.
 Segít a gondozottak élelmezésének megoldásában, a személyi és környezeti
higiénia biztosításában (napi vásárlás, mosás, fürdetés, takarítás).
 Lehetőség szerint kielégíti gondozottjai szellemi és kulturális igényeit
 Kapcsolatot tart a gondozott háziorvosával, tájékoztatja gondozottja
állapotáról, ha szükséges, kihívja.
 Mentális és fizikai betegségek esetén kiváltja és beadja a gyógyszereket.
 Segít szociális, lelki és egyéb problémáik megoldásában
 Figyelemmel kíséri a területéhez tartozó rendszeres szociális segélyezettek, a
körzetében szociális otthoni elhelyezésre várók helyzetét, segítséget nyújt
gondjaik megoldásában.
 Intézi hivatalos ügyeiket, eljár érdekükben.
 Munkájában a háztartásban használatos eszközökkel, és a személyi higiénéhez,
ápoláshoz szükséges eszközökkel dolgozik.
 Ellát adminisztrációs feladatokat is (a gondozási díj beszedése, gondozási
napló és gondozási lap vezetése).
 Kapcsolatot keres társadalmi szervezetekkel, és segítségüket kéri a gondozásra
szorulók felkutatásában.
 Azonnali jelentési kötelezettsége van, ha területén az igénylő időszakosan nem
kéri az ellátást /munka idejét ebben az esetben az intézmény területén tölti.
vezetője utasítására.
 Vezeti a munkájával kapcsolatos jogszabály által előírt nyilvántartásokat
 Havonta elvégzi a számlázást, melyet előzetesen a szakmai egység
koordinátorral leegyeztet.
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 Beszedi a térítési díjakat a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés szakmai
egységekben.
 Vezeti a gondozási naplókat, a gondozási lapokat
Házi gondozó alá -, fölé- és mellérendeltségi viszonya
Alárendeltségi viszony:
A szociális gondozói munkakör alárendeltségi viszonyban áll:
 az intézményvezetővel,
 ápolási koordinátorral.
Mellérendeltségi viszony:
A szociális gondozói munkakör mellérendeltségi viszonyban áll:
 az intézmény többi dolgozóival.
Fölérendeltségi viszony:
A szociális gondozói munkakör fölérendeltségi viszonyban áll:
 nincs a munkakörnek közvetlen irányítása alá tartozó terület.
Szociális segítő /Szociális étkeztetés/
Munkaidő: napi 6 óra
Közvetlen felettes: intézményvezető helyettes/szociális ügyintéző
Felelősségi kör: A melegítő konyha teljes körű higiénés szabályainak betartása, és a
HACCP rendszer intézményi szintű működtetése.
Feladatkör:
 Az intézmény melegítő konyhájának napi szintű működtetése.
 Személyenkénti étkezési megrendelések aktualizálása, rá- és lerendelések
ügyintézése, egyeztetések a konyhával.
 A konyháról történt hideg reggeli és vacsora szállítások átvétele,
rendeltetésszerű tárolása, szállítólevelek ellenőrzése.
 Az intézmény melegítő konyhájának napi szintű rendben tartása, fertőtlenítése.
 Napi kapcsolatot tart az iskolai főzőhellyel, és annak élelmezésvezetőjével.
 Tálaláskor ügyel az előírásban szereplő adagmennyiségek betartására.
 Ügyel a konyha egész területének tisztaságára, az egészségvédelmi
követelmények betartására.
 Felelős a konyhán kiadásra kerülő valamennyi ételféleségből ételmintát eltenni,
hűtött térben való megőrzéséről 48 óráig gondoskodni.
 Betartja az intézményben működő HACCP rendszer előírásait.
 A HACCP rendszer teljes körű nyilvántartását vezeti.
 Felelős a gondjaira bízott áru, fogyó- és segédanyagok kezeléséért és azok
felhasználásáért, a konyha területén található állóeszközök minőségének
megőrzéséért, és mindezekért anyagi felelősséget is vállal.
 Köteles betartani munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat.
 Anyagi felelősséggel tartozik az intézmény vagyontárgyaiért, leltárban
foglaltakért.
 Részt vesz az intézmény megbeszélésein, értekezletein.
 Szakmai továbbképzéseken, programokon.
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Szociális segítő alá -, fölé- és mellérendeltségi viszonya
Alárendeltségi viszony:
A szociális segítő alárendeltségi viszonyban áll:
 az intézményvezetővel,
 az ápolási koordinátorral.
Mellérendeltségi viszony:
A szociális segítő mellérendeltségi viszonyban áll:
 az intézmény többi dolgozójával.
Fölérendeltségi viszony:
A konyhai kisegítő fölérendeltségi viszonyban áll:
 nincs a munkakörnek közvetlen irányítása alá tartozó terület.
Továbbiakban minden munkaköri leírás az alábbi, egyéb rendelkezéseket
tartalmazza:
 Megismeri az intézmény alapdokumentumainak körét, ezen belül az egyes
dokumentumok funkcióját, tartalmát, főbb összefüggéseit.
 A munkavállaló az igénylővel eltartási és örökösödési szerződést nem köthet.
 Munkavégzése során betartja a tűzvédelmi / munkavédelmi és balesetvédelmi
szabályokat.
 Munka ruháját és névjegykártyáját munkaruha szabályzatnak megfelelően
beszerzi és használja.
 Mindennapi tevékenységét az intézmény gazdálkodási lehetőségeinek
ismeretében szervezi és végzi.
 Betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok védelméről
szóló, valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvényt.
 Folyamatosan fejleszti ismereteit.
 Az intézményben elfogadott viselkedési normákat betartja.
 Munkahelyén köteles munkaképes állapotban megjelenni, munka ruháját és
névjegykártyáját használni.
 Az intézmény területén tilos az alkoholfogyasztás, a szabályzat alapján zéró
tolerancia működik.
 Dohányozni csak az erre kijelölt helyen, az intézmény főbejáratától 5 méterre
lehet.
 Betegség vagy egyéb akadályozottság esetén munkahelyről történő távol
maradását a műszak felvétele előtt legalább 4 órával köteles jelezni az
intézményvezető felé.
 Részt vesz a munka értekezleteken, az intézmény vagy a módszertan által a
szervezett továbbképzéseken, esetmegbeszéléseken, tréningeken.
 Műszaki meghibásodás esetén azonnal intézkedik a javítás megszervezéséről és
erről haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt.
 Hivatali titoktartást betartja, az igénylővel szemben, valamint személyzeti,
gazdasági, és pénzügyekben.
 Betartja a titoktartási/ adatvédelmi szabályokat.
 Figyelembe veszi a lakók személyiségi jogait.
 Élet és vagyon védelem biztosítása esetén szükség szerint rendőrt, tűzoltót hív
és haladéktalanul jelez a hatóságok felé, ezzel egyidejűleg értesíti közvetlen
főnökét.
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 Minden olyan feladatot elvégez melyre munkaköréhez kapcsolódóan az
intézményvezetője utasítja.
 A munkaköréhez szükséges eszközöket az intézmény biztosítja.
 A szociális etikai kódex szabályait betartja.
 A munkaköréhez szükséges védőruhát és eszközöket az intézmény biztosítja.
A munkáltató jogok gyakorlása
Utasítások, intézkedések
Munkáltatói jogok
 Az intézményvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézményvezető
gyakorolja valamennyi intézményi foglalkoztatott esetében a kinevezés,
átsorolás, kinevezés módosítás, jogviszony megszüntetés és a fegyelmi
felelősségre vonást.
 Az intézményvezető a nem közvetlenül alárendelt dolgozónak adhat utasítást,
de gondoskodnia kell arról, hogy ezen utasításról a dolgozó közvetlen felettesét
is értesítse.
A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése
 A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az
ott érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési
okmányban leírtak szerint történik.
 A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az
elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani.
 Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a
munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése
a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat.
 A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a
munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak
megfelelően köteles végezni.
 Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség
nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek
hivatali titoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény
érdekeit sértené.
 A dolgozókkal, az ellátottakkal megfelelő magatartást köteles tanúsítani, az
ellátottól pénzt, vagy ajándékot nem fogadhat el. A személyes gondoskodást
nyújtó intézményben foglalkoztatott személy, valamint közeli hozzátartozója [a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
685. § b) pontja] az ellátásban részesülő személlyel tartási, életjáradéki és
öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt - illetve annak megszűnésétől
számított egy évig - nem köthet.
 Az ellátásban részesülő személyről vagy családtagjaikról tudomására jutott
személyes jellegű információkat, munkájával kapcsolatos adatokat hivatali
titokként köteles kezelni.
Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők:
 A dolgozók személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok.
 Az ellátottak személyiségi jogaihoz fűződő adatok.
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 A dolgozók, ellátottak egészségi állapotára vonatkozó adatok.
 Levéltitok, magántitok, üzleti titok.
 A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény
valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig
megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap.
Dokumentumok kiadásának szabályai
 Az intézményi dokumentumok (gondozottak ápolási dokumentációi, személyi
anyagok, szabályzatok stb.) kiadása csak az intézményvezető engedélyével
történhet.
Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére
 A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény
dolgozóinak az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük.
 A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű
felvilágosítás nyilatkozatnak minősül.
A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő
előírásokat:
 Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az
intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult.
 Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak
udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért
és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel.
 A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali
titoktartásra, vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és
érdekeire, az ellátottak személyiségi jogaira.
 Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban,
amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében
zavart, az intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan
kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.
 A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a
közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a
részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse.
 Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat csak az intézményvezető
engedélyével adható.
Az intézmény munkarendje:
Az intézményben a közalkalmazottak foglalkoztatása az alábbi munkarendben
történik.
Intézményvezető
hétköznap
1 műszakban
Ápolási koordinátor
hétköznap
1 műszakban
Szociális ügyintéző
hétköznap
1 műszakban
Mentálhigiénikus
hétköznap
1 műszakban
Házi gondozó
hétköznap
1 műszakban
Mosoda
hétköznap
1 műszakban
Takarítás
hétköznap
1 műszakban
Karbantartás
hétköznap
1 műszakban
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Ápoló, gondozó/idősotthon
Ápoló, gondozó/idősek klubja
Szociális segítő/konyha

folytonos munkarend
folytonos munkarend
folytonos munkarend

2 műszakban
1 műszakban
1 műszakban

Munkaidő beosztása
 Az idősek otthona bentlakásos, valamint a nappali ellátás idősek klubja szakmai
egységek gondozónői részére a havi beosztást az intézményvezető készíti el,
melyet a tárgyhót megelőző 5 nappal előbb a dolgozók rendelkezésére bocsájt.
 Az intézmény többi, főállású, részmunkaidős dolgozója a munkaköri leírásban
rögzített munkaidő beosztás alapján végzi napi munkáját.
Munkaidő, pihenőidő, munkaközi szünet
Teljes munkaidő
Munkaidő: heti 40 óra (heti öt napos munkarend)
Munkanapokon 08 – 16 óráig, illetve 07-15 óráig,9-17 óra.
(rendezvények alakalmával rugalmas munkaidő)
Munkakörök:
 intézményvezető rugalmas munkaidő keret, de általában 8-16 óra,
törzsidő 9 – 13 óráig,
 ápolási koordinátor 07-15 óra,
 szociális ügyintéző 08-16 óra és 09-15 óra,
 mb .mentálhigiénés munkatárs 9-17 ó,
 házi segítségnyújtásban szociális gondozó 07-15 óra,
 klubban szociális gondozó 07-15 óra.
 technikai dolgozók (takarító, mosónő, karbantartó) 07-15 óra.
Részmunkaidő
Munkaidő: Heti 30/napi 6 óra, vagy heti 20/napi 4 óra
Munkakörök:
 idősek otthona szociális gondozó,
 idősek klubja szociális gondozó.
Beosztás alapján műszakozó dolgozók
Idősotthonban szociális gondozók.
Munkaidő: a beosztás alapján 07 – 19; illetve 19 -07 óráig.
Folyamatos munkarendben a dolgozó egy hónapra megállapított óraszámmal dolgozik,
egyenlőtlen munkabeosztás szerint.
A Gondozási Központ dolgozói létszám és szakképzettség kimutatását tartalmazó
táblázat az SzMSz 3. számú mellékletét képezi, mely a szabályzat végén található.
Pihenőidő
 A heti öt napos munkarendben dolgozók részére minden héten kettő pihenőnap
jár. A heti pihenőnap a vasárnap köré csoportosítható, (kivételt képez a
technikai dolgozó – takarító) negyvennyolc óra tartamú egybefüggő pihenőidő
kerülhet kiadásra.
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 A napi pihenőidő tekintetében legkevesebb 12 órás mértéket biztosít az
intézményvezetője dolgozóinak.
 A folyamatos munkarendben dolgozók részére a heti pihenőnap havonta
összevonva is kiadható.
 Az intézményvezető fokozott figyelemmel kell, hogy legyen a havonta egy
alkalommal kiadandó vasárnapi pihenőnap biztosítására.
Munkaközi szünet
 Ha a beosztás szerinti napi munkaidő időtartama a hat órát meghaladja,
valamint minden további három óra munkavégzés után az intézmény dolgozói
részére a munkavégzés megszakításával legalább húsz perc munkaközi szünetet
kell biztosítani. A munkaközi szünet a napi munkavégzés közben az étkezésre,
a szükséges tisztálkodásra illetve rövid pihenésre szolgáló időtartam.
 Az intézmény vezetője az előzően felsorolt munkaközi szünet biztosítása
érdekében az alábbi rendelkezést hozza:
Az intézmény alkalmazottjai számára biztosított munkaközi szünet időtartama
reggelizésre 15 perc, ebédelésre 30 perc, vacsora 10 perc.
 A munkaközi szünetet több dolgozó egyidejű munkavégzése esetén váltva lehet
csak igénybe venni. Az intézmény belső területén mindig tartózkodni kell
valakinek, ezt a dolgozóknak közösen kell eldöntenie, hogy ki legyen az.
 A dolgozó egyedüli munkavégzése esetén a munkaközi szünetek igénybevételét
úgy kell megoldani, hogy a dolgozó minden alkalommal telefonközelben
legyen.
 A munkaközi szünet betartásának szabályait megszegő dolgozót az
intézményvezető figyelmeztetésben részesítheti.
Munkaköri leírás
 Az intézmény alkalmazásában álló dolgozók részletes feladatait a munkaköri
leírás tartalmazza. A munkaköri leírásban nem szabályozott a munkával
kapcsolatos kérdésekre a törvények és jogszabályok rendelkezései érvényesek.
 A munkaköri leírást névre szólóan kell kiadni, aminek átvételét és
tudomásulvételét a dolgozó aláírásával igazol.
 Új munkaköri leírás kiadásával az addig érvényben lévő munkaköri leírás
hatályát veszti.
A munkaköri leírás tartalmazza:
 munkaköri leírás hatályba lépését,
 munkavállaló személyes adatait,
 szervezeti rendelkezéseket,
 feladat, hatáskör, felelősség meghatározását,
 a munkakör helyettesítési rendjét,
 egyéb,és záró rendelkezéseket.
Munkakörök átadása
 Ha adott munkakörben személyi változás történik, az intézményvezető által
kijelölt dolgozó átveszi az adott munkakört, az átadás-átvételről jegyzőkönyvet
kell felvenni.
 Az átadás-átvételi eljárást, a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon
belül be kell fejezni. A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás
lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes vezető gondoskodik.
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Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:
 az átadás-átvétel időpontját,
 a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat,
 a folyamatban lévő konkrét ügyeket,
 az átadásra kerülő eszközöket,
 az átadó és átvevő észrevételeit,
 a jelenlévők aláírását.
Intézményvezetői utasítás
 Az intézményvezető a jelen szabályzat keretei között az intézmény egész
munkaszervezetére vonatkozó előírásokat intézményvezetői utasítás formájában
adja ki, szóban vagy írásban, amit köteles minden dolgozó magára nézve
kötelezőnek tartani, tudomásul vételét aláírásával igazolni.
Vezetői intézkedések
 Az intézmény vezetője köteles az intézményre vonatkozó rendelkezéseknek és
előírásoknak, különösen pedig az intézményi szabályzatokban foglaltaknak
megfelelően az irányításuk alá tartozó dolgozók munkáját egymással egyeztetve
és egymással összhangban úgy megszervezni, hogy a munkavégzésre
vonatkozóan az irányításuk alá tartozóknak kiadott egyedi utasításaik az
intézmény feladatait hatékonyan szolgálják. Az intézmény valamennyi
dolgozójára, vagy a dolgozók csoportjára kötelező érvényű, a munkavégzéssel
kapcsolatos általános intézkedéseket intézményvezetői utasítás formájában
adhat ki.
 A vezető állású munkavállalók kizárólag szakmai kérdésekben az alájuk rendelt
dolgozók tekintetében jogosultak írásbeli, vagy szóbeli utasítás kiadására,
amelyek nem lehetnek ellentétesek az intézményvezetői utasításokkal.
 Az intézmény vezetője a házirend betartatása végett az Érdekképviseleti Fórum
tagjainak egyetértésével az ellátást igénybe vevők felé is adhat utasításokat.
Mellérendeltségi kapcsolatok
 Az egymással függelmi kapcsolatban nem állók együttes feladat végrehajtása
során a feladat meghatározói által kiadott szempontok és módszerek szerint
kötelesek együttműködni.
 A feladat meghatározója a felelős referens személyét köteles kijelölni.
 A végrehajtás ellenőrzése minden esetben szolgálati úton történik.
Ellenőrzés
 Az intézmény ellenőrzési teendőit az intézményvezető, vagy ezzel megbízott
alkalmazottai, vagy megbízás alapján külső szakértők látják el.
 A vezetői ellenőrzés, a vezető-irányító tevékenység szerves része.
 Gyakorlása a kiadott szóbeli és írásbeli utasítások, rendelkezések, határozatok
végrehajtásának számonkérését, beszámolók értékelését, a határidők
betartásának ellenőrzését és indokolt esetben a felelősségre vonás
kezdeményezését jelenti.
 Az intézményvezetőnek jogában áll a dolgozók munkájáról információkat
szerezni szóban, írásban, saját megtapasztalással, a dolgozó meghallgatásával,
ellenőrzéssel.
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Az ellenőrzés eszközei
 A kiadott feladatokkal kapcsolatos beszámoltatás, az anyagok szakmai-tartalmi
helyességének vizsgálata, amely megvalósulhat közvetlen ellenőrzéssel, illetve
célvizsgálattal.
 Az intézmény vezetése rendszeres vezetői felülvizsgálatot köteles tartani, amely
érdekében ellenőrzési tervet ajánlott készíteni.
Értékelés
 Az intézmény vezetője a dolgozók munkáját szakfeladatonként és külön – külön
értékeli évente egy alkalommal.
 A munka egyéni értékelése négy szem között, a szakfeladaton dolgozók
értékelése kis csoportban, az intézmény munkájának értékelése
munkaértekezleten történik.
Fegyelmi és kártérítési jogkör
 Az intézmény dolgozói feletti fegyelmi jogkör és kártérítési jogkör
gyakorlására az intézményvezető jogosult.
 A munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető az alábbi fegyelmi jogkörrel
rendelkezik:
- szóbeli figyelmeztetés,
- írásbeli figyelmeztetés,
- megrovás,
- pénzbüntetés.
 A fegyelmi fokozatokat lehetőség szerint minden esetben be kell tartani.
Amennyiben a dolgozó magatartása, vagy az elkövetett fegyelemsértés, súlyos
mulasztások indokolják a vétség súlyosságától függően bármelyik fokozat
azonnal alkalmazható.
 A fegyelmi eljárás lefolytatásakor figyelembe kell venni a mindenkor érvényes
munkaügyi jogszabályokat.
Bélyegző használata
 Az intézményi bélyegzőt kizárólag azok a személyek használhatnak, akik erre
külön felhatalmazást kaptak. Ezek a személyek:
- intézményvezető,
- intézményvezető helyettes,
- ápolási koordinátor,
- szociális ügyintéző.
 Az intézményi bélyegzőket az intézményvezető készítteti.
Kötelezettség az intézmény munkavállalói részéről
 Munkahelyén, illetőleg az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban
megjelenni, munkavégzés során a számára előírt munkaruhát használni.
 A dolgozó köteles, munkahelyét munkával tölteni, illetőleg ez alatt
munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni. Munkáját az elvárható
szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások
és utasítások szerint végezni, munkáltatója utasításait végrehajtani.
 Munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában
olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne
veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodást, vagy helytelen
megítélését ne idézze elő.
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 A dolgozó köteles munkáját személyesen ellátni, a munkakörhöz és
feladatkörhöz kapcsolódó előkészítő és befejező munkát elvégezni.
 Felelős a saját munkakörében felmerülő feladatok elvégzéséért.
 A kapott utasítások és a határidők figyelembe vételével köteles ellátni
munkaterületén belül a tevékenységében felmerülő állandó és időszakos
feladatokat. Kártérítési felelősség megállapítása esetén a reá vonatkozó
szabályok szerint felel.
Összeférhetetlenség
 A személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatott személy (a
szociális szolgáltatónál, intézménynél az 1/2000. (I. 7.) a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló SzCsM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott
munkakörökben foglalkoztatott személy) valamint közeli hozzátartozója (a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685§ b) pontja) az
ellátásban részesülő személlyel tartási, életjáradéki és öröklési szerződést az
ellátás időtartama alatt – illetve annak megszűnésétől számított egy évig – nem
köthet.
Szabadságolási rend
 Az intézmény állományába tartozó dolgozók szabadságát a mindenkor hatályos
Közalkalmazotti törvény és ennek módosításai, kiegészítései szabályozzák. E
kereteken belül a szabadságolás az alábbi irányelvek alapján történhet.
 A dolgozók az éves rendes szabadságuk egynegyedével önállóan rendelkeznek.
 A szabadságot lehetőség szerint az éves szabadságolási terv alapján kell
kivenni, amelyet minden tárgyév első negyedében köteles minden dolgozó
beütemezni.
 Az intézményi szabadságolási rend kezelése, nyilvántartása a szociális
ügyintézők feladata.
 A szabadságokat úgy kell tervezni, hogy a helyettesítés minden beosztási
helyen megoldott legyen.
 Fizetés nélküli szabadságot kizárólag az intézményvezető engedélyezhet.
Adatkezelés – Adatszolgáltatás
 A szolgáltatását igénybe vevő vagy a szolgáltatást igénylő (ha kapacitás vagy
férőhely hiányában az ellátás iránti igény nem teljesíthető) személyről az
intézmény vezetője nyilvántartást vezet.
A nyilvántartás tartalmazza:
 a jogosult természetes személy azonosító adatait,
 állampolgárságát, lakó, ill. tartózkodási helyét,
 bevándorolt, letelepedett, menekült jogállását,
 a jogosult tartására köteles személy nevét és elérhetőségét,
 a jogosultsági feltételekre és azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó
adatokat,
 a szociális ellátás megállapításához, megváltoztatására és megszüntetésére
vonatkozó döntést,
 a jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat,
 a jogosult TAJ számát, és ha nem magyar állampolgár, tartózkodási jogcímét,
hozzátartozó esetén rokoni kapcsolatot.
 A nyilvántartásból csak az adatigénylésre jogosult szervek részére eseti
megkeresésük alapján szolgáltathatók adatok.
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KENYSZI-TAJ alapú nyilvántartás
 2012. évben bevezetésre került a Központi Elektronikus Nyilvántartás a
Szolgáltatást igénybe vevőkről.
 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények
ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.)
Korm. rendelet alapján az elektronikus igénybevevői nyilvántartást az
intézménynek vezetnie kell.
 Intézményünkben 2 fő adatszolgáltató munkatárs rögzíti a rendszerbe
naprakészen az ellátásokban részesülő ellátottak adatait.
- Idősek otthona részére:
szociális ügyintézők
- Idősek nappali ellátása és házi segítségnyújtás részére: szociális ügyintézők
- Szociális étkeztetés:
szociális ügyintézők
- Adatszolgáltatás koordinálása:
szociális ügyintézők
 Az adatszolgáltató munkatársak feladatait a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet határozza meg, mely
szerint az adatszolgáltató munkatársnak jogosultsága van és kötelezettsége a
napi adatrögzítést elvégezni.
 Az adatszolgáltató munkatársak feladatai a munkaköri leírásban került
rögzítésre.
 Az intézmény munkatársainak tudomására jutott adatok és tények
nyilvántartására és kezelésére, valamint az általuk adott információkra és az
adatok védelmére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló törvény adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
 A fenti törvényekben nem szabályozott egyéb kérdésekben tevékenységükre a
szociális munka etikai kódexe az irányadó.
 Az intézmény munkatársai a szolgáltatást igénylő által közölt adatokat más
személyekkel - ideértve az adatközlő hozzátartozóit is - csak a szolgáltatást
igénybe vevő beleegyezésével közölhetik. Nem köti a titoktartás az intézmény
dolgozóit, ha az adatok közlésére jogszabály kötelezi.
 Tudományos célt szolgáló közlés csak oly módon történhet, hogy a közlés
alapján az érintett családot, családtagot nem lehet felismerni.
 Médiában való közlés a szolgáltatást igénybe vevő személyről csak írásbeli
beleegyezésével történhet.
 Az intézmény dolgozója tevékenysége során tudomására jutott információkat
személyes céljaira nem használhatja fel.
 Az intézmény dolgozója, illetve a vele közös háztartásban élő hozzátartozója a
szolgáltatást igénybe vevő személlyel tartási, gondviselési, életjáradéki, illetve
öröklési szerződést nem köthet, annak gyámjaként, gondnokaként nem jelölhető
ki.
Munkáltatói igazolvány
 Az intézményben dolgozó, gondozási feladatokat ellátó személy részére az
intézmény vezetője munkáltatói igazolványt állít ki, annak érdekében, hogy a
gondozási, ápolási feladatok elvégzése során a feladat ellátására vonatkozó
felhatalmazását igazolni tudja.
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 Az alapszolgáltatásban dolgozó köteles magánál hordani igazolványát és jól
látható helyen ruhájára kitűzni.
 Az intézmény más területén dolgozóknak javasolt névkártyát hordani, amit jól
látható helyre ki kell tűzni.
Vezetési tanácsadó szervek
Munkaértekezlet
 Az intézet működése érdekében az intézményvezető szükség szerint negyedévente
legalább egy alkalommal dolgozói munkaértekezletet tart.
 Az értekezlet az intézményvezetője beszámolója alapján megtárgyalja:
- szakmai egységenként az eltelt időszakban végzett munka értékelését,
- az intézmény munkatervét és annak teljesítését,
- szakmai egységenként a következő időszak céljait, feladatait,
- aktuális személyzeti ügyeket, javaslatokat.
 Az értekezletet az intézményvezető vagy az ápolási koordinátor hívja össze és
vezeti.
 Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi dolgozóját.
 Az értekezletről feljegyzést kell készíteni, amelyet az intézményvezető és a
feljegyzést készítő ír alá, amit az irattárban kell megőrizni.
Ápolási értekezlet
 Az intézményvezető a szakosított ellátás idősek otthona, illetve a nappali
ellátás idősek klubja zavartalan biztosítása érdekében kéthavonta ápolási
értekezletet tart.
 Az ápolási értekezleten a szakmai egységek szociális gondozói, az ápolási
koordinátor, a szociális ügyintézők, a mosónő, és takarító vesz részt.
 Az értekezlet előtt az intézményvezető a kifüggesztett meghívóban rögzíti
az ápolási értekezlet konkrét napirendi pontjait.
 Az értekezleten sor kerül az ápolás-gondozás szakmai értékelésére.
 Az aktuális feladatok megbeszélésére, és a konkrét feladat leosztásra.
 Az értekezleten jelenléti ív, és emlékeztető készül.
Heti vezetői értekezlet
 Az intézményvezető a heti feladatok egyeztetését és leosztását a hét elején
tartott vezetői értekezleten végzi.
 Az értekezlet szűk körben, az intézményvezető, a vezető helyettes, az
ápolási koordinátor, a szociális ügyintéző részvételével zajlik.
- előző heti feladat visszacsatolás,
- heti naptáregyeztetés,
- heti programok, feladatok rövid átbeszélése,
- feladatkiosztás,
- aktualitások megbeszélése:
Lakógyűlés
 A lakógyűlést az intézménybe felvett ellátottak részére hívja össze az
intézményvezető, vagy az általa megbízott személy.
 A lakógyűlés tartalma az intézményben élő ellátottaknak az intézmény vezetője
tájékoztatást nyújt az intézmény gazdálkodásával kapcsolatosan. Az ellátottakat
érintő minden kérdést megbeszél.
 A lakógyűlést évente kétszer kell tartani.
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 A lakógyűlés megtartását, s azon elhangzottakat (ellátottak felvetései)
feljegyzés formájában rögzíteni kell.
Érdekképviseleti Fórum
 Működésének részletes szabályait az Érdekképviseleti Fórum szabályzata
tartalmazza.
 Feladata, hogy közvetlenül a Fórumhoz benyújtott panaszokat kivizsgálja és
orvosolja.
 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.
 Tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben,
az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban.
 Intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes
hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos
jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.
 Az ÉF köteles kivizsgálni, ha az intézményi jogviszonyt megsértették – a
jogosultat személyi jogaiban sérelem érte, az intézmény dolgozói szakmai
titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségeiket megsértették – az ellátás
körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében nyújtottak be panaszt.
 Az ÉF működésének tárgyi feltételeit az intézmény biztosítja.
IX.
Költségvetési szervekre vonatkozó külön jogszabályban előírt tartalmi elemek
 A szervezeti és működési szabályzatban, vagy annak mellékletében szabályozni
kell a feladatellátásnak a költségvetési szerv kiadásait, bevételeit befolyásoló, a
gazdálkodás előirányzatok keretei között tartását biztosító:
- feltétel- és követelményrendszerét,
- folyamatát, kapcsolatrendszerét, továbbá,
- a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárást, és
dokumentumai tartalmát.
 A költségvetés tervezésével és végrehajtásával a Gondozási Központ és a
Fertőszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja közösen dolgozik.
 A kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés szabályait a 368/2011
(XII.31.) Kormány Rendelet határozza meg.
Kötelezettségvállaló
 Az intézmény pénzügyi ügyeiben kötelezettséget vállaló:
- az intézményvezető
Utalványozás
 Utalványozásra az intézményvezető jogosult.
 A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának
elrendelése az utalványozás. Utalványozásra az érvényesítés után kerül sor.
 Az utalványon fel kell tüntetni:
- a rendelkezőnek és a rendelkezést végrehajtónak megnevezését,
- az „utalvány” szót,
- a költségvetési évet,
- a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
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a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét,
bankszámlájának a számát,
a fizetés időpontját, módját és összegét,
a megterhelendő, jóváírandó bankszámlaszámát és megnevezését,
a keltezést, valamint az utalványozó és az ellenjegyző aláírását.

Teljesítésigazolás
 Számlateljesítés igazolására:
- az intézményvezető helyettes,
- és az ápolási koordinátor jogosult.
Ellenjegyzés
 A pénzügyi ellenjegyzésre a Fertőszentmiklósi Polgármesteri Hivatal pénzügyi
csoportjának vezetője jogosult, illetve távollétében a hatáskörrel felruházott
munkatárs.
 A jogi ellenjegyzésre Fertőszentmiklós város jegyzője jogosult.
 Az ellenjegyzésre jogosult személy feladata ellenőrizni, hogy a költségvetésben
a kiadások teljesítéséhez biztosított-e a fedezet, a kiadások teljesítése, a
bevételek beszedése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
Képviseleti rend
 Az intézmény képviseletét az intézményvezető látja el, akadályoztatása esetén
az intézményvezető helyettes.
 A munkáltatói és fegyelmi jogkör gyakorlója az intézményvezető.
 Az intézményvezető, és az ápolási koordinátor képviseleti joggal rendelkezik az
általa irányított szakmai egység, szakmai munkájával összefüggő kérdésekben.
 Kiadmányozási jogkörrel az intézményvezető rendelkezik, távollétében az
intézményvezető által felhatalmazott személy rendelkezik.
Aláírási jogkör
 Az intézmény aláírási és utalványozási rendjét részletesen a Fertőszentmiklósi
Polgármesteri Hivatal, valamint a Gondozási Központ pénzgazdálkodásával
összefüggő kötelezettségvállalási, utalványozási, érvényesítési, ellenjegyzési
jogkörök gyakorlásáról és annak rendjéről szóló szabályzatai tartalmazzák.
 Az utalványozó az intézmény vezetője, az ellenjegyző a pénzügyi csoport
vezetője.
 Cégszerű aláírásra jogosultak:
- intézményvezető,
- intézményvezető helyettes,
- pénzügyi csoportvezető.
 Minden esetben a pénzügyi szabályzatban megjelölt két személy együttes
aláírása szükséges.
 Bankszámla feletti rendelkezési jogosultságot is csak cégszerű aláírással lehet
érvényesíteni.
Intézményi bankszámlaszám:
Intézményi adószám:

11737100-16711943
16711943-2-08

55.

X.
Záró rendelkezések
Jelen szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépéstől kell alkalmazni. Fertőszentmiklós
Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 40/2014. (VI.30.) számú KT. határozattal az
SZMSZ-t elfogadta.

A szabályzat módosítása, kiegészítése az intézményvezető hatásköre. Betartása az
intézmény valamennyi munkavállalója részére kötelező érvényű.
Fertőszentmiklós, 2014. június 20.
Kovácsné Keskeny Edina
intézményvezető
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A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei

1. számú melléklet: Szervezeti felépítés.
2. számú melléklet: Szakmai egységek munkakörei.
3. számú melléklet: A Gondozási Központ dolgozói létszám és szakképzettség
kimutatása.
4. Szabályzatok:
 Érdekképviseleti Fórum Működésének Szabályzata
 Veszélyhelyzet kezelése – belső utasítás
 Vagyonvédelmi szabályzat
 Korlátozó intézkedés szabályzata
 Dohányzás intézményen belüli szabályzása – belső utasítás
 Pénzkezelési szabályzat
 Gondozottak pénzkezelési szabályzata
 Gyógyszerelési szabályzat
 Iratkezelési szabályzat
 Munkaruha szabályzat
 Munkavédelmi szabályzat
 Tűzvédelmi szabályzat
 Kockázatértékelési szabályzat
 Belső kontroll szabályzata
 Önköltség számítási szabályzat
 Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje
 Beszerzési szabályzat
 Vezetékes és rádiótelefon használati szabályzat
 Gépjárművek használati szabályzata
 Selejtezési szabályzat
 Leltározási szabályzat
 Informatikai szabályzat
 Közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályzata
 Intézményi továbbképzési terv
5. Etikai kódex
Fertőszentmiklós, 2014. június 20.
Kovácsné Keskeny Edina
intézményvezető
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1. számú melléklet
Szervezeti felépítés
Intézményorvos
SZÁMÚ
Pszichiáter/
Neurológus
Bőrgyógyász
Sebész
Mozgásterapeuta

Intézményvezető/mentálhigiénikus

Intézményvezető helyettes
szociális ügyintéző

Üzemeltetési,
működtetési egység







Szociális ügyintéző
Szociális segítő
Mosónő
Takarító
Karbantartó

MELLÉKLET

Ápolási koordinátor

Ápolás szakmai
egység

 Szociális gondozók, ápolók/idősek otthona
 Szociális gondozó/nappali ellátás, idősek klubja
 Házi gondozó/házi segítségnyújtás
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2. számú melléklet

SZAKMAI EGYSÉGEK MUNKAKÖREI

Szociális szakellátást,
tartós bentlakást nyújtó szakmai
egység.

Idősek Otthona

Dolgozói létszám: 16,25 fő







Ápolási koordinátor
Szociális ügyintézők
Szociális gondozónők
Mosónő
Takarító
Karbantartó

Szociális alapellátást nyújtó szakmai egységek.

SZÁMÚ

Idősek Klubja

Dolgozói létszám: 1 fő
 Klubvezető/osztott
munkakör
 Szociális gondozó

MELLÉKLET

Házisegítségnyújtás

Szociális étkeztetés

Dolgozói létszám: 2 fő

Dolgozói létszám: 0,75 fő

 Házi gondozók

 Szociális segítő
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3. számú melléklet
Gondozási Központ
Dolgozói létszám, és szakképzettség-kimutatás
Idősek otthona:
Dolgozói létszám: 16,25 fő ebből 10,5 fő a gondozónő

Munkakör
Intézményvezető
Mentálhigiénikus
Intézményvezető helyettes
szociális ügyintéző
Szociális ügyintéző
Főállású gondozók
Ápolási koordinátor
Ápoló / gondozó
Ápoló / gondozó
Részmunkaidős gondozók
Ápoló /gondozó

Szakképzettség

Munkaidő

Engedélyezett
létszám

Szociálpolitikus/egyetem
Szociálpedagógus/főiskola
Szociális szakvizsga
8 óra

1 fő

Szociális munkás/főiskola 8 óra
Gimnáziumi érettségi
6 óra

1 fő
0,75 fő

OKJ szoc. gondozó, ápoló 8 óra
OKJ szoc. gondozó
Két műszak
Eü. általános ápoló,
asszisztens
Két műszak

1 fő
4 fő
2 fő

OKJ szoc. gondozó, ápoló 6 óra
Eü. általános ápoló,
asszisztens
6 óra

2,25 fő

Ápoló / gondozó
Gondozók összesen
Kisegítők

gimnáziumi érettségi

4 óra

0,5 fő
10,5 fő

Takarító

8 általános

8 óra

1 fő

Mosónő

8 általános

8 óra

1 fő

Karbantartó
IDŐS OTTHON ÖSSZESEN

műszaki főiskola

8 óra

1 fő
16,25 fő

Ápoló / gondozó

Orvosok/Megbízási szerződésesek
Intézet orvos
Orvosi Egyetem
Pszichiáter/Neurológus
Orvosi Egyetem
Bőrgyógyász szakorvos
Orvosi Egyetem
Mozgásterapeuta
Testnevelő

Havi 20 óra
Havi 4 óra
Havi 4 óra
Heti 1 óra

0,75 fő

1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

3. számú melléklet
Idősek klubja:
Dolgozói létszám: 1,5 fő
A nappali ellátást vezető munkakört az integrált intézmény vezetője tölti be az SzCsM
rendelet 19/A. § (6) és (8) bekezdése alapján.
Munkakör
Szakmai egység vezető
intézményvezető
Szociális gondozó
Házi segítségnyújtás:
Dolgozói létszám:

Szakképzettség

munkaidő

Szociálpolitikus/szociálpedagógus

4 óra

Engedélyezett
létszám
0,5 fő

szakképzett

8 óra

1 fő

munkaidő

2 fő

Munkakör

Szakképzettség

Házi gondozó

OKJ. szociális gondozó

8 óra

Engedélyezett
létszám
1 fő

Házi gondozó

Betegápoló, gondozó

8 óra

1 fő

Munkaidő

Engedélyezett
létszám

6 óra

0,75 fő

Szociális étkeztetés:
Dolgozói létszám: 0,75 fő
Munkakör
Szociális segítő
Részmunkaidős

Szakképzettség
vendéglátó szakmunkás

A fenntartó által engedélyezett dolgozói létszám intézményi szinten 20 fő.
A Gondozási Központ dolgozóinak létszáma egyezik a fenntartó engedélyével.
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