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1. Alapadatok 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 19/A. §. (3), 

(4) bekezdése határozza meg a különböző alapszolgáltatások egy intézményen belüli 

megszervezését. 

A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: BSZAK) szakmai 

egységei: 

  Étkeztetés szakmai egysége

  Házi segítségnyújtás szakmai egysége

o Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 Fogyatékos személyek nappali ellátásának szakmai egysége

  Idősek/demensek nappali ellátásának szakmai egysége

  Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egysége

  Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai egysége
 

A BSZAK működési alapadatai: 

Intézmény neve: Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

Székhelye: 8230 Balatonfüred, Kéki u.6. 

Adószám: 16880650–2–19 

Elérhetősége: Tel: 87/580-612 

Fax: 87/580-613 

e-mail: csskbfured@vipmail.hu 
 

Fenntartó: Balatonfüredi Többcélú Társulás 

Székhelye: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. 

Engedélyező: Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Engedélyszám: VEC/001/00101-8/2016. 

Bejegyzés hatálya: határozatlan idejű 

 
Intézmény által biztosított szolgáltatások: szociális étkeztetés – egyéb főzőhely, házi 

segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fogyatékosok nappali ellátása, 

időskorúak/demensek nappali ellátása, család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében: 

család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ 

 
Működési terület: 

o étkeztetés vonatkozásában Balatonfüred város közigazgatási területe 

o házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali 

ellátások vonatkozásában a Balatonfüredi Többcélú Társulás településeinek 

közigazgatási területe 

o család- és gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában a Balatonfüredi 

Többcélú Társulás településeinek közigazgatási területe 

mailto:csskbfured@vipmail.hu
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Gazdálkodás jogköre: előirányzatai felett nem rendelkező, szakmailag önállóan működő 

költségvetési szerv. 

 

2. A Balatonfüredi járás jellemzői 
 

 

 

 
 

A Veszprém megye déli területén elhelyezkedő Balatonfüredi járáshoz 22 település – 

egy város (Balatonfüred) és 21 község tartozik. Területe 357,75 km2, népessége a 

2011. évi népszámlálási adatok alapján 23849 fő volt, ami adott évben az ország 

népességének 0,2 %-át tette ki, népsűrűsége pedig 67 fő/ km2 volt. (2013. 01. 01-jén 

a népesség száma 24250 fő, a népsűrűség 68 fő/ km2 volt.) 

A járásszékhely Balatonfüred, a Balaton északi partjának „fővárosa”, a Balaton-part 

legrégebbi üdülőhelye. Ismertségét fentiek mellett elsősorban szénsavas forrásainak és 

mediterrán jellegű éghajlatának köszönheti. Területe 46,45 km2. A városon halad át a 

71-es számú főútvonal, valamint a Budapestről Tapolcára vezető egyvágányú 

vasútvonal is. A város lélekszáma 2011-ben 12979 fő, 2015-ben 13224 fő volt. Az 

aktuális adatok alapján 2017-ben 13138 fő. 

A járás települései sajátos földrajzi-területi elhelyezkedésüknek köszönhetően az 

idegenforgalom és az e tájakon évszázados hagyományokkal rendelkező szőlészet- 

borászat területén országos és nemzetközi szinten is elismertségre tettek szert. 

 
3. A szolgáltatások célja 

A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ a működési területén jelentkező 

szociális ellátások iránti igények, szükségletek mentén biztosítja azokat az ellátási 

formákat, amelyeket a működési engedélye tartalmaz. Az ellátást igénylők számára 

saját lakókörnyezetükben, azok közelében nyújt segítséget a napi életvitel 

fenntartásához. 

A cél az idősek, demensek, fogyatékkal élők, krónikus betegségben szenvedők, 

gyermekes családok szükségleteihez, életkörülményeihez igazodó szakmai 

segítségnyújtás, annak érdekében, hogy a szolgáltatást igénylő személyek az 

életvitelük szinten tartásához, javításához megfelelő szakmai támogatást kaphassanak. 

Az ellátásban részesülők fizikai-, egészségi és mentális állapotuk szinten tartásához, 

biztonságérzetük megőrzéséhez kapnak segítséget intézményünk szakmai egységeitől. 
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Az intézmény fenntartója a Balatonfüredi Többcélú Társulás, amelyhez 22 település tar- 

tozik. A szolgáltatások többsége a településeken élő lakosok számára elérhető, így biz- 

tosítva a helyben, otthon, lakókörnyezetben nyújtott ellátást. 

A térségre jellemző a csökkenő lakosságszám, amely azt mutatja, hogy az idősödő la- 

kosság számára egyre kevesebb lehetőség marad a fiatalabb generáció által nyújtott 

támogatásra, és egyre nagyobb szükség mutatkozik az intézmény által biztosított szol- 

gáltatások igénybevételére. 

 

 
 

 
Település neve 

Lakosok száma 2011. évi 

népszámlálás /KSH adat/ 

2017. január 1. 

/KSH adat/ 

Alsóörs 1655 fő 1822 fő 

Aszófő 437 fő 403 fő 

Balatonakali 699 fő 639 fő 

Balatoncsicsó 231 fő 216 fő 

Balatonfüred 13764 fő 13138 fő 

Balatonszepezd 438 fő 374 fő 

Balatonszőlős 633 fő 652 fő 

Balatonudvari 378 fő 293 fő 

Csopak 2057 fő 1752 fő 

Dörgicse 317 fő 246 fő 

Lovas 452 fő 449 fő 

Monoszló 135 fő 98 fő 

Óbudavár 60 fő 46 fő 

Örvényes 172 fő 123 fő 

Paloznak 506 fő 438 fő 

Pécsely 581 fő 555 fő 

Szentantalfa 454 fő 451 fő 

Szentjakabfa 114 fő 113 fő 

Tagyon 99 fő 86 fő 

Tihany 1374 fő 1346 fő 

Vászoly 258 fő 254 fő 

Zánka 957 fő 796 fő 

ÖSSZESEN 25771 24290 
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A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ az 1993. évi III. törvény a szociális 
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mailto:csskbfured@vipmail.hu
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személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működési feltételeiről szóló törvény alapján végzi alapszolgáltatási tevékenységét 

illetékességi és működési területen. 

 
A szolgáltatás szakmai tartalma, módja 

A térség demográfiai összetételére kedvezőtlenül hat, hogy a fiatalok aránya 

alacsonyabb, mint az idős népesség aránya. Az idős népesség növekvő aránya az 

idősellátás, a szociális ellátás területén jelentős feladatok elé állítja az érintett 

települések önkormányzatait. 

Az alapszolgáltatások körébe tartozó étkeztetés, házi segítségnyújtás és 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az idős, beteg, egyedül élő személyek számára 

nyújt elsősorban saját otthonukban segítséget ahhoz, hogy minél hosszabb ideig saját 

lakókörnyezetükbe maradhassanak a szolgáltatásokat igénybevevők az önálló életvitel 

fenntartása mellett. 

A szociális szolgáltatások működésének fejlesztése a térségben a helyben élő lakosság 

biztonságát növeli. Az alapszolgáltatások fejlesztése, a minőségi szolgáltatások 

lakosság közeli elérhetőségét teszik lehetővé. 

Feladata: 

 Szociális étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt biztosítunk mindazok 

számára, akik ezt igénylik, különösen:

 koruk, 

 egészségi állapotuk, 

 fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

 szenvedélybetegségük, vagy 

 hajléktalanságuk miatt. 

 A házi segítségnyújtás keretében az ellátási területen az alapvető gondozási, 

ápolási feladatok elvégzése, az önálló életvitel fenntartásának elősegítése, az 

ellátott és a lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való 

közreműködés, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése, illetve azok 

elhárításában való segítségnyújtás tartozik a feladatkörbe.

A házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz tartozik a személyi gondozás, amelynek 

keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás szolgáltatási elemeket, míg a 

szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás szolgáltatási elemet 

biztosítunk az ellátottak számára. 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatási eleme a felügyelet 

(távfelügyelet) és gondozás. A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára 

képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére 

az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából 

nyújtunk ellátást a Társulás településein.

A szolgáltatási forma, hozzásegíti az ellátottakat az intézményi ellátásba kerülés 

megelőzéséhez, korábbi életük biztonságos folytatásához. 

Ennek keretében biztosítjuk: 

- a potenciális ügyfelek lehető legszélesebb körének bevonását az ellátás 

megismertetésébe, használatába, illetve az ellátás elérhetőségének folyamatos 

köztudatban tartását; 
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- az ellátottak állapotának és életkörülményeinek pontos feltérképezését; 

- az ellátottakkal való folyamatos kapcsolattartást; 

- segélyhívás esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan 

megjelenését; 

- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges 

intézkedések azonnali megkezdését; 

- szükség esetén további egészségügyi, vagy szociális ellátáshoz jutás 

kezdeményezését. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgálat szorosan együttműködik ellátási 

területe egészségügyi és szociális intézményeivel. 

A szolgáltatás az ellátott kérelmével veszi kezdetét. Következő lépés a jelző 

berendezés kihelyezése az ellátott otthonába, a kezelés megtanítása és a 

lakáskulcsok átvétele a gondozónő részéről. 

Az ellátás megkezdésekor próbariasztást végzünk. 

Riasztás esetén a szolgálat diszpécserközpontjában –hangjelzéssel együtt- a 

számítógépen megjelenik a segélyhívás ténye. A szolgálatot teljesítő ügyeletes 

telefonon megkísérli elérni a segítséget kérő ellátottat, és értesíti a készenlétben 

lévő gondozónőt. 

Amennyiben a segítségnyújtás elégséges telefonbeszélgetésen keresztül (például 

az időben átmenetileg orientálatlan ellátott tájékoztatása és megnyugtatása 

révén), a diszpécser elkészíti a segítségnyújtás jegyzőkönyvét, és lezárja az 

aktuális gondozást. 

Ha a segítséget kért ügyféllel folytatott beszélgetés eredményeként, vagy a 

telefonhívás kivitelezhetetlensége miatt a személyes segítségnyújtás mellett 

dönt, telefonon értesíti az ügyeleti gépkocsi vezetőjét, gondozónőt, akik azonnal 

a helyszínre indulnak. Szükség esetén a gondozónő hívja a hozzátartozót, az 

ügyeletes orvost, a mentőszolgálatot, a tűzoltóságot, vagy a rendőrséget, és 

kapcsolatba lép a központtal. A segítségnyújtás befejeztével elkészíti a 

segítségnyújtás jegyzőkönyvét, és lezárja a gondozást. 

 Személyi feltételek 

Szociális étkeztetés 1 fő szociális segítő 

0,5 fő konyhai kisegítő 

Házi segítségnyújtás, 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 7 fő szociális gondozó 

Társadalmi gondozók száma a kihelyezett jelzőkészülékek arányában a törvényi 

előírásoknak megfelelően váltózó. 

A dolgozók heti munkaideje 40 óra. 

A munkaidő keretén felül a munkáltató utasítására készenlétet látnak el. 

 Tárgyi feltételek 

Az étkeztetés tárgyi feltételei megfelelőek a szolgáltatás folyamatos biztosításához. 

Az intézmény 2 db gépjárművel: Ford Transit és Wolksvagen Crafter szállítja házhoz 

naponta a meleg ételt 11h – 13h között. Az ellátottak tulajdonát képező ételhordók 

műanyag, könnyen tisztítható ládákban kerülnek a gépjárművek rakodó terébe. 

A házi segítségnyújtásban tevékenykedő munkatársak szükség szerint védőeszközöket, 

védőruhát kapnak a feladatellátáshoz, a közlekedéshez kerékpárok és 

személygépjármű áll rendelkezésre (a Társulás településein nyújtott szolgáltatáshoz). 
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében diszpécserközpont teljes berendezése, 

személygépjármű, egészségügyi eszközök (láz-, vérnyomás-, vércukorszint mérő, 

elsősegély láda) mobil telefon áll rendelkezésre. 

 
Ellátandó célcsoport megnevezése 

Az intézmény szolgáltatásait a Balatonfüredi Többcélú Társulás településein élő, 

lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező azon lakos, egyén, család veheti 

igénybe, akinek élethelyzete, egészségi állapota ezt indokolja. 

 
Kapacitások 

Az étkeztetés szolgáltatást Balatonfüred közigazgatási területén biztosít az intézmény. 

Az ellátottak száma 100-120 fő között mozgott 2017. évben. 

A városban más szociális szolgáltató nem nyújt ilyen jellegű szolgáltatást, csupán egyes 

éttermek biztosítanak menüs étkeztetést piaci árakon. 

Házi segítségnyújtás keretében a Balatonfüredi Többcélú Társulás településein nyújt az 

intézmény szolgáltatást az igénylők számára. A befogadott ellátotti szám: 72 fő. A 

tényleges ellátotti szám 60-65 fő között volt 2017. évben. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Ezt a szolgáltatási formát engedélyezetten 400 db készülék kihelyezésével biztosítjuk. 

2017. évben a ténylegesen kihelyezett készülékek száma: 350-370 között mozgott. 

Az alapszolgáltatási tevékenységek nagymértékben illeszkednek a szolgáltatástervezési 

koncepcióban vállaltakhoz. 

 
A fenntartó által biztosított szolgáltatási elemek 

Szociális étkeztetés vonatkozásában étkeztetés szolgáltatási elem: 

Az étkeztetést a Bakony Gaszt Zrt. által működtetett balatonfüredi Eötvös 

Lóránd Általános Iskola konyhájáról biztosítjuk a következő lehetőségek közül 

választva: 

 elvitellel (az iskola konyhájáról), 

 házhoz szállítással, az intézmény gépjárművével, 

 helyben fogyasztással (az idősek klubjában). 

Házi segítségnyújtás körében biztosított szolgáltatási elemek: 

 gondozás

Személyi gondozás során az ellátást igénybevevő részére szükség szerint 

végzünk gondozási és ápolási feladatokat, mentálhigiénés tevékenységet 

(beszélgetés, családi, társas kapcsolatok fenntartásához segítségnyújtás), 

segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását segítjük elő, szociális ügyek 

intézésében nyújtunk segítséget. 

 felügyelet

A szolgáltatás a napközbeni személyes jelenlétet biztosítja olyan esetekben, 

amikor a hozzátartozó ennek szükségét érzi (az idős személy nem maradhat 

magára otthonában, mert pl: demens). 

 tanácsadás
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Olyan esetekben, amikor az ellátott ügyei intézésében, egyes problémás 

helyzetek megoldásában nem boldogul a szociális gondozó tanácsaival, 

gyakorlati tapasztalatainak átadásával segíti az ellátottat. 

 háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás

Szociális segítés (háztartási segítségnyújtás) keretében közreműködünk a 

lakókörnyezeti higiénia megtartásában, a háztartási tevékenységben 

(bevásárlás), a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, a kialakult 

veszélyhelyzet elhárításában, szükség esetén együttműködünk a bentlakásos 

szociális intézményi beköltözésnél. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosított szolgáltatási elemek: 

 felügyelet

Maga a szolgáltatás távfelügyeletet jelent, mivel a kihelyezett készülék 

segítségével a diszpécser központban folyamatos felügyeletet biztosítunk az 

ellátottaink számára. 

 gondozás

Abban az esetben, ha a riasztás oka olyan jellegű, amelyet az ügyeletben lévő és 

kivonuló szociális gondozó meg tud oldani, akkor a gondozás eszközeivel elhárítja 

az aktuális problémát. 

 tanácsadás

Abban az esetben, ha elegendő a riasztás okának átbeszélése (diszpécser, 

szociális gondozó által), akkor tanácsadás keretében szüntetik meg a 

szakemberek a felmerülő problémát. 

 
A szolgáltatás gyakorisága, időtartama 

A szolgáltatás gyakoriságát az ellátottak igény és szükség szerint határozzák meg a 

szociális étkeztetés illetve a házi segítségnyújtás vonatkozásában. 

Szociális étkeztetés: 

Hétfőtől – Péntekig naponta: 11h – 13h között 

Házi segítségnyújtás: 

Hétfőtől – Csütörtökig naponta: 730 – 1600 között 

Pénteken: 730 – 1330 között 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 

A hét minden napján: 24 órában 

Eszerint hétfőtől péntekig lehet a szolgáltatásokat igénybe venni naponta vagy a hét 

különböző napjain, előre egyeztetett formában. Krízis helyzetben azonnali 

segítségnyújtást biztosítunk ellátottaink számára. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a szolgáltatás a nap huszonnégy 

órájában elérhető a hét minden napján. 

 
Az ellátás igénybevételének módja, feltételei 

Intézményi jogviszony létesítése 
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A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes 

képviselője kérelmére történik. 

A kérelem mind szóban, mind írásban megtehető. A kérelem előterjesztéséhez csatolni 

kell a kereseti és jövedelmi viszonyokra vonatkozó igazolásokat, valamint a háziorvos 

véleményét egészségi állapotára vonatkozóan. 

A házi segítségnyújtás esetében az igénybevételt megelőzően az 

intézményvezető/HSNY szakmai egység vezető vizsgálja a gondozási szükségletet, a 

vizsgálat alapján kerül megállapításra, hogy az ellátását igénylő esetében szociális 

segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet órában 

meghatározott mértéke. A házi segítségnyújtás a megállapított napi gondozási 

szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb négy órában biztosítható. 

 Megállapodás 

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást 

igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. A megállapodás az 

alábbiakat tartalmazza: 

 az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam 

megjelölése mellett), 

 az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját körét, 

 a személyi térítési díj megállapítására, fizetésre vonatkozó szabályokat, 

 a sérelmek orvoslásának módját. 

 
Jogorvoslat 

Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését 

vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 

fenntartóhoz fordulhat. 

 Az intézményi jogviszony megszűnése, megszüntetése 

Az intézményi jogviszony megszűnik: 

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

- a jogosult halálával, 

- a határozott időre szóló megállapodás határidejének lejártával. 
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Az intézményi jogviszony megszüntetésre kerül: 

- az ellátást igénybe vevő saját kérésére, 

- ha az ellátott a térítési díjat nem fizeti, és az intézményvezető 

felszólítására kötelezettségének nem tesz eleget, 

- ha az ellátott előzetes bejelentés nélkül a szolgáltatást 30 napot 

meghaladó ideig nem veszi igénybe, 

- ha az ellátott az intézmény házirendjét súlyosan megszegi. 

 
 Tájékoztatási kötelezettség 

Az intézménynek az elhelyezési kérelem benyújtásakor a kérelmezőt (törvényes 

képviselőt) tájékoztatni kell. 

A tájékoztatás tartalmazza: 

 az igénybevétel megkezdésének időpontját, továbbá az annak elmulasztása 

esetén követendő eljárást, 

 az intézménybe való felvételre az intézményi jogviszony létesítéséhez 

szükséges okiratokra, a személyes megjelenésre vonatkozó szabályokat, és 

más jogszabályban meghatározott feltételeket. 

Az intézménybe való felvételkor tájékoztatást kap a jogosult, illetve hozzátartozója: 

 az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről, 

 az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, 

 a panaszjog gyakorlásának módjáról, 

 az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, 

 az intézmény házirendjéről, 

 a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás 

következményeiről, 

 a jogosult és érdekeit képviselő – ellátott jogi – társadalmi szervezetekről. 

A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles: 

 nyilatkozni a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben 

tartásáról, 

 adatokat szolgáltatni az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz, 

 nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a 

jogosult, továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott 

változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével. 

 
 Térítési díj 

Az étkeztetésért, szociális segítésért vagy személyi gondozásért térítési díjat kell 

fizetni. A fizetendő térítési díj mértékét Balatonfüred Város Önkormányzata, a 1993. 

évi III. Tv, valamint a 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet alapján határozza meg. 

A térítési díjat a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell megfizetni. A szociális 

étkeztetés és a házi segítségnyújtás szolgáltatásokért a rendelet szerinti térítési díjat 

kell megfizetni. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a rendelete szerint 

térítésmentesen vehető igénybe. 
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Más intézményekkel történő együttműködés módja, rendszeressége 

Az ellátást igénybe vevővel, hozzátartozójával, családjával, vagy törvényes 

képviselőjével az intézmény munkatársai kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartás 

rendszeressége a hozott probléma alapján lehet: eseti, egyszeri, folyamatos. 

Ennek módja: 

 személyes kapcsolattartás, amely vagy az intézményben, vagy az ellátott lakásán 

történik, 

 telefon igénybevételével, 

 írásban, levélbeli megkeresés útján. 

A kapcsolattartás, együttműködés szakmai körökben a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézményekkel, szakosított ellátást nyújtó intézményekkel, egészségügyi 

intézményekkel, egyházakkal, érdekképviseleti szervekkel, civil szervezetekkel, 

önkéntes segítőkkel, jogsegély szolgálatokkal, és egyéb szolgáltatásokat biztosító 

szolgáltatókkal, intézményekkel, módszertani intézménnyel történik. 

Együttműködés módja 

 folyamatos kapcsolattartás – személyes egyeztetések, 

 elektronikus ügyintézés, levelezés, 

 információk, egymás szakterületének ismerete, jogszabály követés, egységes 

értelmezés, 

 szakmai fórumok, konferenciák, 

 szakmai együttműködési megállapodások megkötése, 

 tanácsadói napok, esetmegbeszélések, team- munka. 

Intézményünk számos, hálózatként funkcionáló helyi szerveződés tagja, így aktívan 

részt veszünk a Szociális Kerekasztal munkájában, valamint szakmai rendezvényeken, 

tanácskozásokon, szakmai fórumokon. 

 
A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 

A szolgáltatásról a következő módon nyújtunk tájékoztatást a helyi lakosság részére: 

Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ (BSZAK) honlapján: www.bszak.hu 

valamint a www.balatonfured.hu honlapon. 

A honlapon megtalálható az intézmény (BSZAK) által biztosított szolgáltatások köre. 

Az intézmény működéséről a társulás településeinek lakosai részére rendszeres, és 

mindenki számára hozzáférhető tájékoztatást nyújtunk. A közzététel formái: 

 szórólapok, információs anyagok, 

 helyi médiák, 

 háziorvosok, szociális szolgáltatást végzők tájékoztatása, 

 fogyatékosok civil szervezeti, érdekképviseleti szervezetinek tájékoztatása, 

 polgármesteri hivatalok hirdetőtábláján információ, tájékoztató anyagok 

elhelyezése, 

 települési honlapon való tájékoztatás. 

http://www.bszak.hu/
http://www.balatonfured.hu/
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 egyéb fórumokon való megjelenés. 
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A szolgáltatás célja 

A szakmai program hosszú távú célja a széles körű integráció/reintegráció elérése az 

autonómia elvének figyelembevételével, melynek révén az intézményünk ellátását 

igénybe vevő személyeket hozzásegítjük a társadalmi életbe való beilleszkedéshez 

elsősorban munka-rehabilitációjuk által. 

Annak érdekében, hogy esélyegyenlőségük javuljon, hátrányaik csökkenjenek, olyan 

szolgáltatás nyújtását biztosítjuk, amely humanizált, modernizált, európai normáknak 

is megfelelő, az egyéni elvárások és szükségletek figyelembe vételére alapul. 

Céljaink megvalósulásához feladataink az ellátottak meglévő képességeire alapozva 

elősegítenek olyan mechanizmusokat kialakítani, melyekben önálló döntéshozatal és 

felelősségvállalás működik, és nem utolsó sorban felkeltik az egyén belső igényeit is. 

 
A szolgáltatás szakmai tartalma, módja 

Fő tevékenységünk a fogyatékkal élők számára mentálhigiénés és pedagógiai ellátás 

nyújtása az igénybevevők korának és egészségügyi állapotának, képességeinek és 

egyéni adottságainak figyelembevételével. 

További feladatunk a fogyatékos személyek nappali ellátásának oly módon történő 

megszervezése, hogy az ellátottak számára az állapotuknak megfelelő önállóság, 

döntési lehetőség biztosított legyen. 

A nappali ellátást igénybevevők körében hat- nyolc fős gondozási csoportokat alakítunk 

ki, figyelembe véve az ellátott fizikális, pszichés állapotát, valamint baráti kapcsolatait. 

Ellátottjainknak és a dolgozóknak törekednie kell a tisztaság és a rend megőrzésére, a 

higiénés rend betartására. A közösségi helyiségek bútorzatánál igyekszünk figyelembe 

venni az ellátott személyek kényelmét, a lakókörnyezet otthonosabbá tételét, és a 

fogyatékos személyek életkorának megfelelő praktikusságot. 

Az alapvető tisztálkodási szereket intézményünk biztosítja. 

Az intézmény az ellátást igénybevevőnek a szakmai program alapján, az egyéni 

gondozási, fejlesztési tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, 

korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztő foglalkoztatást biztosít. A 

fejlesztő foglalkoztatás az ellátott személy számára biztosítja a munkafolyamatok 

betanítását és az önálló munkavégző képesség kialakítását, helyreállítását, fejlesztését 

Az ellátott alkalmassága esetén segítjük a nyílt munkaerőpiacon történő önálló 

munkavégzését. 

A nappali ellátás keretében lehetőséget biztosítunk: 

 a közösségi együttlétre, 

 pihenésre, 

 személyi tisztálkodásra, 

 személyi ruházat tisztítására, 

 szociális programok szervezésére, 

 szükség szerint egészségügyi alapellátás megszervezésére, 

 a szakellátásokhoz való hozzájutás segítésére, 

 hivatalos ügyek intézésének segítésére, 

 életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítésére, 

 speciális önszerveződő csoportok működésének, szervezésének segítésére. 
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Az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 110/J. §- a alapján a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó 

szociális szolgáltatónak, szociális intézménynek a feladata- az Szt. 99/B § (1) 

bekezdése szerinti cél megvalósítása érdekében- különösen 

a) a munkavégzés, munkafolyamatok szervezése, irányítása és koordinálása, 

b) a tevékenység végzése érdekében a rendelkezésre álló kompetenciák és 

kapacitások összehangolása, 

c) az ellátott napi tevékenységének a megtervezése, 

d) a kapcsolattartás a külső partnerekkel 

e) az ellátott munkaerő-piacra történő kivezetésének az előkészítése és 

f) a foglalkoztatottak motiválása, részükre a módszertani útmutatóban 

meghatározott segítő szolgáltatások nyújtása az egyéni foglalkoztatási tervek 

szerint. 

 
A nappali intézmény és a fejlesztő foglalkoztatást végző szervezet szorosan 

együttműködik a foglalkoztatottak aktuális állapota felmérésében, a napi 

munkatevékenység gördülékeny elvégzése elősegítésében, a fejlesztési irányok 

kijelölésében, az egyénre szabott fejlesztő tevékenység végrehajtásában. 

A Fogyatékosok Nappali Intézménye belső foglalkoztatást nem szervez, a foglalkoztatás 

az alábbi külső foglalkoztató segítségével valósul meg: 

- „ S.O.S” Együtt- Egymásért Alapítvány 

- S.O.S. és Könyvelő Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft. 

 
A foglalkoztatás iránya a közintézmények és közterületek takarítása, portaszolgálat, 

parkoló őri, illetve parkoló ellenőri feladatok ellátása. 

A bevizsgált és munkára alkalmasnak talált ellátottjaink nagy része a fent említett 

alapítvány és Kft közreműködésével – 16 fő fejlesztő foglalkoztatás, 9 fő akkreditált 

foglalkoztatás keretében- tud munkát vállalni. A foglalkoztatás a rendszerességen és a 

folyamatosságon alapul. A foglalkoztatott ellátottaink számára fontos a 

munkalehetőség, hiszen a munka megélhetést és önbecsülést biztosít számukra. A 

hasznosság érzésének fokozásával olyan képességek, készségek alakulhatnak, 

fejlődhetnek, amelyek a fogyatékkal élő emberek életminőségét javítják. 

 
 Személyi feltételek 

szakmai egység vezető/terápiás munkatárs 1 fő 

szociális gondozó 2 fő 

 
 Tárgyi feltételek 

A Fogyatékosok Nappali Intézményének a Balaton Szabadidő - és Konferencia Központ, 

a földszinten található külön teremben ad otthont. Az épületegyüttes egyfelől 

sportrendezvények, nemzetközi szintű rendezvények, koncertek, konferenciák és 

előadások lebonyolítására alkalmas, 120 férőhelyes szekcióteremmel, fitnesz- és 

táncteremmel, fallabda pályákkal, büfével, mozival ellátott, másfelől szabad kapacitása: 

irodái, termei révén képes helyet biztosítani a Nappali Intézmény számára is. 

Az akadálymentes környezet az intézmény nagy részén biztosított. A Központ 

multifunkciós volta nagyban csökkenti a Nappali Intézmény ellátottjainak izoláltságát, 

életszerű napi kapcsolatok kialakulását teszi lehetővé. 
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Szakmai feladatellátásra a Központ az épületegyüttes földszinti részén négy helyiséget 

biztosít (közösségi terem, iroda, pihenő szobák). 

 
 A program megvalósításának várható következményei, eredményessége 

Intézményünk a térség 45 fogyatékkal élő lakosa számára nyújthat nappali ellátást, 

valamint a munkára alkalmas ellátottak számára munkalehetőséget. Ezzel szűkebb 

értelemben –az ellátottak érdekein túl - 45 család tehermentesítése történik meg, illetve 

tágabb környezetük számára integráló tényezőként jelentkezik szolgáltatásunk. Kiemelt 

feladat a foglalkoztatott ügyfelek nyílt munkaerő piaci integrációjának elősegítése. 

Az ellátórendszerben betöltött szerepünk egyfelől hiánypótló, másfelől kapocs a 

szociális alapellátás intézményei és a megye átmeneti és bentlakásos, fogyatékkal 

élőket ellátó intézményei között. Szoros együttműködésre törekszünk a nevezett 

intézményekkel. 

 
Ellátandó célcsoport megnevezése 

A Társulás településein lakóhellyel rendelkező, otthonukban élő, megváltozott munka- 

képességű, fogyatékkal élő, 18. életévüket betöltött, aktív korú személyek. 

 Fogyatékosság típusok 
 
 

 

Az intézmény potenciális ügyfélkörének jellemzői ellátási terület vonatkozásában az or- 

szágos helyzetképhez hasonló módon írhatók le. Az ellátásokat igénybe venni kívánók 

között legnagyobb arányban a mozgásukban korlátozott személyek jelennek meg (ide 

értve a különböző egészségi problémákból fakadó, de a helyváltoztatást nehezítő sé- 

rültséggel rendelkezőket). Az értelmi akadályozottsággal élők szintén magas számban 

jelennek meg az ellátási területen. A hallássérültek és az egyéb kategória aránya vala- 

mivel alacsonyabb a korábbi két csoporthoz képest, a látássérült ügyfelek száma a leg- 

kisebb. 

Közös jellemzője az egyes sérült csoportoknak, hogy többségük alacsonyan iskolázott 

(8 osztály, illetve szakmunkás bizonyítvány), viszont családban él és rendelkezik több- 

kevesebb munkatapasztalattal, mely azonban mára elavultnak tekinthető. 
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Kapacitások 

A fogyatékkal élők számára az intézmény telephelyén (8230 Balatonfüred, Horváth 

Mihály u. 08/2 hrsz.) nyújtja szolgáltatását 45 férőhelyen. A nappali intézmény 

szolgáltatásait 2017. évben ténylegesen igénybevevő ellátottak száma 40-42 fő között 

mozgott. 

A fenntartó által biztosított szolgáltatási elemek 

Az 1/ 2000. (I.7.) SzCsM Rendelet 77§- a alapján a nappali ellátás a következő 

szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosítja: 

 tanácsadás 

 esetkezelés 

 készségfejlesztés 

 étkeztetés 

 gondozás 

 pedagógiai segítségnyújtás 

 gyógypedagógiai segítségnyújtás 

 közösségi fejlesztés 

 
 Tanácsadás 

Egészségügyi információk keretén belül az intézmény gondoskodik az 

egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításról, szakorvosi ellátáshoz való 

hozzásegítéséről, egészségügyi alapellátás megszervezéséről. 

Az ellátást igénybevevő személyek rehabilitációs alkalmassági vizsgálatának 

kezdeményezése a szakértői bizottságnál, majd a szakértői vélemény alapján az ellátott 

szociális foglalkoztatásának elősegítése. 

Témakörök: 

testi-lelki egészség 

- egészség-betegség 

- szükségletek 

 erkölcsi értékek 

- a jó és a rossz 

- állandó és változó értékek 

- az emberek ó és rossz szokásai 

 társas kapcsolatok 

- család, barátok, munkatárs 

- rokonszenv, ellenszenv 

- mik a kötelességeim 

Egészséges életmódra nevelés 

Célja az önellátás szintjének emelése, a személyi függőség és kiszolgáltatottság 

csökkentése, a mindennapos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető életmódbeli 

ismeretek elsajátítása, valamint az emberi szükségletek kezelésének, kontrolljának és 

kulturált kielégítésének megtanulása. 

Területei: 

- testi higiéniai szokások kialakítása 

- egészséges táplálkozás 

- rendszeres mozgás 

- időjárásnak megfelelő öltözködés 
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 Esetkezelés 

Az intézmény gondoskodik az ellátást igénybevevők mentálhigiénés ellátásáról is. 

Ennek keretében biztosítja a személyre szabott bánásmódot és az ellátottak családi és 

társadalmi kapcsolatainak fenntartását elősegítő tevékenységeket. 

 Készségfejlesztés 

a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében egyéni, csoportos 

megbeszélést, kezdeményezünk, 

elősegítjük az egyéni gondozási tervek megvalósítását, amelyek a hiányos funkciók 

fejlesztését, korrigálását irányozzák elő. 

 az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának 

megfelelő foglalkoztatást biztosítunk, ügyelve arra, hogy konkrét célok 

kerüljenek megjelölésre, az alábbi területek vonatkozásában: 

- tér és időbeli tájékozódási képességek, 

- önkiszolgálás, 

- figyelem, koncentráció, 

- kitartás fejlesztése érdekében. 

A terveket 1 évre tervezzük és félévente értékeljük. 

 
Manualitást fejlesztő kreatív foglalkozás 

Ide tartoznak a finommotorika fejlesztését szolgáló kézműves foglalkozások, 

úgymint ábrázolás, festés, gyurmázás, színezés, gyöngyfűzés, papírmasé 

készítés, stb. A fejlesztéshez használt eszközeink: különböző nagyságú kockák, 

építő játékok (pl. lego), gyurma, festékek, színes ceruzák, fonalak, gyöngyök, 

stb. Ellátottjainkat dicsérettel ösztönözzük a mind bátrabb és színesebb munkák 

elkészítésére. A termünk díszítése mindig ellátottjainkkal közösen történik, az 

adott évszaknak megfelelően. 

 
Kommunikációt, a kognitív funkciókat fejlesztő foglalkozások 

Célja: 

- a szociális kapcsolat segítése 

- a beszédértés fejlesztése 

- szókincs, kifejezőkészség fejlesztése 

- problémamegoldás, emlékezet fejlesztése 

Módszerei: 

- beszélgetés (egyéni, illetve csoportos) 

- verstanulás 

- élmény feldolgozás 

- bábozás 

Jellemző ellátottjainkra, hogy szókincsük szegényes, gyakori a hibás hangképzés, 

valamint a beszédritmus zavara. 

Életviteli készségek 

Főként a fejlesztő foglalkoztatás keretében munkát végző ellátottjaink számára 

az alábbi területekkel való foglalkozás a legfontosabb: 

 Közlekedés 

- a gyalogos közlekedésre, tömegközlekedésre vonatkozó szabályok, mik a 

veszélyhelyzetek 

 Gyakorlati készségek, ezen belül : 

- a test és a ruházat tisztán tartása, ápoltság, egészség 
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- kulturált megjelenés, étkezési szokások 

- környezetünk tisztasága, díszítése, takarítás, nagytakarítás, tisztítószerek 

használata 

- öltözködési szokások, illemszabályok 

 Pénzgazdálkodás 

- mi a bevétel, milyen kiadások vannak 

- hosszabb távú költségvetés készítése, takarékosság 

- élvezeti szerek és cikkek fogyasztása 

 Egészség- betegség- gyógyszerszedés 

- a különböző betegségekről, milyen orvoshoz fordulhatnak (ügyintézéshez, 

időpontkéréshez segítők vagyunk) 

- egészségmegőrzés 

- életritmus, munka, szórakozás, pihenés. 

 
 Étkeztetés, és étkezés 

Az intézmény napi egyszeri, meleg étkezést biztosít igény szerint, amelyet az intézmény 

saját főzőkonyha hiányában egyéb főzőhelyről biztosít. 

Az étkezés az alábbi időpontban zajlik: ebéd: 12.00-13.00 között. 

 
 Gondozás 

Az ellátottak szükségleteihez igazodóan a nap folyamán bármikor sor kerülhet 

problémák megbeszélésére. A nappali ellátást igénybe vevőknek nyújtott 

foglalkozásaink főbb témakörei: 

 Állóképességet őrző torna 

Fontos a napi rendszeres séta, a termünkben lehetőség van dvd segítségével 

bemutatott zenés, könnyebb, tornagyakorlatok végzésére, fitt ball labda 

használatra. 

A nagymozgás fejlesztésének eszközei: fitt ball labdák, gumilabdák, különféle 

termésekkel megtöltött zsákok, pl: babzsákok, polifom szőnyegek. 

A munkát végző ellátottjaink számára fontos, hogy tudják pontosan mi a feladatuk, mit 

várnak el tőlük. A beszélgetések történhetnek irányítottan, a fent említett témaköröket 

érintve, vagy az ellátott egyéni kérésének megfelelően. A leggyakoribb kérés általában 

a családdal, munkával, ünnepekkel kapcsolatos problémák, konfliktusok megbeszélése. 

 
 Pedagógiai, gyógypedagógiai segítségnyújtás 

Intézményünk pedagógiai/gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozásokat szervez, amely 

mind a szellemi, mind a testi aktivitás fenntartását kívánja elősegíteni. Ennek keretében 

olyan foglalkozásokat szervezünk, amelyek elősegítik az ellátottak: 

 motorikus fejlesztését, 

 beszéd és kommunikációfejlesztését, 

 gondoskodás és emlékezetfejlesztését, 

 önállóságuk és önkifejezésük fejlesztését. 

 Közösségi fejlesztés 

 a szabadidő hasznos eltöltésének feltételeit, 

 a hitélet gyakorlásának feltételeit, 

 segítjük és támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas 

kapcsolatok kialakulását és működését. 
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 ellátottjaink képességeikhez mérten fejlesztő, illetve szinten tartó 

foglalkozásokon vehetnek részt. Elsődleges cél, hogy magabiztosabbak és 

önállóbbak legyenek a mindennapi életvitelükben, valamint a már meglévő 

képességeiket, tudásukat kondicionálják és alkalmazzák. 

A fejlesztő és szinten tartó foglalkozások fő elemei: 

 meglévő készségek szinten tartása 

 személyre szabott készség és képességfejlesztés 

 társas készségek fejlesztése 

 kézműves foglalkozások 

 kirándulások 

 folyamatos együttműködés a családdal 

 
Ünnepek 

Ünnepeinket az évkörnek megfelelően tartjuk. A hagyományos állami, társadalmi és 

egyházi ünnepeken túl a személyes ünnepeket- úgymint, születésnap, névnap 

ellátottaink kérésére megtartjuk. Az ünnepre való készülés szakaszai: 

 az ünnepre való ráhangolódás, készülődés 

 az ünnep megélése 

 az élmény feldolgozása 

 
Játékos foglalkozások 

A memória, kártya és társasjátékok a logikai és a közösségi élmény fejlesztését 

szolgálják. A szabadidő hasznos eltöltéséhez az ellátottjaink részére sajtótermékek, 

könyvek, tv, társasjátékok állnak rendelkezésre. 

A foglalkozások kis csoportokban történnek. 

A fejlesztő foglalkoztatás keretében munkát végző ellátottjaink délután 1 órát 

tölthetnek velünk, amikor is bekapcsolódhatnak a foglalkozásokba. 

 
A szolgáltatás gyakorisága, időtartama 

Az ellátottak a szolgáltatást hétköznapokon vehetik igénybe, az általuk meghatározott 

gyakorisággal naponta vagy a hét bizonyos napjain igényük és szükségleteik szerint. 

 
Hétfőtől – Csütörtökig naponta: 730 – 1600 között 

Pénteken: 730 – 1330 között 

 
Az ellátás igénybevételének módja, feltételei 

 Intézményi jogviszony létesítése 

Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes 

képviselője kérelmére, indítványára, a kérelmek érkezési sorrend alapján történő 

elbírálása mellett történik. Az intézményünkbe való bekerülésről az intézményvezető 

dönt. 

 
 Megállapodás 

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást 

igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. A megállapodás az 

alábbiakat tartalmazza: 
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 az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam 

megjelölése mellett), 

 az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját körét, 

 a személyi térítési díj megállapítására, fizetésre vonatkozó szabályokat, 

 a sérelmek orvoslásának módját. 

 
Jogorvoslat 

Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését 

vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 

fenntartóhoz fordulhat. 

 Az intézményi jogviszony megszűnése, megszüntetése 

Az intézményi jogviszony megszűnik: 

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

- a jogosult halálával, 

- a határozott időre szóló megállapodás határidejének lejártával. 

Az intézményi jogviszony megszüntetésre kerül: 

- az ellátást igénybe vevő saját kérésére, 

- ha az ellátott a térítési díjat nem fizeti, és az intézményvezető 

felszólítására kötelezettségének nem tesz eleget, 

- ha az ellátott előzetes bejelentés nélkül a szolgáltatást 30 napot 

meghaladó ideig nem veszi igénybe, 

- ha az ellátott az intézmény házirendjét súlyosan megszegi. 

 
 Tájékoztatási kötelezettség 

Az intézménynek az elhelyezési kérelem benyújtásakor a kérelmezőt (törvényes 

képviselőt) tájékoztatni kell. 

A tájékoztatás tartalmazza: 

 az igénybevétel megkezdésének időpontját, továbbá az annak elmulasztása 

esetén követendő eljárást, 

 az intézménybe való felvételre az intézményi jogviszony létesítéséhez 

szükséges okiratokra, a személyes megjelenésre vonatkozó szabályokat, és 

más jogszabályban meghatározott feltételeket. 

Az intézménybe való felvételkor tájékoztatást kap a jogosult, illetve hozzátartozója: 

 az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről, 

 az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, 

 a panaszjog gyakorlásának módjáról, 

 az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, 

 az intézmény házirendjéről, 

 a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás 

következményeiről, 

 a jogosult és érdekeit képviselő – ellátott jogi – társadalmi szervezetekről. 

A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles: 

 nyilatkozni a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben 

tartásáról, 

 adatokat szolgáltatni az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz, 
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 nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a 

jogosult, továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott 

változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével. 

 
 Térítési díj 

A térítési díjat a fenntartó évente kétszer állapíthatja meg, illetve vizsgálja felül. 

Intézményünk térítési díját a fenntartó helyi rendeletben szabályozza. 

A 7/2015 (II.27) Önkormányzati rendelet értelmében a szolgáltatás, térítésmentesen 

vehető igénybe. 

 
Más intézményekkel történő együttműködés módja 

Az intézmény kapcsolatot tart más személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézményekkel, szakosított ellátást nyújtó intézményekkel, egészségügyi 

intézményekkel, érdekképviseleti szervekkel, civil szervezetekkel, önkéntes segítőkkel, 

jogsegély szolgálatokkal, az S.O.S és Könyvelő Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft-vel, 

az „S.O.S.” Együtt - Egymásért Alapítvánnyal, a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Balatonfüredi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalával, a Siketek és Nagyothallók Országos 

Szövetségének Veszprém Megyei Szervezetével, a Balatonfüredi Rendelőintézettel. 

Együttműködés módjai: 

 folyamatos kapcsolattartás – személyes egyeztetések, 

 elektronikus ügyintézés, levelezés, 

 információk, egymás szakterületének ismerete, jogszabály követés, egységes 

értelmezés, 

 szakmai fórumok, konferenciák, 

 szakmai együttműködési megállapodások megkötése, 

 tanácsadói napok, esetmegbeszélések, team- munka. 

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 

A szolgáltatásról a következő módon nyújtunk tájékoztatást a helyi lakosság részére: 

Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ (BSZAK) honlapján: www.bszak.hu 

valamint a www.balatonfured.hu honlapon. 

A honlapon megtalálható az intézmény (BSZAK) által biztosított szolgáltatások köre. 

Az intézmény működéséről a társulás településeinek lakosai részére rendszeres, és 

mindenki számára hozzáférhető tájékoztatást nyújtunk. A közzététel formái: 

 szórólapok, információs anyagok, 

 helyi médiák, 

 háziorvosok, szociális szolgáltatást végzők tájékoztatása, 

 fogyatékosok civil szervezeti, érdekképviseleti szervezetinek tájékoztatása, 

 polgármesteri hivatalok hirdetőtábláján információ, tájékoztató anyagok 

elhelyezése, 

 települési honlapon való tájékoztatás, 

 egyéb fórumokon való megjelenés. 

http://www.bszak.hu/
http://www.balatonfured.hu/
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A szolgáltatás célja 

Célja az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak 

megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. 

 
A szolgáltatás szakmai tartalma, módja 

A BSZAK által működtetett Idősek Klubjában a szolgáltatás a Balatonfüredi Többcélú 

Társulás településein élők számára biztosított. Az Idősek Klubja az ellátást igénybe 

vevők részére megszervezi a szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi 

életritmust biztosító szolgáltatásokat, melyek a következők: 

- igény szerint étkeztetés, 

- közösségi együttlét, 

- Szabadidő hasznos eltöltése, szabadidő strukturálása, 

- személyi higiéné (mosási, tisztálkodási lehetőség) 

- pihenés, 

- segítségnyújtás hivatalos ügyek intézéséhez, 

- mentális gondozás, 

- érdekképviselet, 

- kapcsolattartás a családdal, 

- személyszállítás azok számára, akik más módon nem tudják megoldani a közlekedést. 

A nappali ellátást igénybevevő idősekre jellemző, hogy jelentkezésük előtt hosszú 

éveket töltenek egyedül, ennek következtében hamarabb kezdődik el a szellemi 

hanyatlás, több az egészségügyi probléma A kóros öregedés miatt. Kevésbé tolerálják 

mások közelségét, másságát. Mindezek mellett egyre gyengül az álló- és teherbíró 

képességük. 

A klubtagok közel 70%-a nő, melynek magyarázata, hogy hazánkban a nők születéskor 

várható élettartama csaknem 10 évvel magasabb a férfiakénál. 

A klubtagok többsége szív- és érrendszeri, mozgásszervi, emésztőrendszeri 

problémákkal és egyéb krónikus betegségekkel küzd. 

 
 Személyi, tárgyi feltételek: 

 Személyi feltételek 

Mentálhigiénés munkatárs/ szakmai egység vezető 1 fő 

Szociális gondozó 3 fő 

Karbantartó 1 fő 

 
 Tárgyi feltételek 

Az idősek nappali ellátása az intézmény székhelyén nyújtja szolgáltatását. Az ellátás 

biztosítására egy tágas klubhelyiség és ebédlő áll rendelkezésre. Nemenként 

elkülönített tusoló és WC áll rendelkezésre a személyi higiénés feladatokhoz. Az 

épületben pihenő helyiségek biztosítják a napközbeni kényelmet. TV, kártya, sakk, 

könyvek, újságok segítik a napközbeni színes és hasznos időtöltést. 
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Ellátandó célcsoport megnevezése 

A szolgáltatást az időskorú lakosság azon része veszi igénybe, aki otthonában él, de 

napközben szívesen tartózkodik közösségben hasonló korú, egészségi állapotú emberek 

között. 

Az ellátottak körében igen gyakoriak a krónikus betegségek közülük is jelentős számban 

fordul elő szív- és érrendszeri, emésztőszervi, mozgásszervi és idegrendszeri 

megbetegedések. 

A korösszetételüket tekintve magas a száma a 70 éven felülieknek és több 80 év feletti 

ellátottunk vesz részt a napi programjainkban. 

Kapacitások 

Az idősek klubja 50 férőhelyen nyújtja nappali ellátás szolgáltatását. 2017. évben a 
ténylegesen ellátott személyek száma 45-47 fő között mozgott. 

 
 Települések lélekszáma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A táblázat jól mutatja, hogy a kisebb lélekszámú települések nagyobb arányban 

képviseltetik magukat a Társuláson belül, ami egyúttal azt is jelzi, hogy az ezeken a 

településeken élők számára jelentős segítség lehet a szolgáltatás igénybevétele. 
 

A fenntartó által biztosított szolgáltatási elemek 

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 

1/2017. (II.14.) EMMI rendelet alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 1/2000. (I. 7.) SzCsM 

rendeletbe bekerültek a következő szolgáltatási elemek. 

 Tanácsadás 

„Az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére 

reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási 

folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális 
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felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra 

ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul.” 

A klubtagok a hivatalos ügyeik intézéséhez, egészségügyi, higiénés, háztartásviteli és 

mindennapos problémáik megoldásához kaphatnak tanácsokat munkatársainktól. 

Heti rendszerességgel programokat szervezünk az ellátottak számára, amelynek során 

rendszeresen meghívott előadó szakemberek – jogász, rendőr, pszichológus, védőnő, 

lelkész – adnak információkat, tanácsot, gyakorlati útmutatót különböző témakörökben, 

mint az egészséges életmód, a betegségek megelőzése, valamint a gyógyítás- 

gyógyulás érdekében szükséges teendők. Előadásokat szervezünk biztonságtechnikai 

témákban (otthon és közlekedés), amelyen rendőrségi szakember vesz részt. 

 Pedagógiai segítségnyújtás 

„Szocializációs, pedagógiai, andragógiai és gerontológiai eszközökkel végzett tervszerű 

tevékenység, folyamat, amely olyan viselkedések, attitűdök, értékek, ismeretek és 

képességek átadásának közvetlen és közvetett módját teszi lehetővé, gyakoroltatja, 

aminek eredményeként az igénybe vevő lehetőséget kap képességei kiteljesítésére, 

fejlődésében egy magasabb szint elérésére.” 

Klubban rendszeresen zajlik ilyen irányú tevékenység. Az átlagos igényű gondozottaink 

számára a napi rutin során tervezetten vagy spontán módon kerülnek átadásra 

számukra fontos, oktató jellegű, életvitelüket érintő és kapcsolataik javítására szolgáló 

ismeretek. A helyi rendőrkapitányságról, a védőnői szolgálattól havonta érkeznek 

szakemberek, akik a biztonság és egészségmegőrzés témakörében tartanak gyakorlati 

ismereteket is tartalmazó előadásokat. 

 Étkeztetés 

„Gondoskodás hideg, illetve meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a szolgáltatást 

igénybe vevő lakhelyén, szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy közterületen.” 

Étkezést biztosítunk ellátottaink számára igény szerint napi egyszeri vagy háromszori 

alkalommal. Az ebédet Eötvös Lóránd Általános Iskola konyhájáról szállítjuk. Diétás 

étkeztetési igényeket pillanatnyilag nem tudunk kielégíteni, mert a főző konyha 

kapacitása ezt nem teszi lehetővé. A reggeli és uzsonna alapanyagainak beszerzéséről 

és az ételek elkészítéséről a klub gondozói gondoskodnak. 

 
 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, ha ezt saját háztartásában 

vagy annak hiányában nem tudja megoldani.” 

Lehetőséget biztosítunk a személyes tisztálkodásra, a ruházat tisztítására. A 

pihenőszobában lehetőség nyílik az idős emberek igényeinek megfelelő pihenésre, a 

klubhelyiségben a szabadidő hasznos eltöltésére. Ezen kívül testsúly, vérnyomás, 

vércukor ellenőrzésre és gyógyszerelésre. Segítséget nyújtunk az egészségügyi alap és 

szakellátásokhoz való hozzájutáshoz. 

 
 Szállítás 

„Javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő 

eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, 
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családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem 

oldhatóak meg.” 

Az intézmény gépjárműve napi rendszerességgel szállítja a klubba, illetve a klubból az 

otthonukba azokat az ellátottakat, akik másként a szolgáltatást nem tudják igénybe 

venni. A klubon kívül szervezett programokra (Idősek Napja, Balaton parti séta, 

kiállítás, múzeum látogatás) az intézmény gépjárművein történik az utaztatás. 

 

 Készségfejlesztés 

„Az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és 

társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák 

kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására.” 

Az egyéni készségfejlesztés célja a képességek, készségek megőrzése. Közösségi 

szinten a társas készségek megőrzése és fejlesztése a cél. 

Az egészséges életmód érdekében naponta a gondozónők az egész testet átmozgató 

gyógytorna elemeket alkalmazó foglalkozást tartanak, valamint meridián tornán 

vehetnek részt klubtagjaink. Az új klubtagok beilleszkedését mentális állapotának és 

habitusának megfelelő személyre szóló figyelemmel és a foglalkozásokba történő 

fokozatos bevonással segítjük. 

Demens ellátás: 

A demens ellátottaink a Balatonfüredi Rendelőintézet pszichiátere vagy a 

megyeszékhelyen lévő kórház pszichiátriájának szakorvosi véleménye alapján kerül a 

demens csoportba. 

Külön kiscsoportos foglalkozást tartunk naponta a demens ellátottak részére. 

A foglalkozások témakörei: 

- Figyelemfejlesztés 

- Vizuális figyelem 

- Auditív figyelem 

- Érzékelés, észlelés, tájékozódás: 

- Vizuális érzékelés, észlelés 

- Auditív észlelés 

- Taktilis észlelés 

- Térészlelés, téri tájékozódás 

- Mozgás 

- Finommozgás 

- Gondolkodás 

- Emlékezet 

- Kommunikáció 

 Közösségi fejlesztés 

„Egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs szemléletű, 

bátorító- ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző 

célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, 

közösségi együttműködéseket valósít meg.” 

Napi rendszerességgel történik felolvasás (folyóirat, könyv). További napi programok: 

kötetlen beszélgetés, segítő beszélgetés, életvezetési tanácsadás, zenehallgatás, tv 

nézés, kézimunkázás, rejtvényfejtés, társasjátékozás, kártyázás, kertészkedés. A 

klubban minden héten, szerdán és csütörtökön filmklub keretében filmvetítés folyik. 
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Szerdán régi, mindenki által kedvelt mozi filmek kerülnek vetítésre, csütörtökön 

ismeretterjesztő filmeket vetítünk. Ezekről beszélgetéseket kezdeményezünk a 

nézőközönség körében. Megünnepelésre kerülnek a születés és névnapok, a jelesebb 

ünnepek, nemzeti ünnepek, karácsony, húsvét, anyák napja, idősek világnapja. A klub, 

napi tevékenysége mellett helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, 

csoportoknak. Heti rendszerességgel biztosítunk lehetőséget az összejövetelekre a 

Nyugdíjas Pedagógusok Klubja, az Életmód Klub, az Onkológiai Klub és a Bruno Gröning 

Klub tagjai részére. Ezen klubok tagságához számos ellátottunk csatlakozott. Így az 

elmúlt évben is több közös rendezvényt tartottunk velük. 

 
A szolgáltatás gyakorisága, időtartama 

A szolgáltatást az ellátottak igényük szerint naponta vagy esetenként vehetik igénybe. 

Az étkeztetés esetében előzetes bejelentés alapján tudjuk biztosítani a napi főtt ételt, 

illetve a reggelit és uzsonnát. 

Az idősek klubja szolgáltatás: 

Hétfő – Csütörtök 7.30-16.00 

Péntek: 7.30-13.30 

 
Az étkeztetés szolgáltatás: 

Reggeli: 830 – 930 között 

Ebéd: 1200 – 1230 között 

Uzsonna: 1430 – 15h között 

 
A szállítás szolgáltatás: 

Reggel: 8h – 9h között 

Délután: 15h – 16h között 

 
Az ellátás igénybevételének módja, feltételei 

 Intézményi jogviszony létesítése 

Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes 

képviselője kérelmére, indítványára, a kérelmek érkezési sorrend alapján történő 

elbírálása mellett történik. Az intézményünkbe való bekerülésről az intézményvezető 

dönt. 
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 Megállapodás 

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást 

igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. A megállapodás az 

alábbiakat tartalmazza: 

 az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam 

megjelölése mellett), 

 az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját körét, 

 a személyi térítési díj megállapítására, fizetésre vonatkozó szabályokat, 

 a sérelmek orvoslásának módját. 

 
Jogorvoslat 

Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését 

vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 

fenntartóhoz fordulhat. 

 Az intézményi jogviszony megszűnése, megszüntetése 

Az intézményi jogviszony megszűnik: 

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

- a jogosult halálával, 

- a határozott időre szóló megállapodás határidejének lejártával. 

Az intézményi jogviszony megszüntetésre kerül: 

- az ellátást igénybe vevő saját kérésére, 

- ha az ellátott a térítési díjat nem fizeti, és az intézményvezető 

felszólítására kötelezettségének nem tesz eleget, 

- ha az ellátott előzetes bejelentés nélkül a szolgáltatást 30 napot 

meghaladó ideig nem veszi igénybe, 

- ha az ellátott az intézmény házirendjét súlyosan megszegi. 

 
 Tájékoztatási kötelezettség 

Az intézménynek az elhelyezési kérelem benyújtásakor a kérelmezőt (törvényes 

képviselőt) tájékoztatni kell. 

A tájékoztatás tartalmazza: 

 az igénybevétel megkezdésének időpontját, továbbá az annak elmulasztása 

esetén követendő eljárást, 

 az intézménybe való felvételre az intézményi jogviszony létesítéséhez 

szükséges okiratokra, a személyes megjelenésre vonatkozó szabályokat, és 

más jogszabályban meghatározott feltételeket. 

Az intézménybe való felvételkor tájékoztatást kap a jogosult, illetve hozzátartozója: 

 az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről, 

 az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, 

 a panaszjog gyakorlásának módjáról, 

 az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, 

 az intézmény házirendjéről, 

 a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás 

következményeiről, 
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 a jogosult és érdekeit képviselő – ellátott jogi – társadalmi szervezetekről. 

A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles: 

 nyilatkozni a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben 

tartásáról, 

 adatokat szolgáltatni az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz, 

 nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a 

jogosult, továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott 

változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével. 

 
 Térítési díj 

A szolgáltatásokért fizetendő térítési díj mértékét Balatonfüred Város Képviselő- 

testülete rendeletben állapítja meg, a 1993. évi III. Tv, valamint a 29/1993.(II.17.) 

Korm. rendelet alapján. 

Az idősek klubjában a nappali ellátás térítésmentes. Az étekézésért és a szállításért 

térítési díjat kell fizetni. 

 
Más intézményekkel történő együttműködés módja 

A hatékony szakmai munka érdekében a klub rendszeres kapcsolatot tart a település 

szociális és egészségügyi szolgáltatóival, fogyatékosok érdekképviseleti szerveivel, más 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekkel, szakosított ellátást nyújtó 

intézményekkel, érdekképviseleti szervekkel, civil szervezetekkel, önkéntes segítőkkel, 

egyéb szolgáltatásokat biztosító szolgáltatókkal. 

 
Együttműködés módjai: 

 rendszeres kapcsolattartás – személyes egyeztetések, 

 elektronikus ügyintézés, levelezés, 

 információk, egymás szakterületének ismerete, jogszabály követés, egységes 

értelmezés, 

 szakmai fórumok, konferenciák, 

 szakmai együttműködési megállapodások megkötése, 

 szakmai napok, team- munka. 

 

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 

A szolgáltatásról a következő módon nyújtunk tájékoztatást a helyi lakosság részére : 

Balatonfüredi szociális Alapszolgáltatási Központ (BSZAK) honlapján: www.bszak.hu 

valamint a www.balatonfured.hu oldalon 

A honlapon megtalálható az intézmény (BSZAK) által biztosított szolgáltatások köre. 

 
Az intézmény működéséről a társulás településeinek lakosai részére rendszeres, és 

mindenki számára hozzáférhető tájékoztatást nyújtunk. A közzététel formái: 

 szórólapok, információs anyagok, 

 helyi média, 

 háziorvosok, szociális szolgáltatást végzők tájékoztatása, 

 fogyatékosok civil szervezeti, érdekképviseleti szervezetinek tájékoztatása, 

 polgármesteri hivatalok hirdetőtábláján információ, tájékoztató anyagok 

elhelyezése, 

 települési honlapon való tájékoztatás, 

http://www.bszak.hu/
http://www.balatonfured.hu/
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 egyéb fórumokon való megjelenés. 
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törvény (Gyvt.) vonatkozó, 2016. január 1. napjától hatályos rendelkezései értelmében 

a családsegítés csak gyermekjóléti szolgálattal integráltan – egy szervezeti és szakmai 

egységben – működhet, települési szinten család- és gyermekjóléti szolgálat keretében. 

Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató keretében hozható létre. 

A Gyvt. 94. § (2a) pontja szerint a polgármesteri hivatalt működtető települési 

önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat 

lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A közös 

önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által működtetett 

gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó 

települések lakosságára terjed ki. 

A többcélú térségi társulások célja, hogy a közszolgáltatások térségi szintű szervezésé- 

vel, azokat gazdaságosabban, hatékonyabban és magasabb színvonalon láthassák el, 

és összehangolják a területfejlesztési feladatokat. 

A szolgálat ellátási területébe tartozó települések: 

Balatonfüred, Aszófő, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, 

Örvényes, Paloznak, Pécsely, Tihany, Vászoly, Zánka, Balatonakali, Monoszló, Tagyon, 

Szentantalfa, Szentjakabfa, Balatoncsicsó, Óbudavár. 

 
A szolgáltatás célja 

 Családsegítés folyamata 

A családsegítés a családsegítő és a szolgáltatást igénybe vevő személy együttes mun- 

kafolyamata, melynek tartalma és menete együttműködési megállapodásban kerül rög- 

zítésre, feltéve, hogy a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel 

nem zárható le. A probléma megoldása érdekében készített cselekvési és intézkedési 

terv és a megállapodás tartalmazza a szolgáltatást igénybe vevő problémáit, az el- 

érendő cél érdekében megvalósítandó feladatokat, az együttműködés módját, a segítő 

munkába bevonandó intézményeket, szolgáltatókat, a segítő folyamat várható eredmé- 

nyét és a közös munka eredményeinek felülvizsgálatát. 

 Családsegítés 

Családsegítés keretében a szolgálat célja a szociális és mentális problémák esetén a 

helyi szükségletek szerint kialakított, a szociális munka eszközeinek és módszereinek 

alkalmazásával, az életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának, továbbá a 

helyi szociális szükségletek feltárásának és megoldásának elősegítése. 

 Gyermekjóléti szolgálat 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás célja, a gyermek testi, értelmi, érzelmi és er- 

kölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszé- 

lyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Feladata a 

gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása, amely a gyermekek érdekét védő speciális sze- 

mélyes szolgáltatás. 

 

 

 
 

 

 
 

A szolgáltatás szakmai tartalma, módja 
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 Családsegítés 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet 

miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 

megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőr- 

zése céljából nyújtott szolgáltatás, melynek keretében családsegítői feladatokat lát el, 

ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat feltérképezi az ellátási területén élő szociális és 

mentális problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve 

tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, feladatáról. 

A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában, családi környezeté- 

ben tett látogatások, illetve a család-és gyermekjóléti szolgálatnál folytatott segítő be- 

szélgetés és egyéb segítő tevékenységek útján valósul meg. Segítő tevékenységek kü- 

lönösen a szociális estemunka, a szociális csoportmunka és a közösségi szociális munka. 

A szolgálat a családsegítés keretén belül: 

 Szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevők megfelelő 

tájékoztatása érdekében.

 Szociális, életvezetési (pl. nevelési, egészségügyi), és mentálhigiénés tanács- 

adást nyújt.

 Az anyagi nehézségekkel küzdők számára biztosítja a szociális szolgáltatásokhoz, 

pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz való hozzájutás lehetőségét.

 A családgondozás keretein belül biztosítja a családban jelentkező működési za- 

varok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését.

 Az ellátottak problémáinak megoldása érdekében jogi és pszichológiai ellátáshoz 

való hozzáférésben működik közre.

 A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakha- 

tási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek a szen- 

vedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémákkal küzdők, illetve 

egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadást nyújt.

 Részt vesz a szociális feszültségek okainak feltárásában, a megoldásokra javas- 

latot készít és segítséget nyújt. Krízishelyzetben segítő beavatkozást nyújt.

 Lehetőségek kutatása a helyi szintű mentálhigiénés és preventív programok szer- 

vezésére és megvalósítására, és ezek pénzügyi, szakmai feltételeinek megterem- 

tésére (pl. pályázatok).

 Segítséget nyújt hivatalos ügyintézéshez, kérelmek, beadványok elkészítéséhez.

 Közvetít a kliens és a más ellátási területek szakemberei között, amennyiben a 

probléma jellege azt indokolttá teszi, és meghaladja az ő kompetencia határait, 

illetve gondoskodik a megfelelő fogadókészségről.

 Segíti a speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését.

 Részt vesz adományok gyűjtésében és közvetítésében.
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 Gyermekjóléti szolgálat 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szoci- 

ális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásá- 

val szolgálja a gyermek testi és lelki egészségét, családban történő nevelkedését. A 

gyermek testi és lelki egészségének elősegítése érdekében a következő feladatokat látja 

el: 

 tájékoztatást ad a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támoga- 

tásokról, a támogatásokhoz való hozzájutásról,

 segíti, támogatja a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyákat,

 megszerezi a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hoz- 

zájutást,

 hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújt,

 preventív jelleggel szabadidős programokat szervez,

 adományokat közvetít.

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a feladatellátást elsősorban 

az észlelő és jelzőrendszer működtetésével biztosítja oly módon, hogy: 

 olyan észlelő – és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermekeket 

veszélyeztető okok feltárását, valamint a gyermek, család, vagy személy veszé- 

lyeztetettségének időben történő felismerését. 

A jelzőrendszeri tagok ennek érdekében figyelemmel kísérik a településen élő gyerme- 

kek 

 életkörülményeit és szociális helyzetét, 

 gyermekjóléti és egyéb szociális szolgáltatások iránti szükségletét, 

 gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét. 

A jelzőrendszeri tagok aktív részvételének köszönhetően megnövekedtek a valós prob- 

lémákat tartalmazó jelzések, amelyek elősegítik a gyermekeket veszélyeztető okok 

megszüntetését, felszámolásának elindítását. 

A már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek problémáinak 

rendezését segíti elő a családsegítő. További feladat a családban jelentkező működési 

zavarok ellensúlyozása, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a 

válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében. 

Szükség esetén gyermekjóléti alapellátások, egészségügyi, szociális alapszolgáltatások, 

pedagógiai szakszolgáltatás igénybevételének elősegítése, vagy súlyosabb fokú veszé- 

lyeztetettség esetén hatósági beavatkozásoknak a kezdeményezése. 

A szolgálat a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében a család gyer- 

meknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és gyermek közti 

kapcsolat helyreállításához családgondozást biztosít. 

 
 A szolgálat egyéb feladatai 

 folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét,

 meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a 

szükséges intézkedést,
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 felkérésre környezettanulmányt készít,

 segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,

 összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi- és nevelési-oktatási intézmé- 

nyekkel, illetve szolgáltatókkal szervezési (szervező tevékenység) szolgáltatási (el- 

látások közvetítése) és gondozási (ellátások teljesítése) feladatokat végez.

 
 Személyi, tárgy feltételek 

 Személyi feltételek 

Vezető családsegítő 1 fő 

Családsegítő 6 fő 

A dolgozók heti munkaideje 40 óra. 

A munkaidőn belül ellátják az ügyeleti szolgálatot, részt vesznek heti rendszerességgel 

esetmegbeszéléseken. 

Munkaidejük felét a családsegítők az általuk ellátandó feladat jellegének megfelelően 

az egyének és családok igényeinek figyelembe vételével osztják be - családlátogatás, 

ügyintézés, intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás, szervező munka stb. 

 
 Tárgyi feltételek 

Az intézményben a családsegítő munkatársak megfelelő körülmények között végzik 

napi feladataikat. Külön irodahelyiségek állnak rendelkezésre az ügyfelek fogadására, 

számítógéppel minden iroda felszerelt, interjú szoba és közösségi helyiség áll rendelke- 

zésre a szakmai megbeszélések, közösségi programok lebonyolítására. 

 
 Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 

A gyermekek, családok segítése érdekében a család-és gyermekjóléti szolgálat olyan 

észlelő – és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermekeket veszélyeztető 

okok feltárását, valamint a gyermek, család, vagy személy veszélyeztetettségének 

időben történő felismerését. 

A veszélyeztető okok feltárása érdekében hatékonyan együttműködik intézményekkel 

és személyekkel. Az egészségügyi szolgáltatást nyújtókkal – különösen a védőnői 

szolgálattal, a háziorvossal, a házi gyermekorvossal – a személyes gondoskodást nyújtó 

szolgáltatókkal, a köznevelési intézményekkel, a rendőrséggel, az ügyészséggel, a 

bírósággal, a pártfogó felügyelői szolgálattal, az áldozatsegítés és a kárenyhítés 

feladatait ellátó szervezetekkel. Egyesületekkel, az alapítványokkal, egyházakkal, a 

munkaügyi hatósággal, a gyermekjogi képviselővel. 

Szolgálatunk és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre meghatározott téma- 

körben, az aktuális problémákra fókuszálva, éves szinten 6 alkalommal szakmaközi 

megbeszélést szervez. 

A jelzésre köteles szerveket felhívja a veszélyeztetettség vagy krízishelyzet észlelése 

esetén a ,,Gyermekjóléti intézkedés kérése” elnevezésű jelzőlapon történő jelzésére, 

amely a gyermekkel kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza. 

A kapott jelzés alapján a szolgálat haladéktalanul, személyesen felkeresve az érintette- 

ket, tájékoztatást nyújt a szolgáltatás céljáról, tartalmáról. Ezt követően az érintett 

beleegyezésével megteszi a szükséges intézkedéseket, és folyamatosan figyelemmel 

kíséri az érintett személy, illetve család életkörülményeit. 
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Tájékoztatást nyújt a jelzést tevőnek a kapcsolatfelvétel megtörténtéről, valamint a 

megtett intézkedésről. 

 Az észlelő- és jelzőrendszer működtetésének szakmai tartalma 

A család- és gyermekjóléti szolgálat legtöbb esetben az oktatási intézményektől 

(óvodák, iskolák) értesül a veszélyeztetett gyermekekről. Elsősorban a pedagógusok és 

a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök jelzései alapján veszik fel a kapcsolatot a 

családokkal, de érkezhetnek jelzések a jelzőrendszer többi tagjától is (rendőrség, 

gyámhivatal, háziorvos, védőnő, ill. más gyermekjóléti szolgálat). A jelzést követően 

intézményünk családsegítő munkatársa felveszi a kapcsolatot a családdal 

(személyesen, telefonon v. levélben). 

A családsegítő szakember a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében kapcsolatot 

tart az oktatási intézménnyel, szükség esetén pszichológus segítségét is felajánlja a 

családnak. Tájékoztatást ad az igénybe vehető szociális ellátásokról, ügyintézésben, 

kérvények kitöltésében nyújt segítséget. 

Amennyiben a családsegítő úgy látja, hogy a veszélyeztetettség továbbra is fennáll, 

tehát alapellátás keretén belül nem szüntethető meg, akkor megkeresi a család és gyer- 

mekjóléti központot, ezzel egyidejűleg esetkonferenciát hív össze. 

 Esetmegbeszélés 

A hatékony együttműködés keretében a szolgálat az aktuális probléma megoldásában 

érintett összes szakember, valamint a család- és gyermekjóléti központ bevonásával, a 

közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes 

megtervezése érdekében esetmegbeszélést szervez. 

Esetmegbeszélésre kerül sor a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés, valamint 

tevékenységük összehangolása érdekében is. Az esetmegbeszélésen elhangzottakról 

feljegyzést készít a szolgálat jelenlévő munkatársa. 

Az esetmegbeszélés állandó meghívottja az illetékes védőnő, bölcsőde, óvoda munka- 

társa, iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, illetve a nevelési tanácsadó munka- 

társa. 

Az esetmegbeszélésre a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét is meghívjuk, ha olyan család 

ügyét tárgyaljuk, amelynek bármely tagja fiatalkorúak pártfogó felügyelete alatt áll. 

A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó más személyeket, illetve intézmények kép- 

viselőit szükség szerint hívjuk meg, így különösen akkor, ha részvételük az egyes gyer- 

mekkel kapcsolatos probléma megoldásához, illetve a gyermekek nagyobb csoportját 

érintő veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó cselekvési terv kidolgozásához 

szükséges. 

A jelzőrendszer és a társszervek aktiválása, az egyéni esetvezetésekben való hatéko- 

nyabb együttműködés érdekében, és annak érdekében, hogy a szolgálat be tudja tölteni 

a gyermekvédelmi rendszerben a törvény által neki szánt központi, koordinatív szere- 

pet, a szakmai tanácskozások, társszervekkel való esetmegbeszélések szervezését ki- 

emelt feladatunknak tekintjük. 
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Esetkonferencia 

Az esetkonferencia, egy adott család ügyében tartott megbeszélés A család problémái- 

ban, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyek- 

nek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével a 

szolgálat esetkonferenciát szervez, lehetőség szerint a családot és a családdal foglal- 

kozó szakembereket is bevonva. 

Szakmaközi tevékenységek 

A család- és gyermekjóléti szolgálat minden év február 28-ig szakmai tanácskozást 

szervez, amelyre meghívja: 

 a települési önkormányzat polgármesterét, a képviselő-testület tagját (tagjait) 

és a jegyzőt,

 a gyermekjóléti alapellátást és a szociális alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatások 

fenntartóit,

 a településen szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intéz- 

mények képviselőit,

 a jelzőrendszer tagjainak képviselőit,

 a gyámhivatal munkatársait,

 a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét, megelőző pártfogó felügyelőjét, és

 a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kor- 

mányhivatalban működő gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort.

Az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet a család- és gyermekjóléti szolgálat az éves 

szakmai tanácskozást követően minden év március 31-éig készíti el. Az intézkedési terv 

tartalmazza a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságait, az előző évi in- 

tézkedési tervből megvalósult elemeket, az éves célkitűzéseket, és a településre vonat- 

kozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának javítása érdekében 

tervezett lépéseket. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre 

meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal megrendezésre kerülő 

szakmaközi megbeszélés keretében. 

 
 A családsegítő feladatai 

Családsegítői tevékenységek 

A szociális esetmunkát végző személy az adott kliens esetfelelőse, aki figyelemmel kí- 

séri, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy problémája kezeléséhez igénybe vette- 

e az elérhető szolgáltatásokat, valamint a szolgáltatást igénybe vevő beleegyezésével 

együttműködik a más szociális és egyéb szolgáltatást nyújtó intézményekkel és szol- 

gáltatókkal. 

A gondozási folyamat részeként érdekérvényesítést lát el (kivéve képviselet) az egyén 

vagy a család megbízása alapján. 

Szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevők megfelelő tájé- 

koztatása érdekében. 

Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt, illetve szervez. 

Az anyagi nehézségekkel küzdők számára segítséget nyújt a szociális szolgáltatások- 

hoz, pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz való hozzájutáshoz. 
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A családgondozás keretein belül biztosítja a családban jelentkező működési zavarok, 

illetve konfliktusok megoldásának elősegítését. 

Szükség szerint segítséget nyújt jogi, pszichológiai tanácsadás hozzájutásához. 

Segítséget nyújt az egyének, családok kapcsolatkészségének javításához. A kapcsolat- 

erősítést családterápiás, konfliktuskezelő programok, szolgáltatások szervezésén ke- 

resztül látja el. 

A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek a szenvedélybete- 

gek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémákkal küzdők, illetve egyéb szociálisan 

rászorult személyek, és családtagjaik részére tanácsadást nyújt. 

Részt vesz a szociális feszültségek okainak feltárásában, a megoldásokra javaslatot ké- 

szít, és segítséget nyújt. 

Krízishelyzetben segítő beavatkozást nyújt. 

Lehetőségek kutatása mentálhigiénés és preventív programok szervezésére, megvaló- 

sítására, a pénzügyi, szakmai feltételeinek megteremtésére (pl. pályázatok). 

Segítséget nyújt hivatalos ügyintézéshez, kérelmek, beadványok elkészítéséhez. 

Tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások 

formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról. 

Közvetít a kliens és a más ellátási területek szakemberei között, amennyiben a prob- 

léma jellege azt indokolttá teszi, és meghaladja az ő kompetencia határait. 

Segíti a speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését. 

Részt vesz adományok gyűjtésében és közvetítésében. 

Felkutatja és kapcsolatot tart az önkéntes segítőkkel. 

Tájékoztatja a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló válsághelyzetben lévő vá- 

randós anyát a nyílt és titkos örökbe fogadás lehetőségeiről, joghatásairól, valamint a 

nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek illetve a nyílt örökbefogadást elő- 

segítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok 

Tájékoztatja az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás utánkövetése körében igénybe 

vehető szolgáltatásról, és segíti az utánkövetést végző szervezet felkérését. 

Számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőfor- 

rásait. 

Koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek valamint a közvetítői ellátás- 

ban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését. 

Válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz szükség 

esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban. 

A családsegítő a kliens problémájának megismerését követően kiválasztja a családse- 

gítés keretében a családsegítő által biztosítandó ellátási formák közül az egyénre sza- 

bott, legcélravezetőbb módszert. 

 
Gyermekjóléti tevékenységek 

A család tagjaira is kiterjedő segítő szolgáltatásban folyamatosan figyelemmel kell kí- 

sérni, hogy a kiskorú érdekei, speciális szükségletei, helyzete szükségessé teszik-e a 

család-és gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásainak igénybe vételét. 

Programokat szervez (táboroztatás, gyermekprogramok) a működési területen élő, kü- 

lönösen a hátrányos helyzetben lévő családok, egyének, gyermekek számára. 

Védelembe vétel esetén az egyéni gondozási – nevelési terv elkészítésében közremű- 

ködik a család – és gyermekjóléti központ esetmenedzserével. Az esetmenedzser az 
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egyéni – gondozási nevelési terv megvalósítása érdekében bevonja a család és gyer- 

mekjóléti szolgálat családsegítőjét a szociális segítő munkába. 

Segíti a gyermeket és a családot az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az át- 

meneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek 

mielőbbi hazakerülését. 

A szociális szolgáltatások működésének fejlesztése a térségben a helyben élő lakosság 

szociális biztonságát növeli. A szociális alapszolgáltatások fejlesztése, a minőségi szol- 

gáltatás lakosság közeli elérhetőségét teszi elérhetővé. 

Családok, gyermekek, időskorúak, szociálisan hátrányos helyzetűek, munkanélküliek, 

egészségileg károsodottak szociális biztonságának megteremtése, krízishelyzet meg- 

előzése, elhárítása valósulhat meg a szakmai feladatellátás során. 

 
Ellátandó célcsoport megnevezése 

Ellátottak köre 

Az ellátottak köréhez tartozik minden – a Társulás településein lakhellyel és tartózkodási 

hellyel rendelkező – lakos, egyén, család, valamint a térségben tartózkodó hajléktalan 

személy. Krízishelyzet esetén bárki (más illetékességi területhez tartozó személy is) 

felkeresheti segítségért a szolgálatot. 

A családsegítés keretében végzett tevékenységek - a szolgáltatást igénybevevő érde- 

kében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig kiterjednek 

az igénybevevő környezetére is, különösen családjának tagjaira. 

A társadalmi-gazdasági folyamatok egy mindinkább gyorsuló változást idéztek elő. Ezek 

a folyamatok nagymértékben hatottak a családok helyzetére. Nőtt a válások, a 

különélések és a házasságon kívül született gyermekek száma. A megváltozott 

együttélési minták nyomán a család fogalma, funkciója is átalakult. A családok és a 

gyermekek egyre nagyobb és egyre összetettebb problémákkal küzdenek. A gyermekek 

helyzetét több társadalmi és gazdasági tényező is befolyásolja: 

 bizonytalan szociális környezet (foglalkoztatási problémák, elhelyezkedési nehéz- 

ségek, kiszámíthatatlan gazdasági környezet, a családok eladósodásának növe- 

kedése stb.) 

 a társadalmi értékek és értékrend súlyos zavara és átértékelődése - környezeti, 

lelki, és szellemi ártalmak 

 a család funkcióinak felbomlása 

 a család gyermekre ható pozitív befolyása egyre csökken 

 nő a gyermekek fizikális és érzelmi elhanyagoltsága. 

Összességében elmondható, hogy évről évre nő a gyermekjóléti szolgáltatás látókörébe 

került gyermekek száma. Ez részben a korábban vázolt jelenségeknek köszönhető, 

részben pedig a gyermekvédelmi veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer 

hatékony működésének. Megnövekedtek a családok terhei, melyek enyhítésére nem 

állnak rendelkezésre a megfelelő eszközök. Emelkedett a 14-17 éves korosztály aránya 

a gondozási esetek körében. 

A felnőtt ellátottak többsége alacsony iskolázottságú, ezért elhelyezkedésük nehezebb, 

a szezonális munkalehetőségből adódó hátrányok is fokozottabban érinti őket, gyakran 

csak alkalmi munkákból tudják biztosítani. Az őszi téli hónapokban különösen érezhető 

a családok, egyének megélhetésének problémái. A nehéz anyagi helyzet 
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következményeinek enyhítését célozza a különböző adományok gyűjtése, szociális 

tűzifa eljuttatása a rászorulókhoz. 

Demográfiai szempontból a család-és gyermekjóléti szolgálat elsődleges célcsoportja az 

aktív korú, házastársi/élettársi kapcsolatban élő, gyermeket/gyermekeket nevelő lakos- 

ságcsoportból kerül ki. 

Nem elhanyagolható az egyedül élők, a gyermeküket egyedül nevelők, valamint a nyug- 

díjas korosztály aránya sem. 

A szociális helyzet, gazdasági aktivitás szempontjából a családsegítő szolgáltatást 

igénybe vevő felnőtt korú lakosság körében igen magas arányban jelennek meg a sze- 

génység által leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok: munkanélküliek, inaktí- 

vak, lakhatási problémával küzdők. 

A saját lakókörnyezetükben élő egyének, családok, akik az önálló, önrendelkező életvi- 

tel folytatására külső segítség nélkül nem képesek. 

Érdekeiket képviselni és érvényesíteni nem tudják, valamint társadalmi beilleszkedésük 

akadályoztatott. 

A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal, hajléktalansággal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, 

a szenvedélybetegek, mentális problémákkal küzdők, pszichiátriai betegek, illetve 

egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik. 

A család-és gyermekjóléti szolgáltatást a Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Ta- 

nácsa megállapodásának megfelelően, a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Köz- 

pont szolgálata látja el. 

 
A fenntartó által biztosított szolgáltatási elemek 

 Tanácsadás: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe 

vevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javas- 

latkialakítási folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy spe- 

ciális felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra 

ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul. 

 Esetkezelés: az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának 

megoldására, illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködé- 

sen alapuló, tervszerű segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az 

igénybe vevő, vevők saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a szol- 

gáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák 

megelőzésébe. 

 Pedagógiai segítségnyújtás: szocializációs, pedagógiai, andragógiai és gerontológiai 

eszközökkel végzett tervszerű tevékenység, folyamat, amely olyan viselkedések, atti- 

tűdök, értékek, ismeretek és képességek átadásának közvetlen és közvetett módját 

teszi lehetővé, gyakoroltatja, aminek eredményeként az igénybe vevő lehetőséget kap 

képességei kiteljesítésére, fejlődésében egy magasabb szint elérésére. 

 Készségfejlesztés: az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformá- 

inak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és al- 

ternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására. 
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 Megkeresés: szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett azon egyének köz- 

vetlen, illetve közvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns szolgálta- 

tásokhoz való hozzájuttatás céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott szolgálta- 

tásra, de azt bármilyen okból elérni nem tudják. 

 Közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integ- 

rációs szemléletű, bátorító- ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely 

különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezde- 

ményez, közösségi együttműködéseket valósít meg. 

 
A szolgáltatás gyakorisága, időtartama 

A szolgáltatás gyakorisága változó az aktuális problémát illetően lehet egyszeri, eseti, 

vagy megállapodás alapján meghatározott időtartamú. 

A szolgáltatást bárki igénybe veheti a szolgálat nyitvatartási idejében: 

Hétfő – Csütörtök 7.30-16.00 

Péntek: 7.30-13.30 

A térségi családsegítő elérhető a közzé tett fogadóórákon a helyi önkormányzatok által 

biztosított hivatalos helyiségben. 

 
Az ellátás igénybevételének módja, feltételei 

A család-és gyermekjóléti szolgálatnál az ellátás igénybevétele elsődlegesen önkéntes, 

az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelmező és a 

szolgáltató a feladatellátás tartalmi elemeit megállapodásban rögzítik. A család- és 

gyermekjóléti szolgálat szolgáltató tevékenysége, mint alapszolgáltatás, térítésmente- 

sen vehető igénybe. 

Kapcsolattartás, együttműködés módja 

Az ellátást igénybevevővel, hozzátartozójával, családjával, vagy törvényes képviselőjé- 

vel a család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársai kapcsolatot tartanak. A kapcsolat- 

tartás rendszeressége a hozott probléma alapján lehet: eseti, egyszeri, folyamatos csa- 

ládgondozás. 

Ennek módja: 

 személyes kapcsolattartás, amely vagy az intézményben, vagy a kliens lakásán 

történik, 

 telefon igénybevételével, 

 írásban, levélbeli megkeresés útján. 

A megkeresést a családsegítő az ügyfélről vezetett esetnaplóban és a forgalmi naplójá- 

ban regisztrálja. 

Az intézmény kapcsolatot tart az általa kiépített észlelő-és jelzőrendszer tagjaival, mód- 

szertani intézménnyel, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekkel, sza- 

kosított ellátást nyújtó intézményekkel, egészségügyi intézményekkel, érdekképviseleti 

szervekkel, civil szervezetekkel, önkéntes segítőkkel, jogsegély szolgálatokkal, és 

egyéb szolgáltatásokat biztosító szolgáltatókkal, intézményekkel. 

 
 Térítési díj 

A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe. 
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Az ellátottak általános jogai 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak 

joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel az intézmény 

által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete 

vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. 

A szociális szolgáltatások során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat a működését oly módon végzi, hogy figyelemmel 

legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes 

körű tiszteletben tartására. 

Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magán- 

életével kapcsolatos titokvédelem. Az együttműködés és az igénybevételi eljárás során 

különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra 

jogosult személyek férjenek hozzá. A szakmai vezető köteles biztosítani, hogy az ügy- 

felekkel kapcsolatos dokumentációkhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A 

gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intéz- 

mény, személy adatait erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan kell kezelni. A 

dokumentumokat az intézményből csak indokolt esetben lehet kivinni. 

Amennyiben az ellátottat bármilyen sérelem éri, panasszal élhet az intézményvezető 

felé. Az intézményvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a pa- 

nasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem 

intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhez- 

vételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője, az ellátottakat tájékoztatja az 

ellátottjogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, az ellátottjogi képvi- 

selő elérhetőségéről. 

 
A szolgáltatást igénybe vevők jogai 

Az ellátottnak joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, és ahhoz, hogy tájékoztatást 

kapjon jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről, továbbá ahhoz, hogy a szemé- 

lyét és vagyonát érintő minden kérdésben közvetlenül vagy más módon meghallgassák, 

és véleményét korára, egészségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel figye- 

lembe vegyék. 

Joga van továbbá ahhoz, hogy az őt érintő ügyekben a törvényben meghatározott fó- 

rumoknál panasszal éljen. 

Az ellátott-/gyermekjogi képviselő ellátja a személyes gondoskodásban részesülő sze- 

mély a törvényben meghatározott jogainak védelmét, és segíti jogai megismerésében 

és érvényesítésében. A gyermekjogi képviselő kiemelt figyelmet fordít a különleges 

vagy speciális ellátást igénylő gyermek védelmére. 

Az ellátott-/gyermekjogi képviselő jogosult a család- és gyermekjóléti szolgáltató tevé- 

kenységet végző működési területén tájékoztatást, iratokat, információkat kérni és a 

helyszínen tájékozódni. A jogi képviselő köteles a kliens személyes adatait az adatvé- 

delmi jogszabályoknak megfelelően kezelni. 

 
Panaszjog 

Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő, törvényes képviselője, hozzátartozója, az 

ellátottak jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet (panasztevő) panaszaival az 
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intézmény vezetőjéhez vagy az érdekképviseleti fórumhoz, továbbá a gyermekjogi 

képviselőhöz fordulhat. 

A vezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz 

kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben a vezető határidőben nem intézkedik, vagy 

a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 

8 napon belül a fenntartó önkormányzathoz fordulhat jogorvoslatért. 

Az ellátott-/ gyermekjogi képviselő tevékenységéről, hatásköréről, az általa nyújtható 

segítségadás lehetőségéről, elérhetőségéről szóló írásos tájékoztatót a tájékoztató 

faliújságra kell kifüggeszteni. Ezzel kapcsolatosan a vezető kérésre szóbeli tájékoztatást 

is nyújt. 

Ellátott-/gyermekjogi képviselő: 

Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 

Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 

Zöld szám: 06-80-620-055 

e-mail: obdk@obdk.hu 

honlap: www.obdk.hu 

 Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos 

 szabályok 

 Az intézménnyel kapcsolatba kerülő állampolgár, család, közösség tudta és bele- 

egyezése nélkül semmilyen adat nem szolgálatható ki.

 A család egy tagjának nyújtott segítséget, a család belső viszonyaira tekintettel 

kell biztosítani.

 Arra törekszünk, hogy a belső és külső erőforrások fokozásával a család össze- 

tartó ereje növekedjék, a hiányzó funkciók visszapótlódjanak.

 Az intézménynek az egyén, a család problémájának vizsgálata során, egyedileg 

kell mérlegelnie a segítségnyújtás legcélszerűbb, a körülményeknek legmegfele- 

lőbb módját.

 
A szociális szolgáltatást végzők jogai 

A család-és gyermekjóléti szolgálatnál foglalkoztatási viszonyban álló személyek eseté- 

ben biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tisz- 

teletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, 

valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. 

A család– és gyermekjóléti szolgáltatást végző foglalkoztatottak közfeladatot látnak el. 

Külön jogszabályban meghatározott munkakörükkel összefüggésben megilleti őket az a 

jog, hogy személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat 

tiszteletben tartsák, tevékenységüket értékeljék és elismerjék. 

 A család- és gyermekjóléti szolgáltatás során a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló törvényt kell alkalmazni.

 Bűncselekmény gyanúja esetén a büntetőeljárási törvényben foglaltak szerint 

kell eljárni.

 Az intézmény birtokába került adatok kezelésekor a személyes adatok védelmé- 

ről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. Szabályait 

kell alkalmazni.

mailto:obdk@obdk.hu
http://www.obdk.hu/
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 A család – és gyermekjóléti szolgáltatást végző személy köteles külön nyilatko- 

zatot tenni az 1997. évi XXXI. tv. 15. § (8) bekezdése alapján.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, va- 

lamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 

30.) NM rendelet 7. §-a szerint a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást vég- 

zők számára biztosítani kell: 

 a heti munkaidőkeretének legalább a felét kötetlen munkaidő-beosztás kereté- 

ben, a szociális segítőmunka, illetve az adatgyűjtés helyszínen való elvégzésé- 

hez,

 a munkavégzéshez szükséges közlekedési eszköz használatát vagy a közösségi, 

illetve tömegközlekedési eszköz használatával járó költségek megtérítését,

 a személyes biztonságát szolgáló eszközöket, különösen külterületi munka ese- 

tében,

 az egymás tájékoztatása, szakmai segítése céljából, konkrét ügyek, vagy prob- 

lémák feldolgozása kapcsán rendszeresen tartott esetmegbeszélő csoporton tör- 

ténő részvételt,

 a szupervíziót.

 
Más intézményekkel történő együttműködés módjai 

 folyamatos kapcsolattartás – személyes egyeztetések,

 elektronikus ügyintézés, levelezés,

 információk, egymás szakterületének ismerete, jogszabálykövetés, egységes ér- 

telmezés,

 szakmai fórumok, konferenciák,

 szakmai együttműködési megállapodások megkötése,

 tanácsadói napok, esetmegbeszélések, team- munka.

 
 Az intézmény kapcsolatrendszere 

Intézményünk számos, hálózatként funkcionáló helyi szerveződés tagja, így aktívan 

részt veszünk a Szociális Kerekasztal munkájában. Folyamatos kapcsolatban állunk a 

gyermekjóléti és felnőtt-védelmi észlelő-jelzőrendszer tagjaival, annak szervezőiként 

is, támogatókkal, helyi döntés előkészítést végző szakemberekkel, a fenntartóval. 

 
A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 

A szolgáltatásról a következő módon nyújtunk tájékoztatást a helyi lakosság részére : 

Balatonfüredi szociális Alapszolgáltatási Központ (BSZAK) honlapján: www.bszak.hu 

valamint a www.balatonfured.hu oldalon 

A honlapon megtalálható az intézmény (BSZAK) által biztosított szolgáltatások köre. 

 
Az intézmény működéséről a társulás településeinek lakosai részére rendszeres, és 

mindenki számára hozzáférhető tájékoztatást nyújtunk. A közzététel formái: 

 szórólapok, információs anyagok,

 helyi média,

 háziorvosok, szociális szolgáltatást végzők tájékoztatása,

 fogyatékosok civil szervezeti, érdekképviseleti szervezetinek tájékoztatása,

http://www.bszak.hu/
http://www.balatonfured.hu/
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 polgármesteri hivatalok hirdetőtábláján információ, tájékoztató anyagok 

elhelyezése,

 települési honlapon való tájékoztatás,

 egyéb fórumokon való megjelenés.
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény 

40/A. § (1) alapján, család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjó- 

léti központ) az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, 

amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intéz- 

ményegységként működik. 

A 2016. 01. 01-től működő család-és gyermekjóléti központ, a Balatonfüredi Többcélú 

Társulás által fenntartott, Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezeti 

és szakmai szempontból önálló intézményegységeként látja el feladatkörét. 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szoci- 

ális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásá- 

val szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének 

elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyezte- 

tettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

A gyermekjóléti ellátás és szolgáltatás általános feladata a gyermek családban történő 

nevelésének elősegítése érdekében: 

 A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tá- 

jékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése; 

 A családsegítési, családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, men- 

tálhigiénés, káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezek- 

hez való hozzájutás megszervezése; 

 Válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való 

ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető 

ellátáshoz való hozzájutás szervezése; 

 Szabadidős programok szervezése; 

 Hivatalos ügyek intézésének segítése; 

 Közreműködés hatósági intézkedésben. 

 
A szolgáltatás szakmai tartalma, módja 

A család- és gyermekjóléti központ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § (2) szerint a gyermekjóléti központ a gyermek- 

jóléti szolgálatnak a 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti 

általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, 

veszélyeztetettségének megelőzése. 

A gyermekjóléti feladatok megvalósulását a komplex családgondozás, a családlátoga- 

tások, a felvilágosítások, információnyújtás, a tanácsadás, vagy családterápia, a csa- 

ládkonzultációs lehetőségek, a segítő beszélgetések, a kapcsolat ügyeleti szolgáltatás, 

kérelmek, beadványok segítése, adományok közvetítése, intézményi támogató levelek 

megküldése, csoportok szervezése, vagy a kliens csoportba való eljuttatása szolgálja. 

a.  Gyermekek védelmére irányuló tevékenységek 

A hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevé- 

kenységek körében javaslatot tesz a gyámhivatal részére a gyermek: 

 védelembe vételére,

 megelőző pártfogás mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszünte- 

tésére,

 ideiglenes hatályú elhelyezésére,

 nevelésbe vételére,

 családba fogadására,
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 harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére,

 családba fogadó gyám kirendelésére,

 tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására,

 gondozási helyének megváltoztatására,

 után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására.

Védelembe vett gyermek esetében: 

 egyéni gondozási-nevelési tervet készít,

 szociális segítőmunkát koordinál és végez,

 a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó 

pénzfelhasználási tervet készít.

Nevelésbe vett gyermek esetében: 

 elősegíti a családból kiemelt gyermek visszahelyezését, családba fogadását

 utógondozást végez – a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a gyermek 

családjába történő visszailleszkedéséhez

a.  Speciális szolgáltatások biztosítása 

 Utcai és – ha a helyi viszonyok azt indokolják – lakótelepi szociális munka. 

 Kapcsolattartási ügyelet. 

A feladatellátás keretében közvetítői eljárást, ide nem értve a Gyvt. 62/E. § és 

a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást végez a GYJK esetmene- 

dzserei által. Intézményünk a kapcsolattartásra jogosult szülő, illetve más sze- 

mély számára a találkozásra, együttlétre alkalmas, semleges helyszínt biztosít. 

A szolgáltatás igénybe vételére az intézmény nyitvatartási idején kívül, pénte- 

ken: 13.30-17.30 óra között, szombaton: 09.00-13.00 óra között van lehető- 

ség. A kapcsolattartási ügyelet biztosítása a Balatonfüredi Szociális Alapszol- 

gáltatási Központ (8230 Balatonfüred, Kéki u. 6.) erre a célra kijelölt helyisé- 

gében történik. 

 Kórházi szociális munkát, amennyiben ezt a helyi viszonyok indokolják. 

 Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot (Telefonszáma: 

06/20/956-3765) 

A készenléti szolgálat célja: a család-és gyermekjóléti központ nyitvatartási 

idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás 

vagy tájékoztatás nyújtása. A szolgáltatást egy közzétett mobilszám biztosítá- 

sával szervezzük úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítsé- 

get tudjon nyújtani, vagy mozgósítani. 

 Jogi tájékoztatásnyújtás 

 Pszichológiai tanácsadás 

 Családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia. 

2018. évben a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai tevékenysége a kö- 

vetkező feladatokkal bővül: 

1. Szociális diagnózis 

A Gyvt. szerint a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján a köz- 

pont esetmenedzsere elkészíti a szociális diagnózist, és az elkészítésbe bevon- 

hatja a járásban működő család- és gyermekjóléti szolgálatokat. 
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A szociális diagnózis elkészítésének elsődleges célja a szociális szolgáltatások- 

hoz történő gyors és hatékony hozzájutás megalapozása az egyénre szabott 

segítségnyújtás érdekében. 

2. Iskolai szociális munka 

Az iskolai szociális munka keretében a köznevelési intézményekben a gyerme- 

kek, azok családja, valamint pedagógusok számára nyújt támogatást. 

Egyéni és csoportos formában segíti elő a gyermekek nevelésbe, oktatásba való 

beilleszkedését, tanulmányi kötelezettségének teljesítését, nevelési problémák 

esetén a gyermek és a család, a pedagógus között lévő konfliktus feloldását. 

Az iskolai szociális munkás folyamatos kapcsolatban áll a köznevelési intézmény 

gyermek-, ifjúságvédelmi felelőseivel, valamint a család- és gyermekjóléti szol- 

gálat családsegítőivel annak érdekében, hogy prevenciós jellegű tevékenységé- 

vel elősegítse a gyermekek képességeiknek, készségeiknek megfelelő tanulmá- 

nyok folytatását. 

 
a. A járás család- és gyermekjóléti szolgálatainak szakmai támogatása 

 Havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a szolgálatok számára és szük- 

ség szerint konzultációt biztosít (Intézményünkben heti rendszerességgel tar- 

tunk esetmegbeszélést a GYJSZ és a GYJK munkatársainak együttes részvé- 

telével). 

 Tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő 

változásokról, illetve a járás területén elérhető, más személy, illetve szerve- 

zet által nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról. 

 
a. Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése 

 koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját, a jelzőrend- 

szer járási szintű koordinálására járási jelzőrendszeri tanácsadót jelöl ki

 szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai ta- 

nácskozás szervezéséhez, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek 

elkészítéséhez és összehangolásához,

 összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített helyi jelző- 

rendszeri intézkedési terveket,

 a család- és gyermekjóléti szolgálat megkeresése alapján segítséget nyújt, 

szükség esetén intézkedik,

 kivizsgálja a jelzőrendszeri tagoknak a család- és gyermekjóléti szolgálat mű- 

ködésére vonatkozó jelzéseit, panaszait, segítséget nyújt a konfliktusok meg- 

oldásában,

 megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszerek működésével kapcsolatban,

 amennyiben az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott személyek nem 

teljesítik jelzési kötelezettségüket, úgy értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját 

és javaslatot tesz felelősségre vonásra,

 a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében 

folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefon- 

szolgálattal.
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A család-és gyermekjóléti központ a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki 

fejlődésének elősegítését tartja legfontosabb feladatának, de nem hagyja 

figyelmen kívül az olyan társadalmi problémákat (iskolázatlanság, 

munkanélküliség, alkoholizmus), amelyek a családon keresztül hatnak a 

gyermekekre. Fentiekre tekintettel feladatkörébe tartozik: 

 a gyermekek számára olyan szabadidős programok szervezése, amelyek a 

családban jelentkező nevelési problémák, hiányosságok káros hatásainak 

enyhítését célozzák,

 a család-és gyermekjóléti központ közreműködik a járás településein a 

gyermekek átmeneti gondozását saját háztartásukban helyettes szülőként 

vállaló személyek, családok felkutatásában, továbbá tájékoztatást ad 

számukra az átmeneti gondozás keretében ellátandó feladatokról, illetve a 

helyettes szülői jogviszonyról, és nyilvántartást vezet a helyettes szülői 

férőhelyekről.

Intézményünk munkatársai rendszeresen részt vesznek a Járási Közbiztonsági 

Egyeztető Fórum ülésein, illetve a Fórum keretien belül működő Idősügyi 

Munkacsoport tevékenységében. 

Aktív szerepet vállalunk a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum Kábítószerügyi 

Munkacsoportjának tevékenységi körébe tartozó programok (tapasztalatcserék, 

továbbképzések, előadások) szervezésében, és lebonyolításában is. 

A normák, értékek, attitűdök megváltoztatásához, a személyiség formálására, 

másfajta-, pozitív minták beépüléséhez, együttes családi élményekre van 

szükség. Ezek biztosítására legalkalmasabbak a csoportmódszerek, szabadidős 

tevékenységek. 

Fontos feladatként fogalmazódik meg pályázati források felkutatása a 

gyermekprogramok, kirándulások, tréningek, tanfolyamok, közösségi 

rendezvények finanszírozásának biztosítása érdekében. 

A prevenciós céllal életre hívott, heti rendszerességgel, csütörtök délutánonként 

megtartott „Szivárvány Klub” foglalkozásait, - mely elsősorban az általános 

iskolás korú gyermekek számára nyújt lehetőséget szabadidejük hasznos 

eltöltésére- a család-és gyermekjóléti központ, valamint a család-és 

gyermekjóléti szolgálat munkatársai közösen működtetik. Az aktuális 

ünnepekhez, és az azokhoz kötődő hagyományokhoz igazodva, számos 

rendezvényt szerveztünk/szervezünk. 

 
a. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 

 biztosítja a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer járási szintű 

koordinálását, 

 elvégzi a veszélyeztető okok feltárását, javaslatot készít ezek 

megoldására, 

 együttműködik a közoktatási intézményekkel, a nevelési tanácsadóval, az 

egészségügyi szolgáltatókkal, különösen a védőnői szolgálattal, a háziorvosi, 

házi gyermekorvosi hálózattal, valamint más érintett személyekkel és 

szervezetekkel. 

 
a. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése 
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A veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló tevékenyég körében a GYJK 

esetmenedzsere együttműködik a GYJSZ családsegítőjével annak érdekében, 

hogy: 

 a családgondozás, a család működési zavarainak oldása megkezdődjön,

 családi konfliktusok megoldását – különösen a válást, a gyermekelhelyezést, a 

kapcsolattartást – érintő kérdések rendezéséhez segítséget nyújtson,

 egészségügyi és szociális ellátásokhoz történő hozzájutást elősegíti, hatósági 

beavatkozások elindítását kezdeményezi,

 a védelembe vett gyermek egyéni gondozási nevelési tervét elkészíti,

 a szülővel és a gyermekkel fenntartott segítő kapcsolat során a szükséges 

változások elérését segíti elő,

 a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyre, vagy 

annak megváltoztatására javaslatot tesz.

 
a. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése 

A gyermek családba történő visszahelyezése érdekében: 

 szorgalmazza a családgondozás keretében a család nevelési körülményeinek 

helyreállítását, amelynek megteremtéséhez, javításához, és a szülő-gyermek 

kapcsolat helyreállításához segítséget nyújt,

 a gyámhivatal irányába javaslatot tesz a kapcsolattartás formájának, módjának 

megváltoztatására, ha a szülő körülményeiben, életvitelében változás állt be,

 a nevelésbevétel felülvizsgálatakor javaslatot készít a gyermek további sorsát 

illetően,

 a gyámhivatal határozata alapján ellátja a családjába visszahelyezett gyermek 

utógondozását.

 
 Nyilvántartások 

A gyermekjóléti ellátásokról a hatályos jogszabályoknak megfelelően a munkacsoport 

nyilvántartásokat vezet. 

 A hatósági munka dokumentálása a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó 

szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) 

Korm. rendelet melléklete szerinti adatlapokon történik. - A szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 

azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. 

rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően az 

intézmény a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről 

(KENYSZI) elnevezésű rendszerbe naprakész adatokat szolgáltat.

További dokumentumok: 

 „Nyilatkozat”nyomtatvány, amelyen a szülő/szülők vagy a törvényes képviselő 

hivatalosan nyilatkozik/nyilatkoznak a szolgáltatás igénybe vételéről;

 a „Gyermekeink Védelmében” elnevezésű nyilvántartási rendszer adatlapjai.

 
 Személyi, tárgyi feltételek 

 Személyi feltételek 

A család-és gyermekjóléti központ szakmai feladatainak ellátását: 
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3 fő esetmenedzser felsőfokú végzettséggel biztosítja. 

A Család-és Gyermekjóléti Központ –valamint a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

szakmai munkáját: 

1 fő szociális asszisztens középfokú végzettségű szakember biztosítja (60% - 40% 

arányban). 

2018. év szeptemberétől iskolai szociális munka végzésére a jogszabály által meghatá- 

rozott számú iskolai szociális munkás látja el a szakmai tevékenységet felsőfokú vég- 

zettséggel. 

A központ speciális szolgáltatásai közül a pszichológiai-és jogi tanácsadásokat 

1 fő pedagógiai szakpszichológus 

1 fő jogász/ügyvéd 

megbízási szerződéssel biztosítja. 

 Szakmai felkészültség biztosításának módja, formája 

Az intézmény a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző 

személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló rendelet által 

meghatározottak szerint biztosítja a dolgozók kötelező továbbképzéseken való 

részvételét. A megfelelő szakmai munka biztosítása érdekében tanácskozásokon, 

műhelymunkákon, konferenciákon vehetnek részt az intézmény munkatársai, az 

útiköltséget, valamint a részvételi díj összegét a munkáltató megtéríti. 

 
 Tárgyi feltételek 

A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ önálló szakmai egységeként működő 

család-és gyermekjóléti központ az integrált intézmény 8230 Balatonfüred, Kéki u. 6. 

szám alatt található épületének első emeletén kapott helyet. A központ munkatársai 

rendelkezésére álló 4 helyiség közül 3 irodaként, 1 pedig a pszichológiai-és jogi tanács- 

adások helyszíneként funkcionál. Az emeleten található kis-és nagy tanácskozó termek 

használata az intézményben működő család-és gyermekjóléti szolgálat, valamint a csa- 

lád-és gyermekjóléti központ részére egyaránt biztosított. 

Az irodahelyiségekben a hatékony munkavégzéshez szükséges bútorzat-, valamint az 

elektronikai eszközök egyaránt biztosítottak. A központ járási szintű feladatellátását se- 

gíti egy WV Polo típusú személygépkocsi is. 
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Ellátandó célcsoport megnevezése 

A család-és gyermekjóléti központ az ellátási területén – a Balatonfüredi járás területe- 

lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos- egyén, család, valamint a térség- 

ben tartózkodó hajléktalan személy ellátását biztosítja. Krízishelyzet esetén bárki (más 

illetékességi területhez tartozó személy is) életkori korlátozás nélkül felkeresheti segít- 

ségért az intézményt. 

A GYJK által ellátottak körében felülreprezentált problémák: 

 családi konfliktusok (szülők- ill. szülő-gyermek közötti),

 külön élő szülők közötti, a kiskorú gyermekeikkel való kapcsolattartással 

összefüggő, konfliktusok, kommunikációs gátak, elhúzódó peres eljárások,

 kiskorú sérelmére elkövetett bántalmazás/elhanyagolás (lelki, fizikai),

 családon belüli erőszak (hozzátartozók közötti),

 nevelési problémák,

 gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség,

 szülők/család életvitele,

 magatartás és/vagy teljesítmény zavar,

 anyagi, megélhetési problémák.

 
A fenti veszélyeztető tényezők között fennálló ok-okozati összefüggés következménye- 

ként, a gondozott családok jelentős részénél, a felsorolt problémák halmozott formában 

jelentkeznek. 

 
A szolgáltatás gyakorisága, időtartama 

A Család-és Gyermekjóléti Központ ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő – Csütörtök 7.30-16.00 

Péntek: 7.30-13.30 

Kapcsolattartási ügyelet, ennek keretében közvetítői eljárás, ide nem értve a Gyvt. 

62/E. § és a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárás igénybe vételére az intéz- 

mény nyitvatartási idején kívül a következő időtartamban van lehetőség: 

Péntek: 13.30-17.30 

Szombat: 09.00-13.00 

 
Az ellátás igénybe vételének módja 

A szolgáltatás igénybevétele: 

 önkéntes,

 a jelzőrendszer tagjai által kezdeményezett,

 belső jelzőrendszer által (Család-és Gyermekjóléti Szolgálat) 

kezdeményezett,

 hatóság által történő együttműködésre kötelezés útján jöhet létre.

A magánszemélyek jelzéssel élhetnek személyesen, telefonon keresztül, vagy 

írásban. 
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Más intézményekkel történő együttműködés, kapcsolattartás módja 

Az intézmény kapcsolatot tart az általa kiépített jelzőrendszer tagjaival, személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézményekkel, szakosított ellátást nyújtó 

intézményekkel, egészségügyi intézményekkel, érdekképviseleti szervekkel, civil 

szervezetekkel, egyházakkal, önkéntes segítőkkel, jogsegély szolgálatokkal, és egyéb 

szolgáltatásokat biztosító szolgáltatókkal, intézményekkel. A kapcsolattartás 

keretében: 

 személyes egyeztetések, 

 elektronikus ügyintézés, levelezés, 

 információk, egymás szakterületének ismerete, jogszabályok követése, 

egységes értelmezése, 

 szakmai fórumokon, konferenciákon történő részvétel, 

 szakmai együttműködési megállapodások megkötése, 

 tanácsadói napok, esetmegbeszélések, team- munka biztosítása, 

 esetmegbeszélések, estekonferenciák szervezése lebonyolítása. 

A 2016. 01. 01-től járási szintű feladat-ellátási kötelezettséggel rendelkező, új szerve- 

zeti formában működő család-és gyermekjóléti központ munkatársai számára, nagy 

szakmai kihívást jelentett a fent részletesen kifejtett, sokrétű feladatok magas szakmai 

színvonalon történő ellátása. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a szer- 

vezési, szolgáltatási-és koordinációs tevékenység hatékonyságát rendkívüli módon nö- 

velte az a tény, hogy a kedvező helyi sajátosságoknak köszönhetően egy integrált in- 

tézmény keretein belül működő család-és gyermekjóléti központ, valamint a család-és 

gyermekjóléti szolgálat munkatársai szoros-napi kapcsolatban vannak egymással. 

A rendszeres, személyes esetmegbeszélések, konzultációk, team-megbeszélések ered- 

ményeként folyamatosan biztosított a gyors információáramlás, amely rendkívüli mó- 

don megnöveli az esetkezelések eredményességét. 

Team megbeszélések 

A Család-és Gyermekjóléti Központ és a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat (mint a Ba- 

latonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezeti egységei) munkatársai heti 

rendszerességgel, csütörtöki napokon közös team megbeszélést tartanak, melyet a 

szakmai vezetők szerveznek és irányítanak. Ezen megbeszélések alkalmat nyújtanak az 

esetek elosztására, egyeztetésekre, valamint az intézmény és a szakmai egységek mű- 

ködésével kapcsolatos kérdések megvitatására. Itt kerül sor az esetmegbeszélések, 

esetkonferenciák időpontjainak egyeztetésére, a speciális szolgáltatások iránti igények 

–és az aktuálisan rendelkezésre álló kapacitások ismertetésére, valamint a kapcsolat- 

ügyeleti és a készenléti szolgálat ügyeleti beosztásának ismertetésére is. 

A team megbeszélésekről minden esetben feljegyzés készül, amelyet a jelenlévők 

aláírnak. 

 
A szolgáltatást igénybe vevők jogai 

A gyermeknek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, és ahhoz, hogy tájékoztatást 

kapjon jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről, továbbá ahhoz, hogy a 

személyét és vagyonát érintő minden kérdésben közvetlenül vagy más módon 

meghallgassák, és véleményét korára, egészségi állapotára és fejlettségi szintjére 

tekintettel figyelembe vegyék. 
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A gyermeknek joga van ahhoz, hogy az őt érintő ügyekben gyermekvédelmi törvényben 

meghatározott fórumoknál panasszal éljen. 

A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek 

e törvényben meghatározott jogainak védelmét, és segíti a gyermeket jogai 

megismerésében és érvényesítésében. A gyermekjogi képviselő kiemelt figyelmet fordít 

a különleges vagy speciális ellátást igénylő gyermek védelmére. 

A gyermekjogi képviselő jogosult a gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet végző működési területén tájékoztatást, iratokat, információkat kérni és 

a helyszínen tájékozódni. A gyermekjogi képviselő köteles a gyermek személyes adatait 

az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelni. 

 
Panaszjog 

Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő, törvényes képviselője, hozzátartozója, az 

ellátottak jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet (panasztevő) panaszaival az 

intézményvezetőhöz, vagy az érdekképviseleti fórumhoz, továbbá a gyermekjogi 

képviselőhöz fordulhat. 

A vezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz 

kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben a vezető határidőben nem intézkedik, vagy 

a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 

8 napon belül a fenntartó önkormányzathoz fordulhat jogorvoslatért. 

A gyermekjogi képviselő tevékenységéről, hatásköréről, az általa nyújtható 

segítségadás lehetőségéről, elérhetőségéről szóló írásos tájékoztatót a tájékoztató 

faliújságra kell kifüggeszteni. Ezzel kapcsolatosan a vezető kérésre szóbeli tájékoztatást 

is nyújt. 

 
 Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogaival kapcsolatos szabályok 

 Az intézménnyel kapcsolatba kerülő állampolgár, család, közösség tudta és 

beleegyezése nélkül semmilyen adat nem szolgálatható ki. 

 A család egy tagjának nyújtott segítséget, a család belső viszonyaira tekintettel 

kell biztosítani. 

 Arra törekszünk, hogy a belső és külső erőforrások fokozásával a család 

összetartó ereje növekedjék, a hiányzó funkciók felépíthetővé váljanak. 

 Az intézménynek az egyén, a család problémájának vizsgálata során, egyedileg 

kell mérlegelnie a segítségnyújtás legcélszerűbb, a körülményeknek 

legmegfelelőbb módját.

 Az intézményben foglalkoztatottak közfeladatot látnak el. Külön jogszabályban 

meghatározott munkakörükkel összefüggésben megilleti őket az a jog, hogy 

személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat 

tiszteletben tartsák, tevékenységüket értékeljék és elismerjék.

 A gyermekjóléti szolgáltatás során a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényt kell alkalmazni. 

 Bűncselekmény gyanúja esetén a büntetőeljárási törvényben foglaltak szerint 

kell eljárni. 

 Az intézmény birtokába került adatok kezelésekor a személyes adatok 

védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 

szabályait kell alkalmazni. 
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 Az intézmény munkavállalói kötelesek külön nyilatkozatot tenni az 1997. évi 

XXXI. tv. 15. § (8) bekezdése alapján, mely nyilatkozat a szakmai program 

mellékletében található. 

 
A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 

A szolgáltatásról a következő módon nyújtunk tájékoztatást a helyi lakosság részére : 

Balatonfüredi szociális Alapszolgáltatási Központ (BSZAK) honlapján: www.bszak.hu 

valamint a www.balatonfured.hu oldalon 

A honlapon megtalálható az intézmény (BSZAK) által biztosított szolgáltatások köre. 

Az intézmény működéséről a társulás településeinek lakosai részére rendszeres, és 

mindenki számára hozzáférhető tájékoztatást nyújtunk. A közzététel formái: 

 szórólapok, információs anyagok,

 helyi média,

 háziorvosok, szociális szolgáltatást végzők tájékoztatása,

 fogyatékosok civil szervezeti, érdekképviseleti szervezetinek tájékoztatása,

 polgármesteri hivatalok hirdetőtábláján információ, tájékoztató anyagok 

elhelyezése,

 települési honlapon való tájékoztatás,

 egyéb fórumokon való megjelenés.

 
Balatonfüred, 2017. december 6. 

 
 

Vaszkán Erzsébet 

intézményvezető 

 

ZÁRADÉK 
 

A szakmai programot a Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 

……………./2017. (… ........ ) számú határozatával jóváhagyta. 

 
 

 
Balatonfüred, 2017……………. 

 
 

…………………………………… 
Filep Miklós 

Társulási Tanács Elnöke 

http://www.bszak.hu/
http://www.balatonfured.hu/
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Jogszabályi háttér 

 
 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról

 2009. évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távol- 

tartásról

 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről

 2016. évi CLXVI. törvény egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 

módosításáról

 29/1993. (II.17.) Korm.r. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról

 149/1997. (IX. 10.) kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvé- 

delmi és gyámügyi eljárásról

 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szak- 

szolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és 

személyek által kezelt személyes adatokról

 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működé- 

sük feltételeiről

 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátá- 

sok igénybevételéről

 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmé- 

nyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek to- 

vábbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

 226/2006. (XI. 20.) kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról

 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról

 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi 

és Dokumentációs Központról

 369/2013.(X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szol- 

gáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

 1/2017.(II.14.) EMMI rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri 

rendeletek módosításáról

 Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos a 

szociális ellátások és szociális szolgáltatások igénybevételének helyi szabályozásáról 

szóló rendelete

 Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos 

pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások- 

ról szóló rendelete

MELLÉKLETEK 
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Megállapodás 
Étkeztetés szolgáltatás igénybevételére 

 
amely létrejött egyrészről a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

(8230 Balatonfüred, Kéki u.6.), mint szolgáltatást nyújtó – képviseletében eljáró sze- 
mély:  (továbbiakban: intézményvezető), 

másrészt: 

Név: 
Születési név: 

Anyja neve: 

Születési hely, idő: 
Lakcím: 

szám alatti lakos (továbbiakban Ellátott), illetve a nevében eljáró törvényes képvi- 
selő, 

Név: 
Születési név: 

Lakcím: 

(továbbiakban törvényes képviselő) mint Ellátott között, az alulírott helyen és napon 

az alábbi feltételekkel: 

 

Étkeztetés szolgáltatás igénybevétele 

A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ fent nevezett részére étkezés szol- 
gáltatási elemet biztosít: 

 

2017…………tól …………………………–ig határozatlan/határozott időre 

Étkezés biztosítása: Eötvös Lóránd Általános Iskola konyhájáról, mint külső főzőhely 

 

elhordással  

házhoz szállítással  

 

Térítési díj fizetés 

Az 1993. Évi III. törvény (Szociális törvény) értelmében az ellátásért személyi térítési 

díjat kell fizetni, amely étkeztetés szolgáltatás igénybevétele esetén a jövedelem 30%- 
át nem haladhatja. 

Az intézményvezető a mindenkori térítési díjakról, illetve azok változásairól írásos érte- 
sítést küld az Ellátott illetve törvényes képviselője részére. 

 

Személyi térítési díj megállapítása, fizetésre vonatkozó szabályok 
Az intézményi térítési díj Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete alapján került megállapításra és évente 
felülvizsgálatra kerül. 

A személyi térítési díj a jövedelem és a mindenkori intézményi térítési díj függvényében 
változik. 

BALATONFÜREDI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI 
KÖZPONT 

8230 BALATONFÜRED, KÉKI U. 6. 

tel: +36/87-580-612 e-mail: 
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Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, észrevételével 15 

napon belül Balatonfüredi Többcélú Társulási Tanács fenntartójához (továbbiakban 
fenntartó) fordulhat. 
A havi térítési díjat a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ által kiadott kész- 

pénzfizetési számla alapján kell kiegyenlíteni a tárgyhónapot követő hónap 10-ig. 
Ha az ellátást igénybe vevő díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget az intézmény- 

vezető 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt 
térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyil- 
vántartásba veszi, 1 hónapot meghaladó díjhátralék esetén az ellátás biztosítását szü- 

neteltetik. 

 

 A szolgáltatás (igénylés, lemondás) változását 3 munkanappal előbb 16.00 óráig kell 

bejelenteni. 

 
Adatváltozások bejelentése 

Az Ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben és a jöve- 
delmi viszonyaiban beállt változásról 15 napon belül az Intézményvezetőt értesíteni. 

 

Megállapodás megszűnése és megszüntetése 
Az intézményi jogviszony azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik: 

 határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával, 
 a szolgáltatást biztosító jogutód nélküli megszűnésével, 

 az Ellátott halálával. 

 

A megállapodás megszüntetésének feltételei 

 Jelen megállapodás megszüntethető a felek közös megegyezésével.

 Az Ellátott, illetve törvényes képviselője a megállapodás felmondását, indoklás 
nélkül kezdeményezheti.
 Az intézményvezető a megállapodást felmondással, megszünteti, ha:

 az Ellátott részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn, 
 az Ellátott más szociális ellátási forma igénybevételével él, 

 az Ellátott kéthavi térítési díjjal hátralékba esik és az intézményvezető felszó- 
lítására 15 napon belül sem egyenlíti ki hátralékát, 

 az Ellátott a megállapodásban rögzített szolgáltatási elemeken kívüli tevékeny- 
séget végeztet, a gondozónővel, 

 az Ellátott veszélyezteti a szolgálat munkatársának egészségét és testi épsé- 
gét, 
 az Ellátott a szolgáltatási rendet súlyosan megsérti. 

 az Ellátott elköltözik az ellátási területről. 

 

 A megállapodás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában 15 

nap felmondási idővel szűnik meg.

 Ha a megállapodás felmondásának jogszerűségét bármely fél vitatja, kérheti a 
bíróságtól a megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást vál- 
tozatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határo- 

zatot nem hoz.
 A megállapodás megszűnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással 

elszámolnak, amely ügylet kiterjed a fizetendő térítési díjakra, és az esetleges hát- 
ralékaira, illetve minden olyan dologra, amely a megállapodás megszűnéséhez, meg- 
szüntetéséhez okszerűen kapcsolódik.

 

A jogviszony megszüntetéséről az intézményvezető írásos értesítés küld. A felmon- 
dási idő 15 nap, kivéve, ha az Ellátott vagy törvényes képviselője azonnali hatállyal 

vagy meghatározott időponttól kéri a jogviszony megszüntetését. 
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Ha az intézmény által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes 

képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a 
szolgáltatást nyújtó fenntartójához fordulhat. 
Ebben az esetben a szolgáltatást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítja 

az intézmény, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határoza- 
tot hoz. 

A megállapodás megszüntetésekor a felek elszámolnak, amely magába foglalja a té- 
rítési díj fizetésére, az átadott és átvett tárgyi eszközök visszaadására, visszavétele- 
zésére vonatkozó megállapításokat. 

 
Panaszok kezelése 

Az Ellátott (vagy törvényes képviselője) panaszával az intézmény vezetőjéhez for- 
dulhat. Amennyiben az intézményvezető a panasz írásos benyújtásától számított 15 
napon belül nem vizsgálja ki a panaszt, illetve annak eredményével az igénylő nem 

ért egyet, a fenntartóhoz fordulhat. 
A Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás 

útján kívánják rendezni. Ha a panaszt ezt követően sem sikerül tisztázni, az ellátott 
a szolgáltatás működési területe szerint illetékes önkormányzat jegyzőjéhez fordul- 
hat és/vagy panaszai kivizsgálásában az ellátottjogi képviselő segítheti. 

Elérhetőség: 

 

Integrált Jogvédelmi Szolgálat 

zöldszám: 06/80/620-055 
e-mail:obdk@obdk.hu 

honlap: www. obdk.hu 

 
Csetényi-Guba Mária 

tel:06/20-489-9662 

e-mail:csetenyi.maria@obdk.hu 
 
 

Egyéb rendelkezések 

Az intézmény részéről az adatrögzítéssel megbízott személy az Szociális törvényben 

meghatározott adatokat legkésőbb az igénybevétel első napját követő munkanap 24 
óráig rögzíti az országos nyilvántartó rendszerben (TEVADMIN). 
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó jogszabályok ren- 

delkezései az irányadók. 

mailto:obdk@obdk.hu
http://www/
mailto:csetenyi.maria@obdk.hu
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Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben meg- 

egyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Balatonfüred, 2017…………….. 

 
 

………………………………………………… ……………………………………………. 

ellátott/törvényes képviselő  csoportvezető 

 

 

 
………………………………………………… …………………………………………….. 

tartásra kötelezett személy  intézményvezető 

 

 

P.H. 

 

Nyilatkozat személyes adatok kezeléséről és tájékoztatásról 

A szolgáltatást nyújtó az ellátott adatit az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján 
nyilvántartja. Az adatokat az 1992. évi LXIII. (személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló) törvény előírásainak megfelelően titkosan 
kezeli. 

Aláírásommal igazolom, hogy a szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor 
tájékoztatást kaptam a papír-, és TAJ- alapú Központi Elektronikus Nyilvántartási 
Rendszerben (TEVADMIN) történő nyilvántartásokról. 

 

Alulírott, ellátott, illetve kötelezett kijelentem, hogy a biztosított szolgáltatás 
igénybevételének feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a 
házirendről; a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, illetve a mulasztás 

következményeiről; az ellátottat megillető jogokról és kötelezettségekről; a 
panaszjog gyakorlásának módjáról; az ellátottjogi képviselőről és elérhetőségéről; a 

megszűnés eseteiről szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem. 

 

Balatonfüred, 2017…………... 
 

 

 

ellátott/ellátott törvényes képviselője tartásra kötelezett személy 
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Megállapodás 
Házi segítségnyújtás igénybevételére 

 
amely létrejött egyrészről a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

(8230 Balatonfüred, Kéki u.6.), mint szolgáltatást nyújtó – képviseletében eljáró sze- 
mély:  (továbbiakban: intézményvezető), 

másrészt: 

Név: 
Születési név: 

Anyja neve: 

Születési hely, idő: 
Lakcím: 

szám alatti lakos (továbbiakban Ellátott), illetve a nevében eljáró törvényes képvi- 
selő, 

Név: 
Születési név: 

Lakcím: 

(továbbiakban törvényes képviselő) mint Ellátott között, az alulírott helyen és napon 

az alábbi feltételekkel: 
 

Házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevétele 

A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ fent nevezett részére készített szük- 
ségletfelmérés alapján az alábbi szolgáltatási elemeket biztosítja személyi gondozás 
és/vagy szociális segítés formájában. 

 

tanácsadás  

esetkezelés  

pedagógiai segítségnyújtás  

gondozás  

étkeztetés  

gyógypedagógiai segítségnyújtás  

felügyelet  

háztartási segítségnyújtás  

szállítás  

készségfejlesztés  

lakhatás  

megkeresés  

közösségi fejlesztés  

2017…………..tól …………………………–ig határozatlan/határozott időre 

Térítési díj fizetés 

BALATONFÜREDI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI 
KÖZPONT 

8230 BALATONFÜRED, KÉKI U. 6. 

tel: +36/87-580-612 e-mail: 
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Az 1993. Évi III. törvény (Szociális törvény) értelmében az ellátásért személyi térítési 

díjat kell fizetni. 
Házi segítségnyújtás esetén a térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 
25%-át. 

Házi segítségnyújtás mellett étkeztetés szolgáltatást igénybevétele esetén a jövedelem 

30%-át nem haladhatja meg a személyi térítési díj összege. 
Az intézményvezető a mindenkori térítési díjakról, illetve azok változásairól írásos érte- 

sítést küld az Ellátott illetve törvényes képviselője részére. 
 

Személyi térítési díj megállapítása, fizetésre vonatkozó szabályok 

Az intézményi térítési díj Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 
15/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete alapján került megállapításra és évente 
felülvizsgálatra kerül. 

A személyi térítési díj a jövedelem és a mindenkori intézményi térítési díj függvényében 
változik. 

Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, észrevételével 15 
napon belül Balatonfüredi Többcélú Társulási Tanács fenntartójához (továbbiakban 
fenntartó) fordulhat. 

A havi térítési díjat a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ által kiadott kész- 
pénzfizetési számla alapján kell kiegyenlíteni a tárgyhónapot követő hónap 10-ig. 

Ha az ellátást igénybe vevő díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget az intézmény- 
vezető 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt 
térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyil- 

vántartásba veszi, 1 hónapot meghaladó díjhátralék esetén az ellátás biztosítását szü- 
neteltetik. 

 
 A szolgáltatás (igénylés, lemondás) változását 3 munkanappal előbb 16.00 óráig kell 

bejelenteni. 

 

Adatváltozások bejelentése 

Az Ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben és a jöve- 
delmi viszonyaiban beállt változásról 15 napon belül az Intézményvezetőt értesíteni. 

 

Megállapodás megszűnése és megszüntetése 
Az intézményi jogviszony azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik: 

 határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával, 
 a szolgáltatást biztosító jogutód nélküli megszűnésével, 

 az Ellátott halálával. 

 

Megállapodás megszüntetésének feltételei 

 Jelen megállapodás megszüntethető a felek közös megegyezésével.

 Az Ellátott, illetve törvényes képviselője a megállapodás felmondását, indoklás 
nélkül kezdeményezheti.
 Az intézményvezető a megállapodást felmondással, megszünteti, ha:

 az Ellátott részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn, 
 az Ellátott más szociális ellátási forma igénybevételével él, 

 az Ellátott kéthavi térítési díjjal hátralékba esik és az intézményvezető felszó- 

lítására 15 napon belül sem egyenlíti ki hátralékát, 
 az Ellátott a megállapodásban rögzített szolgáltatási elemeken kívüli tevékeny- 
séget végeztet, a gondozónővel, 

 az Ellátott veszélyezteti a szolgálat munkatársának egészségét és testi épsé- 
gét, 
 az Ellátott a szolgáltatási rendet súlyosan megsérti. 
 az Ellátott elköltözik az ellátási területről. 
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 A megállapodás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában 15 
nap felmondási idővel szűnik meg.
 Ha a megállapodás felmondásának jogszerűségét bármely fél vitatja, kérheti a 

bíróságtól a megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást vál- 
tozatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határo- 

zatot nem hoz.
 A megállapodás megszűnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással 

elszámolnak, amely ügylet kiterjed a fizetendő térítési díjakra, és az esetleges hát- 
ralékaira, illetve minden olyan dologra, amely a megállapodás megszűnéséhez, meg- 
szüntetéséhez okszerűen kapcsolódik.

 

A jogviszony megszüntetéséről az intézményvezető írásos értesítés küld. A felmon- 
dási idő 15 nap, kivéve, ha az Ellátott vagy törvényes képviselője azonnali hatállyal 

vagy meghatározott időponttól kéri a jogviszony megszüntetését. 

Ha az intézmény által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes 
képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a 

szolgáltatást nyújtó fenntartójához fordulhat. 
Ebben az esetben a szolgáltatást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítja 

az intézmény, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határoza- 
tot hoz. 

A megállapodás megszüntetésekor a felek elszámolnak, amely magába foglalja a té- 
rítési díj fizetésére, az átadott és átvett tárgyi eszközök visszaadására, visszavétele- 
zésére vonatkozó megállapításokat. 

 
Panaszok kezelése 

Az Ellátott (vagy törvényes képviselője) panaszával az intézmény vezetőjéhez for- 

dulhat. Amennyiben az intézményvezető a panasz írásos benyújtásától számított 15 
napon belül nem vizsgálja ki a panaszt, illetve annak eredményével az igénylő nem 

ért egyet, a fenntartóhoz fordulhat. 
A Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás 

útján kívánják rendezni. Ha a panaszt ezt követően sem sikerül tisztázni, az ellátott 
a szolgáltatás működési területe szerint illetékes önkormányzat jegyzőjéhez fordul- 

hat és/vagy panaszai kivizsgálásában az ellátottjogi képviselő segítheti. 
Elérhetőség: 

 

Integrált Jogvédelmi Szolgálat 

zöldszám: 06/80/620-055 
e-mail:obdk@obdk.hu 
honlap: www. obdk.hu 

 
Csetényi-Guba Mária 

tel:06/20-489-9662 
e-mail:csetenyi.maria@obdk.hu 

 
 

Egyéb rendelkezések 

Az intézmény részéről az adatrögzítéssel megbízott személy az Szociális törvényben 
meghatározott adatokat legkésőbb az igénybevétel első napját követő munkanap 24 
óráig rögzíti az országos nyilvántartó rendszerben (TEVADMIN). 

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó jogszabályok ren- 

delkezései az irányadók. 

 

Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben meg- 

egyezőt jóváhagyólag írják alá. 

mailto:obdk@obdk.hu
http://www/
mailto:csetenyi.maria@obdk.hu
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Balatonfüred, 2017…………….. 

 
 

………………………………………………… ……………………………………………. 

ellátott/törvényes képviselő  csoportvezető 

 

 

………………………………………………… …………………………………………….. 

tartásra kötelezett személy  intézményvezető 

 

 

P.H. 

 

Nyilatkozat személyes adatok kezeléséről és tájékoztatásról 

A szolgáltatást nyújtó az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései 
alapján nyilvántartja. Az adatokat az 1992. évi LXIII. (személyes adatok védelméről 
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló) törvény előírásainak megfelelően 

titkosan kezeli. 

Aláírásommal igazolom, hogy a szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor 

tájékoztatást kaptam a papír-, és TAJ- alapú Központi Elektronikus Nyilvántartási 
Rendszerben (TEVADMIN) történő nyilvántartásokról. 

 

Alulírott, ellátott, illetve kötelezett kijelentem, hogy a biztosított szolgáltatás 

igénybevételének feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a 
házirendről; a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, illetve a mulasztás 

következményeiről; az ellátottat megillető jogokról és kötelezettségekről; a 
panaszjog gyakorlásának módjáról; az ellátottjogi képviselőről és elérhetőségéről; a 
megszűnés eseteiről szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem. 

 

Balatonfüred, 2017………….. 

 

 

……………………………… ……………………………………. 

ellátott/törvényes képviselő tartásra kötelezett személy 
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Megállapodás 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére 

amely létrejött egyrészről a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ (8230 
Balatonfüred, Kéki u.6.), mint szolgáltatást nyújtó – képviseletében eljáró  

személy:  (továbbiakban: Intézményvezető), másrészt: 

Név: 
Születési név: 
Anyja neve: 

Születési hely, idő: 
Lakcím: 

szám alatti lakos (továbbiakban Ellátott), illetve a nevében eljáró törvényes 
képviselő, 

Név: 

Születési név: 
Anyja neve: 

Születési hely, idő: 

Lakcím: 

(továbbiakban törvényes képviselő) mint Ellátott vevő között, az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel: 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevétele 

A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ fent nevezett részére felügyelet 
szolgáltatási elemet biztosít. 

 

2017. ……..-tól ............ ….-ig határozatlan/határozott időre 
 

Az igénybevevő: 

 

Szociálisan rászorult  Szociálisan nem rászorult 
(megfelelő aláhúzandó) 

 

A szolgáltatást nyújtó jelen szerződésben biztosítja az Ellátott részére az alábbi 
szolgáltatást: 

- az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen 
történő 30 percen belüli megjelenését, 
- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali 

intézkedések megtételét, krízishelyzet elhárítását. Amennyiben kompetencia 
hiányában a problémát nem sikerült elhárítani, úgy sürgősséggel ügyeletes orvost, 

mentőt köteles hívni a szolgálatot teljesítő gondozó. 
A szolgáltatás biztosítása folyamatos. 

BALATONFÜREDI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI 
KÖZPONT 

8230 BALATONFÜRED, KÉKI U. 6. 

tel: +36/87-580-612 e-mail: 
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Térítési díj fizetés 

Az 1993. Évi III. törvény (Szociális törvény) értelmében az ellátásért személyi térítési 

díjat kell fizetni. 
Az intézményvezető a mindenkori térítési díjakról, illetve azok változásairól írásos érte- 

sítést küld az Ellátott illetve törvényes képviselője részére. 

 
Személyi térítési díj megállapítása, fizetésre vonatkozó szabályok 

Az intézményi térítési díj Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 
15/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete alapján került megállapításra és évente 
felülvizsgálatra kerül. 

A személyi térítési díj a jövedelem és a mindenkori intézményi térítési díj függvényében 
változik. 

Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, észrevételével 15 
napon belül Balatonfüredi Többcélú Társulási Tanács fenntartójához (továbbiakban 
fenntartó) fordulhat. 

A havi térítési díjat a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ által kiadott kész- 
pénzfizetési számla alapján kell kiegyenlíteni a tárgyhónapot követő hónap 10-ig. 

Ha az ellátást igénybe vevő díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget az intézmény- 
vezető 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt 
térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyil- 

vántartásba veszi, 1 hónapot meghaladó díjhátralék esetén az ellátás biztosítását szü- 
neteltetik. 

 

Az ellátásért térítési díjat nem kell fizetni. 

 

Adatváltozások bejelentése 
Az Ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben és a jöve- 

delmi viszonyaiban beállt változásról 15 napon belül az Intézményvezetőt értesíteni. 

 

Megállapodás megszűnése és megszüntetése 
Az intézményi jogviszony azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik: 

 határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával, 
 a szolgáltatást biztosító jogutód nélküli megszűnésével, 
 az Ellátott halálával. 

 

Megállapodás megszüntetésének feltételei 
 Jelen megállapodás megszüntethető a felek közös megegyezésével.

 Az Ellátott, illetve törvényes képviselője a megállapodás felmondását, indoklás 
nélkül kezdeményezheti.
 Az intézményvezető a megállapodást felmondással, megszünteti, ha:
 az Ellátott részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn, 

 az Ellátott más szociális ellátási forma igénybevételével él, 

 az Ellátott kéthavi térítési díjjal hátralékba esik és az intézményvezető felszó- 
lítására 15 napon belül sem egyenlíti ki hátralékát, 
 az Ellátott a megállapodásban rögzített szolgáltatási elemeken kívüli tevékeny- 

séget végeztet, a gondozónővel, 
 az Ellátott veszélyezteti a szolgálat munkatársának egészségét és testi épsé- 

gét, 
 az Ellátott a szolgáltatási rendet súlyosan megsérti. 

 az Ellátott elköltözik az ellátási területről. 

 A megállapodás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában 15 

nap felmondási idővel szűnik meg.
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 Ha a megállapodás felmondásának jogszerűségét bármely fél vitatja, kérheti a 

bíróságtól a megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást vál- 
tozatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határo- 
zatot nem hoz.

 A megállapodás megszűnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással 
elszámolnak, amely ügylet kiterjed a fizetendő térítési díjakra, és az esetleges hát- 

ralékaira, illetve minden olyan dologra, amely a megállapodás megszűnéséhez, meg- 
szüntetéséhez okszerűen kapcsolódik.

A jogviszony megszüntetéséről az intézményvezető írásos értesítés küld. A felmon- 

dási idő 15 nap, kivéve, ha az Ellátott vagy törvényes képviselője azonnali hatállyal 
vagy meghatározott időponttól kéri a jogviszony megszüntetését. 

Ha az intézmény által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes 
képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a 
szolgáltatást nyújtó fenntartójához fordulhat. 

Ebben az esetben a szolgáltatást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítja 

az intézmény, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határoza- 
tot hoz. 
A megállapodás megszüntetésekor a felek elszámolnak, amely magába foglalja a té- 

rítési díj fizetésére, az átadott és átvett tárgyi eszközök visszaadására, visszavétele- 
zésére vonatkozó megállapításokat. 

 
Panaszok kezelése 

Az Ellátott (vagy törvényes képviselője) panaszával az intézmény vezetőjéhez for- 
dulhat. Amennyiben az intézményvezető a panasz írásos benyújtásától számított 15 

napon belül nem vizsgálja ki a panaszt, illetve annak eredményével az igénylő nem 
ért egyet, a fenntartóhoz fordulhat. 
A Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás 

útján kívánják rendezni. Ha a panaszt ezt követően sem sikerül tisztázni, az ellátott 

a szolgáltatás működési területe szerint illetékes önkormányzat jegyzőjéhez fordul- 
hat és/vagy panaszai kivizsgálásában az ellátottjogi képviselő segítheti. 
Elérhetőség: 

 

 

 
 

 

 
 

Egyéb rendelkezések 

Integrált Jogvédelmi Szolgálat 

zöldszám: 06/80/620-055 
e-mail:obdk@obdk.hu 

honlap: www. obdk.hu 
Csetényi-Guba Mária 

tel:06/20-489-9662 

e-m ail:csetenyi.maria@obdk.hu 

Az intézmény részéről az adatrögzítéssel megbízott személy az Szociális törvényben 

meghatározott adatokat legkésőbb az igénybevétel első napját követő munkanap 24 
óráig rögzíti az országos nyilvántartó rendszerben (TEVADMIN). 
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó jogszabályok ren- 
delkezései az irányadók. 

 
Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben meg- 

egyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Balatonfüred, 2017…………….. 

 

………………………………………………… ……………………………………………. 

ellátott/törvényes képviselő  csoportvezető 

mailto:obdk@obdk.hu
http://www/
mailto:csetenyi.maria@obdk.hu
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………………………………………………… …………………………………………….. 
tartásra kötelezett személy  intézményvezető 

 

P.H. 

 
Nyilatkozat személyes adatok kezeléséről és tájékoztatásról 

A szolgáltatást nyújtó az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései 
alapján nyilvántartja. Az adatokat az 1992. évi LXIII. (személyes adatok védelméről 
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló) törvény előírásainak megfelelően 

titkosan kezeli. 

Aláírásommal igazolom, hogy a szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor 

tájékoztatást kaptam a papír-, és TAJ- alapú Központi Elektronikus Nyilvántartási 
Rendszerben (TEVADMIN) történő nyilvántartásokról. 

 

Alulírott, ellátott, illetve kötelezett kijelentem, hogy a biztosított szolgáltatás 

igénybevételének feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a 
házirendről; a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, illetve a mulasztás 

következményeiről; az ellátottat megillető jogokról és kötelezettségekről; a 
panaszjog gyakorlásának módjáról; az ellátottjogi képviselőről és elérhetőségéről; a 
megszűnés eseteiről szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem. 

 

Balatonfüred, 2017………….. 
 

……………………………… ……………………………………. 

ellátott/törvényes képviselő tartásra kötelezett személy 
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Megállapodás 
Időskorúak Nappali Intézményének igénybevételére 

 
amely létrejött egyrészről a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

(8230 Balatonfüred, Kéki u.6.), mint szolgáltatást nyújtó – képviseletében eljáró sze- 
mély:  (továbbiakban: intézményvezető), 
másrészt: 

Név: 
Születési név: 

Anyja neve: 
Születési hely, idő: 
Lakcím: 

szám alatti lakos (továbbiakban Ellátott), illetve a nevében eljáró törvényes képvi- 
selő, 

Név: 
Születési név: 
Lakcím: 

(továbbiakban törvényes képviselő) mint Ellátott között, az alulírott helyen és napon 
az alábbi feltételekkel: 

 
A nappali ellátás szolgáltatás igénybevétele 

A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ fent nevezett részére az alábbi szol- 
gáltatási elemeket biztosítja: 

 

tanácsadás  

esetkezelés  

pedagógiai segítségnyújtás  

gondozás  

étkeztetés  

gyógypedagógiai segítségnyújtás  

felügyelet  

háztartási segítségnyújtás  

szállítás  

készségfejlesztés  

lakhatás  

megkeresés  

közösségi fejlesztés  

2017…………..tól …………………………–ig határozatlan/határozott időre 

Térítési díj fizetés 

BALATONFÜREDI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI 
KÖZPONT 

8230 BALATONFÜRED, KÉKI U. 6. 

tel: +36/87-580-612 e-mail: 
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Az 1993. Évi III. törvény (Szociális törvény) értelmében az ellátásért személyi térítési 

díjat kell fizetni. 
Az étkeztetés szolgáltatás igénybevétele esetén a jövedelem 30%-át nem haladhatja 
meg a személyi térítési díj összege. 

Az intézményvezető a mindenkori térítési díjakról, illetve azok változásairól írásos érte- 

sítést küld az Ellátott illetve törvényes képviselője részére. 

 

Személyi térítési díj megállapítása, fizetésre vonatkozó szabályok 

Az intézményi térítési díj Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 

15/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete alapján került megállapításra és évente 
felülvizsgálatra kerül. 
A személyi térítési díj a jövedelem és a mindenkori intézményi térítési díj függvényében 

változik. 
Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, észrevételével 15 

napon belül Balatonfüredi Többcélú Társulási Tanács fenntartójához (továbbiakban 
fenntartó) fordulhat. 

A havi térítési díjat a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ által kiadott kész- 
pénzfizetési számla alapján kell kiegyenlíteni a tárgyhónapot követő hónap 10-ig. 
Ha az ellátást igénybe vevő díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget az intézmény- 

vezető 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt 
térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyil- 

vántartásba veszi, 1 hónapot meghaladó díjhátralék esetén az ellátás biztosítását szü- 
neteltetik. 
A nappali ellátás térítésmentesen vehető igénybe. 

Az étkeztetés és szállítás szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. 
 

 A szolgáltatás (igénylés, lemondás) változását 3 munkanappal előbb 16.00 óráig kell 

bejelenteni. 
 

Adatváltozások bejelentése 

Az Ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben és a jöve- 
delmi viszonyaiban beállt változásról 15 napon belül az Intézményvezetőt értesíteni. 

 

Megállapodás megszűnése és megszüntetése 
Az intézményi jogviszony azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik: 

 határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával, 
 a szolgáltatást biztosító jogutód nélküli megszűnésével, 

 az Ellátott halálával. 

 

Megállapodás megszüntetésének feltételei 

 Jelen megállapodás megszüntethető a felek közös megegyezésével. 

 Az Ellátott, illetve törvényes képviselője a megállapodás felmondását, indoklás 
nélkül kezdeményezheti. 
 Az intézményvezető a megállapodást felmondással, megszünteti, ha: 

 az Ellátott részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn, 
 az Ellátott más szociális ellátási forma igénybevételével él, 

 az Ellátott kéthavi térítési díjjal hátralékba esik és az intézményvezető felszó- 

lítására 15 napon belül sem egyenlíti ki hátralékát, 
 az Ellátott a megállapodásban rögzített szolgáltatási elemeken kívüli tevékeny- 
séget végeztet, a gondozónővel, 

 az Ellátott veszélyezteti a szolgálat munkatársának egészségét és testi épsé- 
gét, 
 az Ellátott a szolgáltatási rendet súlyosan megsérti. 
 az Ellátott elköltözik az ellátási területről. 
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 A megállapodás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában 15 
nap felmondási idővel szűnik meg. 

 Ha a megállapodás felmondásának jogszerűségét bármely fél vitatja, kérheti a 

bíróságtól a megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást vál- 
tozatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határo- 

zatot nem hoz. 

 A megállapodás megszűnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással 
elszámolnak, amely ügylet kiterjed a fizetendő térítési díjakra, és az esetleges hát- 

ralékaira, illetve minden olyan dologra, amely a megállapodás megszűnéséhez, meg- 
szüntetéséhez okszerűen kapcsolódik. 

 

A jogviszony megszüntetéséről az intézményvezető írásos értesítés küld. A felmon- 
dási idő 15 nap, kivéve, ha az Ellátott vagy törvényes képviselője azonnali hatállyal 

vagy meghatározott időponttól kéri a jogviszony megszüntetését. 

Ha az intézmény által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes 
képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a 

szolgáltatást nyújtó fenntartójához fordulhat. 
Ebben az esetben a szolgáltatást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítja 
az intézmény, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határoza- 

tot hoz. 
A megállapodás megszüntetésekor a felek elszámolnak, amely magába foglalja a té- 

rítési díj fizetésére, az átadott és átvett tárgyi eszközök visszaadására, visszavétele- 
zésére vonatkozó megállapításokat. 

 
Panaszok kezelése 

Az Ellátott (vagy törvényes képviselője) panaszával az intézmény vezetőjéhez for- 
dulhat. Amennyiben az intézményvezető a panasz írásos benyújtásától számított 15 

napon belül nem vizsgálja ki a panaszt, illetve annak eredményével az igénylő nem 
ért egyet, a fenntartóhoz fordulhat. 

A Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás 

útján kívánják rendezni. Ha a panaszt ezt követően sem sikerül tisztázni, az ellátott 
a szolgáltatás működési területe szerint illetékes önkormányzat jegyzőjéhez fordul- 
hat és/vagy panaszai kivizsgálásában az ellátottjogi képviselő segítheti. 
Elérhetőség: 

 

Integrált Jogvédelmi Szolgálat 

zöldszám: 06/80/620-055 
e-mail:obdk@obdk.hu 

honlap: www. obdk.hu 

 
Csetényi-Guba Mária 

tel:06/20-489-9662 

e-mail:csetenyi.maria@obdk.hu 
 
 

Egyéb rendelkezések 

Az intézmény részéről az adatrögzítéssel megbízott személy az Szociális törvényben 

meghatározott adatokat legkésőbb az igénybevétel első napját követő munkanap 24 
óráig rögzíti az országos nyilvántartó rendszerben (TEVADMIN). 
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó jogszabályok ren- 
delkezései az irányadók. 

 

Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben meg- 

egyezőt jóváhagyólag írják alá. 

mailto:obdk@obdk.hu
http://www/
mailto:csetenyi.maria@obdk.hu
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Balatonfüred, 2017…………….. 

 
 

………………………………………………… ……………………………………………. 

ellátott/törvényes képviselő  csoportvezető 

 

 

………………………………………………… …………………………………………….. 

tartásra kötelezett személy  intézményvezető 

 

 

P.H. 

 

Nyilatkozat személyes adatok kezeléséről és tájékoztatásról 

A szolgáltatást nyújtó az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései 
alapján nyilvántartja. Az adatokat az 1992. évi LXIII. (személyes adatok védelméről 
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló) törvény előírásainak megfelelően 

titkosan kezeli. 

Aláírásommal igazolom, hogy a szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor 

tájékoztatást kaptam a papír-, és TAJ- alapú Központi Elektronikus Nyilvántartási 
Rendszerben (TEVADMIN) történő nyilvántartásokról. 

 

Alulírott, ellátott, illetve kötelezett kijelentem, hogy a biztosított szolgáltatás 

igénybevételének feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a 
házirendről; a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, illetve a mulasztás 

következményeiről; az ellátottat megillető jogokról és kötelezettségekről; a 
panaszjog gyakorlásának módjáról; az ellátottjogi képviselőről és elérhetőségéről; a 
megszűnés eseteiről szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem. 

 

Balatonfüred, 2017………….. 

 

 

……………………………… ……………………………………. 

ellátott/törvényes képviselő tartásra kötelezett személy 
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Megállapodás 

fogyatékos személyek nappali ellátására 

 
amely létrejött egyrészről a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ (8230 
Balatonfüred, Horváth Mihály u. 08/2 hrsz..) mint szolgáltatást nyújtó – 

képviseletében         eljáró         személy: ................................... (továbbiakban: 
Intézményvezető), másrészt: 

Név: 
Születési név: 
Anyja neve: 

Születési hely, idő: 

Lakcím: 

szám alatti lakos (továbbiakban ellátott), illetve a nevében eljáró törvényes 

képviselő, 

Név: 

Születési név: 
Lakcím: 

(továbbiakban törvényes képviselő) mint ellátott vevő között, az alulírott helyen és 

napon az alábbi feltételekkel: 
 

Fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevétele 
A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ Balatonfüred, Horváth Mihály u. 

08/2 hrsz. telephelyén fent nevezett részére az alábbi szolgáltatási elemeket biztosítja: 

 

tanácsadás  

esetkezelés  

pedagógiai segítségnyújtás  

gondozás  

étkeztetés  

gyógypedagógiai segítségnyújtás  

felügyelet  

háztartási segítségnyújtás  

szállítás  

készségfejlesztés  

lakhatás  

megkeresés  

közösségi fejlesztés  

 

.…………………….–tól …………………………–ig határozatlan/határozott időre 

BALATONFÜREDI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI 

KÖZPONT 

8230 BALATONFÜRED, KÉKI U. 6. 

tel: +36/87-580-612 

csskbfured@vipmail.hu 

e-mail: 

mailto:csskbfured@vipmail.hu
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Az ellátás kezdő időpontjával egy hónapos próbaidő veszi kezdetét, ezen időszak alatt, 

mindkét fél részéről, indokolás nélkül megszüntethető az ellátás. 

 

Térítési díj fizetés 

Az ellátásért térítési díjat nem kell fizetni. 

 

Személyi térítési díj megállapítása, fizetésre vonatkozó szabályok: 

Az intézményi térítési díj Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete alapján került megállapításra és évente 
felülvizsgálatra kerül. 

 

Adatváltozások bejelentése 

Az Ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben és a 
jövedelmi viszonyaiban beállt változásról 15 napon belül az intézményvezetőt 
értesíteni. 

Megállapodás megszűnése és megszüntetése 
Az intézményi jogviszony azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik: 

 határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával, 

 a szolgáltatást biztosító jogutód nélküli megszűnésével, 

 az Ellátott halálával. 

A megállapodás megszüntetésének feltételei 

 Jelen megállapodás megszüntethető a felek közös megegyezésével. 

 Az Ellátott, illetve törvényes képviselője a megállapodás felmondását, 

indoklás nélkül kezdeményezheti. 

 Az intézményvezető a megállapodást felmondással, megszünteti, ha: 

 az Ellátott részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn, 

 az Ellátott más szociális ellátási forma igénybevételével él, 

 az Ellátott kéthavi térítési díjjal hátralékba esik és az intézményvezető felszó- 

lítására 15 napon belül sem egyenlíti ki hátralékát, 

 az Ellátott a megállapodásban rögzített szolgáltatási elemeken kívüli tevékeny- 

séget végeztet, a gondozónővel, 

 az Ellátott veszélyezteti a szolgálat munkatársának egészségét és testi épsé- 

gét, 

 az Ellátott a szolgáltatási rendet súlyosan megsérti. 

 az Ellátott elköltözik az ellátási területről. 

 
 A megállapodás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában 15 

nap felmondási idővel szűnik meg. 

 Ha a megállapodás felmondásának jogszerűségét bármely fél vitatja, kérheti a 

bíróságtól a megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást vál- 

tozatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határo- 

zatot nem hoz. 



79  

 A megállapodás megszűnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással 

elszámolnak, amely ügylet kiterjed a fizetendő térítési díjakra, és az esetleges hát- 

ralékaira, illetve minden olyan dologra, amely a megállapodás megszűnéséhez, meg- 

szüntetéséhez okszerűen kapcsolódik. 

A jogviszony megszüntetéséről az intézményvezető írásos értesítés küld. A felmon- 
dási idő 15 nap, kivéve, ha az Ellátott vagy törvényes képviselője azonnali hatállyal 
vagy meghatározott időponttól kéri a jogviszony megszüntetését. 
Ha az intézmény által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes 

képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a 
szolgáltatást nyújtó fenntartójához fordulhat. 

Ebben az esetben a szolgáltatást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítja 
az intézmény, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határoza- 
tot hoz. 

A megállapodás megszüntetésekor a felek elszámolnak, amely magába foglalja a té- 

rítési díj fizetésére, az átadott és átvett tárgyi eszközök visszaadására, visszavétele- 
zésére vonatkozó megállapításokat. 

 

Panaszok kezeléséről 

Az  Ellátott (vagy törvényes képviselője)  panaszával az intézményvezetőhöz 

fordulhat. Amennyiben az intézményvezető a panasz írásos benyújtásától számított 
15 napon belül nem vizsgálja ki a panaszt, úgy az igénylő a fenntartóhoz fordulhat. 
A Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás 

útján kívánják rendezni. Ha a panaszt ezt követően sem sikerül tisztázni, az ellátott 
a szolgáltatás működési területe szerint illetékes önkormányzat jegyzőjéhez 

fordulhat vagy/és panaszai kivizsgálásában az ellátottjogi képviselő segítheti. 
Elérhetőség: 

Integrált Jogvédelmi Szolgálat 

zöldszám: 06/80/620-055 
e-mail:obdk@obdk.hu 

honlap: www. obdk.hu 

 
Csetényi-Guba Mária 

tel:06/20-489-9662 

e-mail:csetenyi.maria@obdk.hu 

 
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó jogszabályok ren- 

delkezései az irányadók. 

Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben meg- 
egyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Balatonfüred, 2017……………………. 
 

 

 

 

ellátott /ellátott törvényes képviselője intézményvezető 

 

P.H. 
 

tartásra kötelezett személy 

mailto:obdk@obdk.hu
http://www/
mailto:csetenyi.maria@obdk.hu


80  

Nyilatkozat személyes adatok kezeléséről és tájékoztatásról 

A szolgáltatást nyújtó az ellátott adatit az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján 
nyilvántartja. Az adatokat az 1992. évi LXIII. (személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló) törvény előírásainak megfelelően titkosan 

kezeli. 
Aláírásommal igazolom, hogy a szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor 

tájékoztatást kaptam a papír-, és TAJ- alapú Központi Elektronikus Nyilvántartási 
Rendszerben (TEVADMIN) történő nyilvántartásokról. 

 

Alulírott, ellátott, illetve kötelezett kijelentem, hogy a biztosított szolgáltatás 

igénybevételének feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a 
házirendről; a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, illetve a mulasztás 
következményeiről; az ellátottat megillető jogokról és kötelezettségekről; a 

panaszjog gyakorlásának módjáról; az ellátottjogi képviselőről és elérhetőségéről; a 
megszűnés eseteiről szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem. 

 

Balatonfüred, 2017………………. 
 

 

 

ellátott/ellátott törvényes képviselője tartásra kötelezett személy 
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Felhasználói útmutató jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

A diszpécser központban lévő gépek a nap 24 órájában képesek fogadni és feldolgozni 

riasztó, segélyhívó jelzéseket. 

A feladat ellátás rendje: 

A gondozók, gépkocsivezetők, diszpécserek szolgálati beosztás alapján látják el 

feladatukat. A járműben a gondozó személyen és a gépkocsivezetőn kívül más 

személyek nem tartózkodhatnak. 

A szolgáltatás tartalma: 

Az ellátottaktól érkező riasztások esetén 30 percen belüli kivonulás, és a helyszínen a 

gyors szakszerű intézkedés megtétele szükséges. 

 
A diszpécser szolgálat helyszíne: 8230 Balatonfüred, Kéki u. 6. 

 
Szolgálati idő, szolgálat váltása 

A gépkocsivezetők, gondozók, diszpécserek előre elkészített beosztás alapján látják el 

feladatukat. A szolgálatok váltását a diszpécsereknél úgy kell megszervezni, hogy a 

váltások a riasztási képernyőt ne hagyják őrizetlenül. 

Szolgálat átadás-átvétel 

A szolgálat átvétele: 

- a szolgálatot minden esetben arra alkalmas állapotban köteles megkezdeni a 

dolgozó, 

- a váltásra meghatározott időpont előtt 15 perccel megérkezik a váltótárs, 

- a váltásra érkező kolléga átveszi a szolgálati okmányokat és áttanulmányozza 

azok bejegyzéseit, tartalmát, 

- a diszpécser a telefon és a számítógép működését köteles ellenőrizni, 

kifogástalan állapotban átvenni és átadni, számítógép hiba esetén értesíteni a 

rendszergazdát, 

- a gépjárművezető a gépkocsit műszaki, biztonsági szempontból megfelelő 

állapotban átveszi a vonatkozó okmányokkal, 

- szolgálati okmányok pontos vezetése minden ügyeletben lévő munkatárs 

feladata. 

A szolgálatban végzendő tevékenységek 

Diszpécser feladatai: 

- megfelelően és egyértelműen azonosítja a riasztáskor a riasztás kezdeményező 

személyt és helyszint, 

- riasztja a feladat ellátására kijelölt gondozót, gépkocsivezetőt, 

- fogadja a gondozó jelentését telefonon a helyszínre érkezésről és a feladat 

befejezéséről (időpont megjelöléssel). 

Gépkocsivezető feladatai: 

- folyamatosan kapcsolatot tart a diszpécserrel, a hatékonyabb munka érdekében, 

- visszaigazolja a riasztás vételét, és az indulási időt a diszpécsernek, 

- a lehető legrövidebb útvonalon, és időn belül a helyszínre érkezik a gondozóval, 

figyelembe véve a forgalmi, - időjárási viszonyokat és a KRESZ előírásait, 

- Jelenti a helyszínre érkezés tényét és idejét a diszpécserszolgálatnak, 

- Folyamatosan kapcsolatot tart a diszpécserrel, 
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- A gépkocsivezető jelenti a feladat megkezdését a riasztás helyszínén. 

- Akadályoztatás esetén jelenti a diszpécsernek: 

 az akadályoztatás okát 

 tartózkodási helyét 

 az akadályoztatás várható időtartamát 

 kéri másik egység útba indítását. 

Gondozó feladatai: 

- udvarias magatartás, gyors, pontos és tapintatos ellátás szükséges ahhoz, hogy 

az ellátott bizalmát, biztonságát megnyerje, és egészségét megóvja, 

- az előírások ismerete nélkülözhetetlen a színvonalas szakmai tevékenység 

ellátáshoz, 

- a gondozó a helyszínen dönt a szükséges tevékenységről, intézkedésről, 

- gondozó a feladat befejezését jelzi a diszpécsernek, 

- riasztás után a gondozó elkészíti a riasztási jegyzőkönyvet és aláírja. 

Szóbeli, illetve írásbeli jelentéstételi kötelezettség 

Kivonuló egység szóban jelent minden eseményt, és tett intézkedést a meghatározott 

alárendeltségének megfelelően: 

- a helyzettől függően azonnal 

- ahogy az eseményt észlelte 

- vagy tudomására jutott 

Ilyenek lehetnek: 

- A feladat végrehajtását akadályozó bármilyen esemény, vagy 

körülmény. 

- A végrehajtás során észlelt minden esemény 

- Gépjármű meghibásodása, baleset, karambol, rendőri intézkedés. 

A központi számítógépre érkező riasztási jelzésekre történő reagálás és intézkedés 

sorrendje. 

Riasztás kezelése 

Ha nincs riasztás, akkor a riasztás kezelő gombok inaktívak. Új riasztás jelzés esetén a 

gombok aktívvá válnak. 

Az adatok SMS üzenetekben érkeznek meg a diszpécserállomás szerverére. Ezeket az 

üzeneteket a szerverprogram fogadja és feldolgozza. A feldolgozott adatok az 

adatbázisba kerülnek. A kliensprogram (INAV) rendszeresen ellenőrzi, hogy van-e új, 

kezeletlen jelzés (pl.: riasztás). 

Riasztás esetén a kezeletlen jelzésekre hangjelzéssel és villogással hívja fel a diszpécser 

figyelmét. Riasztás kezelését a Riasztás gomb megnyomásával lehet elkezdeni. Ilyenkor 

a riasztó bemenet adatai látszanak a képernyőn. Addig nem lehet másik bemenetre 

váltani, míg a riasztást nem kezeli a diszpécser. Riasztáskor a kontakt személyeket kell 

értesíteni. 

Riasztáskor a távfelügyeleti programablakban megjelenik piros alapon a riasztó személy 

neve. 

A piros alapon lévő névre kattintással megjelenik az ellátott adatait tartalmazó felület. 

A bejövő ablakon a lapfülek alatt találhatóak az alábbi tájékoztató sorok: 

 eszköz 

 lemondó kód 

 cím 

 értesítendő 
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 az értesítendő felirat alatt található a telefonszám, amit a diszpécser felhív és 

megkérdezi a riasztás okát. 

Ha a riasztás indokolja, az ügyeletes gondozónőt értesíti a diszpécser. Majd az adatok 

leírása után a Riasztás kezelése gombra kattintva (a kezelőfelület jobb oldalán 

található) előugró menüből kiválasztja az adott esethez köthető intézkedést. Majd a 

bezár gombra kattintva lezárja a riasztást. 

A „járőr indítása gomb” azt jelenti, hogy a diszpécser észlelte a riasztást, de még nincs 

lekezelve vagy a gondozó visszajelzésére vár. Ekkor pirosról kékre vált a szín és más 

hangjelzést ad. De lezárni ezt is a „riasztás lezárása” gombbal lehet a megfelelő 

intézkedés kiválasztását követően. 

Téves riasztás esetén ugyan ez az eljárás, de a gondozót nem kell értesíteni. Téves 

riasztásnál vagy esetleges rendszerhibánál is készíteni kell riasztási jegyzőkönyvet. Ha 

a riasztás téves, akkor a „Lezárás” gombot kell megnyomni és ki kell választani a jelzés 

eredetét (téves, valós riasztás, vagy technikai jelzés). 

A kliensprogram (INAV) kapcsolati modul adott időközönként ellenőrzi, hogy aktív-e a 

kapcsolat a szerverprogrammal. Az esetleges szétkapcsolódásról, vagy a kapcsolat 

megszűnéséről figyelmezteti a felhasználót. 

A modem újraindítása 

A modem lefagyása esetén – amely úgy észlelhető, hogy a „jackal” panelon az alábbi 

szöveg látható: „nincs kapcsolat” – a rendszer újraindítása szükséges. 

 

1. lépés 

 A monitoron látott alkalmazásokat a „vége” feliratú gombokkal le kell zárni. 

 A modemen lévő kapcsolót 0 állásba kell kapcsolni. 

Most minden ki van kapcsolva 

2. lépés 

 10 másodperc elteltével a modemet 1-es állásba kell a kapcsolni, 

 a képernyőn a „kapcsolat” ikonra (napot ábrázol) duplán kattintva lehet újraindítani 

a modemet, 

 ezt követően a távfelügyeleti programot kell elindítani CLH távfelügyelet (jing - jang 

szimbólum) ikonra duplakattintással a program újraindul. 

Egyéb funkciók 

Ideiglenes felfüggesztés 

Az adott bemenetet, jelzésfigyelést lehet átmeneti ideig 1-24 óra időtartamra 

felfüggeszteni. Ha a felfüggesztési idő lejár, a rendszer automatikusan visszakapcsol. 

Parancsküldés 

Egyedi esetekben lehet az átjelző egységet lekérdezni állapotairól információt gyűjteni. 

Keresés 

Lehetővé teszi az ügyfelek és eszközök közötti keresést és az adatok gyors 

leválogatását. Keresni lehet ügyfél neve, objektum címe, kapcsolattartó telefonszáma 

és az eszköz száma alapján. 

Főképernyő 

Az alkalmazás főképernyője itt látható, amely az elvégzendő feladatokat jeleníti meg. 
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Utolsó jelentések listája 

A jobb alsó nyomógombra kattintva megjelennek ügyfelenként az utolsó események 

listája. 

Adatlap 

Az utolsó jelentések felületen bármelyik ügyfelet kiválasztva megjelenik az adatlap. Itt 

találhatók egy adott (ügyfél) bemenet, tulajdonos, kapcsolattartók adatai, a lemondó 

kód és az aktuális jelentés adatai (érkezés ideje, fejléc). 

Új, Módosítás, Törlés : 

Kiválasztott ügyfelek (bemenetek) adatainak felvitelére, módosítására és törlésére 

szolgáló gombok. 

Aktív/Inaktív: 

Meghatározott jelzések felfüggesztésre alkalmas, a bemenet rendszerbeli állapotát 

változtatja. 

 
Napló adatok: 

Kiválasztott bemenet ügyfélhez tartozó bejövő jelzéseinek a megjelenítését teszi 

lehetővé 

(dátum, idő, állapot, fejléc). 

Riasztások száma: 

Jobb felső sarokban található kék színű szám, amely a lekezeletlen riasztások számát 

mutatja. 
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Riasztás vezérlők: 

Beérkezett, lekezeletlen és lezáratlan jelzések navigálását és kezelését segítik elő 

(közvetlenül a riasztások száma alatt). 

Kapcsolat állapota: 

Kliensprogrami kapcsolati modul állapotjelzését mutatja. OFFLINE – kapcsolat nem él, 

ONLINE – kapcsolat rendben. 

Telefonszám: 

Kivonuló szolgálatok telefonszáma. 

Eszköz telefonszáma: 

Adott ügyfélhez tartotó kommunikációs egység telefonszáma (eszközök gomb felett). 

Eszközök nyomógomb: 

Eszközök konfigurálását teszi lehetővé. 

Lekérdezés nyomógomb: 

Aktuális eszköz lekérdezéséhez, állapotának meghatározására való. 

Legördülő menü: 

Egyéb rendszerparancsok kiválasztására szolgál (visszaigazolás). 

Küldés gomb: 

Legördülő menüből kiválasztott rendszerparancsok elküldésére szolgál. 


