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I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

Az intézmény neve: Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 

Székhelye: Nyíregyháza Vécsey köz 2.  

Az alapító okirat kelte, száma: 

 

az alapítás időpontja: 

2017.12.15. SZOC/2744-10/2017 számú 

határozat  

2013.01.01. jogutódos alakulás (kiválás 

költségvetési szervből)  

Az intézmény fenntartója: Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Az intézmény működési területe: 
Valamennyi szolgáltatás és a szakosított ellátás 

ellátási területe Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város és Nyírpazony Község közigazgatási 

területe, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

kivételével.   

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási 

területe Nyíregyháza Megyei Jogú Város, 

valamint Nyírpazony, Nagycserkesz és 

Kálmánháza Községek közigazgatási területe. 

 

Az intézmény által végzett 

alaptevékenységek kormányzati 

funkciók szerinti osztályozása: 

881000 – Idősek, fogyatékosok szociális  

              ellátása bentlakás nélkül. 

 

 

107052 – Házi segítségnyújtás 

107051 – Szociális étkeztetés 

102030 – Idősek, demens betegek nappali  

              ellátása 

101141 – Pszichiátriai betegek nappali ellátása 

101221 – Fogyatékossággal élők nappali                

              ellátása 

107053 – Jelzőrendszeres házi  

                segítségnyújtás 

102021 – Időskorúak, demens betegek tartós  

                bentlakásos ellátása 

107030 – Fejlesztő foglalkoztatás  

101222 – Támogató szolgáltatás fogyatékos  

                személyek részére 

101143 - Pszichiátriai betegek közösségi  

                alapellátása 

101144 – Szenvedélybetegek alacsony küszöbű 

                alapellátása (kiv: alacsony küszöbű  

                ellátás) 

101110 – Bentlakásos, nem kórházi ellátás,  

                 ápolás 
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 095020 – Iskolarendszeren kívüli egyéb  

               oktatás, képzés 

102050 – Időskorúak társadalmi  

              integrációját célzó  

              programok 

 

 
Az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem 

folytat. 

A feladatellátást szolgáló vagyon: 
6423 hrsz  - Nyíregyháza, Vécsey köz 2. sz.  

11007/3 hrsz - Nyíregyháza-Oros, Fő u. 3. sz. 

2263/38/A/95 hrsz - Nyíregyháza, Ungvár stny. 

27. sz. 

5522 hrsz – Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35. sz. 

11070 hrsz -  Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8 

sz. 

16001/1 Nyíregyháza, Kollégium u. 58. sz. 

 

A vagyon felett rendelkező:         Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

A vagyonnal való gazdálkodás során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról 

szóló 48/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. 

Telephelyek: 

 

Ellátási forma Feladatellátás helye Férőhelyszám 

Idősek Otthona Pacsirta u. 29-35. 

Rozsnyai u. 8. 

43 

20 

Nappali ellátás: 

1. számú Idősek Klubja 

2. számú Idősek Klubja 

3. számú Idősek Klubja 

6. számú Idősek Klubja 

7. számú Idősek Klubja 

9. számú Idősek Klubja 

Nyírszőlősi Idősek Klubja 

 

Vécsey köz 2. 

Fő u. 3. 

Csaló köz 11-13. 

Vécsey köz 31. 

Dália u. 1. 

Család u. 11. 

Kollégium u. 58. 

 

30 

20 

41 

25 

20 

20 

25 

Fogyatékos Személyek Nappali 

Intézménye 

Tiszavasvári u. 41. 35 

Pszichiátriai betegek nappali ellátása Vécsey köz 31. 

Csaló köz 11-13. 

5 

8 
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Nyitva álló helyiségek: 

 

Ellátási forma Feladatellátás helye 

Házi segítségnyújtás 

1.sz. házi gondozói körzet 

3.sz. házi gondozói körzet 

 

4.sz. házi gondozói körzet 

5.sz. házi gondozói körzet 

6.sz. házi gondozói körzet 

7.sz. házi gondozói körzet  

 

Városmajor u. 2. 

Ungvár sétány 27. 

Kollégium u. 56.  

Vécsey u. 15. 

Szent István u. 63. 

Városmajor u. 2. 

Városmajor u. 2. 

Fő u. 3.  

Támogató Szolgáltatás 

„Esély Támogató Szolgálat” 

 Vécsey köz. 2.  

Pszichiátriai közösségi ellátás  Vécsey köz 2.  

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pacsirta u. 29-35. 
 

 

 

II. FEJEZET 

AZ SZMSZ HATÁLYA 

 

Jelen SzMSz hatálya kiterjed a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ vezetőire, 

alkalmazottaira, az intézményben működő szervezetekre és közösségekre. 

 

III. FEJEZET 

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE ÉS FELADATAI 

 

Az Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat és szociális 

szakosított ellátást biztosító integrált intézmény.  

 

Az intézmény szervezeti ábráját a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

Igazgató 

Az intézmény képviselője az igazgató. 

 akadályoztatása vagy távolléte esetén a kijelölt szakmai egység vezető 

helyettesíti 

 felelős a szakmai munka ellátásáért 

 felelős az önállóan működő költségvetési intézmény gazdálkodásáért 

 felelős az intézmény költségvetésének betartásáért 

 felelős az intézmény szabályzataiért 

 felelős a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 

működtetéséért 

 biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi 
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feltételeket 

 képviseli az intézményt a külső szervek előtt 

 tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági 

működésének valamennyi területét 

 gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

 kapcsolatot tart a társintézményekkel, a helyi a területi és az országos 

szakmai szervezetekkel, intézményekkel 

 beszámol az intézmény tevékenységéről a szociális ügyekért felelős 

bizottságnak, illetve a közgyűlésnek a megadott időpontban 

Az intézmény számára meghatározott feladatokról és hatáskörökről az intézmény 

szervezeti egységei valamint dolgozói közötti megosztásáról, az intézmény vezetője 

gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és 

az alapító, fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira 

kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. Igazgatáshoz tartozó valamennyi dolgozó az 

igazgató közvetlen vezetése alatt áll. 

 

Feladata: irányítás, vezetés, szervezés, gazdálkodás, koordinálás, jogi és személyügyi 

feladatok ellátása intézményi szinten.  

 

IGAZGATÁS 

Jogász  

Közvetlen felettese az igazgató 

Távolléte vagy akadályoztatása esetén az igazgató helyettesíti 

Feladata 

 előkészíti, aktualizálja az intézmény szabályzatait, kötelező belső 

dokumentumait 

 előkészíti a Közgyűlés, illetve a szakbizottság elé kerülő beszámolókat, 

tájékoztatókat, előterjesztéseket 

 előkészíti, értékeli, módosítja az intézmény által kötendő szerződéseket, 

megállapodásokat 

 figyelemmel kíséri az intézmény tevékenységét érintő jogszabályi 

környezet változásait, a fenntartó, intézményt érintő döntéseit 

 ellátja az intézményvezető által meghatározott egyéb feladatokat 

 

Humánpolitikai ügyintéző 

Közvetlen felettese az igazgató 

Távolléte vagy akadályoztatása esetén az igazgató által kijelölt személy 

helyettesíti 

Helyettesíti az igazgatás munkatársait, a TEVADMIN rendszerben jelentő 

munkatársakat  

Feladata 

 kezeli a munkavállalók adatait, illetve a közalkalmazotti jogviszony 

létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos iratokat 

 vezeti a bérnyilvántartást 

 elkészíti a dolgozók részére szükséges hivatalos igazolásokat 

 figyelemmel kíséri a kötelező továbbképzéseket 

 figyelemmel kíséri a kötelező létszám-minimumok teljesülését 

 kapcsolatot tart a MÁK-kal, szükség esetén adatot szolgáltat számukra 

 elkészíti a munkavállalók bér, útiköltség stb. adminisztrációját 

 Cafetéria rendszer adminisztrációja, adatainak kezelése 
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Ügykezelő - titkárnő 

Közvetlen felettese az igazgató 

Távolléte vagy akadályoztatása esetén az  ügyvitelszervező helyettesíti 

Helyettesíti az ügyvitelszervezőt. 

Feladata 

 figyelemmel kíséri az igazgató napirendjét, programjait,  

 elvégzi az igazgató által rá bízott, ügykezelést igénylő feladatokat 

(meghívó kiküldése, gépelés, jegyzőkönyvvezetés, stb.) 

 érkezteti a küldeményeket, és végzi az ügyiratkezelést, 

 rendszerezi és rendben tartja az irattárat 

 figyelemmel kíséri, karbantartja, az iktatási programot 

 figyelemmel kíséri, előkészíti az iratselejtezést 

 

Ügyvitelszervező 

Közvetlen felettese az igazgató 

Távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettesíti a ügykezelő-titkárnő, illetve 

a házi segítségnyújtás szakmai egység vezetője  

Helyettesíti a titkárnőt  

Feladata 

 elvégzi az igazgató által rá bízott, ügykezelést igénylő feladatokat 

(meghívó kiküldése, gépelés, jegyzőkönyvvezetés, stb.) 

 figyelemmel kíséri, karbantartja, az iktatási programot 

 Közreműködik a házi segítségnyújtás szakmai egység adminisztratív 

munkájában 

 szervezi az Intézmény ápolási díjas képzéseit 

 ellátja a jogszabály szerint szükséges adminisztrációt 

 jelent a TEVADMIN rendszerben 

 tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek  

        

 

MŰKÖDÉST TÁMOGATÓ EGYSÉGEK                                                   

 

1) MŰSZAKI LOGISZTIKAI CSOPORT 

Ellátja az Intézmény használatában álló épületek és ingatlanok fenntartásához, 

állagmegóvásához és biztonságos használatához kapcsolódó feladatokat, 

biztosítja a személyi állomány részére a feladatellátáshoz szükséges tárgyi 

eszközöket, gondoskodik a feladatellátáshoz szükséges anyagmozgatásról és a 

feladatellátáshoz szükséges személyi szállításról. 

 

MUNKAKÖRÖK 

Műszaki csoportvezető  

Közvetlen felettese az igazgató 

Távolléte vagy akadályoztatása esetén a technikai, logisztikai munkatárs 

helyettesíti 

Helyettesíti a technikai, logisztikai munkatárs 

Feladata: személy- és teherszállítási, anyagmozgatási feladatok koordinálása, 

az intézmény kezelésében, használatában álló ingatlanok, vagyontestek 

állagmegóvásának, karbantartásának irányítása, intézményi vagyon 

nyilvántartása, leltározása 
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 irányítja, szervezi az intézmény működtetésével kapcsolatos feladatokat 

 képviseli az intézményt műszaki kérdésekben külső szervek előtt 

 gondoskodik a vagyonvédelem biztonságos feltételeinek megteremtéséről, 

ezek ellenőrzéséről 

 biztosítja a befektetett-eszköz gazdálkodást, a műszaki ellátást, ezen belül 

a műszaki berendezések, eszközök folyamatos és biztonságos 

üzemeltetésének, karbantartásának és javításának szervezését 

 biztosítja a járműpark megfelelő műszaki állapotban tartását, 

 koordinálja az intézményi leltár lebonyolítását, selejtezését 

 anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik az intézmény kis és nagyértékű 

eszközkészletéért 

 irányítja, szervezi és ellenőrzi a műszaki csoport dolgozóinak munkáját 

 gondoskodik az intézmény valamennyi telephelyén a berendezések és 

eszközök folyamatos karbantartásáról, rendeltetésszerű használatáról, 

 megszervezi a szakmunkások, az udvari munkások, és a gépkocsivezetők 

munkáját 

Technikai logisztikai munkatárs 

Közvetlen felettese a műszaki csoportvezető  

Távolléte vagy akadályoztatása esetén a műszaki csoportvezető helyettesíti 

Helyettesíti a műszaki csoportvezetőt, a raktárost, a gépkocsivezetőt 

Feladata 

 kapcsolatot tart a közüzemi szolgáltatókkal és egyéb szerződéses 

partnerekkel 

 figyelemmel kíséri a használatban lévő ingatlanok állagmegóvása 

érdekében szükséges karbantartási munkálatokat 

 figyelemmel kíséri a tűz- és munkavédelemből származó feladatokat 

 koordinálja az intézmény működéséhez szükséges anyagok, eszközök 

beszerzését 

 havonta ellenőrzi és elszámolja az Intézmény használatában álló 

gépjárművek üzemanyag fogyasztását 

 részt vesz az eszközök leltározásában, selejtezésében 

 szükség esetén új beszerzési forrásokat, beszállítókat kutat fel 

 kapcsolatot tart a beszállítókkal, koordinálja a szállítási folyamatokat 

 adminisztrációs feladatokat lát el, jegyzőkönyvet ír 

 figyelemmel kíséri, nyilván tartja az eszközök mozgását az al-leltárak 

között, 

 összegzi és továbbítja a működéssel kapcsolatos beérkező igényeket 

 közreműködik a szervezeti egységek anyag- és eszközellátásában 

 

Raktáros 

Közvetlen felettese a műszaki csoportvezető 

Távolléte, akadályoztatása esetén a technikai logisztikai munkatárs helyettesíti 

Feladata 

 anyagigénylés alapján beszerzi a szükséges árukészletet, kiadja, bevételezi 

és figyelemmel kíséri azt 
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 biztosítja a raktárkészlet rendszerezett tárolását 

 gondoskodik a megfelelő védőeszközök, védőfelszerelések beszerzéséről, 

raktárkészleten tartásáról, cseréjéről 

 elvégzi a kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 

 anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik a raktárkészletért 

 felelős a raktári rend kialakításáért és megtartásáért 

 gondoskodik a beérkezett anyag szakszerű tárolásáról  

  a hibát, hiányosságot, sérülést jelzi a felettesének 

 a beérkezett anyagot, árut le/felszedi, kicsomagolja, bevételezi 

 az anyagokat, termékeket csoportosítja a megadott szempontok, előírások 

szerint, 

 továbbítja az anyagot, árut a kijelölt tárolási helyre, raktáron belüli 

anyagmozgatást végez, 

 előkészíti a szállításra váró anyagokat, árukat (kézzel vagy anyagmozgató 

gép, eszköz segítésével) 

 közreműködik az intézmény leltározásában és selejtezésében 

 betartja a környezetvédelmi előírásokat a hulladék anyag kezelése során 

(pl. szelektíven gyűjtés, tárolás), 

 betartja a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat. 

 

Gépkocsivezető 

Közvetlen felettese a technikai logisztikai munkatárs 

Távolléte, akadályoztatása esetén helyettesíti a technikai logisztikai munkatárs 

Helyettesíti szükség esetén a karbantartót, udvari munkást 

 

Feladata 

 felettesének utasítása alapján elvégzi a szükséges személyszállítási és 

anyagmozgatási feladatokat 

 gondoskodik a rá bízott gépjármű megfelelő műszaki állapotáról és 

tisztaságáról 

 naprakészen vezeti a jogszabályban meghatározott dokumentációt 

 felel a gépjármű mindenkori biztonságos használatáért (a forgalmi 

engedély, a jogosítvány, a parkolási engedély) érvényességéért 

 biztosítja a gépkocsi megfelelő esztétikai állapotát, elvégezteti a szükséges 

karbantartási, javítási teendőket, az üzemanyag feltöltését 

 vezeti a gépjárművet a mindenkori forgalomnak, a KRESZ és biztonsági 

előírásoknak, utasításoknak megfelelően 

 a szállítandó rakományt, egyéb küldeményt ki- és bepakolja 

 pontos és részletes helyismerettel rendelkezve kiválasztja az optimális 

útvonalat 

 adminisztrációs feladatokat lát el, nyilvántartásokat és okmányokat kezel 

 baleset esetén szükség szerint segítséget ad, értesíti a megfelelő szerveket, 

felettesét (rendőrséget) 

 a gépjárműben keletkezett, okozott kárért anyagi és erkölcsi felelőséggel 

tartozik 

 részt vesz a vezetői engedély érvényesítéséhez szükséges időszakos orvosi 

vizsgálaton,  

 figyelemmel kíséri a közlekedési szabályok változását, alkalmazza a 

szakmai etikai kódex előírásait, 
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 betartja a munkaidőre, a vezetési és pihenőidőre vonatkozó előírásokat.   

 

Mosodai alkalmazott 

Közvetlen felettese a műszaki csoportvezető 

Távolléte, akadályoztatása esetén helyettesíti a takarító  

Helyettesíti a takarítónőt 

Feladata 

 elvégzi a ruhaneműk és egyéb textilneműk tisztítását, 

 elvégzi a szükséges ruhajavítási munkálatokat 

 Betartja a megfelelő higiénés előírásokat 

 jelzi a vezetőnek a tisztítószerek fogyását 

 jelzi a berendezések karbantartásának szükségességét 

 betartja a környezetvédelmi előírásokat a hulladék anyag kezelése során 

(pl. szelektíven gyűjtés, tárolás) 

 betartja a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat gondoskodik az 

intézmény belső rendjéről, tisztán tartja a vizes helyiségeket, 

szerelvényeket 

 

Takarító 

Közvetlen felettese a műszaki csoportvezető 

Távolléte, akadályoztatása esetén helyettesíti a mosodai alkalmazott  

Helyettesíti a mosodai alkalmazottat 

Feladata 

 gondoskodik az intézmény belső rendjéről, tisztán tartja a vizes 

helyiségeket, szerelvényeket 

 folyamatosan tisztán tartja a nyílászáró szerkezeteket 

 rendszeresen portalanít 

 meghatározott időközönként nagytakarítást végez 

 betartja a higiénés előírásokat 

 betartja a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat gondoskodik az 

intézmény belső rendjéről 

 

Karbantartó/udvari munkás 

Közvetlen felettese a technikai logisztikai munkatárs 

Távolléte, akadályoztatása esetén helyettesíti a gépkocsivezető 

Helyettesíti a gépkocsivezetőt 

Feladata 

 gondoskodik a szükséges javítási, szerelési munkák elvégzéséről,  

 gondoskodik az ingatlanok épületen kívüli területeinek tisztántartásáról és 

ápolásáról, 

 szükség esetén elvégzi a növényvédelmet, kisebb kerti munkákat, 

 télen járhatóvá teszi a járdát, 

 gondoskodik a szemét összegyűjtéséről 

 betartja a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat 

 

2) ÉLELMEZÉS 

Vonatkozó jogszabály: az Szt. 62. § (1) bekezdése alapján 

Munkakörök: 

Élelmezés-vezető 

           Közvetlen felettese az igazgató 
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Távolléte vagy akadályoztatása esetén a főszakács helyettesíti 

Helyettesíti a főszakácsot (részmunkakörben) 

Feladata  

 naprakészen végezni az élelmezéssel kapcsolatos adminisztrációt 

 kezeli az élelmezési programot 

 folyamatosan kapcsolatot tart a beszállítókkal, dietetikussal 

 megtervezi, elkészíti az étlapot, az élelmiszer „kiszabatot” 

 gondoskodik az igény szerinti diétás étkeztetésről 

 gondoskodik a nyersanyagok beszerzéséről, raktározásáról, könyveléséről, 

 anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik a nyersanyagnorma betartásáért, a 

raktárkészletért, 

 elvégzi a számlák összesítését, 

 felelős a közegészségügyi, közétkeztetési jogszabályok betartásáért,  

 felügyeli a konyhai dolgozók munkáját, a konyha rendjét, az ellátottak 

étkeztetését, 

 közreműködik a HACCP kialakításában, és folyamatosan karbantartja azt 

 ellenőrzi a higiéniai, munkabiztonsági, közegészségügyi, közétkeztetési és 

egyéb előírások betartását 

 

Asszisztens 

Közvetlen felettese az élelmezés vezető 

Távolléte vagy akadályoztatása esetén az élelmezésvezető helyettesíti 

Feladata  

 naprakészen végezni az élelmezéssel kapcsolatos adminisztrációt 

 elvégzi a számlákkal kapcsolatos adminisztrációt 

 közreműködik az étkezés térítési díjának beszedésében 

 

Főszakács 

Közvetlen felettese az igazgató 

Távolléte vagy akadályoztatása esetén részben az élelmezésvezető, részben a 

szakács helyettesíti 

Helyettesíti az élelmezésvezetőt, szakácsot 

Feladata 

 felelős a közegészségügyi, közétkeztetési, higiénés szabályok betartásáért,  

 az étel kiszabat alapján az élelmezés-vezetővel a raktárból vételezi a 

nyersanyagot  

 felelős az előírt ételmennyiségek kiosztásáért 

 felügyeli a konyhai dolgozók munkáját, az ételkészítés folyamatát, a 

konyha rendjét, az ellátottak étkeztetését, 

 közreműködik a HACCP kialakításában, és folyamatosan ellenőrzi az 

előírások betartását.  

 

Szakács  

Közvetlen felettese a főszakács 

Távolléte vagy akadályoztatása esetén a főszakács helyettesíti 

Helyettesíti a konyhai kisegítőt 

Feladata 

 elkészíti a menüben szereplő ételt, 

 részt vesz az étel kiosztásában,  
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 betartja a közegészségügyi, közétkeztetési szabályokat és a HACCP 

előírásait. 

 felelős a közegészségügyi, közétkeztetési, higiénés szabályok betartásáért, 

 felelős az ételkészítés folyamatért 

 felelős az ételosztás folyamatáért, rendjéért 

 részt vesz a konyha rendjének fenntartásában, tisztántartásában 

 

Konyhai kisegítő 

Közvetlen felettese a főszakács 

Távolléte vagy akadályoztatása esetén a szakács helyettesíti 

Feladata 

 a szakács, főszakács irányításával, a nyersanyagok előkészítése, 

 gondoskodik a nyersanyagok tárolásáról, átválogatásáról a konyhához 

tartozó helyiségek, raktárak tisztán tartása, rendben tartása 

 a megfelelő higiénés szabályok betartásával mosogat, kezeli a mosogató 

gépet, 

 naponta rendszeresen üríti a szemetet 

 az ételmaradék gyűjtését az előírásoknak megfelelően végzi 

 

SZAKMAI  EGYSÉGEK 

 

 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKMAI EGYSÉG 

Vonatkozó jogszabály: az Szt. 63. § (1) bekezdése alapján 

Vezeti a Szakmai egység vezető  

 

Munkakörök 

Szakmai egység vezető 

Közvetlen felettese az igazgató 

Távolléte, akadályoztatása esetén helyettesíti az idős nappali ellátás szakmai 

egység vezetője 

Helyettesíti az idős nappali ellátás szakmai egység vezetőjét 

Feladata 

 vezeti és koordinálja a házi-segítségnyújtás szakmai munkáját,  

 folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság körében felmerülő 

alapszolgáltatási igényeket 

 összehangolja a szervezési, vezetési feladatok ellátását, illetve az 

intézmény által biztosított szolgáltatási gondozási feladatokat 

 figyelemmel kíséri a tárgyi és személyi feltételek jogszabály szerinti 

teljesülését a munkafeltételek alakulását 

 ellátja a jogszabály szerint szükséges adminisztrációt 

 jelent a TEVADMIN rendszerben 

 tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek  

 kapcsolatot tart az egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, más 

szociális intézményekkel, az egyházakkal, egyéb társintézményekkel, az 

ellátott-jogiképviselővel, képző intézményekkel, civil szervezetekkel 

 figyelemmel kíséri az egészségügyi alap-, szak- és speciális gondozás 

mutatóit 

 elősegíti a szociális munka gyakorlati hatékonyságát és hatásosságát 
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 közreműködik az Intézmény és szociálpolitikai eszközrendszer 

fejlesztésében 

 részt vesz a kapcsolódó pályázatok elkészítésében 

 igénybe vevői nyilvántartásban (KENYSZI) adatszolgáltatást és 

önellenőrzést végez 

 biztosítja az adatszolgáltatást a jogszabály szerinti szervek, szervezetek 

részére 

 felkérésre környezettanulmányt készít 

 ellátja az esélyegyenlőségi referens feladatait 

 koordinálja és közreműködik az ápolási díjasok képzésében 

 

Szociális munkatárs 

Közvetlen felettese a szakmai egység vezető  

Távolléte, akadályoztatása esetén a szakmai egység vezetője, vagy az általa 

megbízott személy helyettesíti 

A szakmai egység vezető megbízása szerint szükség esetén, helyettesít más 

szociális, vagy terápiás munkatársat, gondozónőt 

Feladata 

 ellátja a jogszabály szerint szükséges adminisztrációt 

 kapcsolatot tart az intézmény egyéb szolgáltatásainak vezetőjével, az 

egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, más szociális 

intézményekkel, az ellátottak hozzátartozóival, koordinálja és ellenőrzi a 

házigondozói körzetbe tartozó ápoló-gondozók munkáját, dokumentációját 

 az igénybevevői nyilvántartásban (KENYSZI) önellenőrzést végez 

 feladatdelegálás alapján, elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatot 

 figyelemmel kíséri a lakosság körében felmerülő alapszolgáltatási 

igényeket 

 koordinálja, összehangolja a szakmai munkát, ellátja a szervezési 

feladatokat 

 szükségesség esetén kezdeményezi az ellátottak számára más típusú ellátás 

igénybevételét  

 prevenciós céllal feltérképezi a nehéz helyzetben lévő idős ember 

szükségleteit 

 folyamatos és komplex segítségnyújtással kezeli a szociális problémákat 

 hozzájárul az idős ember és a társadalmi környezet egyensúlyának 

helyreállításában a személyre szabott gondozással, érdekképviselettel, 

információval, ismeretterjesztéssel 

 gondoskodik a térítési díjak beszedéséről és a házipénztárba történő 

befizetéséről felkérésre környezettanulmányt készít. 

 betartja a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat 

 

 

Terápiás munkatárs 

Közvetlen felettese a szakmai egység vezető  

Távolléte, akadályoztatása esetén a szakmai egység vezetője, vagy az általa 

megbízott személy helyettesíti 

A szakmai egység vezető megbízása szerint szükség esetén, helyettesít más 

szociális, vagy terápiás munkatársat, gondozónőt 

Feladata 

 ellátja a jogszabály szerint szükséges adminisztrációt 
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 kapcsolatot tart az intézmény egyéb szolgáltatásainak vezetőjével, az 

egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, más szociális 

intézményekkel, az ellátottak hozzátartozóival, koordinálja és ellenőrzi a 

házigondozói körzetbe tartozó ápoló-gondozók munkáját, dokumentációját 

 az igénybe vevői nyilvántartásban (KENYSZI) önellenőrzést végez 

 feladatdelegálás alapján, elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatot 

 figyelemmel kíséri a lakosság körében felmerülő alapszolgáltatási 

igényeket 

 koordinálja, összehangolja a szakmai munkát, ellátja a szervezési 

feladatokat 

 szükségesség esetén kezdeményezi az ellátottak számára más típusú ellátás 

igénybevételét  

 prevenciós céllal feltérképezi a nehéz helyzetben lévő idős ember 

szükségleteit 

 gondoskodik a térítési díjak beszedéséről és a házipénztárba történő 

befizetéséről felkérésre környezettanulmányt készít 

 betartja a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat 

 

Gondozó – ápoló 

Közvetlen felettese a terápiás, vagy szociális munkatárs 

Távolléte, akadályoztatása esetén a közvetlen felettese által kijelölt munkatárs 

helyettesíti  

Közvetlen felettese megbízása szerint, szükség esetén, helyettesít más 

gondozó-ápolót 

Feladata 

 segítséget nyújt az ellátott létfenntartásához, az ellátást igénybe vevő 

fizikai, mentális és szociális szükségleteinek kielégítéséhez 

 közreműködik az ellátottak háztartásának vezetésében 

 segítséget nyújt a személyi és környezeti higiéné megtartásában 

 az orvos előírása szerint alapvető ápolási, gondozási feladatokat lát el, 

 segítséget nyújt a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutásban,  

 segítséget nyújt a csoportos programokban való részvételhez, 

 segítséget nyújt a veszélyhelyzet megelőzésében, illetve a már kialakult 

veszélyhelyzet elhárításában, 

 segíti a szociális intézménybe való beköltözést 

 végzi a jogszabály szerinti adminisztrációt 

 közreműködik a térítési díj beszedésében 

 betartja a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat 

 

 

Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás 

Vonatkozó jogszabályok 

 Szt. 65.§ (1) 

 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 28. §) segélyhívásokat fogadó diszpécserközpont 

és a segítségnyújtást végző gondozók biztosítása 

Vezeti a Terápiás munkatárs 

 

Munkakörök 

Terápiás munkatárs 
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Közvetlen felettese a házi segítségnyújtás szakmai egység vezetője 

Távolléte, akadályoztatása esetén a szakmai egység vezetője által kijelölt 

munkatárs helyettesíti. 

Feladata 

 biztosítja a készenlétben szükséges eszközök meglétét 

 figyelemmel kíséri, felügyeli és karbantartja a jelzőkészülékek működését, 

hiba észlelése esetén tájékoztatja a felettesét 

 figyelemmel kíséri a diszpécser központ, és a személyi jelzőkészülékek 

műszaki állapotát, hiba észlelése esetén értesíti a műszaki szakembert 

 kapcsolatot tart az ellátottal 

 beköti, szükség esetén leszereli a jelzőkészülékeket 

 igénybe vevői nyilvántartásban (KENYSZI) történő adatszolgáltatást és 

önellenőrzést végez 

 tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek  

 kapcsolatot tart az egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, más 

szociális intézményekkel, az egyházakkal, egyéb társintézményekkel 

 

 

Gondozó  

Közvetlen felettese a terápiás munkatárs 

Távolléte, akadályoztatása esetén a közvetlen felettese által kijelölt munkatárs 

helyettesíti.  Feladatellátás készenléti rendszerben történik. 

 

Feladata 

 krízishelyzet elhárítása céljából nyújtott ellátás készenléti rendszerben 

 segélyhívás esetén, a helyszínen történő haladéktalan (30 percen belül 

történő) megjelenés és azonnali  

 segítségnyújtás 

 a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges 

azonnali intézkedések megtételét 

 szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás 

kezdeményezését 

 tájékoztatja felettesét a készenlét ideje alatt történt eseményekről 

 ellátja a szükséges adminisztratív feladatokat, dokumentációt vezet 

 figyelemmel kíséri a készenléti munkavégzéshez szükséges műszaki és 

gyógyító eszközök állapotát, az észlelt rendellenességet vagy hiányt 

jelenti felettesének. 

 

PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS SZAKMAI EGYSÉG 

Vonatkozó jogszabály 
Szt. 65/F. § (2) bekezdés Pszichiátriai betegek nappali ellátása 

Szt. 65/A. § (1) bekezdés – Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi 

alapellátás 

Vezeti a szakmai egység vezető  

 

Munkakörök 

Szakmai egység vezető 

Közvetlen felettese az igazgató 

Távolléte, akadályoztatása esetén a fogyatékos nappali ellátás szakmai egység 

vezetője helyettesíti. 
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Helyettesíti a fogyatékos nappali ellátás szakmai egység vezetőjét. 

Feladata 

 koordinálja a szakmai egységek munkáját 

 figyelemmel kíséri a tárgyi és személyi feltételek jogszabály szerinti 

teljesülését 

 figyelemmel kíséri a munkafeltételek alakulását 

 ellátja a jogszabály szerint szükséges adminisztrációt 

 tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek  

 kapcsolatot tart az egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, más 

szociális intézményekkel, az egyházakkal, egyéb társintézményekkel 

 ellátotti igénybevételt jelent a KENYSZI rendszerben 

 figyelemmel kíséri a szak- és speciális gondozás mutatóit 

 közreműködik az intézmény és szociálpolitikai eszközrendszer 

fejlesztésében 

 részt vesz a kapcsolódó pályázatok elkészítésében, megvalósításában 

  az igénybevevői nyilvántartásban önellenőrzést végez 

 biztosítja az adatszolgáltatást a jogszabály szerinti szervek, szervezetek 

részére 

 felkérésre környezettanulmányt készít 

 betartja a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat 

 

Szociális munkatárs 

Közvetlen felettese a szakmai egység vezető  

Távolléte, akadályoztatása esetén a szakmai egység vezetője, vagy az általa 

megbízott személy helyettesíti 

A szakmai egység vezető megbízása szerint szükség esetén, helyettesít más 

szociális, vagy terápiás munkatársat 

Feladata 

 ellátja a jogszabály szerint szükséges adminisztrációt 

 kapcsolatot tart az intézmény egyéb szolgáltatásainak vezetőjével, az 

egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, más szociális 

intézményekkel, az ellátottak hozzátartozóival 

 az igénybe vevői nyilvántartásban (KENYSZI) önellenőrzést végez 

 figyelemmel kíséri az ellátottak körében felmerülő alapszolgáltatási 

igényeket 

 szükségesség esetén kezdeményezi az ellátottak számára más típusú ellátás 

igénybevételét  

 prevenciós céllal feltérképezi a nehéz helyzetben lévő ellátottak 

szükségleteit 

 folyamatos és komplex segítségnyújtással kezeli a szociális problémákat 

 hozzájárul az ellátottak és a társadalmi környezet egyensúlyának 

helyreállításában a személyre szabott ellátással, érdekképviselettel, 

információval, ismeretterjesztéssel 

 betartja a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat 

 

Szociális munkatárs – adatvédelmi munkatárs 

Közvetlen felettese a szakmai egység vezető  

Távolléte, akadályoztatása esetén a szakmai egység vezetője, vagy az általa 

megbízott személy helyettesíti 
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A szakmai egység vezető megbízása szerint szükség esetén, helyettesít más 

szociális, vagy terápiás munkatársat 

Feladata 

 ellátja a jogszabály szerint szükséges adminisztrációt 

 kapcsolatot tart az intézmény egyéb szolgáltatásainak vezetőjével, az 

egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, más szociális 

intézményekkel, az ellátottak hozzátartozóival 

 az igénybe vevői nyilvántartásban (KENYSZI) önellenőrzést végez 

 figyelemmel kíséri az ellátottak körében felmerülő alapszolgáltatási 

igényeket 

 szükségesség esetén kezdeményezi az ellátottak számára más típusú ellátás 

igénybevételét  

 prevenciós céllal feltérképezi a nehéz helyzetben lévő ellátottak 

szükségleteit 

 folyamatos és komplex segítségnyújtással kezeli a szociális problémákat 

 hozzájárul az ellátottak és a társadalmi környezet egyensúlyának 

helyreállításában a személyre szabott ellátással, érdekképviselettel, 

információval, ismeretterjesztéssel 

 szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett azon egyének 

közvetlen, illetve közvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a 

releváns szolgáltatásokhoz való hozzájuttatás céljából), akik vélhetően 

jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt bármilyen okból elérni nem 

tudják, 

Adatvédelmi területen: 

 ellenőrzi az intézmény adatkezelésének GDPR-nek való megfelelését 

 információt gyűjt az adatkezelési tevékenységek meghatározása érdekében 

 tájékoztatást, szakmai tanácsadást nyújt  

 az adatkezelési műveletekben közreműködők adatvédelmi ismereteinek 

bővítése és tudatosságnövelése érdekében belső képzéseket szervez és 

bonyolít le                                                                                                                                            

 a szervezeti egységek vezetőivel együttműködve adatvagyon-leltárt vesz 

fel. 

 a szervezeti egységek vezetőivel együttműködve vezeti az adatkezelői 

nyilvántartást. 

 nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidensekről 

 a szervezeten belüli adatkezelések vonatkozásában elkészíti az 

adatkezelési tájékoztatókat 

 tájékoztatást nyújt a személyes adatok védelmét érintő kérdésekben 

 betartja a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat 

 

 

Terápiás munkatárs 

Közvetlen felettese a szakmai egység vezető 

Helyettesítéséről a szakmai egység vezető gondoskodik 

Feladata 
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 segíti és koordinálja a közösségi ellátást végző személyek munkáját 

felkészültségük javítása érdekében rendszeres csoportmegbeszéléseket 

szervez, biztosítja a szupervíziót, 

 segíti a gondozott személy egyéni szükségleteire épülő gondozási stratégia 

kidolgozását, annak alkalmazását 

 egyéni gondozási tervet készít 

 részt vesz  az adminisztrációs munkában  

 kapcsolatot tart mindazon (közművelődési, oktatási, egészségügyi, 

szolgáltató, gazdálkodó) szervezetekkel és intézményekkel, melyek a 

szaktevékenység hátterét vagy kiegészítését nyújtják, 

 szervezi közösségi munkacsoportok létrehozását, koordinálja annak 

működését,  

 segíti és irányítja a munka-rehabilitációt lehetővé tevő, ösztönző 

programok szervezését 

 szervezi a szükséges továbbképzéseket 

 felkérésre környezettanulmányt végez 

 segíti az érintettek szociális jogainak érvényesítését, életvezetési 

képességét, életviteli lehetőségeit, társadalmi részvételét, 

 kulturális szabadidős, ismeretterjesztő programokat szervez, részt vesz 

azok lebonyolításában 

 a pszichiátriai betegek és családtagjaival rendszeres kapcsolatot tart, 

számukra közösségszervező, közösségépítő tevékenységet végez  

 figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, sikeres pályázatok esetén aktív 

szerepet vállal a programok szervezési, lebonyolítási feladataiban, 

 munkájába bevonja az ellátott lakókörnyezetében megtalálható önkéntes 

segítőket, így különösen a családtagokat, szomszédokat és egyéb, az 

ellátottal kapcsolatban álló önkéntes közreműködőket, szükség esetén az 

egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményeket 

 betartja a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat 

 

 

FOGYATÉKOS ELLÁTÁS SZAKMAI EGYSÉG 

Vonatkozó jogszabály  
Szt. 65. § (1) bekezdés c) pontja Fogyatékos személyek nappali ellátása 

Szt. 65/C.§(1) bekezdés alapján Támogató szolgálat  

Szt. 99/D.§(1) bekezdés alapján Intézményen belüli fejlesztő foglalkoztatás 

Vezeti a szakmai egység vezető 

Munkakörök 

Szakmai egység vezető 

Közvetlen felettese az igazgató 

Távolléte, akadályoztatása esetén helyettesíti a pszichiátriai szakmai egység 

vezetője 

Helyettesíti a pszichiátriai szakmai egység vezetőjét 

 

Feladata 

 koordinálja a szakmai egységek munkáját,  

 figyelemmel kíséri a tárgyi és személyi feltételek jogszabály szerinti 

teljesülését 

 figyelemmel kíséri a munkafeltételek alakulását 

 ellátja a jogszabály szerint szükséges adminisztrációt 
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 az igénybevevői nyilvántartásban (KENYSZI) történő adatszolgáltatást és 

önellenőrzést végez 

 tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek  

 kapcsolatot tart az egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, más 

szociális intézményekkel, az egyházakkal, egyéb társintézményekkel, az 

ellátott-jogi képviselővel 

 figyelemmel kíséri a szak- és speciális gondozás mutatóit 

 közreműködik az intézmény és szociálpolitikai eszközrendszer 

fejlesztésében 

 részt vesz a kapcsolódó pályázatok elkészítésében, megvalósításában 

 biztosítja az adatszolgáltatást a jogszabály szerinti szervek, szervezetek 

részére 

 felkérésre környezettanulmányt végez  

 betartja a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat 

 

Terápiás munkatárs  

Közvetlen felettese a szakmai egység vezető 

Helyettesítéséről a szakmai egység vezető gondoskodik 

Feladata 

 segíti a gondozottak képességeinek megtartását, javítását,  

 segíti a célcsoport gyógypedagógiai foglalkozásainak megtartását, 

 szervezi a célcsoport munkavégzését, 

 fejlesztési, gondozási tervet készít, elvégzi a szükséges adminisztrációt 

 

Gondozó  

Közvetlen felettese a szakmai egység vezető 

Helyettesítéséről a szakmai egység vezető gondoskodik 

Feladata 

 elvégzi a szolgáltatást igénybe vevő személyes gondozását 

 elvégzi a szükséges adminisztrációt 

 szabadidős programokat szervez 

  figyelemmel kíséri a gondozott fejlődését 

 segíti a családok életvezetését, életvitelét 

 közvetíti a közszolgáltatások elérését, a hivatalos ügyek intézését 

 segíti az egészségügyi alapellátáshoz és szakellátáshoz való hozzájutást 

 támogatja az önszerveződő csoportok megalakulását és működését  

 betartja a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat 

 

 

Segítő (fejlesztő foglalkoztatás) 

Közvetlen felettese a szakmai egység vezető 

  Helyettesítéséről a szakmai egység vezető gondoskodik 

Feladata 

 irányítja a foglalkoztatást 

 szervezi a munkavégzést 

 gondoskodik a szükséges anyagok beszerzéséről 

 megtervezi a napi tevékenységet 

 részt vesz a foglalkoztatási terv kialakításában 

 javaslatot tesz az intézményen belüli foglalkoztatás formáira 
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 a munkavégzés során fenntartja a foglalkoztatottak motivációját, részükre 

mentális, segítő szolgáltatásokat nyújt 

 elvégzi a szükséges adminisztrációt  

 betartja a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat 

 

Támogató Szolgálat 

Vonatkozó jogszabály  
Szt. 65/C.§(1) bekezdés alapján Támogató szolgálat  

Vezeti a fogyatékos ellátás szakmai egység vezető 

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben 

történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének 

segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli 

speciális segítségnyújtás biztosítása révén, a fogyatékosság jellegének 

megfelelően. 

 

Feladataz alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 

közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, speciális személyi szállítás, 

szállító szolgálat működtetése 

 az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének 

megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő 

tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek 

biztosítása.  

 a fogyatékos személyek munkavégzését, munkavállalását segítő 

szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése 

 

Munkakörök 

Terápiás munkatárs 

Közvetlen felettese a fogyatékos ellátás szakmai egység vezetője 

Távolléte, akadályoztatása esetén a szakmai egység vezető helyettesíti 

Helyettesíti a szakmai egység vezető által kijelölt munkatársat 

Feladata 

 a támogató szolgálat munkájának koordinálása, a heti, napi tevékenységek, 

munkafeladatok egyenletes elosztása, 

 a különböző speciális fogyatékkal (értelmi, érzékszervi, mozgásszervi) élő 

személyek, és családtagjaik mindennapi életvitelét megkönnyítő segítői 

tevékenységet végez, 

 kapcsolatot tart fenn a különböző társintézményekkel a szolgáltatás 

tartalmának megismertetése, a klienskör speciális szükségleteinek 

szélesebb körű kielégítése érdekében.  

 folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, sikeres pályázat 

esetén aktív szerepet vállal a pályázati programok megvalósításában, 

 kapcsolatot tart az ellátásba bevont személyek gondozásával és ellátásával 

foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel, 

 vezeti a szolgálat munkájához jogszabályban előírt adminisztrációt 

 

Gondozó 

Közvetlen felettese a terápiás munkatárs 

Távolléte, akadályoztatása esetén helyettesítéséről a terápiás munkatárs 

gondoskodik 

Feladata 
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 a különböző speciális fogyatékkal (értelmi, érzékszervi, mozgásszervi) élő 

személyek, és családtagjaik mindennapi életvitelét megkönnyítő segítői 

tevékenységet végez, 

 ápolási tevékenységet végez, segíti a háztartási feladatok elvégzésében, ellátja 

a személyi segítő feladatokat (kísérés, bevásárlás, gyógyszerfelíratás, 

ügyintézés, felügyelet)  

 információ nyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi 

beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, 

 egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos 

személyek speciális szükségleteihez igazodóan, 

 segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának 

megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős 

kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása,  

 segíti a szabadidő eltöltésének megszervezését 

 részt vesz a kliens mentális gondozásában 

 segíti a fogyatékkal élő személy (és családja) önállóságának kiteljesedését, 

társadalmi (re) integrációját, 

 kapcsolatot tart fenn az érintett személyek gondozásával és ellátásával 

foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel, háziorvossal 

 szükség esetén javaslatot tesz a gondozott személynek és családoknak a 

probléma megoldását segítő szakintézmények igénybevételére  

 betartja a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat 

 

 

3) IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA SZAKMAI EGYSÉG  

Vonatkozó jogszabály: az Szt. 65/F. § (1) bekezdése a) pontja 

Vezeti a Szakmai egység vezető – az igazgató általános helyettese 

Közvetlen felettese az igazgató 

Az igazgatót távolléte vagy akadályoztatása esetén általános helyettesként helyettesíti. 

Helyettesíti a Házi segítségnyújtás szakmai egység vezetőjét 

 

Feladata 

 ellenőrzi a szakmai egységek munkáját  

 figyelemmel kíséri a tárgyi és személyi feltételek jogszabály szerinti 

teljesülését, a munkafeltételek alakulását 

 ellátja a jogszabály szerint szükséges adminisztrációt 

 az igénybevevői nyilvántartásba (KENYSZI) történő adatszolgáltatást és 

önellenőrzést végez   

 biztosítja az adatszolgáltatást a jogszabály szerinti szervek, szervezetek 

részére 

 tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek  

 kapcsolatot tart az egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, más 

szociális intézményekkel, az egyházakkal, egyéb társintézményekkel, az 

ellátott-jogi képviselővel  

 figyelemmel kíséri az egészségügyi alap-, szak- és speciális gondozás 

mutatóit 

 közreműködik az Intézmény és szociálpolitikai eszközrendszer 

fejlesztésében 
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 folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, közreműködik a 

pályázatok elkészítésében, megvalósításában 

 ellenőrzi a nappali ellátás, az étkeztetés szabályszerű dokumentálását 

 felkérésre környezettanulmányt végez  

 ellátja az önkéntesek foglakoztatásával és a közösségi szolgálatot teljesítő 

diákok munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat 

 

Munkakörök 

  Terápiás munkatárs 

Közvetlen felettese a szakmai egység vezető 

Helyettesítéséről a szakmai egység vezető gondoskodik 

 

Feladata 

 koordinálja a gondozók munkáját 

 figyelemmel kíséri az ellátottak állapotát, és az ellátás igénybevételének 

huzamosabb idejű elmaradása esetén annak okát 

 biztosítja a sajtótermékek, könyvek aktualizálását, új kártya- és 

társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök beszerzését kezdeményezi  

 felméri az ellátottak szabadidő eltöltésére irányuló igényeit, szervezi és 

irányítja a foglalkoztatást a klubtagok érdeklődésének, személyiségének, 

képességeinek a figyelembe vételével 

 szervezi az étkeztetést gondoskodik az élelem megrendeléséről, 

figyelemmel kíséri a mennyiségi és minőségi változásokat, gondoskodik a 

HCCP előírásainak betartásáról 

 szükség szerint szervezi az ellátottak egészségügyi alapellátását, segíti a 

szakellátásokhoz való hozzájutást, segíti hivatalos ügyek intézését 

 támogatja az ellátottak életvezetését  

 egyénileg foglalkozik a klubtagokkal, segítséget nyújt problémáik 

megoldásához és a közösségbe való beilleszkedésükhöz 

 támogatja speciális önszerveződő csoportok megszervezését, működését 

 ellátja az idősek klubja adminisztrációs feladatait 

 látogatási és eseménynaplót vezet  

 adatszolgáltatásokat készít az állami normatíva elszámolásához 

 adatokat szolgáltat KENYSZI működéséhez. 

  havonta beszedi a térítési díjat és befizeti az intézmény számlájára 

 személyes kapcsolatot épít ki és tart fent a hozzátartozókkal, kapcsolatot 

tart a háziorvosi szolgálatokkal, a Vöröskereszttel, a Családsegítő 

Központtal, egyházakkal, és mindazon társadalmi szervezetekkel, akik 

segítséget tudnak nyújtani az idősek ellátása területén 

 

Szociális munkatárs 

Közvetlen felettese a szakmai egység vezető 

Helyettesítéséről a szakmai egység vezető gondoskodik 

 

Feladata 

 koordinálja a gondozók munkáját 

 figyelemmel kíséri az ellátottak állapotát, és az ellátás igénybevételének 

huzamosabb idejű elmaradása esetén annak okát 
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 biztosítja a sajtótermékek, könyvek aktualizálását, új kártya- és 

társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök beszerzését kezdeményezi  

 felméri az ellátottak szabadidő eltöltésére irányuló igényeit, szervezi és 

irányítja a foglalkoztatást a klubtagok érdeklődésének, személyiségének, 

képességeinek a figyelembe vételével 

 szervezi az étkeztetést gondoskodik az élelem megrendeléséről, 

figyelemmel kíséri a mennyiségi és minőségi változásokat, gondoskodik a 

HCCP előírásainak betartásáról 

 szükség szerint szervezi az ellátottak egészségügyi alapellátását, segíti a 

szakellátásokhoz való hozzájutást, segíti hivatalos ügyek intézését 

 támogatja az ellátottak életvezetését  

 egyénileg foglalkozik a klubtagokkal, segítséget nyújt problémáik 

megoldásához és a közösségbe való beilleszkedésükhöz 

 támogatja speciális önszerveződő csoportok megszervezését, működését 

 ellátja az idősek klubja adminisztrációs feladatait 

 látogatási és eseménynaplót vezet  

 adatszolgáltatásokat készít az állami normatíva elszámolásához 

 adatokat szolgáltat KENYSZI működéséhez. 

  havonta beszedi a térítési díjat és befizeti az intézmény számlájára 

 személyes kapcsolatot épít ki és tart fent a hozzátartozókkal, kapcsolatot 

tart a háziorvosi szolgálatokkal, a Vöröskereszttel, a Családsegítő 

Központtal, egyházakkal, és mindazon társadalmi szervezetekkel, akik 

segítséget tudnak nyújtani az idősek ellátása területén 

 

Mentálhigiénés munkatárs 

Közvetlen felettese a szakmai egység vezető 

Helyettesítéséről a szakmai egység vezető gondoskodik 

Feladata 

 az idősek klubjaiban figyelemmel kíséri az ellátottak mentális állapotát 

 a klubokban rendszeres időközönként csoportfoglalkozásokat szervez 

 egyéni esetkezelést és kríziskezelést végez a szociális és terápiás 

munkatársak jelzései és az ellátottak mentális állapota alapján 

 az intézmény dolgozói felé tréning csoportokat, esetmegbeszélő 

csoportokat szervez, koordinál 

 Esetkezeléssel, csoportmunkával kapcsolatos dokumentációt, esetnaplót 

vezet 

 részt vesz szabadidős programok szervezésében 

 szervezi az idősakadémia programjait 

 

Gondozó - ápoló 

Közvetlen felettese a terápiás vagy szociális munkatárs 

Helyettesítéséről a közvetlen felettese gondoskodik 

Feladata 

 közreműködik a klubtagok foglalkoztatásában, a szabadidős programok 

szervezésében 

 szükség szerint szervezi az egészségügyi alapellátást, segíti a 

szakellátásokhoz való hozzájutást 

 szükség szerint segíti hivatalos ügyek intézését, 
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 részt vesz az ellátottak étkeztetésében, gondoskodik az élelem 

kiszolgálásáról, az étkezések után az edények tisztántartásáról 

 tisztán tartja a klub helyiségeit a higiénés előírásoknak megfelelően, 

 segítséget nyújt a klubtagok személyi higiénéjének biztosításához 

(fürdetés, ruházat tisztántartása), 

  szükség esetén orvost hív, vagy orvoshoz juttatja a beteget, 

 a klubtag időszakos megbetegedése esetén szükség szerint házhoz szállítja 

az ebédet és meglátogatja, valamint ellátja abban az esetben, ha nincs, aki 

gondoskodjon róla, 

 

 

4)  IDŐSEK TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁSA SZAKMAI EGYSÉG  

 

Vonatkozó jogszabály: az Szt. 68. § (1) bekezdés 

Vezeti a szakmai egység vezető 

Közvetlen felettese az igazgató 

Távolléte, akadályoztatása esetén helyettesíti a vezető ápoló 

Helyettesíti a vezető ápolót 

Feladata 

 koordinálja az idősek otthona telephelyeinek munkaszervezését 

 koordinálja a gondozók munkáját, elkészíti a munkaidő-beosztást  

 figyelemmel kíséri a tárgyi és személyi feltételek jogszabály szerinti 

teljesülését 

 figyelemmel kíséri a munkafeltételek alakulását 

 ellátja a szociális tárgyú, szociálismunkás feladatokat, a jogszabály szerinti 

szükséges adminisztrációt 

 tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek, fogadja az ellátottat beköltözésekor, 

 gondoskodik programok szervezéséről 

 kapcsolatot tart a hozzátartozókkal 

 gondoskodik a személyi térítési díj megállapításáról és a befizetések 

ellenőrzéséről, illetve a hátralékok nyilvántartásáról 

 az igénybevevői nyilvántartásba (KENYSZI) történő adatszolgáltatást és 

önellenőrzést végez,kapcsolatot tart más szociális intézményekkel, az 

egyházakkal, egyéb társintézményekkel, az ellátott-jogi képviselővel 

 a szakápolási team tagjaként részt vesz a betegek mentális gondozásában, 

 közreműködik a lelki egészséget veszélyeztető egyéni és közösség 

problémák feltárásában és megoldásában, 

 részt vesz szabadidős programok szervezésében, 

 segítő kapcsolatot tart az ellátottakkal, 

 segítő-támogató kapcsolatot tart a krónikus betegekkel és a haldoklókkal,  

 támogatja önszerveződő csoportok alakulását, működését,   

 részt vesz a hitélet gyakorlásához szükséges feltételek megteremtésében 

 

 

Munkakörök: 

 Vezető ápoló 

Közvetlen felettese a szakmai egység vezető 

Távolléte, akadályoztatása esetén helyettesíti a szakmai egység vezető 

Helyettesíti a szakmai egység vezetőt 
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Feladata 

 részt vesz az ellátottak teljes körű ellátásának biztosításában 

 szervezi az ellátottak egészségügyi és szociális ellátását, ápolását, 

gondozását, valamint az egészségügyi szakápolási feladatok ellátását az 

intézmény orvosa utasításainak, illetve a szakma szabályainak megfelelően 

 biztosítja a szakápolási tevékenységekhez szükséges személyi, tárgyi 

feltételek meglétét 

 szervezi a bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolási 

feladatokat ellátó szakszemélyzet munkaszervezését és feladatellátását, 

 folyamatos kapcsolatot tart a munkavégzésre irányuló egyéb   

jogviszonyban szakápolási feladatot ellátókkal (orvos, gyógytornász, 

dietetikus) 

 figyelemmel kíséri a szakápolási dokumentáció vezetését, gondoskodik a 

dokumentáció aktualizálásáról, 

 biztosítja a jogszabály szerint szükséges gyógyszerkészletek összeállítását, 

pótlását,  

 kapcsolatot tart az egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, 

 irányítja az infekciókontrollt, 

 figyelemmel kíséri az ellátottak mentális állapotát, 

 elősegíti a kapcsolattartást a hozzátartozókkal, rokonokkal, 

 gondoskodik az intézményi rend fenntartásáról 

 a szakápolási team tagjaként részt vesz a betegek mentális gondozásában, 

 közreműködik a lelki egészséget veszélyeztető egyéni és közösség 

problémák feltárásában és megoldásában, 

 részt vesz szabadidős programok szervezésében, 

 segítő kapcsolatot tart az ellátottakkal, 

 segítő-támogató kapcsolatot tart a krónikus betegekkel és a haldoklókkal,  

 támogatja önszerveződő csoportok alakulását, működését,   

 részt vesz a hitélet gyakorlásához szükséges feltételek megteremtésében. 

 

Ápoló-gondozó 

Közvetlen felettese a szakmai egység vezető 

Helyettesítéséről a szakmai egység vezető gondoskodik  

Feladata 

 részt vesz az ellátottak teljes körű ellátásában, utasítás alapján végzi az 

ellátottak egészségügyi ellátását, részt vesz rehabilitációjukban 

 megfelelő egészségügyi végzettség és kompetencia esetén részt vesz a 

szakápolási team munkájában, az orvos és a szakmai egységvezető 

utasítása alapján végez szakápolási tevékenységet, és vezeti az 

egészségügyi dokumentációt 

 részt vesz az ellátottak lakókörnyezetének tisztán tartásában  

 részt vesz a szabadidős programok szervezésében 

 figyelemmel kíséri az ellátottak higiénés és mentális állapotát 

 vezeti a szükséges dokumentációt 

 közreműködik közösségi problémák feltárásában és megoldásában 

 részt vesz szabadidős programok szervezésében, 

 segítő kapcsolatot tart az ellátottakkal 

 részt vesz a hitélet gyakorlásához szükséges feltételek megteremtésében 
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Foglalkoztatás szervező 

Közvetlen felettese a szakmai egység vezető  

Helyettesítéséről a szakmai egység vezető gondoskodik. 

 szervezi és figyelemmel kíséri az ellátottak kreatív foglalkoztatását, 

 szervezett fejlesztő, motiváló foglalkozásokat vezet  

 vezeti a szükséges dokumentációt, 

 részt vesz a programok lebonyolításában 

 szabadidős programokat kezdeményez 

 segítő kapcsolatot tart az ellátottakkal, hozzátartozókkal 

 támogatja az önszerveződő csoportok alakulását, működését,   

 részt vesz a hitélet gyakorlásához szükséges feltételek megteremtésében 

 

Szociális, terápiás munkatárs 

Közvetlen felettese a szakmai egység vezető 

Helyettesítéséről a szakmai egység vezető gondoskodik 

 

 közreműködik a lelki egészséget veszélyeztető egyéni és közösségi 

problémák feltárásában és megoldásában, 

 részt vesz szabadidős programok szervezésében, 

 segítő kapcsolatot tart az ellátottakkal, 

 segítő-támogató kapcsolatot tart a krónikus betegekkel és haldoklókkal, 

 támogatja önszerveződő csoportok alakulását, működését, 

 részt vesz a hitélet gyakorlásához szükséges feltételek megteremtésében  

 folyamatos és komplex segítségnyújtással kezeli a szociális problémákat 

 hozzájárul az idős ember és a társadalmi környezet egyensúlyának 

helyreállításában 

 személyre szabott gondozással, érdekképviselettel, információval, 

ismeretterjesztéssel segíti az ellátottak beilleszkedését 

 

 

 

5) A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS TARTALMA 

 

Az intézmény szolgáltatásai - több típusú ellátási forma, önálló működési egységekben, - 

integrált szervezeti formában valósul meg. 

A szakmai egységek közötti kommunikáció folyamatos. Az integrált szervezeti forma a 

szolgáltatások egymásra épülését és átjárhatóságát garantálja. 

 

 

 

IV. FEJEZET 

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

 

1. A foglalkoztatással kapcsolatos szabályok 

 

1.1 A munkáltatói jogkör gyakorlásának módja 

A munkáltatói jogkör gyakorlására (a közalkalmazotti jogviszony létesítése, 

megszüntetése, áthelyezés, összeférhetetlenség megállapítása, munkavégzésre irányuló 
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egyéb jogviszony engedélyezése, kártérítési eljárás megindítása, rendkívüli és fizetés 

nélküli szabadság engedélyezése, tanulmányi szerződés kötése, pályázat meghirdetése, 

jutalmazás, elismerés, belföldi kiküldetés engedélyezése, stb.) az intézményvezető 

jogosult.  Az intézményvezető az Igazgatáshoz és szakmai egységekhez tartozó 

közalkalmazottak felett valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja.   

Az intézményvezető megbízása alapján, a szakmai egység vezetők a szervezeti 

egységüknél dolgozó közalkalmazottak vonatkozásában az alábbi munkáltatói 

részjogköröket látják el: 

- az egyes munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátásának ellenőrzése 

- a szabadságolási ütemterv jóváhagyása 

- a közalkalmazottak munkavégzésének ellenőrzése 

Egyebekben előkészítik, végrehajtják az intézményvezető munkáltatói intézkedéseit. 

 

 

1.2 Helyettesítés rendje 

A közalkalmazott távolléte a munkakörébe tartozó feladatok ellátását nem 

veszélyeztetheti. A helyettesítendő közalkalmazott munkaköri leírása tartalmazza a 

helyettesítő közalkalmazott megnevezését. Hosszabb idejű távollét esetén a tartós 

helyettesítés módjáról az intézményvezető dönt.  

 

 

 

 

Munkakör Akadályoztatása távolléte 

esetén helyettesíti 

Megjegyzés 

Igazgató  Kijelölt szakmai egység 

vezetője 

Idős nappali ellátás 

szakmai egység 

vezető 

Jogász Igazgató  

Humánpolitikai 

munkatárs 

Igazgató, Jogász  

Ügykezelő - titkárnő Ügyvitel szervező  

Ügyvitel szervező Ügykezelő - titkárnő Házi segítségnyújtás 

szakmai egység 

vezető 

Szakmai egység vezetők  másik szakmai egység 

vezető 

 vezető ápoló 

Egyéb helyzetekben, 

az igazgató kijelölése 

alapján  

Vezető ápoló idősek tartós bentlakásos 

ellátása szakmai egység vezető 

 

gondozó, ápoló-gondozó gondozó, ápoló-gondozó szakmai egység 

vezető, terápiás 

munkatárs kijelölése 

alapján 

élelmezésvezető főszakács  

főszakács élelmezésvezető, szakács  

szakács főszakács  

konyhai kisegítő konyhai kisegítő, szakács élelmezésvezető 

kijelölése alapján 

műszaki csoportvezető technikai, logisztikai munkatárs  
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technikai logisztikai 

munkatárs 

műszaki csoportvezető  

raktáros technikai logisztikai munkatárs  

gépkocsivezető technikai logisztikai munkatárs  

mosodai alkalmazott takarítónő  

takarító mosodai alkalmazott  

karbantartó/udvari 

munkás 

gépkocsivezető  

terápiás munkatárs, 

szociális munkatárs 

 szakmai egység 

vezető kijelölése 

alapján 

mentálhigiénés munkatárs  szakmai egység 

vezető kijelölése 

alapján 

foglalkoztatás szervező  szakmai egység 

vezető kijelölése 

alapján 

 

 

 

 

Fogalmak: 

Akadályoztatás olyan állapot, melynek során a kiadmányozó kiadmányozási jogát 

– a távollét esetén túl, bármely okból nem tudja gyakorolni. 

 

Távollét olyan állapot, melynek során a kiadmányozó kiadmányozási jogát azért 

nem tudja gyakorolni, mert nincs jelen a munkavégzés rendeltetés szerinti helyén 

 

1.3  A közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban állók személyi juttatási, külső személyi juttatásai rendje 

 

A közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók 

személyi juttatási, külső személyi juttatásai rendjét az Intézmény Munkaügyi 

Szabályzata tartalmazza. 

 

 

2. Az intézmény belső és külső kapcsolattartásának rendje 

Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti 

egységek egymással szoros kapcsolatot tartanak. Az együttműködés során a szervezeti 

egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik másik szervezeti egység működési 

területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. A belső 

kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok, belső 

levelezőrendszer, stb, melyet részletesen jelen SZMSZ szabályoz. A külső 

kapcsolattartás: az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény a 

városban működő társintézményekkel, civil szervezetekkel, szakmai szervezetekkel 

együttműködik. Külső kapcsolattartó felettes szervekkel, médiával az igazgató vagy az 

általa delegált személy.  

 

3. Az intézmény ügyiratkezelése 

Az intézményben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. Az 
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ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény vezetője felelős. Az 

ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban  foglalt előírások alapján kell végezni.  

 

Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a kiadmányozási 

joggal rendelkező személy írhat alá. Intézményünkben az Igazgató, illetve tartós 

távolléte esetén a idősek nappali ellátás szakmai egységvezető rendelkezik aláírási és 

kiadmányozási joggal.  

Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt hitelesen lehet csak továbbítani. 

 

4. Bélyegzők használata, kezelése 

Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, 

cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról 

való lemondást jelent. Az intézményben cégbélyegző használatára a pecséthasználati 

rendben meghatározott munkatársak az ott szereplő ügycsoportok tekintetében 

jogosultak. 

Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról 

nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és 

mikor vette használatba, melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával 

igazol. A nyilvántartás vezetéséért a gazdálkodási egység kijelölt munkatársa a felelős, 

az átvett bélyegzők megőrzéséért az átvevők személyesen felelősek. 

 

 

5. Belső ellenőrzés 

Belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése 

A költségvetési szerv vezetőjének ki kell alakítani és működtetni kell a belső kontroll 

öt elemét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 3-10 §-a alapján, valamint a 

Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett módszertani útmutatók megfelelő 

alkalmazásával: 

 a kontrollkörnyezetet 

 az integrált kockázatkezelési rendszert 

 a kontrolltevékenységeket 

 az információs és kommunikációs rendszert 

 a nyomon követési (monitoring) rendszert. 

 

A nyomon követési rendszer részeként a függetlenített belső ellenőrzést biztosítani 

kell, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 311/2016.(XI.24.) 

számú határozata alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalának Ellenőrzési Osztálya látja el. 

 

A belső ellenőr a 307/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 15-63. § figyelembevételével és 

az Intézmény Belső Ellenőrzési Kézikönyve alapján látja el a feladatát. A Belső 

Ellenőrzési Kézikönyv elkészítése a belső ellenőrzési vezető feladata, melyet az 

Intézmény vezetője hagy jóvá. 

 

A belső kontrollrendszer működtetéséhez szükséges szabályzatok elkészítése a 

költségvetési szerv vezetőjének a feladata: 

 Integrált kockázatkezelési szabályzat 

 Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje 

 Belső Kontroll Kézikönyv 
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 Ellenőrzési nyomvonal 

 

A költségvetési szerv vezetőjének a beszámoló elkészítésével egyidőben az irányító 

szerv részére meg kell küldeni a „Vezető nyilatkozat”-ot a belső kontroll rendszer 

működéséről 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján. 

 

A költségvetési szerv vezetője köteles kétévente a részt venni kötelező 

továbbképzésen a belső kontrollrendszer témakörben  370/2011.(XII.31.) Korm. 

rendelet 12. § alapján.  

 

Az Intézményben a monitoring megvalósulhat folyamatba épített monitoring (ongoing 

monitoring) és egyedi vizsgálatok, értékelések (separate evaluation) formájában. 

Folyamatban épített monitoring olyan rutintevékenységek összessége, ahol: 

 a figyelemmel kísérés és az értékelés az operatív működésbe beágyazott, 

 valós idejű, de mindenképpen jellemzője a hiba bekövetkezte és az észlelés között 

eltelt rövid idő, 

 a monitoringot végző személy maga is részt vesz az adott munkafolyamatban, 

vagy valamilyen felelőssége áll fenn azzal kapcsolatban, 

 a munkafolyamatért felelős vezető kapja az információt elsődlegesen. 

 

A folyamatba épített monitoring megvalósulhat: 

 rendszeresen végzett vezetői felülvizsgálati, felügyelői tevékenységek 

formájában, 

 szervezeti egységek összehasonlításával, külső/belső adatokból statisztikai 

elemzések készítésével (trend-analízis). 

 automatizált monitoring folyamatok, amelyek során a kontrollok értékelése is 

informatikai eszközökkel valósul meg. 

 

 

5.2 Külső ellenőrzés 

Az intézmény vezetője köteles együttműködni a feladat –és hatáskörrel rendelkező 

külső ellenőrző szervekkel a feladatellátásuk során.  

 

6. Értekezletek rendje 

6.1 Vezetői értekezlet 

Az intézményvezető tevékenységét segítő operatív testület, amely rendszeresen 

egyeztet az intézmény szervezetét, működését érintő átfogó, illetve a koordinációt 

igénylő kérdésekről, a tervezett fejlesztésekről, pályázati lehetőségekről, a dolgozók 

munkakörülményeit érintő intézkedési lehetőségekről, illetve a szervezést igénylő napi 

feladatokról.  

Kéthetente ülésezik, az elhangzottakat jegyzőkönyv rögzíti.  

 

6.2 Szakmai egység értekezlet 

A szakmai egység vezetők szükség szerint, de legalább havonta csoportértekezletet 

tartanak a szakmai egységekben dolgozók munkájának összehangolása, új feladatok 

meghatározása, a várható intézkedésekről való tájékoztatás, a munka értékelése, az 

intézmény működésével kapcsolatos információk átadása céljából.  

 

6.3 Esetmegbeszélés 
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A szakmai egységek – szükség szerint - esetmegbeszélést tartanak, bizonyos szakmai 

egységeknél  mediátor részvételével.  

 

6.4 Apparátusi munkaértekezlet 

Évente tartott, illetve az intézmény szervezetében, működésében bekövetkező jelentős 

változások, intézkedések bevezetése előtt soron kívül összehívott értekezlet. 

 

7. Dolgozói érdekképviselet 

Közalkalmazotti Tanács  

A részvételi jogokat a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló 

közalkalmazottak közössége nevében a közvetlenül választott közalkalmazotti tanács 

gyakorolja. A Kjt. által szabályozott kérdésekben együttdöntési, véleményezési, 

egyetértési joggal rendelkező szerv. 

 

 

8. Az Intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait az alábbi költségvetési szerv 

végzi: 

név:  Közintézményeket Működtető Központ 

székhelye: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. szám 

A feladatok ellátása a fenntartó által elfogadott - a költségvetési szervek közötti 

munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló - megállapodás alapján történik.       

         

9. Kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás rendje  

Kötelezettségvállalásnak minősül a kiadási előirányzatok és a Kormány rendeletében 

meghatározottak szerinti rendelkezésre bocsátott összeg terhére fizetési kötelezettség 

vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat 

 

A kötelezettségvállalás kizárólag pénzügyi ellenjegyzés után, írásban történhet, amely 

nem más, mint a kötelezettségvállalás pénzügyi teljesíthetőségét igazoló érvényességi 

feltétel. A pénzügyi ellenjegyzés mindenkor megelőzi a kötelezettségvállalás 

nyilvántartásba vételét.  

 

A kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni (utalványozni) – az Ávr.-ben 

foglalt kivételekkel – kizárólag a teljesítés igazolását, és az annak alapján végrehajtott 

érvényesítést követően lehetséges.  

 

A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján 

ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, 

megrendelés, megállapodás teljesítését.  

 

Az utalványozás a kötelezettségvállalás alapján beszerzett áruhoz, termékhez, 

eszközhöz, vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség (kiadás) 

teljesítésének, a bevétel beszedésének, vagy elszámolásának elrendelése. Utalványozni 

az érvényesített okmányra rávezetett vagy külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 

 

Az Intézmény feladatainak szakszerű végrehajtásához kapcsolódó (pénzügyi) 

gazdálkodási feltételek biztosítása érdekében a kötelezettségvállalás, érvényesítés, 

ellenjegyzés, utalványozás rendjét külön szabályzat tartalmazza. 
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10. Adatszolgáltatás rendje 

Az Intézmény az igénybe vevői nyilvántartásban (KENYSZI) történő 

adatszolgáltatási kötelezettségének az igénybevevői adatok rögzítésével és a napi 

jelentéstétellel, illetve az önellenőrzés gyakorlásával a 226/2006.(XI.20.) Korm. 

rendelet szerint tesz eleget. Az adatszolgáltatást 

 a házi segítségnyújtás szakmai egység vezetője 

 a fogyatékos ellátás szakmai egység vezetője 

 az idősek nappali ellátása szakmai egység vezetője 

 az idős bentlakásos ellátás szakmai egység vezetője 

 a támogató szolgálat terápiás munkatársa 

 ügyvitelszervező 

látja el. 

Az önellenőrzésben a házigondozói körzetek szociális és terápiás munkatársai, a 

rendszerhez történő közvetlen hozzáféréssel vesznek részt. 

 

 

 

11. Munkakörök átadása, átvétele 

Az intézmény által foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya 

megszűnése vagy megszűntetése, tartós távolléte, másik munkakörbe helyezése, 

vezetői megbízása megszűnése esetén legkésőbb az utolsó munkában töltött napon 

köteles munkakörét, illetve a munkaköri feladatainak ellátásával összefüggő 

információkat és iratokat átadni (munkaköri átadás-átvételi eljárás). 

 

A közalkalmazott a szervezeti egységen belül köteles a munkáltatói jogkör gyakorlója 

által kijelölt személynek a munkakörét átadni, a munkáltatói jogkör gyakorlója pedig 

köteles az átadás-átvétel feltételeit biztosítani.  

 

12. Továbbképzések rendje 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális tevékenységet végző személy 

jogszabályban meghatározottak szerint szakmai továbbképzésben vesz részt. Az 

Intézmény a képzéseket az éves továbbképzési terv ütemezése szerint biztosítja a 

dolgozóknak.  

 

A személyes gondoskodást végző, vezetői megbízással rendelkező személyek a 

vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek 

vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés 

teljesítésére kötelesek. 

 

A vezetői megbízással rendelkező személyek vezetőképzésen vesznek részt. 

 

13. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség rendje 

A közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében az intézmény alább felsorolt 

munkaköreit betöltők vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek: 

- intézményvezető  

 

https://uj.jogtar.hu/
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