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I. Alalinos rendelkez6sek

L, Az intdzmdny,megnevez1se, cime

SznNr Mxlos Ioorier OrruoNn
9661 Vasegerszeg, lRak6czi u. 39lA.
Tel.:951342-012
Nem 6nrill6 jogi szem6ly.

2, Az Otthon mtikodtet6je, fenntart6ja

Gergye Nonprofit K cizhasznri Korlitolt Felelossdgti rrirsas6g
Rrividit6se: Gergye Nonprofit Kdzhasznri Kft
9.661 Vasegerszeg, It6k6czi u391 A.
Onrill6 jogi szem6ly.
T6rsas6gi szeruodls kelte: 2014.05.14.
Cdgbejegyzds sz6ma: Cg. 1 8-09-1 083320
Mrikdddsi engeddly szftma: VAC/SZG y I 5 | 6 -2 I 20 | 4
F6rohelyek szitma: i'0 fo
Agazatr azonosit6 : Sl 0003 2 90

3. Az Intdzmdny alaptevdkenysdge

Az Idosek Otthona 70 fer6helyen meg6llapod6s alapjdn biztosftja az elliltottak egdszsdgi
6llapot6nak, fogyat6koss6g6nak megfelelS korszerti eg6szsdgtigyi ds fizikai ell6t6st, psziches
gondoz6st, valamint a szabadid6 cdlszeni 6s hasznos eltoltdsdt. Mrikcid6si teriilete elsosorban
Vas megye, jelentkezds alapj6n azonban az egesz orszitg tertiletdrol fogad lak6t, ha van
szabad f6r6hely. Az: otthon kereszt6ny szellemisdgri kcizclssdg kialakit6sta torekszik de a
lak6k felv6tele a valll6si hovatartoz6s vizsg6lata ndlkiil tcjrt6nik.

Az Otthon 6ltal nyrijtott szolg6ltatiis:
o Idosek Otthona 70 6tlagos szintri fer6hellyel

II. Az otthon szervezete 6s irdnyitisi rendszere.

4. Szervezeti feleipitdse

Az Otthont egyszem6lyi felelos vezeto irdnyitja - az intezetvezeto. Az intezmeny vezetojet a
Ktjzhasznri Kft taggyril6se v6lasztja meg. A kinevez6sre ds a munk6ltat6i

a a KFT iigyvezet6i jogosultak. Egy szervezeti egysdgben legfeljebb 50 fo

1. Gondoz6si ep;ysdg - ftjldszint, 50 f6
2. Gondozrisi ep;ys6g -tetoter 20 fo
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Szervezeti s6ma: 1 sz6mri mell6klet

5. )perativ irdnyitds

A.l Azlntdzetvezet(\.

Az intezetvezeto kinevez6se hatitrozatlan idotartamra t<irt6nik. Kcizvetlen felettese a KFT
iigyvezeto igazgat6-ia. Az intezetvezeto egy szemdlyben felelos az Otthon mtikddds66rt, az
Otthonban foly6 gondozdsert. Gondoskodtk az intezmdnyen beltil az emberi 6s 6llampolg6ri
j o gok ervenyesiildsd:rol. Feladatkoreben biztositj a:

' a korszerti s:rinvonahi gondoz6s megval6sul6s6t, fj gondoz6si m6dszerek bevezetdset.
. Megorzi az (Jtthon keresztdny szellemis6gdt.
. Int6zkeddseivel segiti a gondozottak kozdss6gbe val6 beilleszked6s6t.
. Elk6sziti az Otthon Szervezeti 6s Mukoddsi Szab6lyzattfi, valamint az egyeb hat6lyos

jo gszabillyoliban eloirt szabftly zatokat.

' Az Otthon hazirendjlt 6ves tov6bbkdpzdsi terveket 6s a dolgoz6k munkakciri leiriis6t.
. Gyakorolja a munk6ltat6i es fegyelmi jogkort, elv€gzi a jogszabitlyokban szlmbra

me ghatix o zott fe I adato kat.
. Ir6nyitja, dsrszehangolja 6s ellenorzi az idosek otthoni ferohelyen vegzett munkilt, az

eg6szsdgtigyi 6s gazdasiryr csoport miik<jd6s6t, a szabtiyzatokban foglaltak
megtart6s6t.

. A munkafegyelem, az etikai kovetelmdnyek megtart6s6t.

. Elv6gzi a koz6rdekti panaszok 6s bejelentdsek kivrzsgiiitsf"/', sztiks6g eset6n
intdzkedik.

I Kapcsolatot tart a m6dszertani int6zettel, ellenorzo hat6s6gokkal 6s a gondozottak
hozzifiartoz(rival.

. Megszervezjtr a ki.ilso 6s belso adatszolgilltatist.

. Jogosult nyilatkozni a tomegtitjekoztatts kdpviseloi rlszdre.

B./ Orvos.

Szerzod6s szerint w'.intdzet gy6gyit6-megelozo 6s higien6s tevdkenys6getlittja el.
Ennek keret6ben:

. a heveny ds idtilt betegs6gben szenvedok ell6t6sa, sztiks6g esetdn k6rhazba ill.
szakrendelesre utal6sa.

. rij ell6tottak eti. vizsgillata, gy6gyszerezdse,

. 6pol6-gondoz6 szemelyzet, fonovdr munk6j6nak orvosi ellenorzese, ir6nyithsa

. gondozottak foglalkoztathat6s6g6nak v6lem6nyez6se

. rehabilit6ci6 6s eti. gondozdsirtrnyitfna,

. az ell6tottal< szemdlyi 6s kornyezeti higi6n6j6nek ds az elelmez6s higi6n6jenek
ellenorzdse,

. nttnyitja a d,rlgoz6k egdszs6gtigyi tov6bbkdpzeset.

C. / E g6szse gti gyi cs;oport vezetoj e : Intdzetv ezeto 6po I o

Munk6j6t azlntezel:vezet6kdzvetlen ir6nyit6s6val v|gzi,tevdkenys6gerol koteles besz6molni.
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' Szeryezi 6s ir6nyitja az egeszsdgtigyi csoport munk6j6t, egytittmtikodik az intezet
orvos6val.

' Osszehangolja az idosek otthona fdrohelyek envegzett6pol6-gondoz6 munk6t.
' Felelos az eI). dolgoz6k 6s kisegito szemelyzet I takarit6nok/ ir6nyit6s66rt, munk6juk

megszeryez(seert

' felelos a plondoziisi munka szinvonalii6rt, a szemdlyes gondoskoddst vegzok
tovilbbk6pzds66rt

. felelos a gondozottak 6s azintezettrsztasilgfuert, rendjdert
' felelos az intezet hdzirendj6nek a gondoz6k 6s gondozottak reszerbl t<jrt6n6

betart6s6ert

' gondoskodik a gondozottak rdszdre sziiksdges fizikai, eg6szsdgtigyi 6s 6poldsi teend6k
biztosft6srir6l

' gondoskodik az rij gondozottak elhelyezdsdrol, felvdtel6rol llftektfirgyainak,
ruhanemiiiknek lelt6rba v6tel6rol/ - segiti beilleszked6siiketI nyomon kciveti a lak6k elt|voztsdt 6s visszaerkez6sdt

' figyelemmel kisdri a lak6k egdszsdgi 6llapota alakul6s6t. Ha sziikseges kezdemdnyezi
otthonukba tort6n6 hazabocs6t6st vagy m6s int6zmdnyben tort6no elhelyez6si.iket.

' vezeti a gyo1\yszernyilvdntart6st, szemelyenkdnt feltigyeli a gy6gyszerosztdst
' az 6tado fizetet az ttpolokkal kcizcisenvezeti, allirdsdval az ellenorzest igazolja
' feliigyeli ds ellenorzi az otthon textflia anyag ds eszkozellitdstt, valamint a

gy o gy tszati se g6de szk6z nyilv6ntartdst
I megszervezi a gondozottak megfelelo foglalkoztathsttt, szabadid6 eltdltdsdt
' felel<ls a gondozotthaliia esetdn a sziiksdges intdzkeddsek megtdteleert loltoztetes,

halotti jkv ., lozzittartozok drte sit6se, stb. /
' orvosi ellenr5rz6sek 6s vizsg6latok elok6szit6se, az orvosi utasit6sok feljegyzese,

gondo skod 6s azok v e gr ehajt6s6r ol. 6tkeztet6s ellenorzdse, di6ta, stb. biztosit6s szempontj6b6l
' elk6szfti azegyeni gondoz6si 6s 6pol6si terveket, karbantartj aazokat
' az 6pol6i l6tszrimb6l I f6 megbizas alapjfunlfitja el az int6zetvezetoi 6pol6i feladatokat

D . I G azdas 6gi v ezeti> I intezetv eze to h e I yett e s/.

Feladata az Otthon kdltsdgvet6s6nek elk6szitdse, a vagyonvddelem ds vagyonnyilv6ntart6s
felt6teleinek megteremtdse, bdrgazd6lkod6s. Munkdj6t az inrezetvezeto k6zvetlen
ir6nyit6s 6v al v e gzi, arrol rendszere sen be sz6mo l.
Feladatai:

' dves gazdiikodirsi terv kdszitdse, el6zo evi gazdarkodas elemzdse
' elv6gzi ahfuziplnzt6r vezet6s6t, a be6rkezett szttmlttk ellenorz6s6t. Gondoskodik az

esed6kess6 v6lo kifizet6sek teljesitdsdrol, iitutal6sok lebonyolit6srir6l elk6szitt az
analitikus kdnyveldst 6s a f6k6nyvi felad6sokat azdlelmezdsrol

' gondoskodik r6la, hogy a fokonyvi kcinyvel6st megbiz6si szerzodds alapj6n el|it6
kcinyvel6 res;zere idoben 6s hi6n1'talanul eljussanak a bizonylatok, ki- Es bej6v6
sz6mlak

' egydb p5nzgazdftlkod6si feladatk6nt elvegzi a gondozotti let6tek ellen6rz6sdt
' ellenjegyzdsi jogkdr gyakorl6sa az intezet vezetoj6nek kcitelezetts6gv6llal6sa es

utalvttnyoz6sa esetdn

' M rntezet pdnzgazddlkod6s6val kapcsolatos bizonylatok megorzdse
' megorzi az 6\l5eszkozcjk nyilv6ntartdr,ifi, az ertdkcscikken6s elsz6mol6s6t. munkaiigyi szab6lyzat tervezet elkdszitdse
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. alkalmaz6si okiratok elk6szit6se, munkaviszony megsztintet6s6vel kapcsolatos
teendok /elsidmoltat6s, me gszrin6 sekor kiadand6 i gazol6sok I elliltdsa

. munkaiigyi nyilv6ntart6sok vezet6se

' az rntezet mrik<id6s6hez sziiksdges anyag 6s fogy6eszk0z sztiks6glet biztositdsa

' az dlelmez6s, a takarit6s 6s a mos6si feladatok elv6gzds6t dsszehangolja, feltigyeli 6s
ellenorzi

' gondoskodil. a szemdlyes gondoskoddst v6gz6k nyilv6ntart6sba v6tel6rol
r a textil, munka- 6s v6doruha ell6t6st biztositja
r munkav6delmi, tijzrendeszeti 6s statis^ikai ielentesek elkdszitdse
. iratkezelds, iktat6s
. lelttroz6s 6s selejtezds
. ossze6llitja etz 6tlapot elk6sziti a napi nyersanyag felhaszn6l6st
. figyeli ajog:;zabitlyok v6ltoz6s6t 6s apillyazati lehetos6geket

6. Szervezeti eg:vsdgek feladatai, munkakorok,
Az Otthon kdt szervezeti egys6gben nyrijt szolg6ltat6st.

t t 

: 

*i 
#: ff,;k frTeT,"'" 

e zetoidp o I 6 i me gb i z6s s ar)

" :'t'ff 'uilili_'f",0",u

A l6tsz6mok megfelelnek az 112000 SZCSM rendelet 1. sz. mell6kletdben foglaltaknak. Az
eg6szs6gi csoport a f6nov6r vezet6sdvel ell6tja az tryolfsi-gondoz6si- ment6lhigi6n6s
feladatokat. A gazdirshgi csoport biztositja a biaons6gos 6s dokument6lt mrikiid6s 6s a fizikai
el16t6s felt6teleit.

Szakmai munkakdrdk:

a. Apol6,-gondoz6
. Altal6nos 6pol6 6s diplom6s 6pol6

Szoci6lis gondoz6 6s 6polo
Apolo-gondoz6 muLnkakor c6lja, funkcioja: folyamatos 6pol6s-gondoz6s, biztositja a lako
komfortj6t, prevenci6s, rehabilit6ci6s es tan6csad6i tevdkenys6get is ell6t. Alkalmazza a

hivat6s6hoz szi.iksdges kommunik6ci6s ismereteit es k6szs6geit. Gondoskodik a specidlis
szakmai 6s kozeg6s:zs6giigyi eloir6sok betart6s6r6l es betartat6s6rol.

b. Szakkdp zetlen 6p o16 (seg6d6pol6) :

Folyamatos 6pol6s-lgondozits biztosit6sa szakkepzett munkatars iranyit6sa mellett.

c. Szoci6lis munkds (6ltalanos), Szocirllis munkat6rs

A szoci6lis munkak<jr cdlja a lak6k testi-lelki aktivit6s6nak fenntart6sa 6s megorz6se. A
szoci6lis munk6s hozzfijinul az int6zm6ny lak6inak ment6lis, szoci6lis probl6m6i
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megold6silhoz, foglalkoztat6suk el6segit6s6hez, a szabadid6 hasznos eltdlt6s6hez 6s a
szemdlyre szabott brln6sm6 d me gval6 sit its6hoz.

d. Gazdas6gi-mriszaki munkak6r6k:. szak6cs. takarft6
. mos6n6
. mtiszaki rigyint6zo. konyhal6ny

7. Ellenfrzdst, bels6 ellen6rz6si rendszer.

A KFT es az inteznrdny tcirvdnyess6gdnek vizsgSlatfra 3 tagt Feliigyelo Bizotts6g mtikcjdik.
A Feltigyel6 Bizotts{g, tagjait a t6rsas6gi szerzoddsjelcili ki, a k6s6bbiekben a KFTlaggytil6se
villasztja. A Feliigyr:lo.Bizotts6g a maga 6ltal meg6llapitott 6s a taggyril6s 6ltal j6v6[agyott
tigyrend alapjan v<igzi tev6kenys6g6t. Jogosult a vezetds, u gaziailrod6s 6s az ofthon
mindennapi 6let6nek b6rmely ponton tdrt6n6 tcirvdnyessdgi ellen6r i"r"r".
A Szent Mikl6s Otthon belso ellenorzesi feladatait a Feliigyelo Bizotts6g latja el. Munk6ja
sor6n ellen6tzi az Otthont mtikcidteto kcizhasznri szeweiet tev6kenys6 gdt,'gazd6lkod6sit.
K<iteles jogszab6lysdrt6s vagy egy6b srilyos drdeks6relem eset6n fezdemdnyezni az
int6zkeddsre jogosult vezeto szery rjsszehfv6s6t, ugyanigy ha vezero tisas6gviselok
feleloss6ge mertil fel. Ha a tcirvdnyes mtikdd6s helyre,illlititsa nem tortdnik meg, kdteles
drtesfteni a tcirv6nyess6gi feliigyeletet ell6t6 szervet. A belso ellenorzesi rendszer a dolgoz6k
viszonylag kis ldtszdma 6s a KFT vezetdse, valami nt az intezetvezetds szemdlyi 6tfed6se miatt
m6s elemeket nem l:artalmaz. A Feltigyelo Bizotts6g a kcizhasznri t6rsas6 g iagai 6ltal kertil
v6lasztdsra.

8. A vezetdst segit6 f6rumok.

A munkahelyi demoJ<r6cia 6rv6nyesiil6se 6rdek6ben biztositani kell azell6tottakkal 6s a
dolgoz6kkal val6 tanircskozfts feltdteleit, kikdmi v6lemdnyi.iket az otthon mrikdd6sdrol.

Ennek form6i:
a) dolgoz6i murrka6rtekezlet
b) csoportvezet(ii 6rtekezlet
c) lak6gyril6s

a) D olgoz6i munkadrteke zl et.

Az tntezet vezetoje dvente szi.iks6g szerint, de legal6bb egyszer munkadrtek ezletet tart.
Meg kell t6rgyalni:

. az eltelt idosz:akban elvegzettmunk6t,

. az etikai hely:zetet,

. a kdvetkez6 i,d6szak feladatait,

. a dolgoz6k javaslatait.
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b) Csoportvezetli 6rlekezlet / lvente legal6bb egy alkalommal/.
Az int1zetvezeto isrnerteti a szervezeti-mtikcid6si elk6pzel6seket, fejleszt6seket. Eves k6pz6si,

terv<:t. Me46rgyalj6k a csoportok kdzti egyiittmukddest, a vegzett munk6t,
lehet6s6g6t. Ert6kelik a munkafegyelmet, az elotti.ik 6116 feladatokat.

c) Lak6gytil6s.
Az intlzet vezetoje legal6bb dvente lak6gytil6st tart az ell6tottak r6sz6re, melyre meg kell
hivni az otthon minden lak6j6t. A lak6gytil6sen trlj6koztatist kell adni - otthon dle16r6l,
esemdnyeirol, anyagi helyzet€rol, a tervekrol. Meg kell hallgatni a v6lem6nyeket,
javaslatokat.

9. Erdekvddelem.

A Szent Mikl6s Otthonnal intdzm6nyi jogviszonyban 6ll6k jogainak 6rv6nyesiil6s6re
Erdekkdpviseleti F6 rumot kell alakitani.
Biztositani kell a lak.6k, hozzifiartoz6ik, a dolgoz6k 6s a fenntart6 kdpviseletet is.
Mtikctd6 si rendj 6t ktil <in szabiiy zatban kel I ro gziteni.
Az Erdekkdpviselr:ti F6rum el6zetesen v6lem6nyezi az intezm6ny egyes belso
dokumentumait, melgtargyalja a panaszokat 6s int6zked6st kezdemdnyez az intdzetvezet6 fele.
Tiljdkoztatirst kdr az ellatottakat drinto k6rddsekben, valamint jogs6rtes gyanrija eset6n jelzi a
fenntart6 vagy m6s illetdkes hat6s6g feld.
Evente legal6bb egyszer <issze kell hivni. Az 6rdekvddelmi f6rum munkrij6t azErdekvedelmi
F6rum Mrikrtd6si szab 6.ly zat6ban fo glaltak fi gyel embev6tel6ve I v e gzi.
Az intdzmdnyi ell6t6st ig6nybe vevok jogaik gyakorl6s6hoz segits6get kaphatnak az
ell6tottjogi k6pvisel6t6l. Munk6j6rol azintezmdnyvezeto tdjekoztatitst nyrijt.

III. Az int6ztn6ny miiktidesi szabdlyai

A Szent Mikl6s Idtrsek Otthona feladatait 6s munkdj6t mindenkor a hat6lyos torvdnyek 6s
jogszabiiyok alapjar vegzi, figyelembe veve a Emberi Eroforrdsok Miniszt6riuma szakmai
ir6nyelveit. Az idoserk otthona folyamatosan mrikddo intlzmeny.

L0.Munkarend,

Az eglszsdgiigyi dolgoz6k folyamatos munkarendben dolgoznak, a fonovdr 6ltal elkdszitett
munkabeoszt6s szerjLnt. A d6lutan 6s djszaka munk6t v6gz6knek j6r a munka torvdnykcinyve
szerinti mtiszakp6tldk.
A konyhai dolgoz(rk a konyha mukoddsi rendj6nek megfeleloen a hdt minden napj6n
dolgoznak. Beoszt6suk szerint biztositva van szdmukra a heti kdt pihen6nap. Hetente viitozo
alkalommal az ellfit<tttak rdszdre meleg vacsora keriil kioszt6sra. Ilyenkor a szak6csnd az 6tel
elk6szitese 6s kiosztrlsa miatt d6lut6n 16:30{61 18:30-ig munk6t vegez. A gazdasdgi dolgoz6k
heti <it napi munkarendben v6geznek munk6t 8-t6l 16 6rtig. Az Otthon dolgoz6ira drv6nyes a
Munka torvdnykonvv ds a Krizalkalmazotti torveny ,,Elomeneteli 6s illetm6nyrendszer",
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valamint a ,,Munl<aido, pihen6id6re" vonatkoz6 eloir6sai. A munkakciri leir6sokat
c sop ortvezetok aj tin I 6 sdv al az intdzetv ezet6 kd szi ti e I .

1 1. H ely ettesitdsi rend.

A vasegerszegi Szent Mikl6s Idosek Otthon6ban az alfhbi helyettesitdsi rendet drvdnyesidtik.

a.l Azintezetvezet6t szabads6g, betegsdg, illetve tart6s t6volldt eset6t helyettesiti:
o Apol6s-gonclozils teriiletdn az intezetvezet6 fonovdr

Munkaiigyi, gazdasiryi, intdzmdnyiizemeltet6si k6rd6sekben a gazdasdgi vezeto

b.l Gazdasdgi vezet'o helyettesit6se az intezetvezeto vagy a szoci6lis munkatars szem6lydben
lehetsdges. Az intlzetvezeto teljes jogk<irrel bir gazdasfryi i.igyekben. A gazdasilgi vezeto
tart6s t6voll6t eset6n elore elkdsziti a kdvetkez6 heti megrendeloket / tej, fiszlrt, keny6r, hris-
hentes6nr/. Egy6b hat6rid6s feladatokat ugyanigy elore elvdgez lpl.jelentds, statisztika/.

c./ A Fon6vdr helyettesit€se azlntdzetvezeto 6ltal iriisban vagy sz6ban kinevezett helyettes a
szoci6lis munk6s r6'v6n t<irt6nik. Hosszabb t6volldt esetdn a dolsoz6k munkabeoszthsdt elore
elk6sziti. Helyettese minden feladatftt ifiv eszi.

d./ A tdbbi dolgozo hiinyz6sa esetdn a munkavegzdst belso helyettesitdssel oldjuk meg,
elsosorban saj6t csroportj6b6l tdrtenik az ittszervez6s. Sztiksdg eset6n a csoportok kdzti
munkaero mozgiisrer is van lehet6sdg, szem elott tartva a szakmai vegzetts6g kcivetelmdnyeit.
A helyettesitdsi rendet a munkakriri leirdsokban is szerepeltetni kell.

72.Hdzirend.

A Szent Miklos Id6rsek Otthona hazirendj6t azintezetvezetokesziti el 6s tartja karban.

7 3. I ratkezeld s 6s: iktatds.

A szab6lyoz6s c6lja, hogy az iratok tov6bbft6s6nak ds megorz6sdnek szab4lyait oly m6don
hatfirozza meg, hogy az irat irtja nyomon kovetheto , az irat holl6te pontosan meg6llapith at6" 6s az
irat visszakereshet(,, dpsdgben megorizheto legyen, szolgi,lja az intezmeny feladatainak
eredm6nyes ds gyors megold6s6t, rendeltetdsszerti miikoddsdt.

Az tratkezel6st 6s iiktat6st a gazdasdgi csoportvezeto vagy az rntezetvezetl Ahal megbizott
munkatars vegz| Az int6zm6nybe be6rkezo illetve, a kimeno iratokat, leveleket
iktat6sz6mmal kell ,3ll6tni 6s az e celrabevezetett iktat6kdnyvbe bejegyezni.

Az iktatokonyv tartalmazza a krjvetkezo adatokat:
. - iktat6sz6m
. - az iratmozp;6s ir6nya, Be/Ki
. - az irat kiilddjdnek azonosito adatai, - iigyfdl neve
. -az irat adatai
. - irat helve
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. - irat titrgya - megjegyzds rovat, m6s kezeldsi feljegyz6sek. - 6rkez6s d6tuma

. - elintlzds hat6rideje - (elintdzds m6dja). - kimeno irat esetdn a cimzettek
Az ir atkezel 6 s 16 s zl,ote s szab 6l yai t az h arkeze l 6 s i s zab 6 ly zat lwlalmazza.

1 4. Hivatali titok meg 6rzdse.

Az intezm6ny valamennyi dolgoz6ja koteles a jogszab6lyban megfogalmazott szabillyokat
betartani.

Hivatali titoknak minosiilnek:
. gondozottakkal kapcsolatos egdszsegiigyi, szocidlis ds mag6n6letdvel kapcsolatos

adatok

' dont6s elokdszitds sor6n szerzett informrici6
' intezmeny d,clgoz6it 6rint6 inform6ci6k.

A hivatali titok meg;sdrt6se fegyelmi v6ts6gnek minostil.
kdteles a tudom6siira jutott hivatali titkot mindaddig
felettes6tol enged6lyt nem kap.

Az intezmeny valamennyi dolgoz6ja
megorizn| amig annak k<izl6s6re

1 5. Ktils 6 adatsz ctlg dltatd s,

A t6rsas6got, az otthLont a hat6s5g, illetve a m6s kiilso szervek fel6 kiil<jnb ozo adatszole6ltat6si
kdtelezettsdgek terh,rlik.

. a Kozponti Sltatisztikai Hivat al 6ltal eloirt adats zolgiitatils
' m6s erre feljogositott int6zm6nyek szttmira kotelezoen eloirt adatszolg6ltatdsi

kdtelezetts6p;.
r fenntart6i jelentds aSzt.20.S Q), (4) bekezd6s szerinti adatait orszdgos adatbdzis TAJ

alapfi nyilvdntartdsdban ( KENYSZI )
A t6rsasiig, adatszolgriltat6si k<itelezettsdg6nek teljesit6s66rt a fenntart6 k6pviseloje, az otthon
adatszo I 96l tatisilert az intlzetve zet6 fe I e l.

1 6. Gdpko csi hasz:ndlata.

Az Id6sek Otthona I db Ford Transit mikrobusszal 6s 1 db szem6lyg6pkocsival rendelkezik,
amely a t6rsas6g, a.z Otthon c6ljaira hasznillhato. Az izemanyag fogyaszt6s a tankol6sok
szhmlitival az 6rvtinyes normiiknak megfeleloen tcirt6nik. A g6pkocsi hasznillatra az
tigyvezetok jogosultak, illetve az |ltaluk meghatalmazott szemely.
A dolgoz6k g6pko,tsival tortdno munk6ba jdrdsfthoz az Intdzetvezeto ir6sbeli enged6lye
sztiksdges, ugyanigy a hivatali cdlb6l tcirt6no saj6t gdpkocsi haszn6lathoz.

1 7. Munkaruha j uttatds.

A KFT dolgoz6it az aIilbbi munkaruha juttat6s illeti meg:
Minden dolgoz6 r6s:z6re :
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I kripeny vagy munkaruha 5.000.- Ft 6rt6kben. munkacipo t0.000.- Ft 6rt6kben

A munkaruha kihorCdsi ideie 1 dv.

1-B.Erftkmeg6rz,6s.

Az otthon minden lakoja sajiit maga kezeli penzet ds orzi 6rt6keit.
Az Otthonban lehets6ges 6rt6kmeg5rz6s. K6t tanri jelenl6t6ben jegyzokcinyvben rcgzitett
tdteles felsorol6s alapjhn az Otthon vezetoje vagy a gazdasfugi vezeto tfiveszi a bemutatott
6rtdket, kdszpdnzt, bet6tkdnyvet 6s gondoskodik meg6v6sar6l. Azelhelyezett t6telek b6rmikor
visszavehet6k. Az elhelyezheto keszp6nz (valuta) maxim6lis osszege 200.000.- Ft, az ezt
meghalad6 dsszeget a lak6 6ltal villasztott p6nzint6zetben betet form6j6ban kell elhelyezni. A
lak6 6rt6ktrirgyainak meg6v6s6ra,k€,szpdnz6nek megorz6,sdre, saj6t lak6kornyezet6ben tiirt6no
tarol6s esetdn feleloss6eet vdllalni nem tudunk.

L9.Szakmal program

Azintezet vezetoje azintdzet feladatainak v6grehajt6s6ra szak,rnai programotk6szit, amelynek
tartalmazni kell:

. feladatok konkr6t meghatilrozistfi

' aszolgitltat6s rdszekdnt megjeleno tevdkenys6get: szolgilltatdsi elemeket
. M ell6t6sok ig6nybev6tel6nek felt6teleit, modj6t

Azintezet vezetoje a program v6grehajt6s6t folyamatosan ellenorzi 6s drtdkeli.

2 0. T6rit6 si dij, t6 j 6k oztatdsi kcite I ezetts 6 g.

A szemdlyes gondoskod6st nyrijt6 ell6t6s6rt tdritdsi dijat kell fizetni._Ennek osszegdt a
fenntart6 tdrgyev 6prilis l-ig 6llapitja meg, mely ev kozben egy alkalommal konig6lhat6. Az
intezmdnyi tdritdsi dij a szolg6ltat6si 6nkolts6g 0sszeg6t nem haladhatja meg. A szem6lyi
t6ritdsi dij osszege legfeljebb azintezmenyi teritdsi dij osszegdig terjedhet.
A szem6lyi tdritdsi dij cisszeg6nek meg6llapit6s6val illetve megfizetdsevel kapcsolatban a
szemdlyes gondoskod6st nyrijt6 szoci6lis ell6t6sok t6ritdsi dijdr6l sz6l6 2911993.(II.17) Korm.
rendelet 6s a szociilis igazgat6sr6l 6s szoci6lis ell6t6sokr6l sz6l6 1993.6vi III. trirv6ny
rendelkez6sei keriilnek alkalmaz6sra.

Az intezmenyi t6ri1.6si dij 6s a szemdlyi tdritdsi dij ell6t6si napra 6s h6napra vetitve kertil
meghatitroz6sra. A napi intdzmdnyi illetve szem6lyi t6ritdsi dij a havi intdzmdnyi 6s t6ritdsi dij
harmincad r6,sze a h6napok napttri szdmfitol fliggetleniil.
Amennyiben az ellliltott az ell6t6st a h6nap nem minden napj6n veszi igdnybe, ugy azt
t6voll6tk6nt kezeljiiJk. T6voll6t idej6re csdkkentett dsszegri t6rit6si dij keriil szilmitdsra.
A ttivoll6t eset6n fizetendo szem6lyi t6rftdsi dij vonatkozdsilban a t6voll6t idotartama, illetve
form5ja szerint kiildnbs6get kell tenni, az alilbbiak szerint:

o Az ell6tottnak k6t honapot meg nem halado tdvoll6t idejere (melyeket dves szinten
cisszesitiink) a napi szem6lyi t6ritdsi dii 20%-at kell fizetnie.

. Az ellatott kdt honapot meghalado t6vollete idejdre
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o egdszs6giigyi int6zm6nyi kezel6s idotartama alatt, a t6voll6t minden napjdra a napi
szem6lyi t6rit6si dij 40%-iLt,

o minden nt6s esetben a t6voll6t a napi szemdlyi tdrit6si dij 60%-6tkell fizetni.

Az Otthon kciteles thjekoztatitst adni minden lak6 r6sz6re:
az intdzmdnyben b izto sitott e ll 6tds, szolgiitat6sok tartal m6r6 I d s feltdte le iro I,

o azintezmeny itltalvezetett, az elltfiilst igdnybe vevot drinto nyilv6ntart6sokr6l,
. az ell6t6r;t ig6nybe vevo 6s hozzdtartoz6i kcizotti kapcsolattart6s, ktil6n6sen a

l6to gat6s, a tdv oz6s ds visszateres rendj 6rol,
o panaszjog; gyakorl6s6nak m6djrir6l, valamint az 6rdekk{pviseleti fbrum

mrikdd6sdr6l,
. az intezrrldny bels6 rendj et es az egytitt6l6s szabttlyait tartalmazo htnirendjdritl, a

frzetendo t6rit6si dij16l, teljesitdsi felt6teleir6l, a mulasztds kovetkezmdnyeiro|
. az ell6t6st igdnybe vev6 jogait 6s 6rdekeit k6pviselo tarsadalmi szervezetekrol, az

int6zm6n;rben mtikod6 ellitottjogi kdpviselo szem6lydrol ds el6rhetosdg6rol,
o arr6l, ho1;y az Szt. 20.$ (2), (4) bekezdds szerinti adatait orszdgos adatbrixisban,

TAJ ahprt nyilvdntartdsban ( KENYSZ ) is kezelik.
A szem6lyes gondot;kod6s biztosit6sa sor6n az ellittott szemdlyes szabadsilgakizar6laga beteg
vagy m6sok dlete, testi dpsdge 6s egdszs6ge vddelmdben korl6tozhat6, Az otthonban
alkalmazott korl6toz6 int6zkeddsek szabtiyzata a hdzirend mell6kletek6nt fr6sos form6ban
mindenki szitmtna6tad6sra ds az otthon hirdeto tabliljhnkiftiggesztdsre keriil.

2 1. Els6seg 6ly feladatok,

Az intezet dolgoz6i rendelkeznek az elsoseg6lynyrijt6s alapveto ismereteivel. A h6rom
mtiszakos szakn6v6r szolgillat miatt minden mtiszakban teljesit munkav6gz6st olyan dolgoz6,
aki els6seg6lynyrijtlrst tud v6gezni. Az ilyen feladatokkal ezert minden mtiszakban az 6ppen
munk6t vegzo szakrL6v6r keri.il megbizdsra.

A Szervezeti 6s M0kctddsi Szabtiyzat 2018.11.05-t6l lep 6rv6nybe,
SZMSZ hatitly 6t ve s; zti.

Vasegersze g, 2018. l. 1.05.

A Szervezeti 6s Mrikdd6si Szab6lyzatot jovithagyom.

Vasegersze g, 2018. I 1.05.

egyidejuleg a kor6bbi

Sarolta

ath

C+: /L).crL,{)cfr\
Dr. Gergy6n6 N.

iigyvezet6
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