
Kaskantyú Község Önkormányzata 

 
 

 

Házi segítségnyújtás 

Szakmai programja 
   

 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 5/A. § (1) bekezdése alapján 

 

 

Személyes gondoskodást  

nyújtó szociális ellátás: HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 

Az ellátás formája: Alapellátás körébe tartozó szolgáltatás 

 

Fenntartó szerv megnevezése: Kaskantyú Község Önkormányzata 

 

Fenntartó szerv székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 29. 

 

Szolgáltatás székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 29. 

 

Gondozói körzet száma: 1 gondozói körzet 

 

Gondozói körzet határai: Kaskantyú község közigazgatási területe 

 

Foglalkoztatott gondozók száma: 2 fő gondozó  

 

 

1. A szolgáltatás célja: 

 

A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a településen élő rászorulók önálló életvitelük 

fenntartását lakóhelyükön, saját lakásukban segítse és szükségleteiknek megfelelően, egyenlő 

eséllyel hozzáférhető szolgáltatást nyújtson. Az életvitel minden területére kiterjedő teljes 

körű gondoskodást kell, hogy jelentsen. A prevenció mellett a rehabilitációnak fokozottan kell 

érvényesülnie, vagyis a lehetőségek határain belül törekedni kell a biológiai, pszichés és 

szociális egyensúly megőrzésére. A gondozást mindig az adott helyhez és a pillanatnyi 

egészségi állapothoz kell igazítani. Fontos a gondozás folyamatossága, olyan légkör 

kialakítása, amelyen a gondozott érzi, hogy minden érte történik. 

 

1.1. A megvalósítani kívánt program bemutatása   

 

Kaskantyú község Bács-Kiskun megye Kiskőrösi járásában található. 2019. január 1. napján a 

lakosság száma 995 fő. Sok az idős, egyedül élő személy. Ezeknek a személyek koruk és 

Cím:  KASKANTYÚ 

 Hunyadi u. 29.  

 6211 

Tel: 78- 546200 

Email:  kaskantyuph@t-online.hu 



2 

 

egészségi állapotuk miatt nehézséget okoz a napi bevásárlás, gyógyszerek felíratása, kiváltása, 

kiadagolása, hivatalos ügyek intézése, a lakókörnyezetük tisztán tartása, a személyes higiénia 

megteremtése. Ebben kíván segítséget nyújtani az önkormányzat a házi segítségnyújtás 

biztosításával.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.2. Létrejövő kapacitások 

 

Az önkormányzat a házi segítségnyújtást 2 fő 8 órás közalkalmazotti jogviszonyban álló 

önkormányzati gondozóval látja el. A gondozói tevékenység ellátására foglalkoztatott 

személyek a jogszabályban előírt szakképesítéssel rendelkeznek. 

A jogszabályi előírás alapján 1 fő szociális gondozó legfeljebb 7 fő személyi gondozását 

láthatja el, ez havi 147 órát jelent. 

A településen a 70 év feletti lakosság létszáma 157 fő, ez az összes népesség 16 %-a. Nagy 

részük egyedül él, az önálló életvitel fenntartásában nagy segítséget jelent a házi 

segítségnyújtás. Átlagosan 19 személy kéri a házi segítségnyújtást. 

 

1.3. A nyújtott szolgáltatás elemek 

 

A házi segítségnyújtással az önkormányzat segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe 

vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, 

lakókörnyezetében biztosítsa. 

 

A házi segítségnyújtás során a gondozó segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő 

fizikai, mentális szociális szükséglete 

− saját környezetében, 

− életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, 

− meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével 

biztosított legyen. 

 

1.4. A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenységek 

 

Az önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást 

nyújt, annak függvényében, hogy az elvégzett gondozási szükséglet vizsgálat szerint a 

szociális segítés vagy a személyi gondozás indokolt. 

 

 

A szociális segítés keretébe tartozó gondozási tevékenységek: 

 

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:  

a) takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, 

konyhában és illemhelyiségben)  

b) mosás  

c) vasalás  

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:  

a) bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása  

b) segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében  

c) mosogatás  

d) ruhajavítás  

e) közkútról, fúrtkútról vízhordás  
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f) tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység 

egyéb szakmai kompetenciát igényel)  

g) télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt  

h) kísérés  

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában. Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 

 

A személyi gondozás keretébe tartozó gondozási tevékenységek: 

 

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:  

a) információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás  

b) családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése  

c) az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való 

közreműködés  

d) ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében  

Gondozási és ápolási feladatok körében:  

a) mosdatás  

b) fürdetés  

c) öltöztetés  

d) ágyazás, ágyneműcsere  

e) inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése  

f) haj, arcszőrzet ápolás  

g) száj, fog és protézis ápolása  

h) körömápolás, bőrápolás  

i) folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)  

j) mozgatás ágyban  

k) decubitus megelőzés  

l) felületi sebkezelés  

m) sztómazsák cseréje  

n) gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása  

o) vérnyomás és vércukor mérése  

p) hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül  

q) kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés  

r) kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában 

való segítségnyújtás  

s) a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez 

való kompetencia határáig)  

 

1.5. Más intézményekkel történő együttműködés módja 

 

A házi gondozás szakmai irányítását a jegyző végzi. 

A gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és 

szakellátást nyújtó intézményekkel (háziorvos, fogorvos, Rendelőintézet Kiskőrös). 

A gondozó együttműködik az önkormányzati hivatallal, a család és gyermekjóléti szolgálat 

családsegítőjével.  

 

2. Az ellátandó célcsoport megnevezése 
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Az önmaguk ellátására saját erőből nem képes személyek, valamint azok a gyermekek, akik 

részére nappali vagy bentlakásos intézményben történő állandó vagy időszakos ellátás nem 

biztosítható és a szülők a gyermek napközbeni ellátását folyamatosan nem tudják megoldani. 

 

Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni 

a) azokról az idős személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem 

képesek és róluk nem gondoskodnak, 

b) azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint 

szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos 

feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására 

képesek, 

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

igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak, 

d) azokról a személyekről, akik rehabilitációt követően saját lakókörnyezetükbe történő 

visszailleszkedése céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. 

 

3. Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük rendjéről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. § l) pontja 

szerinti szolgáltatási elemek közül az alábbit biztosítja: 

 

A házi segítségnyújtás során az alábbi szolgáltatáselemeket kell biztosítani: 

− személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás, 

− szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás. 

 

A szolgáltatási elemek az alábbiakat jelentik: 

− Gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés 

mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre 

képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, 

fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, 

illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését, 

− Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése 

mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi 

ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló 

lehetőségek és eszközök biztosítása. 

 

Az önkormányzat a szolgáltatást igénybe vevő személy részére a házi segítségnyújtás 

keretében biztosítja a saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében 

szükséges ellátást. Biztosítja a közreműködést az ellátott lakókörnyezete higiénés 

körülményeinek megtartásában, a háztartási tevékenységben, a segítő kapcsolat kialakítását, 

az alapvető gondozási, ápolási feladatokat a gondozó kompetenciáján belül, és biztosítja a 

vészhelyzet megelőzését, vagy elhárítását. 

 

A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát a gondozás irányítója a gondozási 

szükséglet vizsgálata alapján határozza meg. 

Az ellátás módja a feladatellátás tartalmától függ. 

 

Fizikai támogatás, fizikai ellátás: 

 

Célja: létfontosságú személyi szükségletek kielégítése. 
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A rászorulók saját otthonukban megnyugtató módon egyedül csak akkor maradhatnak, ha 

biztosítjuk számukra a megfelelő életfeltételeket, illetve a szükséges felügyeletet. A fizikai 

támogatás körébe tartozik az etetés, itatás, étel házhoz szállítása, takarítás, ágyazás, fűtés, 

tüzelő behordása kályhához, hó eltakarítása, mozgatás ágyban, helyváltoztatás segítése 

lakáson belül és kívül, kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való 

közreműködés, használat betanítása, karbantartásban való segítségnyújtás. 

 

Mentális gondozás: 

 

Célja: segítség nyújtása a környezettel való kapcsolattartásban, az izoláció veszélyének 

elkerülése, a személyiségnek a gondozása, illetve az esetleges lelki szükségtelek kielégítése, 

pszichés állapot javítása. 

A mentális gondozás körébe tartozik az információnyújtás, tanácsadás, beszélgetés, családdal, 

ismerősökkel való kapcsolattartás segítése, az egészség megőrzésére irányuló aktív 

szabadidős tevékenységben való közreműködés, ügyintézés az ellátott érdekeinek 

védelmében. 

 

Egészségügyi ellátás 

 

Célja: a kialakult állapot javítása, szinten tartása. 

Feladata: Betegség esetén az orvos értesítése, gyógyszer kiváltása, orvos utasítása alapján 

gyógyszeradagolás, a gyógyszer szedésének ellenőrzése. Fekvőbeteg esetén ápolási, 

gondozási feladatok ellátása. Az ellátott látásának, hallásának egyéb érzékszervi állapotának 

figyelemmel kísérése, romlás esetén szakorvosi vizsgálatok megszervezése. Vérnyomás, 

vércukor mérése. Felfekvés, sebellátás. Az ellátottnak az egészséges életmód felé irányítása. 

 

Szociális, személyi higiéniai ellátás 

 

Feladata: 

− mosdatás, fürdetés, öltöztetés 

− haj, arcszőrzet ápolása 

− száj, fog, protézis ápolása 

− körömápolás, bőrápolás. 

 

Foglalkoztatás 

 

Célja: Testi, lelki egészség érdekében a gondozott állapotának megfelelő elfoglaltság 

biztosítása. Gondoskodni kell az ellátott állapotától függően fizikai és érdeklődésének 

megfelelő szellemi tevékenységéről is, mely magában foglalja az ellátottakkal való 

beszélgetést a világ aktuális híreiről, újságok felolvasása. 

 

A házi segítségnyújtás hétfőtől – péntekig munkanapokon vehető igénybe. 

 

4. Az ellátás igénybevételének módja 

 

A kérelmet írásban kell az erre rendszeresített nyomtatványon előterjeszteni a Tabdi Közös 

Önkormányzat Hivatal Kaskantyúi Kirendeltségén, 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 29. 

A kérelem benyújtását követően – az ellátás igénybevételét megelőzően – a házi 

segítségnyújtást igénylő személy gondozási szükségletének vizsgálatát a jogszabályban 

meghatározottak szerint el kell végezni. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell 
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állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás 

indokolt. 

A kérelemről átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A jogosultság megállapítása után a 

szakmai program melléklete szerinti megállapodást köt az igénybevevővel. 

Jogorvoslati szerv: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6211 Kaskantyú, 

Hunyadi utca 29. 

 

Az ellátás nyújtásáról külön jogszabály szerinti nyilvántartást kell vezetni. 

A gondozó napi gondozási tevékenységéről külön jogszabályban meghatározottak szerint 

gondozási naplót vezet, valamint az elektronikus nyilvántartásban rögzítésre kerül az ellátás. 

 

5. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 

 

Az önkormányzat honlapján kerül közzétételre: 

- a Képviselő-testület által jóváhagyott szakmai program, 

- az önkormányzat szociális ellátásokról (a kérelem benyújtásáról, az intézményi térítési 

díjról, a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének feltételeiről) szóló 

rendelete, 

- az ellátás igénybevételéhez kapcsolódó eljárás (ügymenet-leírás) 

 

A Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélterében kerül közzétételre: 

- a kérelem benyújtásával kapcsolatos tájékoztató, 

- kérelem-nyomtatvány 

- ellátott-jogi képviselő neve, elérhetősége 

 

Az ellátottat írásban kell tájékoztatni: 

- amennyiben a szolgáltatás lényeges körülményeiben változás történik, az ezt 

megelőző 15 napig, 

- az intézményi, illetve személyi térítési díj változásáról. 

 

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

kapcsolatos szabályok 

 

Az ellátottakat az ellátás (a kérelem elbírálása, a szolgáltatás nyújtása, a rendszeres 

tájékoztatás, a személyes és az ellátással kapcsolatos adatainak kezelése, stb.) során megilletik 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben rögzített 

jogok, melyek érvényesítése érdekében: 

 

- az ellátás feltételeiről a kérelmezőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatni kell, 

- a személyes adatok védelme, valamint az igénybevevő magánéletével kapcsolatos 

titokvédelem biztosítására az ilyen adatokat tartalmazó nyilvántartásokat elzártan kell 

őrizni, s abból csak külön törvényben felhatalmazott szerveknek lehet adatot 

szolgáltatni. Az adatszolgáltatásról nyilvántartást kell vezetni. 

 

Az igénybevevő a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit, javaslatát, kérését, kifogását, 

panaszát, stb. a polgármesternek, (vagy a jegyzőnek, szociális ügyintézőnek) nyújthatja be, 

amennyiben ez szóban történik, erről jegyzőkönyvet kell készíteni. A beadványról a 

Képviselő-testületet a polgármester a legközelebbi ülésén tájékoztatja. 

 

Az igénybevevő írásban közvetlenül a Képviselő-testülethez is fordulhat. 
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A benyújtott javaslatra, észrevételre, panaszra, stb. az érintett részére az ülést követő 15 napon 

belül írásban kell érdemi választ adni. 

 

A szolgáltatást igénybevevő részére jogai gyakorlásában az ellátottjogi képviselő nyújt 

segítséget. Az ellátottjogi képviselő működése során tekintettel van a személyes adatok 

kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire. 

 

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.  

- A korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja. 

 

Az ellátottjogi képviselő személye és elérhetősége a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Kaskantyúi Kirendeltségén – 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 29. – kerül kifüggesztésre. 

 

A szociális szolgáltatást végző személy a munkaköre ellátása során közfeladatot ellátó 

személynek minősül, s megilletik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvényben rögzített jogok. A gondozó számára biztosítani kell, hogy a 

munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapja, tiszteletben tartsák emberi méltóságát 

és személyiségi jogait, munkáját elismerjék és megfelelő munkavégzési körülményeket 

biztosítson a munkáltató számára. 

 

A gondozó helyettesítéséről a polgármester gondoskodik. 

 

 

 

 



8 

 

A szakmai program melléklete: 

1. számú melléklet: Megállapodás minta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

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

2. számú melléklet: SzMSz 

3. számú melléklet: Ellátottjogi képviselő  

 

Kaskantyú, 2019. október 10. 

 

 

  Újházi Zsolt  

 polgármester 

 

 

 

A szakmai programot Kaskantyú Község Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 4. §. (1) 

bekezdés g) és ma) pontja, valamint a 92/B. §. (1) bekezdés c) pontja alapján a 40/2019. (X. 

10.) sz. határozatával jóváhagyta. Ezzel egyidejűleg az 33/2017. (V. 29.) sz. határozattal 

jóváhagyott szakmai program hatályát veszti. 

 

Kihirdetve: 2019. október 10. 

 

 

 Filus Jánosné 

 jegyző 



1. számú melléklet 

 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

   6211 Tabdi, Hunyadi utca 29. 

___________________________________________________________________________ 

 

Ügyiratszám: ________/_______ 

 

 

Megállapodás 

Házi segítségnyújtás biztosítására 

 

amely létrejött egyrészről Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

képviseletében Újházi Zsolt polgármester, másrészről 

 

az ellátást igénybe vevő: 

 

Név: …..............................................................................................................  

Anyja neve: ….................................................................................................. 

Születési hely, idő: …........................................................................................ 

Lakcím: …......................................................................................................... 

Telefonszám: …................................................................................................. 

TAJ szám: …..................................................................................................... 

között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Általános szabályok 

 

1.1 A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy részére saját 

környezetében biztosítja az önkormányzat az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges 

ellátást. 

 

1.2.  A házi segítségnyújtást a szakértő által megállapított a gondozási szükséglet 

vizsgálatáról készült értékelő adatlap szerint kell nyújtani. A szolgáltatást igénybe vevő 

személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról készült értékelő adatlap szerinti, az igénybevevő 

önellátási képességének megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást vehet igénybe, mely 

ellátást hetente - a hét egy vagy több munkanapjára - összevontan is igénybe veheti. 

 

Ha a gondozási szükséglet - az annak vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott 

értékelő adatlap (a továbbiakban: értékelő adatlap) szerint - III. fokozatú, a szolgáltatást 

igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a 

bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben a 

szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult. 

 

Amennyiben a házi segítségnyújtás során a szociális segítés biztosítása esetén személyi 

gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten 

el kell végezni. 
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 Az Önkormányzat a vonatkozó jogszabályok és jelen megállapodásban szabályozott módon 

házi segítségnyújtás keretében szociális segítést, vagy személyi gondozást biztosít 

 

1.3. Az Önkormányzat a szociális segítést, illetve a személyi gondozást1 

___________________________ napjától kezdődően: 

 

határozott időtartamra: ….............................................................. jogosultság fennállásáig,  

illetőleg határozatlan ideig terjedő időtartamra biztosítja. A szolgáltató által ténylegesen 

vállalt gondozási óra és annak gyakorisága: …...................................... 

 

2.Tájékoztatási kötelezettség 

 

 

2.1. A felek tájékoztatási kötelezettsége 

A szociális ellátás igénybe vételekor a szolgáltató tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt: 

− a biztosított ellátás tartalmáról, feltételeiről, 

− a vezetett nyilvántartásokról, 

− a panaszjog gyakorlásának módjáról, a panasz kivizsgálásának határideje 15 nap 

− a szociális ellátásra való jogosultság megszűnésének eseteiről, 

− a szociális ellátásra való jogosultság keletkezéséhez szükséges iratok és más, 

jogszabályban meghatározott feltételekről. 

2.2. A jogosult vagy törvényes képviselője a szociális ellátás igénybe vételekor nyilatkozik, 

hogy: 

− a tájékoztatásban foglaltakat tudomásul vette és azt tiszteletben tartja, 

− a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben beállott változásokról, a jövedelmi 

viszonyaiban bekövetkezett változásokat és minden olyan egyéb körülményt, amely a 

házi segítségnyújtás igénybevételére vonatkozó jogviszony létesítését, fenntartását, 

illetve megszüntetését befolyásolja, bejelenti a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Kaskantyúi Kirendeltségébe – 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 29. –  15 napon belül 

− vállalja, hogy adatokat szolgáltat a szolgáltató által vezetett nyilvántartásokhoz. 

 

3. Szolgáltatások  

 

3.1 A szakértő által megállapított gondozási szükségletnek megfelelően a szolgáltató 

szociális segítés keretében biztosítja: 

− a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést 

− a háztartási tevékenységben való közreműködést 

− a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyezet 

elhárításában történő segítségnyújtást 

− szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését 

személyi gondozás során biztosítja:  

− az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását 

− a gondozási és ápolási feladatok elvégzését 

− szociális segítés keretébe tartozó gondozási tevékenység végzése 

 

3.2. Az ellátás biztosításának ideje: 

 
1 A megfelelőt kérjük aláhúzni 
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Az ellátás a hét öt munkanapján reggel 08:00 órától – délután 16:00 óráig ( hétfőtől – 

péntekig) biztosított. 

4. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj 

 

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.  

 

5. A megállapodás módosítása, megszűnése 

 

A megállapodás módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A módosítás közös 

megegyezéssel történik.  

A megállapodás megszűnik, ha a jogosult a szolgáltatást már nem kívánja igénybe venni és 

ezt legkésőbb az utolsó szolgáltatás igénybevételi napon írásban bejelentette. A bejelentést a 

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi Kirendeltségéhez 6211 Kaskantyú, Hunyadi 

utca 29. szám. kell benyújtani. 

A szolgáltatást igénybevevő / törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a jelen 

megállapodással igénybevett szolgáltatás külön intézkedés nélkül megszűnik: 

− a szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 

− jelen megállapodásban meghatározott időtartam lejártával, 

− szolgáltatást igénybevevő halálával. 

A szolgáltatást igénybevevő / törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a 

szolgáltatást megszűnteti: 

− a szolgáltatást igénybevevő, ill. törvényes képviselőjének a jogviszony 

megszüntetésére vonatkozó bejelentése alapján, 

− ha a Szolgáltatást igénybevevő a szolgáltatóval való együttműködést megtagadja, 

lehetetlenné teszi, visszautasítja. 

 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a szociális ellátásokra vonatkozó 

mindenkori jogszabályok, továbbá a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

 

 

 

Kaskantyú, _______ év ____________hó _________ nap 

 

 

 

   

 ___________________________ _______________________ 

 ellátást igénybe vevő szolgáltató 

 vagy törvényes képviselője 

 



2. számú melléklet 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata által működtetett 

házi segítségnyújtás alapszolgáltatás 

Szervezet és Működési Szabályzata 

 

A szolgáltatás megnevezése: Kaskantyú Község Önkormányzata – Házi  

 segítségnyújtás 

Fenntartója: Kaskantyú Község Önkormányzata 

Székhelye:  6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 29. 

Működési területe: Kaskantyú község közigazgatási területe 

Jogállása: Önkormányzati kormányzati funkción működtetett házi 

gondozói szolgáltatás 

1. A szolgáltatás tartalma 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata 2017. szeptember 1. napjától a településen élő gondozásra 

szoruló állampolgárok ellátása érdekében biztosítja a házi segítségnyújtást. A jogosultság 

feltételeit a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet 

határozza meg, a jogosultság fennállását a polgármester állapítja meg. 

 

A szociális segítés szolgáltatás tartalma: 

a) takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, 

konyhában és illemhelyiségben)  

b) mosás  

c) vasalás  

d) bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása  

e) segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében  

f) mosogatás  

g) ruhajavítás  

h) közkútról, fúrtkútról vízhordás  

i) tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység 

egyéb szakmai kompetenciát igényel)  

j) télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt  

k) kísérés  

l) segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult 

veszélyhelyzet elhárításában 

m) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése  

 

A személyi gondozás szolgáltatás tartalma: 

a) információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás  

b) családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése  

c) az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való 

közreműködés  

d) ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében  

e) mosdatás  

f) fürdetés  

g) öltöztetés  
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h) ágyazás, ágyneműcsere  

i) inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése  

j) haj, arcszőrzet ápolás  

k) száj, fog és protézis ápolása  

l) körömápolás, bőrápolás  

m) folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)  

n) mozgatás ágyban  

o) decubitus megelőzés  

p) felületi sebkezelés  

q) sztómazsák cseréje  

r) gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása  

s) vérnyomás és vércukor mérése  

t) hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül  

u) kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés  

v) kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában 

való segítségnyújtás  

w) a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez 

való kompetencia határáig)  

x) a szociális segítés keretébe tartozó gondozási tevékenységek végzése. 

 

2. Szervezeti ábra 

 
Kaskantyú Község Önkormányzata 

alapfeladat ellátására kötelezett, szükséges eszközök, ellátásban résztvevő szolgáltató 

fenntartása 

 

 

 

 
Kaskantyú község polgármestere 

jogosultságok elbírálása, egyéb munkáltatói jog gyakorlása a  gondozók tekintetében 

 

 

  

 
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Kaskantyúi Kirendeltsége 

jogosultság elbírálásának előkészítése, adminisztráció, nyilvántartások vezetése 

 

 

 

 
Gondozó 

gondozás, nyilvántartások vezetése, kapcsolattartás a jogosultak és Önkormányzat, 

jogosultak és a Hivatal között 

 

 

 

 
Jogosult igénybevevők köre a település lakói közül 
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3. Szervezeti felépítés, a szervezeti egységek együttműködésének rendje 

 

A jogosultság megállapításának előkészítését, a vonatkozó jogszabályokban előírt 

nyilvántartások vezetését, az adminisztrációs feladatokat Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Kaskantyúi Kirendeltsége végzi a jegyző irányításával. A Hivatal feladata továbbá a 

szolgáltatás igénybevételének módjáról való tájékoztatás hirdetmény, a települési honlap 

útján. A jegyző kérésre felvilágosítást nyújt a szolgáltatás részleteiről. 

 

4. Munkáltatói jogok gyakorlása 

 

A gondozó esetében a kinevezés és a felmentés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe 

tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a polgármester gyakorolja. 

 

5. A gondozó helyettesítésének módja 

 

Indokolt esetben helyettesítése megfelelő képesítéssel rendelkező személlyel kötött megbízás, 

vagy szociális szolgáltatóval kötött megállapodás révén lehetséges. 

 

6. A gondozók munkaideje 

 

Az önkormányzat két 8 órás gondozó foglalkoztatásával látja el a házi segítségnyújtás 

alapfeladatát.  

 

 

Kaskantyú, 2019. október 10. 

 

 

 Újházi Zsolt  

 polgármester 



3. számú melléklet 

 

ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ 

 

 

 

 

Neve: Ladányi Mónika 

Telefon: 20/4899605 

E-mail: monika.ladanyi@ijb.emmi.gov.hu 

 

 

mailto:monika.ladanyi@ijb.emmi.gov.hu

