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Tisztelt Lakók! Tisztelt Hozzátartozók! 
 
Kérném Önöket, hogy ezen Házirendet, amely a Szent Katalin Szeretetotthon 
életének fontos szervezője, szíveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni és egy 
olyan eszköznek, tekinteni, amely az élet békés, családias jellegének biztosítására 
hivatott. 
 
Az intézmény teljes körű ellátást; kortól, nemtől és egészségi állapottól függő egyéni 
gondozást biztosít, amely feladatban az intézmény valamennyi dolgozója részt vesz, 
kiemelten az ápoló, gondozó munkakörben alkalmazottakat. 
 
A bentlakásos intézmény az ellátottak otthona, s ennek megfelelően alakítjuk az 
ellátó környezetet, az otthon napirendjét. 
 
A Házirend a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosító 
intézményekben az intézmény belső életének rendjét, az ellátottak egymás közötti 
kapcsolattartását, demokratikus együttélés normáit, a személyi és intézményi vagyon 
védelmét, az érdekképviselet módját, illetve biztosítsa az intézményben élők számára 
a nyugodt, békés légkört. valamint az ellátottak és dolgozók egymással szemben 
tanúsított kölcsönös magatartási szabályait biztosított elősegíteni, ezen felül 
tájékoztatást ad a szolgáltatások köréről. 
 

I. 
 

AZ INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE 
 
Az intézmény fenntartója:    Kék Nefelejcs Alapítvány 
 
Alapítvány székhelye:     4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18. 
    
Adószáma:       18818541-1-15  . 
    
Az Alapítvány tevékenysége révén:  közhasznú szervezetnek minősül 
 
Képviselő neve:     Nagy Attila 
 
 
 
Az intézmény neve:    Szent Katalin Szeretetotthon 
 
Székhelye:      4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18. 
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Adószáma:      18796214-1-15 
 
Jogállása:      Önállóan gazdálkodó non-profit szervezet 
 
Intézmény elérhetősége:    +3642/460-018 
 
       szentkatalinszeretetotthon@gmail.com 
 
Intézményvezető:     Szabó Katalin Mónika 
 
Létrehozásának ideje:    1993. február 01. 
 
A Kék Nefelejcs Alapítvány által fenntartott teljes körű szociális ellátást nyújtó 
intézmény – az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján – a következők szerint 
határozza meg a házirend témakörébe tartozó szabályokat: 
 

II. 
 

A HÁZIREND CÉLJA, HATÁLYA, JOGSZABÁLYI HÁTTERE 
 
 

A házirend célja 
 
A Szent Katalin Szeretetotthon belső életének szabályozása – figyelembe véve a helyi 
adottságokat, lehetőségeket és az ellátotti összetételt – segíti az emberi és 
állampolgári jogok érvényesítését, a személyi adatvédelemnek és az együttélési 
szabályoknak a betartását, a vagyonmegóvás és a vagyonmegőrzés megvalósítását. A 
házirend keretszabályozást jelent, melyben biztosítható az egyénre szabott gondozás, 
így figyelembe vehetők az egyéni igények is mindaddig, amíg az, az ellátás és a 
közösség érekeit nem sérti. A házirend megtartása közös érdek és kötelesség. 
 
A házirend célja, hogy szabályozza az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét, a 
szolgáltatások ellenőrizhetőségét, a lakók és dolgozók kapcsolatát, a humánus és 
demokratikus együttélés szükséges normáit, s ezzel is biztosítsa az intézményben 
élők számára a nyugodt, békés légkört. 
 
A házirend olyan szabályokat tartalmaz, amelyek megtartása a lakókra, a 
hozzátartozókra, a látogatókra, az önkéntesekre és a dolgozókra továbbá az 
intézmény területén tartózkodó valamennyi személyre nézve egyaránt kötelező.  
 
 



 
 

 
 

 

 
Szent Katalin Szeretetotthon 

Nyíregyháza Tünde út 18. 
Tel.: 06 42 460 018 

Adószám: 18796214-1-15 

 

5 
 

A házirend hatálya 
 
A házirend személyi hatálya kiterjed az Intézményben 

- intézményi ellátást igénybe vevőkre; 
- intézményi alkalmazottakra; 
- munkát végző külső szervek dolgozóira; 
- tartózkodó látogatókra, hozzátartozókra és valamennyi, az intézményben 

megforduló személyre; 
- az intézményben közösségi szolgálatukat, illetve szakmai gyakorlatukat töltő 

diákokra; 
- az önkéntesekre; 
- kirendelés alapján közmunkát teljesítőkre. 

 
A házirend területi hatálya 
 
A házirend előírásait az Intézmény területén, azon magatartási szabályait, melyek 
értelmezhetőek az Intézményen kívül is – az Intézmény által szervezett programok, 
foglalkozások esetében – az Intézmény területén kívül is alkalmazni kell. 
 

III. 
 

AZ EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI 
 
Az ellátást igénybevétel megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, 
illetve törvényes képviselőjével / a térítési díj megfizetését vállaló más személlyel / 
írásban Megállapodást köt, amelyben foglaltak betartására a megállapodó felek 
kötelesek. 
 
Az intézménybe történtő felvételkor, kérelmezővel, és/vagy törvényes 
képviselőjével, illetve hozzátartozójával ismertetni kell az intézmény házirendjét, az 
ellátáshoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint tájékoztatni kell 
az érdekképviseleti szervekről. Az intézményben az ellátottak érdekvédelmét az 
Érdekképviseleti Fórum, valamint az Ellátottjogi Képviselő látja el. Az Ellátottjogi 
Képviselő nevét és elérhetőségét az otthon egyes részlegeiben jól látható helyen ki 
kell függeszteni. 
 
Az ellátottak napirendje a közösségben elkerülhetetlenül szükséges, néhány 
szabályozástól eltekintve kötetlen. Az ellátottaknak joguk van saját életüket a 
Házirendben foglaltak megsértése nélkül irányítani és szervezni, amennyiben az 
lakótársai nyugalmát és az intézmény működési rendjét nem zavarja. 
 
1. Az intézmény napirendje 
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Felkelés ideje: 
Reggel a felkelés egyéni igény szerint lehetséges úgy, hogy a lakók vegyék 
figyelembe, hogy a korai felkeléssel társaik nyugalmát ne zavarják, és időben 
érkezhessenek a reggelihez. 
 
Délutáni pihenés: 
14-16 óra között a pihenni vágyók nyugalmának biztosítása érdekében kizárólag a 
lakószobán kívül fogadhatnak a lakók látogatókat. 
 
Lefekvés ideje: 
A lakók igénye szerint. A korábban fekvők nyugalma érdekében azok a lakók, akik 
később fekszenek le ágyukat készítsék elő. A rádiót, tv-t egymás zavarása nélkül a 
lakószobában 22 óráig lehet használni. Lámpát, olvasólámpát stb. használni – 22 óra 
után – a szobatársak közös megegyezése szerint lehet. Későbbi időpontban a 
társalgót lehet igénybe venni. 
Kérjük, hogy a délutáni pihenés alatt, és 21 óra után fokozottan legyenek egymásra 
tekintettel, kerüljék a hangos beszédet, és az egyéb, másik nyugalmát zavaró 
tevékenységeket. 
 
Étkezések ideje: 
 
Az intézmény napi ötszöri étkezést biztosít, az ellátottak egészségi állapotának, a 
vonatkozó előírásoknak megfelelően, higiénikus, kulturált körülmények között. 
 
Reggeli időpontja:    7,30 órától -   8,30 óráig 
Ebéd időpontja:  11,30 órától - 12,30 óráig 
Vacsora időpontja:  16,00 órától - 17,00 óráig 
 
Mind az ellátottaktól, mind az intézmény dolgozóitól elvárható, hogy ezeket az 
időpontokat betartsák. Előzetes megbeszélés szerint a távollévők részére az eltehető 
ételeket az intézmény hűtőszekrényében tárolják és utólag kiszolgálják a lakó 
részére. Orvosi javaslatra az intézmény dolgozói az ételt a lakószobában szolgálják 
fel. 
 
Ha az étkezésben részesülő egészségi állapota indokolja, az orvos javaslatára az 
ellátott részére az intézmény kímélő, diétás étkezést is biztosít. 
Az élelmezéssel kapcsolatos észrevételeket az élelmezésvezetővel lehet megbeszélni. 
Ételmaradékot csak az erre a célra rendszeresített edényben és helyen lehet 
elhelyezni. Ételmaradékot, száraz kenyeret csak az intézménnyel szerződésben lévő 
személy jogosult elszállítani. 
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2. Közösségi helységek használatának rendje 
 
Az intézményben található közösségi helységek lakóink kényelmét szolgálják. 
Kérünk mindenkit ügyeljenek a tisztaságra, a környezet épségére. 
 
A teakonyha használata reggel 5 és este 20 óra között az ellátottak rendelkezésére áll, 
ételmelegítésére, egytálétel, tea, stb. elkészítésére. 
A használat után a megfelelő takarítás a konyhát használó lakó feladata. 
A látogatók az élelmiszerek behozatalánál lehetőleg legyenek tekintettel a lakók 
egészségi állapotára, az étele eltarthatóságára. 
 
3. Az alkoholfogyasztás szabályai: 
 
Szeszesital kis mennyiségben alkalomszerűen és kulturált módon fogyasztható, oly 
mértékben, hogy az alkoholt fogyasztó magatartása ne zavarja az intézmény rendjét, 
a többi ellátott nyugalmát. 
A szeszesital fogyasztása szigorúan tilos azon lakók esetében, akik egészségi 
állapotuk miatt, rendszeres gyógyszerelésben részesülnek. 
 
Ismétlődő (3 alkalom), mértéktelen alkoholfogyasztásból eredő rendbontó, zavaró 
magatartás, a házirend súlyos megsértésének minősül, amely után a megállapodás 
értelmében a fenntartó és az intézményvezető jogosult az intézményi jogviszony 
felmondására.  
 
Az intézmény a területén kívül erősen leittasodott állapotban lévő ellátottakat nem 
szállítja be és az esetlegesen bekövetkezett sérülésekért felelősséget nem vállal. 
 
Az intézmény dolgozói számára az intézmény egész területén, valamint az 
intézmény által szervezett intézményen kívüli programok alkalmával tilos az 
alkoholfogyasztás. 
 
A szándékosan okozott kárt minden lakónak meg kell téríteni. 
 
4. A dohányzás szabályai: 
 
A dohányzás káros az egészségre! 
 
A nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egy szabályairól alapján, dohányozni a szobákban és az épület 
belterületén szigorúan tilos, és tűzveszélyes. A feliújságokon és az intézmény bejárati 
ajtaján kifüggesztett tájékoztatókon olvasható a tiltás és a tilalom megszegéséért járó 
büntetés mértéke. 
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Kérjük dohányzó lakóinkat, hogy a dohányzásra kijelölt helyet vegyék igénybe, és 
legyenek tekintettel a nem dohányzók védelmére is. A tilalom megszegése hatósági 
bírságot von maga után. 
 
Az intézmény épületén belül dohányzó lakók a tűzvédelmi előírások megszegése 
miatt 5.000 Ft/alkalom összegű bírságot köteles megfizetni az intézmény részére. 
 

IV. 
 

AZ INTÉZMÉNYBŐL VALÓ ELTÁVOZÁS ÉS AZ  
INTÉZMÉNYBE VALÓ VISSZAÉRKEZÉS RENDJE 

 
1. Általános szabályok 
 
Az ellátottak személyes szabadsága nincs korlátozva, joguk van az intézményen 
belül, és az intézményen kívüli szabad mozgásra, figyelemmel saját és társai 
nyugalmára, biztonságára. 
Az ellátott eltávozása megtagadható, ha a jogosult kezelőorvosának szakvéleménye 
alapján a jogosult önmagát, vagy másokat veszélyeztető egészségi állapota miatt az 
eltávozás nem javasolt, illetve gondokság alatt álló ellátott esetében a törvényes 
képviselő kérésére. Demencia középsúlyos vagy súlyos mértékét megállapító 
szakvéleménnyel rendelkező ellátottak kísérővel hagyhatják el az intézmény 
területét. 
 
Felhívjuk elektromos kerekesszékkel közlekedő ellátottaink figyelmét, hogy 
segédeszközüket a KRESZ szabályainak betartásával használják, továbbá felelősek 
azért, hogy üzemképes eszközzel hagyják el az intézmény területét. A segédeszköz 
intézményen kívüli meghibásodása esetén a probléma elhárításáról a használónak 
kell gondoskodnia. 
 
Az intézmény területén belül is személygépjárművel csak érvényes vezetői 
engedéllyel rendelkezők közlekedhetnek. Érvényes vezetői engedély hiányában való 
közlekedés a Házirend súlyos megsértésének minősül. 
 
1. Kimenő 
 
Kimenőnek a 24 órát meg nem haladó távollét minősül. 
 
Távozás előtt a szolgálatban lévő nővérnek, vagy a portaszolgálatnak fel kell jegyezni 
a távozó nevét, a távozás, és visszaérkezés tervezett idejét. 
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A kimenő igénybevételét az intézményvezető, vagy a műszakban dolgozó gondozók 
a jelzésnek megfelelően tudomásul veszi. 
 
2. 24 órát meghaladó távollét 
 
Intézményünkben a napi 24 órát meghaladó időszak minősül szabadságnak. 
Ha az ellátottak szabadságra kívánnak menni, azt az intézményvezetőnek, vagy a 
vezető ápolónak kell jelezni. 
 
Indokolatlan távolmaradásnak minősül az előzetesen be nem jelentett távolmaradás, 
illetve, ha a lakó visszaérkezésének akadályát 24 órán belül be nem jelentik. A nem 
bejelentett távollét teljes idejére, a személyi térítési díj teljes napi összegét kell 
megfizetni. 
Nem minősül indokolatlan távolmaradásnak, ha a lakó önhibáján kívül, neki fel nem 
róható okból marad igazolatlanul távol.  
 
Az Ellátott: 

- két hónapot meg nem haladó távollét idejére, a távollét minden napjára a 
személyi térítési díj 20 %-át, 

- a két hónapot meghaladó távollét idejére,  
o egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt, a 

távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 40 %-át, 
o egyéb esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60 

%-át kell megfizetni. 
 
 

V. 
 

AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEK EGYMÁS KÖZÖTTI, VALAMINT 
A HOZZÁTARTOZÓIKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 
 
Az ellátásban részesülők egymás – különösen a házirendben is meghatározott – 
jogainak, valamint az általános etikai és viselkedési normák tiszteletben tartása 
mellett, lényeges korlátozások nélkül, szabadon tarthatják a kapcsolatot 
lakótársaikkal. Egymás sértegetése, bántalmazása, szidalmazása, az egymás közötti 
durva beszéd nem megengedett. Csak az kívánhatja meg társaitól a saját maga iránti 
megbecsülést, aki maga is becsüli társait, ápolóit. 
Az egymás közötti kapcsolattartás során azonban be kell tartani a „II. Az együttélés 
szabályai” című részben leírtakat. 
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Az ellátást igénybe vevőknek joguk van családi kapcsolataiknak fenntartására, 
rokonok, látogatók fogadására. 
 
Az ellátásban részesülőket a hozzátartozóik és más látogatóik reggel 7.00 órától este 
19. 00 óráig látogathatják. Az ellátottak a látogatókat a saját lakószobájukban, a 
közösségi helyiségben, illetve az udvaron fogadhatják a fenn megadott 
időintervallumban. 
Látogatási időn kívül látogató csak az intézményvezetőjének előzetes engedélyével, 
illetve nagyon indokolt esetben fogadható. 
A látogatók fogadása során figyelemmel kell lenni az intézményben élő más 
személyek nyugalmára. Éjszaka az épületben idegen nem tartózkodhat, az 
intézményben dolgozók joga és kötelessége, hogy a vendégeket, látogatókat felkérje a 
távozásra. Kivételt képez, ha az intézményvezetője előzetesen engedélyezi a tovább 
tartózkodást. 
 
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint 
magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult 
személyek férjenek hozzá. Biztosítjuk, hogy az intézményi elhelyezés során az 
ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival 
kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen 
személy ne szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybe vevő 
szociális rászorultságának tényére. 
 
Az ellátottak kapcsolattartása rokonaikkal, barátaikkal, levél, telefon, és internet 
útján is biztosított. Amennyiben segítségre van szükség, úgy az intézmény 
munkatársai is rendelkezésre állnak. 
 
Az intézményvezető a látogatás rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró 
személyekkel szemben intézkedést tehet: 

- felkéri a látogatót a távozásra, 
- meghatározott időtartamra eltilthatja az intézménybe való belépéstől. 

 
Az intézmény látogatási rendjét, munkavállalóinak munkavégzését, az intézmény 
életének nyugalmát, lakóinak nyugalmát szándékosan és súlyosan megzavaró 
személy az, aki a másodszori figyelmeztetés és tájékoztatás ellenére sem tartja be a 
házirend rendelkezéseit, illetve aki viselkedésével, magatartásával zavarja a többi 
látogatót, a lakók nyugalmát, napirendjét, akadályozza az intézményben dolgozók 
munkáját, meghatározott időtartamra eltiltható az intézménybe való belépéstől. 
Ebben az esetben amennyiben az ellátott igényt tart a találkozásra, az csak az 
intézmény területén kívül valósulhat meg. 
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Az intézmény orvosának javaslatára (pl. járvány esetén) a látogatás korlátozható, 
illetve szüneteltethető. 
 

VI. 
 

AZ INTÉZMÉNYBE BEVIHETŐ SZEMÉLYES HASZNÁLATI TÁRGYAK 
 
 
Az ellátást igénybe vevők az intézmény elhelyezési, raktározási nehézségei miatt 
csak korlátozott mennyiségben hozhatnak magukkal személyes tárgyakat az 
Intézménybe. 
Korlátozás nélkül behozható személyes használati tárgyak: 

- személyes ruházat, lábbeli 
- tisztálkodó szerek 
- személyes használatra szánt kisebb eszközök, mint evőeszköz, pohár, stb. 
- személyi használati tárgyak, mint óra, villanyborotva, kis rádió, párna stb. 
- lakószobák díszítésére, csinosítására szánt eszközök, mint fényképek, virágok, 

ágytakaró, stb. 
 
Az intézményi élethez szükséges, azzal összefüggő személyes tárgyak: 

- rokkant kocsi, tolókocsi, járókeret, valamint 
- egyéb gyógyászati segédeszközök. 

 
A behozott személyes használati tárgyak, értékek megőrzésére, megóvására az 
intézmény vezetősége és a személyzet fokozott figyelmet fordít, de a lakók 
kötelessége is személyi tulajdonuk védelme, őrzése, a többi lakó személyi használati 
tárgyának tiszteletben tartása. 
Az intézmény felelősséget csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően leadott 
tárgyakért, értékekért vállal. A személyes használatban lévő tárgyakért elsősorban a 
tulajdonosuk felel. 
 
A vagyonvédelmi szempontok érvényesülése érdekében javasolt, hogy az ellátást 
igénybe vevők csak a személyes szükségletüknek megfelelő mértékben tartsanak 
maguknál pénzt, értéktárgyakat. 
  
Elektromos berendezéseket, az ellátást igénybe vevők csak az intézményvezető és a 
vezető ápoló beleegyezésével hozhatnak be, tarthatnak szobájukban. Az ellátást 
igénybe vevőnek, illetve hozzátartozójának gondoskodnia kell arról, hogy az 
elektromos berendezések mindig megfelelő műszaki állapotban legyenek, s azokat 
rendeltetésének megfelelően használja. 
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A saját tulajdonú készülékek meghibásodása esetén a kisebb mértékű javítást 
intézményen belül intézzük. A nagyobb anyagi költséggel járó javításokat, az ellátást 
igénybe vevőt terheli. 
Az intézményvezetője évente több alkalommal ellenőrizteti az elektronikus 
berendezések műszaki állapotát. Amennyiben az ellenőrzéskor, illetve szóbeli vagy 
bárminemű bejelentés alapján nyilvánvalóvá válik, hogy a berendezés, eszköz 
elromlott, tűzveszélyessé vált, illetve érintésvédelmi szempontból nem megfelelő, a 
lakó azt a használati tárgyat nem használhatja, nem tarthatja magánál.  
A saját tulajdonú, vagy az intézmény tulajdonában lévő az ellátott részére tartós 
használatra átadott használati tárgyak, műszaki berendezések javíttatásának költsége 
az ellátást igénybe vevőt terhelik. 
 
Tilos az intézmény területére behozni, és birtokolni közbiztonságra különösen 
veszélyes eszközöket. 
A 175/2003. (X. 28.) Kormányrendelet alapján közbiztonságra különösen veszélyes 
eszközök a következők: 

a) az olyan szűró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágó éle a 
8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágó él méretétől 
függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt, vagy testi 
sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: íj, 
számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli); 

b) a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz 
(különösen: ólmosbot, boxer); 

c) a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek; 
d) az olyan eszköz, melyből a szem és nyálkahártyák, illetve a bőrfelület 

ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki 
(gázspray); 

e) az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt 
megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat); 

f) az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen 
állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló). 

 
 

VII. 
 

AZ ÉRTÉK ÉS VAGYONMEGŐRZÉSRE ÁTVETT TÁRGYAK ÁTVÉTELÉNEK 
ÉS KIADÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 
Az érték és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról az intézményvezetője tételes listát és 
átvételi elismervényt készít, s annak egy példányát átadja az ellátást igénybe vevő 
hozzátartozójának, gondnokának, illetve törvényes képviselőjének. Az értéktárgyak 
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átadását és átvételét két tanú jelenlétében kell végrehajtani. Az értéktárgyak 
biztonságos megőrzéséről az intézményvezetője gondoskodik az alábbiak szerint: 

- az értéktárgyat, értéktárgyakat külön, névre szóló címkével ellátott lezárható 
borítékba helyez, amit a páncélszekrényben elzár. A lakóktól vagy a 
hozzátartozóktól átvett értéktárgyakat kívánságra bármikor kiadja a 
tulajdonosnak. 

 
Az ellátást igénybe vevőtől, illetve a hozzátartozótól átvett készpénzt az 
intézményvezetője vagy az általa kijelölt ellátottak pénzkezelésével megbízott 
személy, meghatalmazás alapján az intézmény páncélszekrényében vagy külön 
kérésre pénzintézetben helyez el megőrzésre. A készpénz betétben való 
elhelyezéséről a pénz átvételétől számított 5 munkanapon belül az Intézmény 
vezetője köteles gondoskodni. 
Az ellátottaknak lehetőségük van költőpénzüket, zsebpénzüket maguknál, illetve az 
intézményvezető által kijelölt ellátottak pénzkezelésével megbízott személynél 
tartani kisebb beszerzéseik, hajvágás, pedikűr, manikűr, kávé, stb. fedezésére. Az 
„Ellátotti Pénztár” kezelését kizárólag az intézményvezetője által kijelölt dolgozó 
láthatja el, aki teljes anyagi felelőséggel tartozik és ezt írásbeli nyilatkozatban 
tudomásul veszi. A pénztár kezelője a megőrzésre leadott pénzekről pénztár 
programot vezet, melyben lakónként, egyedileg nyilvántartja: 

- lakó nevét,  
- hány forint került bevételre és mikor, 
- tételes kimutatás arról, hogy mire költött, 
- hány forint került kiadásra és mikor, 

Befizetésre bevételi pénztárbizonylatot, kifizetésre kiadási pénztárbizonylatot 
használnak. A be-és kifizetés tényét a lakónak alá kell írnia. Amennyiben a lakó nem 
tudja aláírni a bizonylatot, akkor a be-illetve kivétel két intézményi dolgozó 
jelenlétében történhet, akik aláírásukkal igazolják annak tényét. 
 
A megőrzésre át nem adott készpénzért és értéktárgyakért sajnálatos módon az 
intézmény felelősséget vállalni nem tud. 
 
Az ellátottak, hozzátartozók, látogató személyek kötelesek az intézmény berendezési 
és felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen használni, azokat megóvni és megőrizni. 
Az ellátott köteles a szándékos károkozásból eredő – a biztosítónál nem 
érvényesíthető – kárt megtéríteni. A kártérítés mértéke a tönkretett berendezési tárgy 
értekével azonos összeg. 
Kártérítésre kötelezhető a lakó abban az esetben is, ha az intézmény tulajdonát 
képző, névre szóló ruhaneműt, és tárgyakat gondatlanságból elveszíti, illetve 
értékesíti. 
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VIII. 

 
A RUHÁZATTAL, TEXTÍLIÁVAL, TISZTÁLKODÓ SZEREKKEL VALÓ 

ELLÁTÁS, 
AZOK TISZTÍTÁSÁNAK ÉS JAVÍTÁSÁNAK RENDJE 

 
 
1. Ruházattal, textíliával való ellátás 
 
Az intézményi ellátást igénybe vevőknek megfelelő minőségű és mennyiségű, az 
évszakhoz, időjáráshoz igazodó, tiszta öltözettel, textíliával kell rendelkezniük. Az 
intézményben közvetlenül az ellátást igénybe vevőkkel foglalkozó személyek 
kötelesek segíteni, közreműködni a ruházattal, textíliával kapcsolatos ellátási 
feladatok végrehajtásában, a megfelelően tiszta, kulturált, higiénikus környezet 
megtartásában. Az ellátást igénybe vevő az intézményben a saját ruházatát, textíliáját 
használhatja. 
Ha az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve saját ruházattal, textíliával, akkor az 
intézmény biztosítja számára a következőket: 

- legalább 3 váltás fehérnemű, hálóruha, 
- legalább 3 váltás ágynemű, 
- az évszaknak megfelelő, legalább 2 váltás felső ruházat és utcai cipő – szükség 

szerint más lábbeli, 
- a tisztálkodást segítő 3 váltás textília, 
- inkontinens betegek ellátáshoz szükséges anyagokat, eszközöket szükség 

szerint biztosítja. 
 
Az ellátást igénybe vevő nem kötelezhető arra, hogy az intézmény által biztosított 
ruházatot használja. 
Az intézmény által juttatott textília, ruházat összetételéről, mennyiségéről az 
intézményvezető dönt. Döntése meghozatala előtt konzultál az érintett személy 
ellátásában közreműködőkkel, meghallgatja véleményét, igényét. 
 
A fehérnemű, hálóruha cseréje, pótlása szükség szerint, azok elhasználódásának 
figyelembevételével történik úgy, hogy a minimális mennyiség az ellátást igénybe 
vevő részére mindig rendelkezésre álljon. A felső ruházat és a cipő vonatkozásában 
beszerzésre, pótlásra az évszaknak megfelelően, valamint a meglévő ruházat 
elhasználódása szerint kerül sor. 
Az intézmény által biztosított textília és ruházat az Intézmény tulajdonát képezi. Az 
ellátást igénybe vevő a ruhát el nem idegenítheti, a ruhát csak használhatja, viselheti. 
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2. A ruházat és a textília tisztításának és javításának rendje 
 
Az ellátást igénybe vevő saját ruházata, textíliája tisztításáról és javításáról maga is 
gondoskodhat. Abban az esetben, ha az ellátást igénybe vevő nem tud a tisztításról 
és javításról maga gondoskodni, akkor az intézmény átvállalja azt. 
Az intézményi ellátást igénybe vevőkkel közvetlen kapcsolatban lévők, az ellátásban 
közvetlenül közreműködő dolgozók gondoskodnak az elszennyeződött textília 
naponkénti összegyűjtéséről, valamint a tiszta ruházat és textília személyenkénti 
kiosztásáról. Az intézmény feladata, hogy a mosásra, tisztításra és vasalásra átvett 
ruhákon, textíliákon a mosást, tisztítást és vasalást követően a szükséges javítási 
feladatokat elvégezze. 
Az intézmény mosási, tisztítási, vasalási és javítási feladatait saját szervezésben 
végezteti el. A vegyileg tisztítható ruhanemű tisztíttatásáról külső szolgáltató 
igénybevételével gondoskodik. 
A ruhák, textíliák összekeveredése, illetve azok a saját tulajdonoshoz való 
visszaérkezése érdekében az itt tartózkodás idejére névvel és szobaszámmal ellátott 
kis alakú szennyes zsákot kérünk a hozzátartozóktól.  
Mind a saját, mind az intézmény által juttatott ruhákba, textíliákba kérünk jelölést, 
illetve az intézmény dolgozói beírják a ruhákba, textíliákba az ellátott nevét. 
 
 
3. Tisztálkodó szerek, eszközök 
 
A tisztálkodási szerekkel való ellátás célja, hogy az ellátást igénybe vevők számára 
folyamatosan biztosítva legyen a tisztálkodás lehetősége. 
Az ellátást igénybe vevő a saját tisztálkodó szereit használja. Amennyiben az ellátást 
igénybe vevő nem rendelkezik tisztálkodó szerekkel, eszközökkel, úgy az intézmény 
biztosítja az alapvető tisztálkodó szereket, eszközöket. 
A tisztálkodó szerek és eszközök összetételéről, mennyiségéről az intézményvezető 
az ellátást igénybe vevő igényeinek ismeretében dönt. Az ellátást igénybe vevő 
részére az intézmény biztosítja az előzőekben meghatározottakon kívül azokat a 
további személyi és higiéniai anyagokat, eszközöket, melyekkel az ellátást igénybe 
vevő nem rendelkezik. 
 
 

IX. 
 

AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉNEK SZABÁLYAI 
 

1. Az ellátásra jogosult intézményi jogviszonya megszűnik: 
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 
- a jogosult halálával. 
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- a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, 
kivéve, ha a Szt. rendelkezései alapján az elhelyezés időtartamát 
meghosszabbítják, 

- a megállapodás felmondásával. 
 

- a megállapodást az ellátott, illetve törvényes képviselője indoklás nélkül 
bármikor felmondhatja, 30 napos felmondási idő figyelembe vételével. 
 

- a fenntartó vagy az által megbízott személy (intézményvezető) az intézményi 
jogviszonyt, megállapodást írásban felmondhatja, ha: 

o az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy 
további intézményi elhelyezése nem indokolt, 

o az ellátott a házirendet súlyosan megsérti, 
 A házirend súlyos megsértésének minősül, különösen ha a lakó 

az intézményben lévő ellátott, vagy az ott dolgozó, vagy az 
intézmény sérelmére a Büntető Törvénykönyvbe ütköző, 
büntetéssel fenyegetett cselekményt követ el. 

 A lakó túlzott mértékű alkoholt fogyaszt és ennek hatására 
normasértő magatartást tanúsít. 

 az intézmény dolgozóit jogszerű eljárásukban, tevékenységük 
végzésében erőszakkal, fenyegetéssel akadályozza. 

 többszöri (3 alkalom) szóbeli és/vagy írásbeli figyelmeztetés 
ellenére is házirendbe ütköző, szabályellenes magatartást 
tanúsít, mellyel ezek után sem hagy fel. 

o az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető 
személy térítésidíj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. 

 Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető 
személy a térítésidíj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha 
hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-tartozás áll fenn, és az a 
hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj 
összegét meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé 
teszik a térítési díj megfizetését. 

 Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat 
megfizető személy vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan 
mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj 
megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, 
köteles az intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat 
lefolytatását kezdeményezni. Az intézményvezető a 
jövedelemvizsgálatot a jogszabályban meghatározott feltételek 
szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a 
jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg. 
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 Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat 
megfizető személy nem kéri a jövedelemvizsgálat lefolytatását, 
úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé 
teszik a térítési díj megfizetését. 

 Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a 
törvényes képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt 
írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről, annak kezdő 
időpontjáról, valamint a Szt. 102.§ (3) bekezdésében foglaltakról. 

o az ellátott jogosultsága megszűnik. 
 
 
2. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a 
jogosultat, illetve törvényes képviselőjét 

a) a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak 
elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről;  

b) az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről;  
c) az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok 

esetleges előterjesztési és rendezési módjáról. 
 
3. Az intézmény vezetője az ellátást megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen 
tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét.  
Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, a 
bíróságtól kérhető a felmondás jogellenességének megállapítása. Ilyen esetben az 
ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó 
illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. 
 
4. Azt intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely 
ügylet kiterjed: 

1. a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira, 
2. az intézmény tárgyi eszközeiben, szándékosan okozott károkra, vagy 

elszámolási kötelezettséggel átvett eszközök hiányaira, 
3. minden olyan dologra, melyek az intézmény humán jellegével 

összeegyeztethetően az intézményi jogviszony megszüntetéséhez okszerűen 
kapcsolódik, 

4. Nem lehet bevonni az elszámolásba a lakrész újra festéséhez, az intézményi 
jogviszony megszüntetéséhez kapcsolódó jogi és adminisztratív költségeket. 

 
 

X. 
 

ELHUNYTAKKAL, TEMETÉSSEL KAPCSOLATOS TEENDŐK 
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A méltóságteljes, békés halál az élet utolsó lépése, melyben fontos tényező a kísérők 
szakmai felkészültsége és személyisége. 
Az ellátó személyzet az elhunytat felkészíti a végtisztesség megadására és elkészíti a 
letárt. 
 
A hozzátartozóknak lehetőséget biztosítunk a méltó búcsúhoz. 
A közeli hozzátartozót, legkésőbb a haláleset követő napon értesíteni kell, az 
eltemettetés megszervezéséről az örökösök gondoskodnak. Teendőkről írásos 
tájékoztatóval segítjük, a hozzátartozókat. 
Az intézmény vezetője – amennyiben nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre 
köteles személy – az elhunyt köztemettetéséről intézkedik a haláleset szerint illetékes 
települési önkormányzatnál. 
 
A temetéssel és a hagyatékkal kapcsolatos egyéni kéréseket az intézményi 
megállapodás tartalmazza. 
 
Ha az örökös az elhunyt intézményben maradt ingóságaiért a hagyatéki végzés 
jogerőre emelkedést követően nem jelentkezik, az intézményvezető határidő 
megjelölésével felszólítja annak átvételére. Ha az örökös a kitűzött határidő elteltéig 
az ingóságot nem szállítja el, az intézmény azt értékesítheti vagy felhasználhatja. 
 

XI. 
 

AZ EGYÉNI ÉS A KÖZÖSSÉGI VALLÁSGYAKORLATRA VONATKOZÓ 
SZABÁLYOK 

 
 
Az intézményben az ellátást igénybe vevők vallásukat szabadon gyakorolhatják, 
ennek érvényre jutását, feltételeit az intézmény minden eszközzel támogatja, segíti. 
Az intézmény helyiséget biztosít a különféle felekezetek papjainak, lelkészeinek, 
képviselőiknek a lakókkal való találkozásra, illetve megteremti a lehetőséget a 
folyamatos kapcsolattartásra. 
Az ellátást igénybe vevők saját lakószobájukban is, illetve a közösségi helyiségben 
szabadon fogadhatják a felekezetek képviselőit, papjait, lelkészeit. 
 
Intézményünkben a Görögkatolikus Egyház képviselteti megát. 
 
A hitélet gyakorlásának helyszíne az intézményben kialakított kápolna helyiség. 
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XII. 

 
AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATÁT MEGHALADÓ SZOLGÁLTATÁSOK 

KÖRE, 
PROGRAMOK TÉRÍTÉSI DÍJAI 

 
A térítési díjon kívül eseti térítési díj kérhető az intézmény alapfeladatát meghaladó 
szociális szolgáltatásokért, az intézmény által szervezett üdülések, kirándulások, 
egyéb intézményen kívüli programok ellenértékeként. 
Ezen körébe tartozó ellátások: 

- pedikűr, manikűr; 
- büfé; 
- vendégétkezés; 
- vendégszoba; 
- gépkocsi igénybevétel magáncélra; 
- az intézmény által szervezett üdülések, kirándulások, színház, mozi, 

hangverseny, látogatás és egyéb intézményen kívüli rendezvényeken való 
részvétel; 

- alapcsomagot meghaladó tv csatornák, internet szolgáltatás. 
 
A pedikűrös, manikűrös szolgáltatásait külső vállalkozás biztosítja, az igénybevétel 
költsége a vállalkozóval való megállapodás tárgya. 
 
A vendégszoba igénybevételéért a mindenkori napi intézményi térítési díj összegét 
kell megfizetni. 
 
A vendégétkezés térítési díja a mindenkori étkezési norma térítési díj összege. 
 
Az intézmény ellátottainak számára lehetőség van az intézményi gépkocsi 
igénybevételére térítés ellenében, abban az esetben, ha a gépkocsi igénybevételének 
ideje és tartama nem ütközik az intézményi feladatok ellátásával. A térítés mértéke a 
megtett km-re eső norma szerinti fogyasztás és a mindenkori üzemanyagár szorzata, 
plusz km-ént 15 Ft-os fenntartási költség. 
 
Az intézmény által szervezett intézményen kívüli kulturális programok, 
kirándulások, üdülések térítési díja a mindenkori ráfordítás összegének 1 főre jutó 
hányadával azonos a résztvevők számára. 
 
Az alapcsomagot meghaladó tv csatornák, internet szolgáltatás igénye esetén az 
intézményvezető előzetes engedélye után, az ellátott és a szolgáltatást biztosító 
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szerződést köt. A szolgáltatás kiépítésének és használatának valamennyi költsége az 
ellátottat terheli.  
 
 

XIII. 
 

TÉRÍTÉSI DÍJ 
 
Az ellátást igénybe vevő (kötelezett)/törvényes képviselője a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat köteles fizetni. 
A térítési díjat a Szt.-ben meghatározottak szerint az ellátást igénybe vevő jogosult, a 
szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, a jogosultnak az a 
házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe 
fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség 
teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
két és félszeresét a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, a jogosult tartására 
bíróság által kötelezett személy, cselekvőképességet részlegesen korlátozó 
gondnokság alá helyezett személy esetében a jogosult és törvényes képviselője, 
cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett személy esetében a 
törvényes képviselő köteles megfizetni. 
 
Az intézmény fenntartója az intézmény által nyújtott szolgáltatásokért intézményi 
térítési díjat állapít meg. A fenntartó az intézményi térítési díjat évente egy 
alkalommal vizsgálhatja felül. Az intézményi térítési díj ellátási napra vetítve van 
meghatározva. 
 
A fenntartó alapítvány elnöke, vagy az intézményvezető az intézményi ellátás 
nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi 
jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát (jövedelemvizsgálat).  
 A jövedelem, jelentős pénzvagyon és jelentős ingatlanvagyon vizsgálata az 
ellátás iránti kérelem előterjesztésekor benyújtott jövedelem- és vagyonnyilatkozat 
alapján történik.  
 Az ellátást igénybe vevő jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, 
hogy a vagyoni jövedelemi helyzetében bekövetkező változást jeleznie kell az 
intézmény felé az új jövedelemi helyzetének megfelelő személyi térítési díj 
megállapítása érdekében.  
 
A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj 
összegét. Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása 
során megállapításra kerül az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányad. 
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 A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-
át. A személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a 
jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét. 
 
Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, 

1.1. – és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik a személyi térítési díj az 
intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és 
az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelents pénzvagyonból kell 
fedezni. 

1.2. – és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal a személyi térítési díj 
a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak 
az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg. 

 
Ha az ellátást igénybe vevő tartási és öröklési szerződést kötött, a térítési díj 
fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a 
személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű. 
 
Ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a 
mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj 
különbözete egy részének megfizetését. 
 
Ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a 
mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. (Ilyen 
vállalás esetén nem kell elvégezni a jövedelem- és vagyonvizsgálatot). 
 Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy az intézményi 
térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését legfeljebb három év 
időtartamra vállalhatja, amely időtartam meghosszabbítható. 
 
Az ellátást igénybe vevő által fizetendő személyi térítési díj összegét a fenntartó 
alapítvány elnöke konkrét összegben állapítja meg ellátási napra vetítve, és arról az 
ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. 
 
 A személyi térítési díjat havonta a tárgyhónapban előre kell megfizetni, 
legkésőbb tárgyhónap 28. napjáig. 
 
 Ha az ellátott, vagy törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető 
személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy 
elengedését kéri az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül e kérésével 
nem állami fenntartó esetén a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. A 
bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi térítési díjat kell 
megfizetni. 
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A közölt mértékű személyi térítési díj megfizetését követően az ellátást igénybe vevő 
számára maradó költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén 
érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál. 
 
A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két 
alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátott jövedelme 

a) olyan mértékben csökken, hogy a Szt.-ben meghatározott térítési díj fizetési 
kötelezettségének nem tud eleget tenni; 

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó 
mértékben növekedett. 

A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj 
megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új 
térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző 
időszakra. 
 
Az ellátást igénybe vevő két hónapot meg nem haladó távollét idejére a távollét 
minden napjára a napi személyi térítési díj 20%-át fizeti. A távolléti napok éves 
szinten összesítésre kerülnek. Amennyiben az adott évben távoltöltött napok száma 
a két hónapot meghaladja: 

a) egészségügyi intézményben történő kezelés tartamára a távollét minden 
napjára a napi személyi térítési díj 40%-át fizeti, 

b) az a) pont alá nem tartozó esetben a távollét minden napjára a napi személyi 
térítési díj 60%-át kell fizetni. 

 
Az adott hónapban távoltöltött napok miatt, az intézmény részéről keletkező 
visszafizetési kötelezettség, a tárgyhónapot követő hónap során esedékes térítési díj 
befizetésekor kerül elszámolásra, azaz visszafizetésre. 
 
Abban a nem kívánt esetben, ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díjfizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fenntartó az intézményvezető tájékoztatása 
alapján, intézkedik a térítési díj hátralék behajtásáról a 29/1993. (II. 17.) Korm. 
rendelet 31.§. 2-3. bek. alapján.  
 
A havonta fizetendő térítési díjakat a Fenntartó a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően (Szt. 117/B.§ és a 1993. évi III. törvény – „a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásról” szerint) állapítja meg, melyet előre, tárgy hó 31-ig kell 
személyesen az intézmény pénztárába befizetni. Tárgyhó 31.-e utáni befizetés 
hátraléknak minősül. Gondozási díj hátraléka esetén első alkalommal értesítést 
küldünk a hátralék rendezésére. A felszólítást követően 8 nap áll rendelkezésre, a 
hátralék rendezésére, ellenkező esetben közadók módjára történő behajtását vagy 
bírósági keresetet nyújtunk be a hátralék érvényesítésére. 
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A térítési díj összegét a gondozási szerződés tartalmazza, illetve térítési díj változás 
esetén a térítési díj összegéről értesítést küldünk a térítési díj fizetését vállaló részére. 
 
 

XIV. 
 

A LAKÓK ÉRDEKVÉDELME 
 

Az intézményben az ellátottak érdekvédelmét az Érdekképviseleti Fórum, valamint 
az Ellátottjogi Képviselő látja el. 
 
Az Ellátottjogi Képviselő nevét és elérhetőségét az intézmény egyes részlegeiben jól 
látható helyen ki kell függeszteni. 
 
1. Az Érdekképviseleti Fórum 

- 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, 
 

- megtárgyalja az intézményben élők panaszait – ide nem értve a jogviszony 
keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat - 
, és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé, 
 

- tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, 
az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban, 
 

- intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, szervek felé, amennyiben 
az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. 

 
Panasszal fordulhat az ellátott (vagy törvényes képviselője) illetve hozzátartozója az 
intézmény vezetőjéhez, illetve az Érdekképviseleti Fórumhoz, ha: 
 

- személyes jogait, kapcsolattartását sérelem éri, 
 

- az intézmény dolgozói megszegik szakmai-, titoktartási- és vagyonvédelmi 
kötelezettségeiket, 
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- az ellátás körülményeit érintő kifogása van. 
 

Az Érdekképviseleti Fórum panasz esetén intézkedést kezdeményez az 
intézményvezető felé, aki 15 napon belül írásban értesíti a panasztevőt a panasz 
kivizsgálásának eredményéről, a szükséges intézkedések megtételével felhívja a 
figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges más módjára is. 
 
2. Az Ellátottjogi Képviselő 
 
Az Ellátottjogi Képviselő feladatai: 
 

- megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az 
ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény 
kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőket érintő jogokról, 

- segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos 
kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az 
intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában, 

- segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza 
megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény 
vezetőjénél és a fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó 
kérelmek, beadványok megfogalmazásában, 

- a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével 
eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, 
fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során -írásbeli 
meghatalmazás alapján – képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes 
képviselőjét, 

- az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a 
szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá 
ezen jogok érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során, 

- intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat 
megszüntetésére, 

- észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan 
az intézmény vezetőjénél, 

- amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását 
észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti az illetékes hatóságok felé, 

 
Az ellátottjogi képviselő e célra létrehozott szervezet keretében működik, az 
intézmény fenntartójától függetlenül. 
 
Az ellátottjogi képviselő jogosult: 

- a szociális szolgáltató vagy intézmény működési területére belépni, 




