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Annak érdekében, hogy mindenki teljes képet kapjon a szakmai munkáról, célszerűnek tartom az 
intézmény és azon belül elsődlegesen a tartós, bentlakásos elhelyezést nyújtó idősek otthonának a 
bemutatását.    
 
I. Idősek tartós bentlakásos szociális ellátása 
 
1. Jogszabályi háttér: A Gondozási Központ és Községi Könyvtár a jelenlegi hatályos 
jogszabályok értelmében határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik étkeztetésre, idősek 
nappali ellátására, valamint idősek tartós, bentlakásos szociális ellátására vonatkozóan. A Hajdú – 
Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala IX-C-01/00116-25/2012 számon kiadott 
határozatlan idejű működési engedély értelmében 23 fő látható el az idősek otthonában. 
 
Intézményünk feladatát a hatályos jogszabályok, módszertani ajánlások és a szociális munka etikai 
kódexe alapján, az emberi élet, az egyenlő bánásmód tiszteletben tartása mellett látja el. 
 
Sajnálatunkra a 2012. évi jogszabályi változások okán a jelenlegi 23 férőhelyből az állami 
finanszírozási rendszerbe csupán a korábbi 16 férőhelyet fogadta be a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal. Ennek a helyzetnek a rendezése érdekében a fenntartó felvette a kapcsolatot a 
Emberi Erőforrások Minisztériumával és kérelemmel fordult hozzá, az újonnan létesített 7 férőhely 
állami finanszírozási rendszerbe való befogadása végett. Sajnos a Minisztérium a hatályos 
jogszabályokra hivatkozva a fenntartó ezen kérelmét elutasította. 
 
A Minisztérium ezen döntésétől függetlenül továbbra is keressük azokat a lehetőségeket, amelyek 
segítségével a jövőben el tudjuk érni, hogy az intézményünk mind a 23 férőhelye egységesen állami 
támogatásban részesüljön. 
 
Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt – indokolt esetben l8. életévet – 
betöltött személyeknek az ápolását-gondozását végezzük, akik egészségi állapotuk miatt rendszeres 
gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, betegségük és fogyatékosságuk miatt önmagukról 
gondoskodni nem tudnak, valamint a Szt. szerinti gondozási szükséglettel rendelkeznek és ellátásuk 
más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az idős otthoni ellátás napi 4 
órát meghaladó, vagy a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló 
gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. Idősek otthonába felvehető az ellátást 
igénylővel, az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és 
fogyatékos közeli hozzátartozója, a bekezdésben meghatározott gondozási szükséglet hiányában is. 
Amennyiben a 4 órát meghaladó gondozási szükséglete nem áll fenn, akkor az egy főre eső 
szolgáltatási önköltség megfizetése mellett helyezhető el. 
 
A jogszabályok továbbá arra is lehetőséget biztosítanak, hogy a meglévő férőhelyek 15%-ának 
terhére gyakorlatilag bárkit fel lehessen venni, akinek nincs meg a napi 4 órát meghaladó gondozási 
szükséglete, amennyiben az egy főre jutó önköltséget megfizeti. 
  
Az intézmény biztosítja az időskori demenciában szenvedők ellátását, a többi átlagos gondozást 
igénylő ellátottól lehetőség szerint elkülönítve. Felügyeletüket az ápoló-gondozók fokozott 
figyelemmel biztosítják és számukra külön kidolgozott mentálhigiénés ellátást, nyújtanak. Az 
egyénre szabott gondozási módszert az egyéni gondozási tervek szabályozzák. 
 
A szakmai feladatok részletes tartalmát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló l993. 
évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. Rendelet szabályozza. 
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2. Az Intézmény célja: Az idősek otthona, mint az idősek számára teljes körű ellátást nyújtó 
szociális szolgálat a tevékenységének ellátása során az alábbi értékeket helyezi előtérbe. 
 
A Gondozási Központ és Községi Könyvtár által működtetett Idősek otthona az ellátást 
igénybevevők alkotmányban rögzített szabad mozgásához való jogát fontosnak tartja. Az idősek 
otthonában a lakók a lehető leghosszabb ideig megtarthatják autonómiájukat, úgy hogy egyben 
elősegítjük integrációjukat is. Az intézmény vezetőjeként, és az intézmény valamennyi munkatársa 
is arra törekszik, hogy a szakmai, szellemi, kulturális nyitottság jegyében a tevékenység végzése 
során keressük az újszerű, innovatív megoldásokat. 
 
Az Idősek Otthonában a szolgáltatásaikat igénybe vevő idős emberekkel kapcsolatban, felkészültek 
vagyunk a vállalt feladataink ellátására. Az otthon működésének lényeges eleme, hogy az otthon 
személyzete a napi munkája során ne csupán rutinból cselekedjék, hanem minden munkamozzanat 
megalapozott, a szakma követelményrendszerének megfelelő, szerzett, tanult ismereteken nyugvó, 
tudatos tevékenység legyen. Fontos szempont, hogy szakmai ismereteinek karbantartására, 
folyamatos továbbfejlesztésére nagy hangsúlyt helyezzünk. Hisszük, hogy csak magas fokú 
hozzáértéssel nyújthatunk megnyugtatóan színvonalas, minőségi szolgáltatást intézményünkben, 
ahol a munka tárgya maga az ember. Munkatársainkkal szemben alapvető elvárás az emberi 
tisztesség. Szakmai, erkölcsi és etikai követelmény, hogy az intézményi ellátottak a szolgáltatás 
igénybevétele során, ne kerülhessenek kiszolgáltatott, függő helyzetbe, az alkalmazottaktól, hogy az 
itt folyó munka alapja empátiás támogató magatartás legyen és az otthon lakóinak tényleges otthona 
legyen. 
 
Intézményünk legfőbb célja a tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása, melyet hatékony 
módszerek alkalmazásával ellátottaink igényeit messzemenően szem előtt tartva kívánunk 
biztosítani. Működésünk során arra törekszünk, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások minden 
munkamozzanatát megfelelően összhangba hozzuk: 

 szolgáltatásainkat igénybe vevők emberileg természetes, szakmailag indokolt elvárásaival 
 a hazai alkalmazott módszerekkel, eljárásokkal 
 törvényekkel, rendeletekkel, hatósági eljárásokkal 
 a szociális munka etikai kódexével. 

 
Célunk továbbá, hogy a hozzánk érkező idős emberek és családtagjai ne szakadjanak el egymástól. 
Az  intézmény házirendje gyakorlatilag szabad bejárást biztosít a rokonok, családok számára a hét 
minden napján, hogy a szeretteiket állandó jelleggel látogathassák. 
 
Ez a mozzanat a kezdeti időszakban óriási szerepet kap az ellátottaknak az otthonba való 
beszokáshoz, a saját maguk helyének megtalálásához, valamint az új környezet saját otthonként 
történő elfogadásához. 
 
Nagy figyelmet kell fordítanunk mind az ellátottak, mind a család lelki békéjének megtartásában. 
Természetes az a jelenség amikor az idős ellátott úgy érzi, hogy haszontalanná válik és sokszor a 
családtagok is úgy érzik, hogy akaratuk ellenére is elfordulnak idős hozzátartozóiktól. Fontos 
mindkét félben erősíteni a tényt, hogy a folyamatos gondozó – ápoló felügyelet egy olyan megoldás 
ami mindenki számára szükséges. 
  
Fő feladatunk az újonnan érkezett lakók beköltözése során az Intézmény megismertetése, pszichés 
egyensúlyuk megteremtése. Hivatalos ügyeik intézésében partnerek voltunk és vagyunk, mely 
vonatkozik a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé, a postai címváltozások intézésére, 
számlabefizetések-, fogyatékossági támogatások-, közgyógyellátások ügyintézésére. 
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3. Az intézmény bemutatása: 
 
Az önkormányzat a hatályos szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993.évi III. tv. 
meghatározott valamennyi kötelező feladatát ellátja. 
 
Alapszolgáltatásként idősek klubja, étkeztetést, működtet. 2011. december 30. napjától a házi 
segítségnyújtást mint kötelező alapellátást a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (4029, Debrecen, 
Csapó utca 71.) ellátási szerződés keretében látja el. Önként vállalt feladatként, szociális 
szakellátást, 23 férőhelyes idősek otthonában biztosít teljes körű ellátást az ápolásra szoruló idősek 
számára. 
 
A Gondozási Központ és Községi Könyvtár, ahol az igénybevétel iránti kérelem leadása, valamint 
ahol az igénybevétel történik, a falu főutcáján található. Jól megközelíthető gyalog, kerékpárral és 
gépjárművel. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 67. §-ában 
meghatározott intézményi elhelyezés, amely az Intézményben életvitelszerű tartózkodást biztosít, 
folyamatos felügyelet mellett. 
 
A feladatellátás formái az intézmény átlagos színvonalú elhelyezésének biztosításával: 
- egyágyas elhelyezés –     2 db szobában /2fő 
- kétágyas elhelyezés –      7 db szobában /14 fő 
- háromágyas elhelyezés – 1 dbszobában /3 fő 
- négyágyas elhelyezés –   1 db szobában /4 fő 
 
Az intézmény 1985-ben kezdte meg működését a 329 m2-es épületben, mely az 1970-es évek végén 
épült. 2002-ben 206 m2 -rel növekedett az épület, míg 2011-ben tovább bővült így 23 fő számára 
tudtunk bentlakásos férőhelyet biztosítani. 
 
Az épület akadálymentesített, központi gáz fűtésrendszere van. Az épület 29 helyiségből áll. 10 
lakószoba, 2 ebédlő, orvosi szoba, 2 iroda, 3 fürdőszoba, 4 WC. Melegítő konyha (kiszolgáló 
helyiségekkel). Az udvar első része gyeptéglázott, a hátsó része füvesített. Az udvaron lehetőség 
van szalonnasütésre, a pavilon alatt a jó időben pihenésre, beszélgetésre. Az intézményben a 
lehetőségekhez mérten mindent megteszünk az akadálymentesítés érdekében. Minden lépcsőfeljáró 
korláttal van ellátva, a szobák bejáratai elég szélesek ahhoz, hogy akár kerekes székkel is lehessen 
közlekedni, valamint rendelkezik az intézmény egy teljes mértékben akadály mentesített 
fürdőszobával.     
 
Valamennyi lakószobában a rendelkezésre álló alapterület a vonatkozó jogszabályban előírt egy 
ellátottra jutó 6 m2 mértéket eléri, van ahol még meg is haladja azt. Lakószobák az intézmény 
területén belül 3 épületrészben is találhatóak. Minden épületrészben biztosított a mellékhelyiség és 
a fürdőszoba. 
 
A közösségi együttlétre megfelelő helyiségek állnak rendelkezésre (társalgó, könyvtár, étkező). A 
belső udvar, a park pihenésre, sétálásra alkalmas, ahol a lakók kielégíthetik mozgásigényüket. Az 
intézményben történik a lakók ruházatának, valamint az intézményi textíliáknak a mosása. Erre 
kettő darab automata mosógép áll rendelkezésre. A főzőkonyha megszűnését követően az 
intézménybe a HACCP előírásoknak megfelelő melegítőkonyha működik, amely alkalmas a 
Damjanich utcai főzőkonyha által elkészített meleg ételek melegen tartására és tálalására. 
 
Az intézmény nyitott, lakóink személyiségi és szabadságjogait maximálisan tiszteletben tartjuk, 
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bármikor szabadon elhagyhatják az intézményt a házirend előírásainak betartása mellett. Célunk, 
hogy a lakóink részére békés, derűs kiegyensúlyozott, tartalmas életet biztosítsunk. 
 
Az intézmény, az ellátás biztosítása során eleget tesz: 
 

-    a tájékoztatási kötelezettségnek, 
-    az adatkezelés során előírt adatvédelmi kötelezettségnek, 
-    tiszteletben tartja és biztosítja a lakóink jogait, 
-    érvényre juttatja az együttélés szabályainak megvalósulását, 
-   biztosítja az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal 
való kapcsolattartását, 
- szabályozza és érvényre juttatja a látogatók fogadásának rendjét, 
- valamint az intézményből való eltávozás és visszatérés rendjét, 
- az érték és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályait, 
- a pénz és értékkezelés rendjét, 
- biztosítja az ellátottak érdekvédelmét 
- biztosítja az egyéni és közösségi vallásgyakorlás lehetőségét. 

 
Az intézmény, működése során az ellátást igénybe vevők részére teljes körű ellátást biztosít (Szt.). 
A lakók részére napi háromszori étkezést biztosítunk 
 
24 órás egészségügyi felügyelettel őrködünk lakóink egészsége felett. Az intézmény házi orvosa 
hetente 1 alkalommal tart rendelést, ezen kívül sürgős esetben, munkaidőben bármikor, illetve 
munkaidőn kívül az  ügyelet orvosa hívható. A napi ápolási, gondozási feladatot az ápoló-gondozó 
személyzet látja el. A lakók részére rendelt gyógyszereket intézményünk biztosítja, a mindenkori 
jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
 
Nagyobb ünnepekkor (karácsony, húsvét, idősek napja, anyák napja) rendszerint ünnepséggel 
kedveskedünk lakóinknak, melyre szeretettel várjuk a családtagokat és hozzátartozókat is. 
 
 
Étkezés megszervezése 
 
Az intézmény az étkezést a bentlakók életkori sajátosságainak figyelembevételével, valamint az 
egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja (1/2000 SzCsM rendelet, 67/2007. 
(VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet). Az intézmény napi háromszori étkezést 
biztosít, melyből egy fő étkezés főtt étel, az ellátottak egészségi állapotának, a vonatkozó 
előírásoknak megfelelően, higiénikus, kulturált körülmények között. Az étel vásárlásakor és az étlap 
összeállításakor az élelmezésvezető az idős ember tápanyagszükségleteit, különleges igényeit 
figyelembe veszi, ügyel a változatosságra. (50 adagos tálalókonyhát üzemeltet.) Az ételt az 
intézmény Monostorpályi Község Önkormányzatának Főzőkonyhájáról rendeli meg. 
 
A heti étrend összeállítása során figyelembe vesszük a lakók életkorát, egészségi állapotát és egyéni 
igényeit is. Az étrend összeállítása az élelmezésvezető feladata együttműködve az 
intézményvezetővel, és az intézetvezető ápolóval. Az étrendet az intézményvezető és az intézmény 
orvosa hagyja jóvá. Az étlapok tervezésénél figyelembe vesszük a lakók javaslatait, észrevételeit, 
igényeit. A lakók élelmezéssel kapcsolatos elégedettségének ismerete fontos szempont a minőségi 
szolgáltatásnyújtás e szegmensének megítélésében, ennek érdekében az elégedettségi vizsgálat 
során az élelmezésre is kitérünk. Az esetlegesen felmerülő negatív észrevételekre javító szándékú 
intézkedésekkel próbál az intézmény vezetője reagálni. 
 
2013. év februárjától az élelmezésvezető feladatát dieteikus szakember is segíti. Az élelmezésvezető 
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által megtervezett normál étlap felhasználásával a dietetikus szakember megtervezi a speciális 
igényű elláottak – cukorbetegek – számára szüksége napi öt étkezést tartalmazó menüsort. 
 
 
4. A feladatellátás szakmai tartalma: 
 
A folyamatos felügyeletet a szociális gondozó -és ápolók és az intézmény orvosa biztosítják. 
Intézményünkben a gondozási feladat alatt az otthon szolgáltatását igénybe vevő személy részére 
nyújtott olyan fizikai, mentális, életvezetési segítséget értünk, amelynek során az ellátott szociális, 
testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, 
vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak megőrzésére illetve lehetőség szerint 
helyreállítására, képességeinek, készségeinek javítására kerül sor. 
 
Az idős ember biológiai tulajdonságaira a testi és lelki állapot változásai jellemzőek. A kor előre 
haladtával szaporodó nehézségekkel és veszteségekkel kell megküzdeniük. Ilyen veszteségek a testi 
erő, az alkalmazkodási képesség csökkenése, érzékszervek fogyatékossá válása, életfontosságú 
szervek csökkent működése, mely mind kihat az egyénre. 
 
A gondozásnak tehát az idős ember szükségleteihez kell alkalmazkodni, a fizikai és egészségügyi 
ellátás, a mentálhigiénés gondozás és a foglalkoztatás tekintetében egyaránt. Ezen gondozási 
formákat egyénre szabottan, az ellátottak állapotának és gondozási szükségleteinek figyelembe 
vételével valósítjuk meg. 
 
 
5. A Gondozási - Ápolási tevékenység tartalma: 
 
Az otthon által biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő, és az otthon 
keretei között biztosítható egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenységet végzünk. 
 
Az idősek otthonában, a lakók ellátását a szakmai rendelet (1/2000.(I.7.) SZCSM.rend.) 
előírásainak megfelelően az egyéni gondozási terv alapján végezzük. A gondozási terv egyénre 
szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási 
feladatokat, azok megvalósításának módszereit. Az intézményében a gondozási terv minden lakóról 
az ellátás igénybevételét követően elkészül. A vezető ápoló végzi a gondozási terv elkészítését, 
valamint a vezető ápoló feladata az ápolási anamnézis, az egyéni ápolási terv készítése is szükség 
esetén. A tervek végrehajtása a beosztott ápolók feladatai közé tartozik. 
 
Az egyéni gondozási terv tartalmazza az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, az 
állapotjavulás illetve megőrzés érdekében szükséges feladatokat, azok időbeni ütemezését, valamint 
az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. Az ellátásban részesülő személlyel 
közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni 
gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. A gondozási tervet készítő személy évente 
jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor átfogóan értékeli az elért eredményeket, és 
ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet. (1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet) 
Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv 
részeként ápolási tervet is kell készíteni. 
 
Az ápolási terv tartalmazza (1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet): 

- az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának leírását 
- az ápolási tevékenység részletes tartalmát 
- az ellátást igénybe vevő önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segítő 

tevékenységet 
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- az ápolás várható időtartamát 
- szükség szerint más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését. 

 
Az intézményben az egészségügyi ellátás keretében gondoskodunk: 
 

- az egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról, 
- rendszeres orvosi felügyeletről (az ellátott egészségi állapotának folyamatos 

ellenőrzéséről, egészségügyi tanácsadásról, szűrésről, az orvos által javasolt vizsgálatok 
elvégzéséről – ha az intézményben megoldható – gyógyszereléséről), 

- szükség szerinti alapápolásról (a szociális intézmény keretei között biztosított egészségi 
állapot helyreállítását célzó tevékenység), 

- szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz való hozzájutásáról 
- kórházi kezeléshez való hozzájutásról 
- a rendeletben meghatározott gyógyszerellátásról, a gyógyászai segédeszköz biztosításról. 

 
Az intézmény orvosa biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának rendszeres 
ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, szűréseket, gyógyszerrendelést valamint az egészségügyi 
szakellátásba történő beutalást. 
 
Az intézményben műszakonként az ellátottak egészségi állapotát érintő változásokról és a velük 
kapcsolatos jelentősebb eseményekről a gondozók sorszámozott eseménynaplót vezetnek. 
 
A szakdolgozók tevékenységüket a törvényi előírásoknak megfelelően az egyéni ápolási lapon és az 
egyéni gondozási lapon rögzítik. 
 
Kórházi ellátás: 
 
Heveny megbetegedések, illetve életveszély esetén a beteget kórházba utalhatja az intézmény 
orvosa, valamint az ügyeletes orvos. 
A beteg, idős ember számára nagy megrázkódtatást jelent, ha kórházba kell mennie. Ezt a traumát 
csökkenteni lehet azzal, hogy – amennyiben lehetséges – előre megbeszélik a gondozók az 
ellátottal, hogy erre feltétlenül szüksége van. Ha az ellátott cselekvőképes, és részletes felvilágosítás 
és rábeszélés ellenére sem kíván a kórházba menni, úgy ezt a tényt a dokumentációkban rögzíteni 
kell, és az érintettel minden esetben alá kell íratni. 
Abban az esetben, ha az ellátott cselekvőképességének korlátozása vagy kizárása miatt gondnokság 
alatt áll, a kórházi kezelésről a gondnokot minden esetben értesíteni kell, az esetleges műtéti 
engedélyhez az ő aláírása szükséges. 
A kórházi kezelés ideje alatt is nagy figyelemmel fordulunk lakóinkhoz, rendszeresen érdeklődünk 
a beteg állapotáról. 
 
A kórházi zárójelentéseket az ellátott egészségügyi dossziéjában fűzi le a vezető ápoló, a benne 
foglalt ápolási, gondozási teendőket, a szükséges gyógyszerelést a megfelelő dokumentációra vezeti 
fel a pontos ápolási tevékenység végzése érdekében. 
 
Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás: 
 
A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosult ellátottak számára a gyógyszert, illetve a 
gyógyászati segédeszközöket a társadalombiztosítás útján kell beszerezni. 
Az intézmény az alapgyógyszer csoportba tartozó gyógyszerekből rendelkezik az ellátásban 
részesülők rendszeres, illetve eseti gyógyszer-szükségleteihez igazodó, megfelelő mennyiségű 
készlettel. Az alapgyógyszer-készletet havonta az intézmény orvosa állítja össze az intézmény 
vezető ápolójának, javaslata alapján. Az összeállításnál figyelemmel kell lenni az ellátottak 
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egészségi állapotának javítására, vagy szinten tartására, rehabilitációjára, valamint az esetleg 
előforduló sürgős ellátás esetét is. 
 
Az intézménynek készleten kell tartania az (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet) szerinti 
gyógyszercsoportokból az ellátásban részesülők eseti gyógyszerszükségletéhez igazodó 
gyógyszermennyiséget, valamint az intézményben ellátásban részesülők részére a rendszeres 
gyógyszerszükségletüknek megfelelő 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet) szerinti gyógyszercsoportba 
tartozó gyógyszereket (rendszeres gyógyszerkészlet). 
 
A rendszeres gyógyszerkészletet az intézet orvosa állítja össze havonta, a vezető ápoló javaslata 
alapján. Az (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet) szerinti gyógyszercsoportokba tartozó gyógyszereket, 
az injekcióval, infúzióval történő ellátáshoz szükséges anyagokat, az akut sebellátáshoz szükséges 
kötszereket az ellátottaknak az intézet térítésmentesen biztosítja. 
 
A bentlakásos intézmény az alap gyógyszerkészletbe, valamint a rendszeres és eseti egyéni 
gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek, továbbá a gyógyászati segédeszközök közül 
elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve a társadalombiztosítás által támogatott 
gyógyszert és gyógyászati segédeszközt biztosítja. 
 
Gyógyszert az ellátottak csak orvosi utasításra, előírt adagban szedhetnek. 
 
Minden ellátott részére egyedileg határozza meg az orvos, hogy szükség esetén milyen 
gyógyszereket, milyen mennyiségben kaphat (pl. fájdalomcsillapításra, nyugtatóként, altatóként, 
epilepsziás nagy- és kis roham esetén, lázcsillapításra, vérnyomás kiugrásra stb.) A szükség szerint 
rendelt gyógyszereket az ellátott nyilvántartó lapján tételesen – ok, név és dózis meghatározásával – 
jelölni kell. 
 
A szükség szerint adott gyógyszer mennyiségét, időpontját az eseménynaplóban, valamint a 
gondozott dokumentációjában rögzíteni kell. 
 
A gondozónak ellenőriznie kell, hogy az ellátott valóban lenyelte-e a gyógyszert. 
 
A gyógyszerelés rendjét és az ehhez kapcsolódó felelősségi köröket írásban kell szabályozni 
(munkaköri leírás, valamint a gyógyszerelési szabályzat). A gyógyszerek személyre szóló 
kiadagolását csak munkaköri leírásban az arra feljogosított egészségügyi képesítéssel rendelkező 
személy végezheti. 
 
A kiadott gyógyszer felhasználást és műszakonkénti átadását az eseménynaplóban írásban kell 
dokumentálni. A gyógyszerfelelős feladata a gyógyszerkészlet rendszeres ellenőrzése annak 
érdekében, hogy lejárt szavatosságú, illetve a forgalomból kivont gyógyszerkészítmény 
felhasználásra ne kerülhessen. 
 
Az ellátottak saját vagy hozzátartozóik kívánsága szerint saját költségükön szerezhetik be azokat az 
orvos által jóváhagyott gyógyszereket és gyógyhatású készítményeket, melyek az ellátott számára 
nem ellenjavalltak, de az intézmény által biztosított gyógyító- megelőző kezeléshez nem feltétlenül 
szükségesek. 
 
2013. évi fejlesztések az intézményben: 
 
A Nemzeti Rehabilitásió és Szociális Hivatal által kiírt tárgyi eszközök fejlésztése szociális 
intézményekben elnevezésű pályázaton az intézmény 10 db elektromosan működtethető gondozást 
segítő ágyat nyert, melyet az év során alkalmazásba is állítottunk. Ezek az ágyak megfelelnek a 
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legmodernebb intézményekben használt segédeszközöknek, melyek minden tekintetben hatalmas 
előrelépést jelentenek a gondozás hatékonyabb és hatásosabb alkalmazása szempontjából. A 
gondozónők a már nehezebben mobilizálható ellátottakat ezeknek az ágyaknak a segítségével akár 
egyedül is képesek felültetni, napi mozgatásukat elvégezni. 
 
Az igénybe vevők életkor és nem szerinti megoszlása: (2013.12.31.-es állapot) 
 

É
l
e
t
k
o
r

Csoportok Férfi Nő Összesen 

0
-
1
7

18-39 - - - 

1
8
-
3
9

40-59 - - - 

4
0
-
5
9

60-64 - - - 

6
0
-
6
4

65-69 1 fő 1 fő 2 fő 

6
5
-
6
9

70-74 1 fő 1 fő 2 fő 

7
0
-
7
9

75-79 - 3 fő 3 fő 
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8
0
 
+

80-89 2 fő 8 fő 10 fő 

Ö
s
s
z
e
s
e
n

90- 1 fő 4 fő 5 fő 

 Összesen: 5 fő 17 fő 22 fő 

 
Igénybe vevők számának, az új és megszűnő igénybevételeknek alakulása éves szinten: 

Évek 
Ellátottak 

száma 
összesen 

Ellátásba 
kerültek száma 

Ellátásból 
kikerültek 

száma 
Várakozók száma 

2013. 22 11 9 0 

2012. 20 12 7 0 

2011. 16 3 4 0 

2010. 16 2 2 0 

2009. 16 4 4 0 

 
Egészségi állapot felmérése és annak megoszlása az ellátásban részesülők körében: 

Férfiak 
Betegségek %-ban 

Magas vérnyomás 20% 

Érszűkület - 

Idegrendszeri megbetegedések 20% 

Szívbetegség - 

Vizelet és széklet tartási nehézségek 
(inkontinencia) 

60% 

Cukorbetegség 20% 

Dementia (szellemi hanyatlás) 20% 
 

Nők 
Betegségek %-ban 

Magas vérnyomás 76% 
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Érszűkület - 

Idegrendszeri megbetegedések 11% 

Szívbetegség 5% 

Vizelet és széklet tartási nehézségek 
(inkontinencia) 

65% 

Cukorbetegség 23% 

Dementia (szellemi hanyatlás) 40% 
 
Az elmúlt évben stagnált a fekvőbetegek és az önellátók száma és aránya. A mozgásukban 
nehezített lakók száma megemelkedett. Általánosan gyengülőnek ítélhető a beköltözők egészségi és 
fizikális állapota. 
 
6. Szakmai létszám és szakképzettség 
 

Név Munkakör Szakképzettség 
Kötelezően 

előírt szakmai 
létszám 

Tényleges 
szakmai 
létszám 

Tovább-
képzésre 
kötelezett 

Kungler Sándor 

Intézmény 
vezető/szociális és 

mentálhigiénés 
munkatárs 

okleveles szociálpolitikus/ 
egyetemi diploma/szociális 
szakvizsga idősellátásból 

1 1 igen 

Gurzó Sándorné Vezető ápoló általános ápoló és szociális 
gondozó és szervező 0 1 igen 

Kiss Andrásné Szociális gondozó 
és ápoló Szociális gondozó és ápoló 

5 4 

igen 

Ungvári Jánosné Szociális gondozó 
és ápoló Szociális gondozó és ápoló igen 

Nagy Józsefné Szociális gondozó 
és ápoló Szociális gondozó és ápoló igen 

Vass Katalin Szociális gondozó 
és ápoló Szociális gondozó és ápoló igen 

Dr. Varga Zoltán Intézményi orvos Háziorvos/szakorvos 1 fő/heti 4 óra 1 fő/heti 4 óra nem 

Szalainé Kónya 
Zsuzsa Dietetikus Dietetikus 1 fő megbízásos jogviszonyban nem 

Horog Csabáné Szociális segítő Szociális gondozó és ápoló 
1 1 

igen 

Deim László Szociális segítő 8 általános iskolai végzettség nem 

Kontor Istvánné Nappali ell. vezető Szociális gondozó és ápoló 1 1 igen 

Sáfrányné 
Félegyházi Beáta Könyvtáros Könyvtáros 1 1 nem 

Bakó Ferencné Intézményi 
takarító 8 általános iskolai végzettség 1 1 nem 

 
A továbbképzéseken való részvétel folyamatosan szervezett és biztosított. Minden évben elkészül a 
szakdolgozók továbbképzési terve, annak érdekében, hogy az előírt idő intervallumban minden 
dolgozó a számára kötelezően előírt továbbképzéseket teljesíteni tudja. A továbbképzések során 
törekszünk arra, hogy a tényleges, a munka során hasznosítható ismereteket adó továbbképzéseken 
vegyenek részt a dolgozók. 
 
A 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről 
és a szociális szakvizsgáról tartalmazza a szociális szakképzettséget megkövetelő munkakörök 
betöltőitől a szociális továbbképzéseken való részvételt. A rendelet értelmében minden szociális 
területen dolgozó köteles a 6 éves továbbképzési ciklus alatt 60 kreditpontot összegyűjteni. 
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2013. évben kötelező továbbképzésen résztvevő dolgozó/dolgozók: 
 

Dolgozó neve Továbbképzés megnevezése Továbbképzés pontértéke Továbbképzés 
teljesítésének időpontja 

Horog Csabáné Hogyan bánjunk nehéz eberekkel? 40 pont 2013.04.13 
Nagy Józsefné Hogyan bánjunk nehéz eberekkel? 40 pont 2013.04.13 

 
 
2013. évben szakképzettséget szerző dolgozó/dolgozók: 
 

Dolgozó neve Szakképzettség megnevezése Szakképzettség(OKJ) 
száma 

Szakképzettség 
megszerzésének időpontja 

Vass Katalin Szociális gondozó és ápoló 337620100103302 2013.06.08 
 
2013. évben szakvizsgát szerző dolgozó/dolgozók: 
 

Dolgozó neve Szakvizsga megnevezése Szakvizsga oklevél száma Szakvizsga 
megszerzésének időpontja 

Kungler Sándor Idősek szociális ellátása OEKSZT/139-36/2013 SZV1 2013.06.08 
 
 
7. Térítési díj 
 
Az intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak megállapításáról Monostorpályi Község 
Önkormányzatának Képviselő – testülete a 9/2010. (IX.16.) a pénzbeli – és természetben nyújtott 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében döntött. 
 
Ennek alapján 2013. május 8. napjától az alábbiakban alakultak az intézményi térítési díjak: 
 
Sor-
szám 

Ellátás típusa Alkalmazott napi 
intézményi térítési díj 

Alkalmazott havi 
intézményi térítési díj 

1. Átlagos ápolást igénylő ellátottak (támogatott) 1.150.-Ft./nap 34.500.-Ft./hó 

2. Demens ellátottak (támogatott) 1.150.-Ft./nap 34.500.-Ft./hó 

3. Nem támogatott ellátottak 2.500.-Ft./nap 75.000.-Ft./nap 
 
A számított intézményi térítési díjak ezeknél az összegeknél magasabbak, de a Képviselő – 
testületnek lehetősége volt a számított intézményi térítési díjnál alacsonyabb összegben is 
meghatározni a ténylegesen alkalmazandó intézményi térítési díjakat. 
 
Sajnos arra nem volt lehetőség, hogy a normatív állami hozzájárulással nem támogatott 
férőhelyekre is a támogatott férőhelyekre megállapított intézményi térítési díjak legyenek 
alkalmazva. Ezt a mértékű bevétel kiesést az intézmény költségvetése már nem bírta volna el. 
 
 
Az intézményben fizetett személyi térítési díjak alakulása (2013.12.31. állapot): 
 

Személyi térítési díj fizetésére kötelezettek száma 22 fő 

Teljes összegű személyi térítési díjat fizetők száma 22 fő 
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A személyi térítési díj fizetése 

Jövedelemből 13 fő 

Pénzvagyonból 0 fő 

Ingatlan vagyonból 0 fő 

Az intézményi térítési díjjal megegyező személyi térítési díj fizetését önként vállalók 9 fő 

 
 
 
8. A gondozási és az élelmezési napok számának alakulásáról a 2013-es naptári év folyamán a 
lenti táblázat szolgáltat információt: a táblázat csak a normatív állami támogatással finanszírozott 
férőhelyeket és a nem támogatott férőhelyeket is tartalmazza. 
 

 
Idősek tartós bentlakásos szociális ellátása (873-011) 

2013. évben 

Sorszám Hónap 
Általános 

gondozási napok 
száma 

Demens gondozási 
napok száma 

Nem támogatott 
ellátottak 

Összes 
gondozási napok 

száma 

1. január 279 217 176 672 

2. február 256 192 147 595 

3. március 316 180 111 607 

4. április 309 171 39 519 

5. május 310 186 117 613 

6. június 300 180 173 653 

7. július 310 186 156 652 

8. augusztus 310 186 155 651 

9. szeptember 300 180 160 640 

10. október 310 186 163 659 

11. november 300 180 173 653 

12. december 310 186 186 682 

Összesen: 2013. év 3610 2230 1756 7596 
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Éve szinten 10 fő átlagos ellátást, 6 fő súlyos fokú demenciában szenvedő, 5 fő nem támogatott  
ellátottat látott el intézményünk. 
  
 
II. Idősek nappali ellátása 
                                     
1. Jogszabályi háttér: A Gondozási Központ és Községi Könyvtár a jelenlegi hatályos 
jogszabályok értelmében határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik étkeztetésre, idősek 
nappali ellátására, valamint idősek tartós, bentlakásos szociális ellátására vonatkozóan. A Hajdú – 
Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala IX-C-01/00116-25/2012 számon kiadott 
határozatlan idejű működési engedély értelmében 25 fő látható el az idősek nappali ellátása 
keretében. Az Idősek Klubja az ellátást igénybevevők részére szociális, egészségi és mentális 
állapotuknak megfelelő szolgáltatást nyújt közösségi keretek között. 
 
Az Idősek Klubja működési területe: Monostorpályi község közigazgatási területe. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/F. § (1) bekezdés a) 
pontja rendelkezik az időskorúak nappali ellátásáról, mely szerint a nappali ellátás keretében 
elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk 
miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek 
számára biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető 
higiéniai szükségletek kielégítésére. 
 
A szakmai munkát meghatározó egyéb jogszabályok: 
 
    -    a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
 
         feltételeiről szóló, 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletet; 
 
    -    a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) 
 
         SzCsM. rendeletet; 
 
    -    a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 
 
         Korm. rendelet; 
 
    -    a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről 
 
         szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet; 
 
    -   Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2010. (IX.16.) önkormányzati  
 rendelete a pénzbeli – és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályiról 
 
 
 
2. Az ellátások igénybevételének módja és folyamata: 
 
Az elhelyezések iránti igényt a vonatkozó jogszabály szerinti nyomtatvány kitöltésével az 
intézmény vezetőjénél lehet kérelmezni. Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy 
törvényes képviselője indítványára történik. 
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A nappali ellátásra vonatkozóan a kérelem beadása után az intézmény vezetője értesítési az igénylőt 
vagy törvényes képviselőjét az elhelyezési kérelem iránti döntésről, valamint az ellátás kezdő 
időpontjáról. Az ellátás biztosításával egyidejűleg az intézmény vezetője megállapodást köt az 
ellátást igénylővel. 
 
 
4.   Az Idősek Klubja által nyújtott szolgáltatások 
A nappali tartózkodás lehetősége mellett a klub lehetőséget biztosít a pihenésre, a szabadidő 
hasznos eltöltésére, a kulturális programokon való részvételre, az azokon való aktív 
közreműködésre, társas kapcsolatok kiépítésére. A klub dolgozói segítséget nyújtanak az ellátottak 
hivatalos ügyeinek intézésében is. Az ellátásban részesülők gondozása egyénre szabottan, a 
vonatkozó jogszabályban előírt gondozási terv alapján történik. Biztosított a családias légkör, a 
hiányzó vagy hiányos családi gondoskodás pótlása. 
 
A hasonló sorsú személyek közössége erősíti a csoport kohéziót, illetve annak tudatát, hogy 
betegségével, akadályozottságával, problémáival nincs egyedül. 
 
Sajnos az elmúlt években jelentősen csökkent az idősek klubjának kihasználtsága. Ennek több oka 
is van. Az egyik, hogy a településen egyre kevesebb az olyan idős ember, akinek az egészségi 
állapota megengedi, hogy eljusson az intézménybe. Az intézmény nem rendelkezik olyan szállító 
eszközzel (gépkocsi, mikrobusz), amellyel megoldható lenne az ellátottak szállítása otthonuktól az 
intézményig és vissza. 
 
Valamint a kihasználtság csökkenését az is befolyásolta, hogy a településen több szociális 
szolgáltató is végez házi segítségnyújtást. Így a rászoruló idős emberek inkább ezt a segítő formát 
választják, hiszen a segítség házhoz jön.    
 
Az Idősek Klubja szolgáltatásai: 
 
     ─ Fizikai ellátás keretében lehetőséget biztosítunk a személyes tisztálkodásra, a ruházat 
 
        tisztítására. A pihenőszobában lehetőség nyílik az idős emberek igényeinek megfelelő 
 
        pihenésre, a klubhelyiségben a szabadidő hasznos eltöltésére. 
 
     ─ Egészségügyi ellátás keretében testsúly, vérnyomás, vércukor ellenőrzésre, van lehetőség. 
 
        Segítséget nyújtunk az egészségügyi alap és szakellátásokhoz való hozzájutásban. 
 
     ─ Pszichés gondozás keretében az idősek részére történő tartalmas szabadidős programokat 
 
        szervezünk. Folyamatosan rendelkezésre állnak a könyvek, kártya és társasjátékok, 
 
        sajtótermékek, valamint a tömegkommunikációs eszközök. 
 
5. Térítési díj   
Az intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak megállapításáról Monostorpályi Község 
Önkormányzatának Képviselő – testülete a 9/2010. (IX.16.) a pénzbeli – és természetben nyújtott 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében döntött. 
 

Sor Megnevezés Intézményi térítési díj 
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szám 

1. Idősek nappali ellátása (napi 3 étkezéssel) 530.-Ft./ellátási nap 
2. Idősek nappali ellátása (étkezés nélkül) 100.-Ft./ellátási nap 

Az intézményben fizetett személyi térítési díjak alakulása (2013.12.31. állapot): 
Személyi térítési díj fizetésére kötelezettek száma 2 fő 
Teljes összegű személyi térítési díjat fizetők száma 2 fő 

Az intézményi térítési díjjal megegyező személyi térítési díj fizetését 
önként vállalók 1 fő 

 
6. Igénybe vevők számának, új és megszűnő igénybevételek alakulása éves szinten: 

Évek Ellátottak 
száma 

Felvettek 
száma Kilépők száma Várakozók száma 

2013. 2 0 1 0 

2012. 3 0 0 0 

2011. 22 0 19 0 

2010. 21 1 0 0 

2009. 23 2 4 0 

 

7. Idősek nappali ellátása (2013. évi ellátási adatok) 

Hónap Ellátottak 
száma 

Összes 
ellátotti nap Étkezés Ügyintézés Mentális 

tanácsadás 

Szabadidős 
programok 
szervezése 

Egyéb 

január 3 fő 65 65 32 35 36 27 
február 3 fő 60 60 28 35 31 26 
március 2 fő 40 40 22 18 24 16 
április 2 fő 42 42 20 20 24 20 
május 2 fő 42 42 21 26 25 12 
június 2 fő 40 40 20 25 25 10 
július 2 fő 46 46 19 30 29 14 

augusztus 2 fő 41 41 20 24 25 13 
szeptember 2 fő 42 42 22 29 25 8 

október 2 fő 44 44 20 21 30 17 
november 2 fő 40 40 19 27 23 11 
december 2 fő 38 38 20 17 23 16 
Összesen:  540 540 263 307 320 190 

 
Az átlagos napi ellátotti létszám 2,15 fő. 
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8. Szakmai létszám és szakképzettség 
 

Név Munkakör Szakképzettség Kötelezően előírt 
szakmai létszám 

Tényleges 
szakmai létszám 

Tovább-képzésre 
kötelezett 

Kontor Istvánné Nappali ellátás 
vezető 

Szociális gondozó 
és ápoló 1 1 igen 

 
A továbbképzéseken való részvétel folyamatosan szervezett és biztosított. Minden évben elkészül a 
szakdolgozók továbbképzési terve, annak érdekében, hogy az előírt idő intervallumban minden 
dolgozó a számára kötelezően előírt továbbképzéseket teljesíteni tudja. A továbbképzések során 
törekszünk arra, hogy a tényleges, a munka során hasznosítható ismereteket adó továbbképzéseken 
vegyenek részt a dolgozók. 
 
 
III. Étkeztetés 
 
1. Az Intézmény célja :Napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítása azoknak a településen 
szociálisan rászorulóknak, akik azt önmaguk és eltartottjaik/hozzátartozóik részére, átmeneti vagy 
tartós jelleggel más módon nem képesek, vagy csak korlátozottan képesek biztosítani. A szociális 
rászorultság, valamint a szolgáltatásra való jogosultság fenn állhat a kérelmező: idős kora, egészségi 
állapota, fogyatékossága, szenvedélybetegsége, hajléktalansága esetén. A szolgáltató célja és 
küldetése, hogy a településen működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal, valamint 
háziorvosi szolgálattal közösen feltérképezze és bevonja az alapellátásba azokat a lakosokat akik 
számára indokolt az ellátás biztosítása. 
 
A szociális étkeztetést úgy kell biztosítani, hogy az a ténylegesen rászorulókat tudja megcélozni, 
kiszűrje a szociális ellátással visszaélni igyekvőket. A szociális  étkeztetést minden rászoruló 
számára úgy igyekszik a szolgáltató biztosítani, hogy az igazodjon az igénylő szociális 
rászorultságához, egészségi állapotához, mobilitásához. Az intézmény együttműködve az 
Önkormányzat által fenntartott főzőkonyhán dolgozó élelmezésvezetővel, szakácsokkal igyekszik 
változatos, tápláló és ízletes étkezést biztosítani a településen élőknek, úgy, hogy betartja a 
jogszabályok által lefektetett élelmezési előírásokat és ajánlásokat. Ezen törekvések, valamint 
magának a szolgáltatásnak a hiánya településen élő emberek egészségi állapotát rosszabb eseten 
akár az életét is veszélyeztethetné. Általános tapasztalat, hogy a településen élő rászorulók nem 
anyagi helyzetük miatt szorulnak ellátásra. A rászorultsági tényezők között inkább az idős kor, 
valamint a rossz egészségi állapot, - ami sokszor társul az egyedülléttel és kiszolgáltatottsággal – 
jelentkezik. Sokan kerülnek olyan helyzetbe amikor már nem számíthatnak sem a családjukra, 
rokonokra, vagy akár a szomszédokra, akik ha nem is gondozzák, de a napi élelmezésben segítséget 
nyújthatnak. Ilyenkor a szociális szolgáltatón a sor, hogy a napi legalább egyszeri meleg étkezést 
biztosítsa. A szociális étkeztetés, mint alapszolgáltatás a rászorulók és a településről már elköltözött 
családtagok számára is egy biztos, megnyugvást jelentő bástya, hiszen az intézmény egész évben 
biztosítják az ellátást. Az intézmény működésének célja ezeken túlmenően, hogy a település 
lakosainak igényeihez leginkább alkalmazkodó ellátási struktúrát alakítsunk ki, melyben stratégiai 
tervezéssel megalapozzuk a szükséges fejlesztéseket, az esetlegesen még hiányos tárgyi feltételeket 
megteremtsük. Alapvető cél, hogy a meglévő szolgáltatások minőségét megtartsuk, illetve javítsuk. 
Célunk olyan szociális szolgáltató rendszer, ahol a szolgáltatások középpontjában az egyén áll. A 
szolgáltatások által minden szociális szükséglet úgy kerüljön kielégítésére, mely az összehangolt és 
együttműködésén alapuló munkával tehető eredményesebbé.     
Az étkeztetést a jogszabályi előírásoknak megfelelően 3 módon biztosított: 
 

 helyben történő étkezéssel a Gondozási központ és Községi Könyvtár ebédlőjében 
(4275, Monostorpályi, Kossuth utca 50.) 



18 

 az étel házhoz történő kiszállításával, amiért a szolgáltató külön díjat számít fel, melyet 
minden évben a a térítési díjakkal egy időben határoz meg a fenntartó 

 az étel, főzőkonyháról (4275, Monostorpályi, Damjanich utca 1.) történő elvitelével saját 
ételszállító edényzetben. 

 
Amennyiben kiszállítással történik az étel házhoz szállítása, az igénylőnek csere edényzetet kell 
biztosítania a zavartalan kiszállítás érdekében. 
 
2. A szociális étkeztetés igénybevételi jellemzői: (2013.12.31.) 
 

Évek/Igénybe-
vevők száma 

Étkezési adagszámok alakulása 

Elvitel Házhoz 
szállítás 

Helyben 
fogyasztás Összesen 

99 fő 24 fő 75 fő 0 fő 90 fő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. 2013. december 31-én a szolgáltatást jellemző adatok az alábbiak: 
 
   - Megállapodások száma: 99 db              
   - Ellátási területről megállapodás: 99 db 
   - Térítési díjat megfizető igénybe vevők száma: 98 fő 
   - Ingyenes ellátásban részesülők száma: 1 fő 
   - Szt. 117/B. § szerint önkéntesen fizetők száma: 0 fő 
 
 
 
 
Igénybe vevők számának, új és megszűnő igénybevételek alakulása éves szinten: 
 

Évek 
Ellátottak 

száma 
összesen 

Ellátásba 
vettek száma 

Ellátásból 
kikerülők 

száma 
Várakozók száma 

elvitel
24%

házhoz szállítás
76%

helyben 
fogyasztás

0%

A szociális étkeztetést igénybe vevők 
megoszlása, az igénybevétel módja alapján

elvitel

házhoz szállítás

helyben fogyasztás
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2013. 99 24 15 0 

2012. 90 18 29 0 

2011. 116 8 23 0 

2010. 89 46 19 0 

2009. 91 24 26 0 

2008. 99 18 26 0 

 
 
4. Térítési díj   
 
Az intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak megállapításáról Monostorpályi Község 
Önkormányzatának Képviselő – testülete a 9/2010. (IX.16.) a pénzbeli – és természetben nyújtott 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében döntött. 
 

Sor-
szám 

Étkeztetés 
(jövedelmtől függő) 

Alkalmazott napi intézményi térítési 
díj 

1. Az öregségi nyugdíjminimum 200%-a alatt 375.-Ft./ellátási nap 

2. Az öregségi nyugdíjminimum 200%-a és 300%-a között 435.-Ft./ellátási nap 

3. Az öregségi nyugdíjminimum 300%-a fölött 450.-Ft./ellátási nap 

4. Házhoz szállítás díja egységesen 40.-Ft/ellátási nap 
 
5. Szakmai létszám és szakképzettség 
 

Név Munkakör Szakképzettség Kötelezően előírt 
szakmai létszám 

Tényleges 
szakmai létszám 

Tovább-képzésre 
kötelezett 

Horog Csabáné Szociális segítő Szociális gondozó 
és ápoló 1 1 igen 

 
A továbbképzéseken való részvétel folyamatosan szervezett és biztosított. Minden évben elkészül a 
szakdolgozók továbbképzési terve, annak érdekében, hogy az előírt idő intervallumban minden 
dolgozó a számára kötelezően előírt továbbképzéseket teljesíteni tudja. A továbbképzések során 
törekszünk arra, hogy a tényleges, a munka során hasznosítható ismereteket adó továbbképzéseken 
vegyenek részt a dolgozók. 
 
 
6. Élelemezési napok alakulása 2013. évben 
 

Éves ellátási napok száma 2012. évben Összesen Átlag 

Ellátás 
megnevezése/Hónapo

k 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.   

Étkeztetés 1786 1688 1694 1668 1742 1659 1674 1551 1374 1421 1349 1175 18781 74,53 

Idősek klubja 66 63 60 58 63 63 65 66 59 64 61 53 741 2,94 

Idősek otthona 470 487 501 484 559 495 522 492 487 578 541 580 6196 16,93 

Összesen 2322 2238 2255 2210 2364 2217 2261 2109 1920 2063 1951 1808 25718  
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IV. Összegzés 
 
A szervező munka eredményeként az ellátottak szinte második otthonuknak tartják az intézményt. 
Biztonságban, szeretetben, családias környezetben töltik napjaikat. A szociális szolgáltatások 
körének kibővítése, a komplex ellátás megvalósítása kiemelkedő szerepet tölt be a lakók 
életminőségének javításában. A jövőben is arra törekszünk, hogy a Gondozási Központ és Községi 
Könyvtár dolgozóiként az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon, maximális együtt érző és 
segítőkész hozzáállással végezzük segítői tevékenységünket. 
 
 

Községi Könyvtár 
 

Könyvtárunk Küldetésnyilatkozatában megfogalmazott legfontosabb feladata, településünk 

lakosainak könyvtári ellátása, a formális, nem formális, informális tanulás segítése, az 

információszerzés biztosítása, a könyv, a könyvtár, az irodalom, az olvasás szerepének erősítése a 

szabadidős tevékenységek körében. 

 

Ezen feladatok ellátását nagyban segíti, hogy 2013-ban pályázaton jelentős támogatást nyert 

könyvtárunk. A TIOP 1.2.3/11/1 „Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Monostorpályiban” nevű 

pályázatunk 7.912.790 Ft összegű támogatásban részesült. 

Ezen pályázat keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg: 

Beszerzésre került: 

– 2 db olvasói számítógép 

– 2 db dolgozói számítógép 

– 1 db Manda Pont előírásainak megfelelő számítógép 

– 1 db szerver számítógép 

– 2 db vonalkódolvasó 

– A3 színes nyomtató 

– Wifi router, switch, szünetmentes tápegység szervergéphez, szünetmentes tápegység kritikus 

munkaállomáshoz, túlfeszültségmérő 

– 1 db projector, vetítővászon 

– LAN kábel 

– könyvtári szakszoftver: HUNTÉKA 

– képernyőolvasó programok, szoftverek, képernyő felolvasó szoftver 

 

Az alábbiakban felsoroltak jelentős előrelépést jelentenek a könyvtári szolgáltatásokban. A 

HUNTÉKA könyvtári szakszoftver segítségével elektronikus katalógus kiépítésére nyílt lehetőség. 
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A katalógus építése folyamatban van. 

 

A könyvtári dokumentumellátás hatékonyabbá tétele érdekében könyvtárunk megállapodást kötött a 

Méliusz Juhász Péter Könyvtárral könyvtári dokumentumok fogadására. Ez a megállapodás a 

következő lehetőségeket biztosítja: 

 

Dokumentumellátási feladatok: 

- a települési önkormányzattal megállapodott dokumentum beszerzési keret gazdaságos és a helyi 

igényeket figyelembe vevő szakszerű felhasználása, 

- a vásárolt új dokumentumok szerelése, feldolgozása integrált könyvtári rendszerben, 

- a vásárolt új dokumentumok alkalmankénti szállítása 

-a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer ellátó raktára állományának tartós letétként kölcsönbe 

adása, 

- az értékközvetítő irodalom mellett a könnyed, olvasmányos ún. szórakoztató könyvek kínálatnak 

bővítése (a tagkönyvtárak közötti cseréjével), 

- A Méliusz Könyvtár állományából ingyenes könyvtárközi kölcsönzést biztosít, 

- a települési könyvtár részére beszerzett dokumentumok közzététele és visszakereshetővé tétele a 

Szolgáltató, Méliusz Juhász Péter Könyvtár honlapján www.meliusz.hu. 

 

Információszolgáltatási feladatok: 

- helyismereti információk közvetítése, 

- lakossági közérdekű információk közvetítése, az önkormányzati információk elérésének segítése, 

- gyorstájékoztatási kérések megoldása telefon és internet segítségével. 

 

Egyéb szolgáltatási feladatok: 

- a könyvtár részére az érdekeltségnövelő támogatás igénylése 

- pályázatfigyelés és pályázati lehetőségek jobb kihasználása, 

- román nemzeti kisebbség speciális gyűjteményének gyarapítása, 

- rendezvények és programok szervezése külön szolgáltatási díjért, 

- digitális írástudás elsajátításának elősegítése tanfolyam keretében a lakosság körében külön 

szolgáltatási díjért. 

 

Az Őszi Gyermekkönyvnapok alkalmából vendégünk volt Dr. Főzy István paleontológus, aki „A 

sárkányoktól a dinoszauruszokig” címmel előadást tartott az alsó tagozatos tanulóknak. 
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Véleményem szerint a megvalósított fejlesztések és a lassan, de folyamatosan bővülő könyvtári 

dokumentumállomány megfelel a mai kor elvárásainak és biztosítja az információhoz jutást 

Monostorpályiban. 

 

    

Kelt: Monostorpályi, 2014. március 14. 
 
 
 
            P.H. 
 
 
  ….............................................        …......................................... 
  Kungler Sándor        Sáfrányné Félegyházi Beáta 
           Gondozási Központ            könyvtáros 
          és Községi Könyvtár 
             intézményvezető 
 
 
 
 
 


