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I. 
 

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ 
SZABÁLYOK 

 
1. A költségvetési szerv neve: 
    Tolna megyei Önkormányzat „Árpád-házi Szent Erzsébet” Otthona 
 
2. Székhelye: Bonyhád, Schweitzertanya 5l. 
    Telephely: 7351 Máza, Szabadság u. 19.  
 
3. Férőhelyeinek száma:  Bonyhád 170 fő 
           Máza 50 fő 

Bonyhád: 120 fő értelmi fogyatékosok ápoló-gondozó otthona 
       50 fő pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona 
Máza:        50 fő pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona 

 
4. Alapító szerv megnevezése: 
    Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint jogutód 
    Alapítás éve: Bonyhád 1951. 
           Máza  1963. 
    Alapító okirat száma: 42/2006. (V. 26.). Kgy. határozat 
    Alapító okirat kelte: 2006. május 26.  
 
5. Felügyeleti szerv megnevezése, székhelye 
 
      Tolna Megyei Önkormányzat 
      Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 
6.  Gazdálkodás megszervezésének módja: 
 
Az ÁFA törvény hatálya alá tartozó adóalany 
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
Számlaszáma: 11746036-15415235 
 
7. Feladatmutatók megnevezése, köre: 

• Férőhelyek száma: 220 fő (a székhelyen 170 fő, a telephelyen 50 fő) 
• Ellátottak száma 
• Gondozási napok száma 
• Élelmezési napok száma 

 
8. A feladatellátás forrásai: 

• Költségvetési támogatás 
• Ellátottak térítési díjai 
 

9. Az intézmény önálló jogi személy 
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10. Költségvetés tervezése és végrehajtása:  
• A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások és 

feltételek: 
• Az intézményre vonatkozó költségvetési koncepció készítése. 
• Az intézmény éves költségvetési terve. 
• Információszolgáltatás az államháztartás mérlegrendszerébe, mivel önállóan 

gazdálkodó intézmény vagyunk, 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 157. §. (2) 
bekezdésének figyelembevételével.  

• A költségvetési beszámoló 
• A féléves költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló  
• A háromnegyed éves költségvetési tájékoztatás 
• Éves beszámoló  

 
11. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
    Pályázat útján határozott időre (5-10 évig terjedő időszakra) az intézmény fenntartója bízza meg 
 
12. Az intézmény típusa: 

Szakosított ellátás körébe tartozó, tartós bentlakást biztosító ápoló-gondozó otthon 
 
13. Szakági besorolása: 
        
        853100 Szociális és gyermekjóléti ellátás, szállásnyújtással. 
 
14. Alapvető szakfeladata: 
 
        853169 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás.  
 
15. Egyéb alaptevékenység körében végezhető feladatai: 
        853170  Ápoló-gondozó otthoni  és rehabilitációs intézményi ellátás 
        552411  Munkahelyi vendéglátás 
        751922  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
 
16. Az otthon fenntartó szerve: 
       Tolna Megyei Önkormányzat  
       Szekszárd, Szent István tér 11-13.  
  
17. A feladati ellátását szolgáló vagyon: 

Bonyhád, Schweitzertanya 5l. sz. ingatlan, 029/9 hrsz., 1 ha 7469 m2 alapterületű ingatlan 
használati joga a mindenkori kataszter és vagyonleltár szerint. 
Máza, Szabadság u. 19. sz. alatti 1940 hrsz. (2863 m2 alapterületű) ingatlan használati joga 
 

18. A vagyon feletti rendelkezési jog: 
A fenntartó, vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló rendelete szerint 

  
19. Az otthon szakmai felügyeletét a Tolna Megyei Önkormányzat, mint felügyeleti szerv látja el. 

Ellátási területe Tolna megyére terjed ki. Telephelye Máza községben Baranya megye 
közigazgatási területén működik. A működési engedély szempontjából a szakmai ellenőrzést a 
telephelyen a Baranya Megyei Módszertani Otthon, Görcsöny végzi.  

 
20. A költségvetési szerv által ellátandó vállalkozási tevékenység köre és mértéke: 

Az intézmény nem folytat vállalkozási tevékenységet. 
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Az alaptevékenység feladatainak tartalmi meghatározása 
 

Az értelmi fogyatékosok otthona az önmaguk ellátására nem, vagy csak segítséggel képes személyek 
ápolását-gondozását végzi. 
 
A fogyatékosok otthonába az a 18 év feletti, súlyos, vagy középsúlyos értelmi fogyatékos vehető fel, 
akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, gondozására csak intézményi keretek között van mód. 
(Ennek megállapítására a szakértői bizottság jogosult.) 
 
Az intézményen belül elkülönítetten kell megszervezni az enyhe, középsúlyos, illetve súlyos 
fogyatékosok ellátását. 
 
A fogyatékos személy intézményi ellátását úgy kell megszervezni, hogy számára az állapotának 
megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosított legyen. 
 
Az otthon köteles biztosítani a megfelelő lakhatási feltételeket, a napi legalább háromszori étkeztetést, 
szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátást, a mentális gondozást, a foglalkoztatást és az 
egészségügyi ellátást. 
 
A fogyatékos személyek részére biztosítani kell a szinten tartó, képességfejlesztő, munkajellegű 
foglalkoztatást, továbbá sport és szabadidős tevékenységet is. 
 
Pszichiátriai betegek otthonába az a krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, aki az ellátás 
igénybevétele időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel és 
egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes. 
 
A pszichiátriai betegek részére az ápolásuk-gondozásuk mellett, a teljes körű ellátás részeként 
biztosítani kell a lakhatási feltételeket, a napi legalább háromszori étkezést, szükség szerint a 
ruházattal és textíliával való ellátást, a mentális gondozást, a foglalkoztatást és az egészségügyi 
ellátást. 
 
A pszichiátriai betegek állapotát, valamint az intézményi ellátás szükségességét a szakértői bizottság 
kétévente felülvizsgálja. 
 
Ugyancsak az alapfeladat körébe tartozik a más költségbevételi szerv ellátottja, vagy dolgozója részére 
nyújtott étkezési szolgáltatás is. 
 
A bentlakásos szociális intézmények részletes feladatait a többször módosított 1993. évi III. tv., az 
1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet, valamint a 9/1999.(XI. 24.) SzCsM. rendelet tartalmazza. 
 
 

II. 
 

AZ OTTHON SZERVEZETE 
 
 
Az „Árpád-házi Szent Erzsébet” Otthon vegyes profilú, integrált intézmény, amelynek bonyhádi 
székhelyén több ellátási forma – fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek ápolása, gondozása – 
működik, illetve mázai telephelyén pszichiátriai betegek ellátása történik. Feladatait a 2. sz. melléklet 
szerinti jogszabályok alapján látja el.   
 
Az intézmény szervezeti térképét 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
SZERVEZETI TAGOZÓDÁS: 
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Bonyhád székhely: 
1. Ápolási-gondozási egység 
2. Gazdasági-műszaki egység 
 
Máza telephely: 
3. Ápolási-gondozási egység 
4. Ellátási egység 
 
1. ÁPOLÁSI-GONDOZÁSI EGYSÉG  TAGOZÓDÁSA: 
 
1.a. Egészségügyi csoport 
1.b. Mentálhigiénés csoport 
 
2. GAZDASÁGI- MŰSZAKI EGYSÉG TAGOZÓDÁSA 
 
2.a. Pénzügyi-számviteli csoport 
2.b. Anyag és eszközgazdálkodási csoport 
2.c. Élelmezési csoport 
 
 
1. ÁPOLÁSI-GONDOZÁSI EGYSÉG TAGOZÓDÁSA (székhely): 

 
1.a. Egészségügyi csoport: 
 
A egység munkáját az intézményvezető ápoló  irányítja és ellenőrzi.  
Gondoskodik az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendeletben megfogalmazott szakmai irányelvek 
megvalósításáról. Közvetlen szakmai helyettese az intézmény igazgatójának. Az intézményvezető 
ápoló feladata az egyes egészségügyi csoportok munkájának koordinálása.  
Beosztottai az egészségügyi csoportvezetők: az osztályvezető ápolók, az ápolók, a képesítés nélküli 
ápolók, a takarítók.  
 
Feladatai: 
Az ellátottak fizikai ellátásának, rendszeres orvosi felügyeletének - beleértve a szakorvosi ellátást is - 
egészségi állapotának megfelelő ápolásának biztosítása, valamint gyógyszer és gyógyászati 
segédeszközökkel való ellátás megszervezése. 
A csoport vezetője az intézményvezető ápoló. 
Szakmai munkáját az otthon orvosa és szakorvosa útmutatásával végzi. 
 
1.b. Mentálhigiénés csoport: 
         
Feladatai: Az ellátást igénybevevők mentálhigiénés gondozása, foglalkoztatása, személyre szabott 
bánásmód biztosítása, családi és társadalmi kapcsolat ápolásának elősegítése, hitélet gyakorlás 
feltételeinek megteremtése és a lakók érdekvédelme.  
A mentálhigiénés egységet a egységvezető irányítja. Feladatát az 1/2000. (I. 07.) SZCSM rendeletben 
foglalt szakmai követelmények figyelembevételével látja el.  

 
Tagjai: mozgásterapeuta, szabadidő szervező, szociális ügyintéző, fejlesztő pedagógus, szociális és 
mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatás szervező. 
 
 
 
2. GAZDASÁGI- MŰSZAKI CSOPORT TAGOZÓDÁSA (székhely): 
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Általános feladat: A fenntartó által jóváhagyott költségvetési keretből a szakmai feladatok ellátásának 
optimális mértékű elősegítése, az ésszerű és takarékos gazdálkodás a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően. 
A gazdasági-műszaki egység vezetője a gazdasági vezető, aki az igazgató gazdasági helyettese. 
A gazdasági vezető irányítja a teljes gazdasági – műszaki egységet, valamint az élelmezésvezető és a 
műszaki csoportvezető munkáját.   
 
2.a. Pénzügyi - számviteli csoport: 
 
Feladatai: 
• az előző évi gazdálkodási tevékenység elemzése, értékelése, 
• a szervezeti egységek igényeiről tájékozódás, egyeztetés, 
• költségvetés tervezéséhez adatszolgáltatás, 
• költségvetési javaslat elkészítése (közölt keretek és előírások alapján), 
• az éves költségvetés tervezése, 
• a gazdálkodás pénzügyi lebonyolítása, 
• pénz- és értékkezelés, 
• a kötelezettségvállalások nyilvántartása, 
• számlaellenőrzés, érvényesítés, kifizetések, átutalások, 
• ellátotti letétek, 
• hagyatéki ügyek, 
• gondozási díj ügyek, 
• pénzügyi és költséginformáció, 
• analitikus könyvviteli teendők, 
• főkönyvi könyvelés, 
• bizonylati rend kialakítása, időszaki egyeztetések, zárlati munkák elvégzése, 
• bérszámfejtéshez szükséges jelentések határidőre történő megküldése, 
• az éves beszámolók elkészítése, 
• munka- és bérügyek, 
• az intézmény vezetőjének rendszeres tájékoztatása a költségvetési előirányzatok felhasználásáról 

(havonta), 
• folyamatos és rendszeres belső ellenőrzés, 
• leltározási feladatok az éves ütemtervnek megfelelően, 
• pénztárak kezelése és ellenőrzése, 
• beérkező és kimenő iratok iktatása, 
• a költségvetésben jóváhagyott keretek figyelembevételével anyag és eszközbeszerzések, 
• a raktározási tevékenység (beérkezett anyagok nyilvántartásba vétele, kiadása, szükséges 

nyilvántartások vezetése). 
Vezetője: közvetlenül a gazdasági vezető . 
Beosztottai: könyvelő, pénzügyi előadó, költőpénzkezelő, raktáros, pénztáros, munkaügyi előadó, 
adminisztrátor. 
 
2.b. Műszaki csoport: 
 
Feladatai: 
• a mosoda és a varroda működtetése, a mosási technológia megteremtésével a folyamatos tiszta ruha 

biztosítása, valamint az intézményi textília és a lakók saját ruházatának javítása, vasalása, 
• a folyamatos fűtés biztosítása, a fűtési rendszerek üzemeltetése, 
• a karbantartók munkájának szervezése, irányítása és ellenőrzése, 
• a park gondozás irányítása, szervezése, 
• az intézeti gépkocsik üzemeltetése, karbantartása, menetlevél kiadása és ellenőrzése, üzemanyag 

elszámolása, 
• az intézmény munkavédelmi és tűzvédelmi feladatainak ellátása, 
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• mosodai gépek, konyhai gépek, fűtési rendszerek külső kivitelezőivel történő - esetenként 
átalánydíjas szerződés alapján - javításának, karbantartásának elvégzése és figyelemmel kísérése. 

Vezetője: műszaki csoportvezető. 
Beosztottai: mosónők, varrónők, karbantartók (szobafestő, kőműves, lakatos) udvaros, 
gépkocsivezetők. 
 
2.c. Élelmezési csoport: 
 
Feladatai:  
• az étlapkészítés, 
• a konyhaüzem működtetése, napi 3-szori étkezés, ebből legalább egyszeri meleg étel biztosítása, az 

orvos előírásának megfelelően diétáról, gyakoribb étkezésről való gondoskodás, 
• az élelmezési anyagok beszerzése, raktározása, 
• napi főzési adagszám meghatározása, 
• napi anyagkiszabás elkészítése, 
• az élelmezési üzem naprakész dokumentálása (raktári fejlapok napra kész vezetése, az 

anyagmozgások számítógépen történő feldolgozása), 
• ételkészítés, 
• az élelmezési üzem higiénéjének a biztosítása, 
• reggeli-, ebéd-, vacsorajegyek értékesítése, nyilvántartása, 
• feladatát a HACCP minőségbiztosítási rendszer előírásainak megfelelően végzi. 
Vezetője: élelmezésvezető. 
Beosztottai: főszakács, szakácsok, konyhalányok. 
 
3. MÁZA TELEPHELY TAGOZÓDÁSA: 
 
A telephelyvezető vezeti mindhárom csoportot 
 
3.1.Egészségügyi csoport: 
 
Feladatai: 
Az ellátottak fizikai ellátásának, rendszeres orvosi felügyeletének - beleértve a szakorvosi ellátást is - 
egészségi állapotának megfelelő ápolásának biztosítása, valamint gyógyszer és gyógyászati 
segédeszközökkel való ellátás megszervezése. 
Szakmai munkáját az otthon orvosa és szakorvosa útmutatásával végzi. 
Máza telephelyen az egészségügyi egység feladatait a családmodell előírásai szerint végzik.  
A egység munkáját az osztályvezető ápoló irányítja és ellenőrzi.  
Gondoskodik az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendeletben megfogalmazott szakmai irányelvek 
megvalósításáról.  
Beosztottak az ápolók.  
 
3.2. Mentálhigiénés csoport:   
 
Feladatai: Az ellátást igénybevevők mentálhigiénés gondozása, foglalkoztatása, személyre szabott 
bánásmód biztosítása, családi és társadalmi kapcsolat ápolásának elősegítése, hitélet gyakorlás 
feltételeinek megteremtése és a lakók érdekvédelme.  
A mentálhigiénés egységet közvetlenül a telephelyvezető irányítja. Feladatát az 1/2000. (I. 07.) 
SZCSM rendeletben foglalt szakmai követelmények figyelembevételével látja el.  
Tagjai: mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatás vezető. 
 
 
3.3. Ellátási egység: 
 
Az ellátási egységet közvetlenül a telephelyvezető irányítja. 
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Feladatai: 
• a folyamatos fűtés biztosítása, a fűtési rendszer üzemeltetése, 
• karbantartási munkálatok elvégzése, 
• a park gondozása, 
• az intézeti gépkocsi üzemeltetése, karbantartása,  
• mosodai feladatok ellátása,  
• takarítói teendők elvégzése 
• a konyhaüzem működtetése, napi 3-szori étkezés, ebből legalább egyszeri meleg étel biztosítása, az 

orvos előírásának megfelelően diétáról, gyakoribb étkezésről való gondoskodás, 
• az élelmezési anyagok raktározása, 
• napi főzési adagszám meghatározása, 
• ételkészítés, 
• az élelmezési üzem higiénéjének a biztosítása, 
• feladatát a HACCP minőségbiztosítási rendszer előírásainak megfelelően végzi. 
Beosztottak: mosónő, karbantartó-gépkocsivezető, főszakács, szakácsok, konyhalányok, és a takarítók. 
 
 

III. 
 

AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI VEZETÉSE 
 

A.) Igazgató 
B.) Intézményvezető ápoló 
C.) Mentálhigiénés csoportvezető 
D.) Telephelyvezető 
E.) Osztályvezető ápoló 

 
A.) Igazgató: 

Feladatköre: 
• A tartós bentlakást nyújtó szociális intézményt az igazgató vezeti, aki egy személyben 

felelős az intézmény működéséért, az intézményben folyó szakmai munkáért. 
• Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai, a gazdasági és a műszaki részlegek 

munkáját. 
• Valamennyi közalkalmazott vonatkozásában gyakorolja a munkáltatói jogokat: 

• középvezetők tekintetében teljes körűen, 
• a nem vezető beosztású dolgozók vonatkozásában: a kinevezés, 
közalkalmazotti jogviszony módosítása, megszüntetése, fegyelmi ügyek kivételével a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítettek alapján. 

• Biztosítja a korszerű, magas színvonalú ellátás megvalósítását. Ennek keretében 
tanulmányozza az új módszereket, elősegíti az ellátásra szorulók közösségi 
beilleszkedését, valamint az emberi és állampolgári jogok maradéktalan érvényesítését, az 
egyén autonómiáját elfogadó, integrációját segítő, humanizált környezet kialakítását. 

• Elkészíti és folyamatosan aktualizálja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát és 
mellékleteit, gondoskodik a Házirend, a szakmai program, valamint az egyéb, hatályos 
jogszabályokban előírt szabályzatok elkészítéséről, valamint a felsorolt szabályzatoknak a 
fenntartó által történő jóváhagyásáról. 
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• Minden évben szakmai beszámolót készít a fenntartó számára, melyben értékeli a szakmai 
program megvalósulását. 

• Az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba 
épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének 
működtetéséről. 

• Ellátja az intézményi jogviszonyban állók érdekvédelmével kapcsolatos feladatokat. 
Ennek keretében különösen: gondoskodik az Érdekképviseleti Fórum megfelelő 
működéséről és a szükséges feltételek biztosításáról. 

• Végzi a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását és gondoskodik a megfelelő 
intézkedések megtételéről. 

• Ellátja a hatályos jogszabályokban számára meghatározott feladatokat. 
Döntési jogköre:  

• Döntési jogköre kiterjed az intézmény szakmai, humánpolitikai és munkáltatói, valamint 
gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos érdemi kérdéskörökre (kötelezettségvállalás, 
utalványozás).  

• A fenntartó által évenként megállapított intézményi térítési díj figyelembevételével 
megállapítja, illetve felülvizsgálja az ellátásban részesülők személyi térítési díját, 
amennyiben az megegyezik az intézményi térítési díjjal. 

Utasítási jogköre: 
Közvetlen utasítási jogkörrel bír az intézmény valamennyi dolgozója felé. 
Ellenőrzési jogköre: 

• Ellenőrzi és értékeli a szakmai program végrehajtását. 
• Ellenőrzi a szervezeti egységek közötti együttműködést és munkamegosztást, a szervezeti 

és működési szabályzatban foglaltak megtartását, a munkafegyelem és etikai 
követelmények maradéktalan betartását. 

• Értékeli az intézmény gazdasági mutatóit, figyelemmel kíséri a költségvetés alakulását, az 
előírt normatívák betartását, s ennek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. 

• Kijelöli a belső ellenőrzési feladatokat, és felügyeletet gyakorol az ellenőrzés felett. 
Felelős: 

• Felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott 
vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért.  

• Felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 
követelményeknek megfelelő ellátásáért.  

• Felelős a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 
követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási 
kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási 
lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a 
folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés 
megszervezéséért és hatékony működéséért. 

• Felelős a feladatkörébe utaltak végrehajtásáért. 
Jogosultságok: 

• az intézmény képviselete, 
• kiadmányozási jogosultság, 
• kötelezettségvállalás,  
• utalványozási jog. 

Helyettesítése: távolléte esetén szakmai helyettesítését az intézményvezető ápoló látja, gazdasági 
területen helyettesítését a gazdasági vezető látja el.  
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B.) Intézményvezető ápoló 
Közvetlen felettese az igazgató. Szakmai munkáját a háziorvos és szakorvosok útmutatásával végzi. 
Tevékenységéről rendszeresen beszámol az igazgatónak. 
Feladatai:  
• a szakmai irányelveknek és a belső szabályzatoknak megfelelően szervezi és irányítja az 

intézményben élő ellátottak ápolását, gondozását, 
• biztosítja a gyógyító, megelőző tevékenység hatékony működését, 
• elkészíti az ápoló-képesítés nélküli ápoló és takarítószemélyzet szabadságolási tervét, és 

engedélyezi szabadságolásukat, 
• az egyes gondozási egységek javaslata alapján elkészíti az ápoló-, képesítés nélküli ápoló- és 

takarítószemélyzet munkaidő beosztását, 
• naponta megbeszéli az aktuális teendőket a gondozási egységek osztály vezető ápolóival, képesítés 

nélküli ápolóival, 
• részt vesz az egyéni gondozási-ápolási és egyéni fejlesztési  terv jogszabályban meghatározott 

megvalósításában és karbantartását folyamatosan ellenőrzi, 
• gondoskodik a szükséges gyógyszerek beszerzéséről, tárolásáról, nyilvántartásáról a hatályos 

törvényben előírtaknak megfelelően, 
• ellenőrzi és felügyeli az orvossal együtt elkészített  gyógyszerlistát, a lakó erről való tájékoztatását, 

a lakó részére történő elszámolást és szükség esetén elvégzi ezen teendőket, 
• folyamatosan kapcsolatot tart a mentálhigiénés csoport vezetőjével, tájékozódik a lakók 

hangulatáról, teljesítményéről, 
• munkanapokon ellenőrzi a gondozási egységek eseménynaplóit, az ápoló képesítés nélküli ápoló 

munka napi gyakorlatát, 
• ellenőrzi a takarítás minőségét, 
• ellenőrzi a jelenléti ívek vezetését, 
• ellenőrzi a ellátottak egészségügyi dokumentációjának számítógépes nyilvántartását, szükség  

esetén vezeti, 
• meghallgatja az  ellátottak ápolást, gondozást, takarítást érintő panaszait, véleményeit, 
• megszervezi az ápolók, képesítés nélküli ápolók időszakos kötelező orvosi vizsgálatát, valamint új 

ismereteket nyújtó rendszeres képzését a dolgozóknak, 
• megbízás alapján részt vesz az előgondozásban, 
• ellátja a munkavédelmi megbízottal közösen az egészségügyi csoport vonatkozásában az operatív 

munkavédelmi feladatokat, 
• kapcsolatot tart az intézmény orvosával, az intézetben ellátást végző szakorvosokkal, egészségügyi 

intézményekkel, az otthonban lakók hozzátartozóival, 
• szervezi a lakók előzetes alapvizsgálatát és a kétévenkénti felülvizsgálatot. 
Távollétében a helyettesítési feladatokat a mentálhigiénés csoportvezető látja el. 
 
C.) Mentálhigiénés csoportvezető:  
Munkáját az igazgató irányításával végzi. Tevékenységéről rendszeresen beszámol felettesének.  
Feladatai:  
• a szakmai irányelveknek megfelelően szervezi és irányítja az intézményben élő ellátottak 

mentálhigiénés gondozását és foglalkoztatását, 
• részt vesz az egyéni gondozási és fejlesztési terv jogszabályban meghatározott megvalósításában és 

karbantartását folyamatosan ellenőrzi, 
• elkészíti a egység éves munkatervét és a csoport munkájáról szóló éves beszámolót, 
• a lakókkal való közvetlen kapcsolata révén maga is tevékenyen részt vesz a pszichés gondozásban, 
• engedélyezi a mentálhigiénés csoport tagjai szabadságolását, 
• kiírja a mentálhigiénés egység anyagszükségletét, 
• együttműködik az otthon orvosával, az egészségügyi csoport vezetőjével. 
Távollétében a helyettesítési feladatokat a szociális és mentálhigiénés munkatárs látja el. 
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D) Telephelyvezető: 
Munkáját az igazgató irányításával végzi. Tevékenységéről rendszeresen beszámol felettesének.  
Feladatai:  
• a szakmai irányelveknek és a belső szabályzatoknak megfelelően szervezi és irányítja a telephelyen 

folyó ápolási – gondozási tevékenység hatékony működését, 
• elkészíti   - az élelmezési csoport kivételével – a máza telephelyen dolgozók szabadságolási tervet, 

és engedélyezi szabadságolásukat, 
• részt vesz a vezetői értekezleteken, 
• beszámol a telephelyen folyó munkáról,  
• Felelősséggel tartozik a telephely vagyonáért, 
• folyamatosan kapcsolatot tart a mentálhigiénés csoport munkatársaival, tájékozódik a lakók 

hangulatáról,   
• a saját hatáskörén belül eljár az esetleges problémák megoldásában, a hatáskörén kívül eső 

ügyekről tájékoztatja az intézmény igazgatóját, javaslatot tesz a megoldásra.  
• hetente létszámjelentést ad az ellátottakról, 
• havonta jelentést készít a távollétekről és a változó bérről, 
• kapcsolatot tart az ellátottjogi képviselővel, valamint az érdekképviseleti fórummal,  
• intézményi jogviszony létesítésekor elkészíti a leendő lakó és az intézmény közötti megállapodást, 

és e megállapodás tekintetében aláírási joggal rendelkezik, az aláírt megállapodásokat egy héten 
belül megküldi Bonyhád központnak,  

• meghallgatja az  ellátottak ápolást, gondozást, takarítást érintő panaszait, véleményeit, 
• kapcsolatot tart a telephely orvosával, az intézményben ellátást végző szakorvosokkal, 

egészségügyi intézményekkel, az otthonban lakók hozzátartozóival, 
• szervezi a lakók előzetes alapvizsgálatát és a kétévenkénti felülvizsgálatot. 
Távollétében a helyettesítési feladatokat a telephely osztályvezetője látja el. 
 
E.  Osztályvezető ápoló: 
 
Feladatait az intézményvezető ápoló, a telephelyen a telephelyvezető irányításával végzi. 
Közreműködik az egészségügyi egység munkájának megszervezése és ellenőrzése területén. Fő 
feladata az ápolási- gondozási egység szakmai munkájának irányítása. 
Feladatai: 
• irányítja az osztályon dolgozó ápoló-képesítés nélküli ápolók munkáját, 
• előkészíti és részt vesz az orvosi, szakorvosi viziteken, 
• a módosított 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet alapján gondoskodik a lakók gyógyszer és gyógyászati 

segédeszköz ellátásáról az egységen, 
• részletes és pontos tájékoztatást ad az ellátást igénybevevő részére a gyógyszer és gyógyászati 

segédeszköz térítésének szabályairól, 
• a listán nem szereplő térítésköteles gyógyszerek igénybevételéről és térítéséről a házirendben 

szabályozott módon intézkedik, 
• havonta gyógyszerfelhasználásról listát készít és leadja az intézményvezető ápolónak, 
• a lakó kérésére tájékoztatást ad a gyógyszerek adagolására, szedésére vonatkozó előírásokról, 
• vezeti az egység gyógyszerkészletének nyilvántartását, 
• munkanapokon kiadja a gyógyszert az ápolónők számára,  
• közreműködik az egyéni gondozási és ápolási tervek megvalósításában, 
• nyilvántartást vezet az ellátottak egészségügyi dokumentációjáról, 
• problémás ápolási esetekben a képesítés nélküli ápoló személyzet részére iránymutatást ad, 
• felelős az intézményben gyakorlatot folytató tanuló képzéséért, értékeléséért, 
• megbízás alapján a leendő lakók előgondozásában részt vesz. 
Az osztályvezetők egymást helyettesítik. 
 
 

IV. 
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AZ OTTHON NEM VEZETŐ BEOSZTÁSÚ SZAKMAI MUNKAKÖREI 

 
1. Egészségügyi csoport 
 
1.1.  Ápoló 
1.2.  Képesítés nélküli ápoló 
 
1.1. Ápoló 
Feladatát az osztályvezető, távollétében az intézményvezető ápoló által kijelölt személy irányításával 
végzi. 
Feladatai: 
• az ellátottak személyre szabott gondozása, 
• az egyéni gondozási terv napi karbantartása és a változások rögzítése, 
• az ellátottak személyi higiénéjének biztosítása, és a mindenkori állapotának megfelelő segítése, 
• az ellátott ruházatának figyelemmel kísérése, szükség esetén mosatása, ill. intézményi textíliával 

való ellátása a jogszabályban és a házirendben szabályozott módon, 
• az élelmezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése, szükség esetén diéta biztosítása, 
• kezelések, injekciózások elvégzése az orvos utasítása szerint, 
• névre szólóan a gyógyszer kiadagolása és beadása, 
• az ellátottak kórházba, vizsgálatra, egyéb programokra való elkísérése, 
• az ellátott kérésének, panaszának meghallgatása, szükséges intézkedés megtétele, 
• a lakó viselkedésének, hangulatának, aktivitásának, betegségtünetek alakulásának figyelemmel 

kísérése, ezzel kapcsolatos tapasztalatairól való beszámolása az egészségügyi csoportvezetőnek 
szóban, és rögzítése az eseménynaplóban,  

• sürgősségi betegellátás - az orvos értesítése - munkaidőben az osztályos nővér, intézményvezető 
ápoló feladata, ügyeleti időben és hétvégeken a szolgálatban lévő nővér feladata, 

• haldokló beteg ellátása, végtisztességre való felkészítése, 
• az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követően jegyzéket készít, a halál beálltakor műszakot 

vezető ápoló a jegyzéket két tanúval aláíratja. 
Az ápolók egymást helyettesítik 
Kapcsolatot tart: intézményvezető ápolóval, osztályvezetővel, foglalkoztatóval. 
 
l.2. Képesítés nélküli ápoló: 
 
Feladatát az osztályvezető nővér, és az ápolók irányításával végzi. A képesítéssel nem rendelkező 
dolgozó kinevezésekor a képesítés megszerzését azonnal elő kell írni.  
Feladatai: 
• az ellátott személyre szabott gondozása, 
• az ellátott vizsgálatra, kórházba, egyéb programokra való kísérése, 
• az élelmezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése, a lakó kultúrált étkeztetése, egészségügyi 

állapotának megfelelő diéta biztosítása, 
• az ellátott személy higiénéjének biztosítása, mindenkori állapotának megfelelő segítése, 
• az ellátott ruházatának figyelemmel kísérése, szükség esetén mosatása, ill. intézményi textíliával 

való ellátása a jogszabályban és házirendben szabályozott módon, 
• az ellátott kérésének panaszának meghallgatása, szükséges intézkedés megtétele, 
• a haldokló beteg ellátása, végtisztességre való felkészítése, 
• az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követően jegyzéket készít, a halál beálltakor műszakot 

vezető ápoló a jegyzéket két tanúval aláíratja, 
• a lakó viselkedésének, hangulatának, aktivitásának, betegségtünetek alakulásának figyelemmel 

kísérése, ezzel kapcsolatos tapasztalatairól való beszámolása az egységvezetőnek és az ápolóknak 
szóban, és rögzítése az eseménynaplóban, 

• a lakó szűkebb környezetének rendben tartása, 
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• a lakószobák és kisegítő helyiségek rendjének biztosítása , 
A képesítés nélküli ápolók egymást helyettesítik. 
Kapcsolatot tart: osztályvezetővel, ápolókkal, foglalkoztatóval. 
 

2. Mentálhigiénés csoport 
 

2.1. Szociális és mentálhigiénés munkatárs 
2.2. Foglalkoztatás szervező 
2.3. Szociális ügyintéző 
2.4. Mozgásterapeuta 
2.5. Fejlesztő pedagógus 
2.6. Szabadidő szervező 

 
Az intézmény feladatkörében gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátásáról. Ennek 
körében biztosítja: 

• személyre szabott bánásmódot, 
• a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést, 
• a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, 
• a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást, 
• az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, 
• a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását, 
• a hitélet gyakorlásának feltételeit,  
• segíti az intézményben belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését. 
A mentálhigiénés csoport munkatársai egymást helyettesítik. 
 
2.1. Szociális és mentálhigiénés  munkatárs 
 
Feladatát közvetlenül a egység vezetője irányításával végzi. Tevékenységéről rendszeresen beszámol. 
Feladatai: 
• egyéni gondozási és fejlesztési terv megvalósítása és karbantartása, 
• biztosítja a személyre szabott bánásmódot, a szabadidő kultúrált eltöltésének feltételeit, az 

ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, a hitélet gyakorlásának 
feltételeit, 

• segítő beszélgetések, csoportfoglalkozások tartása, 
• osztályértekezleteken való részvétel, esetmegbeszélések segítése, 
• a lakókkal, foglalkozásokkal kapcsolatos dokumentációk vezetése. 
Kapcsolatot tart: osztályvezetővel, ápolókkal. 
 
2.2. Foglalkoztatás szervező 
 
Feladatát közvetlenül az egység vezetője irányításával végzi. Tevékenységéről rendszeresen beszámol. 
Feladatai: 
• szervezi a lakók szocioterápiás foglalkoztatását, az ellátottak életkorának, egészségi állapotának és 

képességeinek figyelembe vétele mellett a fejlesztési tervben meghatározottak alapján, félévenként 
felülvizsgált foglalkoztatási terv szerint, mely lehet munkaterápia, terápiás és képességfejlesztő 
foglalkozás, képzési célú foglalkozás, 

• biztosítja a személyre szabott bánásmódot, a szabadidő kultúrált eltöltésének feltételeit, az 
ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, a hitélet gyakorlásának 
feltételeit, 

• segíti az aktivitást segítő tevékenységet, 
• biztosítja a foglalkoztatás feltételeit, 
• javaslatot tesz a munkavégzés célú foglalkoztatásban résztvevők jutalmazására, 
• vezeti a lakókkal, foglalkozásokkal kapcsolatos dokumentációkat. 
Kapcsolatot tart: osztályvezetővel, ápolókkal. 
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2.3. Szociális  ügyintéző 
 
Feladatát közvetlenül a egység vezetője irányításával végzi. Tevékenységéről rendszeresen beszámol. 
Feladatai: 
• Szervezi és bonyolítja a lakóknak a gondnokokkal, gyámhivatalokkal, egyéb karitatív 

szervezetekkel kapcsolatos ügyintézését. 
• Felelős a lakóknak a hozzátartozókkal és gondnokokkal való kapcsolattartás bonyolításáért, 
• Szervezi a lakók saját ruházatának ellátását (gyámhatósági betét igénybe vétele) 
• Folyamatosan kapcsolatot tart a mentálhigiénés csoport minden tagjával, 
• Intézi a lakók szociális ügyeit (gondnokság felülvizsgálata, leszázalékolással kapcsolatos 

felülvizsgálatok).  
• várakozók nyilvántartásának vezetése az EVITA programmal 
Kapcsolatot tart: osztályvezetőkkel, ápolókkal. 

 
2.4. Mozgásterapeuta 
 
Szakmai felettese a mentálhigiénés csoportvezető. Munkájáról rendszeresen beszámol. 
Feladatai: 

• az egészségi állapot helyreállítását célzó rehabilitációs tevékenység, 
• a lakók, fizikai állapotának megfelelő, egyéni és csoportos tornáztatása, 
• az arra egészségi állapotuknál fogva rászoruló lakók lakószobáikban történő masszírozása, 
• munkája során az orvos és az intézményvezető ápoló utasításait figyelembe veszi, 
• részt vesz az egyéni gondozási terv elkészítésében, az elvégzett tevékenységet folyamatosan 

rögzíti abban. 
Kapcsolatot tart: orvossal, intézményvezető ápolóval, osztályvezetővel. 

 
2.5.  Fejlesztő pedagógus 

 
Szakmai felettese a mentálhigiénés csoportvezető. Munkájáról rendszeresen beszámol felettesének.  
Feladatai: 
• részt vesz az egyéni gondozási terv elkészítésében, az elvégzett tevékenységet folyamatosan rögzíti 

abban, 
• munkája során első rendű feladata a megmaradt képességek fejlesztése, szinten tartása 
• a fejlesztő foglalkozásokon résztvevő csoportok kialakítása. 
Kapcsolatot tart: orvossal, intézményvezető ápolóval, osztályvezető ápolóval. 

 
2.6. Szabadidő szervező 
 
Szakmai felettese a mentálhigiénés csoportvezető. Munkájáról rendszeresen beszámol felettesének. 
Feladatai: 
• az ellátott korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak 

figyelembevételével szervezi: 
• az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek 

levegőztetése), 
• szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, 

rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.), 
• a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-

, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.), 
• az aktivitást segítő tevékenységeket – az ellátottak közreműködésével – előre kell    tervezni és a 

megvalósítás folyamatosságát, rendszerességét biztosítani kell, 
Kapcsolatot tart: orvossal, intézményvezető ápolóval, osztályvezető ápolóval. 
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V. 
 

Az otthon gazdasági - műszaki egységének vezető beosztású munkakörei 
 
1. Gazdasági vezető 
 
A gazdasági – műszaki egység vezetője. Feladatát az igazgató közvetlen irányításával végzi, 
munkájáról rendszeresen beszámol az igazgatónak. 
Távolléte esetén helyettese az intézmény pénzügyi előadója.  
Feladatai: 
• az előző évi gazdálkodási tevékenység elemzése, értékelése, 
• költségvetési javaslat elkészítése a fenntartó részére a költségvetési tárgyalásra, 
• a gazdálkodás pénzügyi lebonyolítása,  
• közölt keretek, előírások alapján költségvetés részletes elkészítése, 
• bizonylati rend kialakítása, a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatok aktualizálása, 
• bérszámfejtéshez szükséges jelentések határidőre történő megküldése, 
• az intézmény vezetőjének rendszeres tájékoztatása a költségvetési előirányzatok felhasználásáról 

(havonta), 
• folyamatos és rendszeres belső ellenőrzés a szabályzatban foglaltaknak megfelelően, 
• leltározás végrehajtásának ellenőrzése, 
• vagyonvédelem biztosítása, 
• utalványozza az élelmezési üzem napi anyagkiszabását, és egyéb anyagszükségletét, valamint a 

takarító és tisztítószerek felhasználását, 
• kötelezettségvállalások, valamint a pénzforgalom ellenjegyzése,   
• az igazgató akadályoztatása esetén utalványosi joggal rendelkezik, 
• a hozzá közvetlenül beosztott dolgozók szabadságának engedélyezése. 
 
2. Műszaki  csoportvezető 

 
Munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányításával végzi, munkájáról rendszeresen beszámol.  
Feladatai: 
• irányítása alá tartozó kisegítő üzemek munkájának irányítása és ellenőrzése, 
• az intézmény berendezéseinek és eszközeinek folyamatos karbantartásáról gondoskodik, 
• tulajdonvédelem, 
• éves karbantartási terv készítése, 
•  
• az intézmény munkavédelmi és tűzvédelmi feladatainak ellátása, 
• leltározási ütemterv elkészítése, részvétel a leltározásban, 
• gépjármű ügyintézési feladatok, selejtezés, 
• a hozzá beosztott dolgozók szabadságának engedélyezése, 
Távolléte esetén helyettese a gazdasági vezető. 
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3. Élelmezésvezető 
 
Munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányításával végzi, az étlap jóváhagyása az igazgató és az 
orvos feladata. Munkájáról rendszeresen beszámol.  
Feladatai: 
• a konyhaüzem működtetése, a ellátottak és alkalmazottak - szükség esetén vendégétkeztetés – 

biztosítása, 
• elkészíti az étlaptervet az élelmezési szabályzatban foglaltaknak megfelelően, 
• gondoskodik az élelmezési anyagok beszerzéséről, 
• elkészíti a napi anyagkiszabatot, 
• az élelmezési üzem naprakész dokumentálása, az anyagmozgások számítógépen történő 

feldolgozása menza program 2-vel, 
• az alkalmazottak étkezési nyilvántartása és a térítési díjának megállapítása, 
• az élelmezési üzem higiénéjének biztosítása, az ételminták meglétének ellenőrzése, 
• vagyonvédelem, 
• a konyhai dolgozók munkabeosztásának elkészítése, 
• konyhai dolgozók szabadságának engedélyezése, 
• a reggeli és ebédjegyek hetente történő kiadása, nyilvántartása, 
 
Távolléte esetén helyettese a mázai telephelyen ápolónő beosztásban dolgozó élelmezésvezetői 
végzettséggel rendelkező munkatárs. 
 

VI. 
 
AZ OTTHON GAZDASÁGI - MŰSZAKI EGYSÉGÉNEK NEM VEZETŐ 

BEOSZTÁSÚ MUNKAKÖREI 
 

1. Könyvelő  
 
Munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányításával végzi. Munkájáról rendszeresen beszámol 
felettesének, a gazdasági vezetőnek. 
Feladatai: 
• közölt keretek, előírások alapján költségvetés részletes elkészítése 
• az előirányzatok felvezetése, 
• pénzügyi információ készítése, és határidőre továbbítása a fenntartónak, 
• nagyértékű tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése a BEFESZ programban, 
• főkönyvi könyvelés, időszaki egyeztetések, zárás elvégzése, 
• leltározás, eseti megbízás alapján, 
• a pénzforgalom érvényesítése, 
• a beszámoló elkészítése, a mérlegtételek alátámasztása leltárral, 
• az ÁFA, valamint a rehabilitációs hozzájárulás bevallás elkészítése, 
Távolléte esetén helyettese az intézmény pénzügyi előadója. 
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2. Pénzügyi előadó 
 
Munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányításával végzi, munkájáról rendszeresen beszámol. A 
gazdasági vezető távolléte esetén ellátja a helyettesítését. 
Feladatai: 
• részvétel a leltározásban, 
• negyedévente gondozási díj túlfizetésről vagy hátralékról értesíti a gondnokokat vagy a 

hozzátartozókat,  
• bankba érkező költőpénz kiírása, 
• térítési díjak nyilvántartása számítógépen, 
• a lakók távolléteinek nyilvántartásának vezetése, 
• besegít a könyvelő munkájába, 
• a lakók törzsadatainak nyilvántartása számítógépen,  
• a lakók létszámának nyilvántartása számítógépen, 
• EVITA program törzsadatokra vonatkozó adatok vezetése, 
• pénzforgalom ellenjegyzése, érvényesítése. 
Távolléte esetén helyettese a könyvelő. 
 
 
3. Költőpénz kezelő 
 
Munkáját a gazdasági vezető irányításával végzi, munkájáról beszámol felettesének. 
Feladatai: 
• családi pótlék és fogyatékossági támogatás nyilvántartása számítógépen, kezelése, személyre szóló 

vásárlás, 
• a lakók költőpénzének kezelése, vásárlás, nyilvántartás számítógépen, 
• leltárfelvételnél és összesítésnél részt vesz, 
• a költőpénzeken vásárolt élelmiszerek raktározása és kiosztása, 
• a lakók betétkönyveinek kezelése. 
A mázai és a bonyhádi költőpénzkezelők egymást helyettesítik. 
 
4.Adminisztrátor 
 
Munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányításával végzi. 
Feladatai: 
• postai és egyéb kézbesítések, 
• teljes körű adminisztráció végzése, 
• iktatás, irattározás, 
• értekezleteken jegyzőkönyv vezetése,  
• hagyatéki adminisztráció, 
• leltárban való részvétel, 
• közgyógyigazolványokkal kapcsolatos ügyintézés, 
• elhelyezési kérelmek nyilvántartásba vétele, 
• értesítés nyilvántartásba vételről és a férőhely elfoglalásról, 
• elhunyt lakók temetésével kapcsolatos ügyintézés. 
Távollétében az intézmény pénztárosa helyettesíti. 
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5.Pénztáros 
 
Munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányításával végzi. 
Feladatai: 
• házipénztár kezelése, 
• szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, 
• költőpénz, nyugdíj kiadása, 
• kötelezettségvállalások nyilvántartása (számlaellenőrzés), 
• számlák utalásra előkészítése. 
Távollétében az intézmény adminisztrátora helyettesíti. 

 
6. Munkaügyi előadó 
 
Munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányításával végzi. 
Feladatai: 
• jelenléti ív elkészítése, 
• szabadság nyilvántartó kartonok vezetése, 
• havonta elkészíti a bérszámfejtéshez szükséges jelentést (nem rendszeres juttatások, távollét, 

változó bér), 
• az IMI program teljes körű vezetése, 
• a munkaügyi iratok teljes körű elkészítése, 
• munkáltatói igazolások kiadása, 
• adóelszámolás dolgozók felé, 
• nem rendszeres illetmények bérszámfejtése, 
• munkajogi képzéseken való részvétel az igazgató utasítása szerint, 
• besegít a könyvelő munkájába, 
• leltárban való részvétel, 
• fizetési előleg koordinálása, 
• kereseti igazolások készítése, 
• banki utalással kapcsolatos feladatok ellátása. 
Távolléte esetén helyettese a könyvelő. 
 
7. Raktáros 
Munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányításával végzi.  
Feladatai: 
• raktározási tevékenységek (beérkezett anyagok, átvétele, nyilvántartásba vétele, kiadása), 
• anyagok és eszközök beszerzése, 
• leltározás, leltárösszesítés, selejtezés, 
• alleltárak kezelése, 
• lakók részére személyre szólóan vásárolt ruhaneműk raktározása, nyilvántartása, 
• a lakók ingó nyilvántartásának vezetése. 
Távollétében helyettesítését a műszaki csoportvezető  látja el. 
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8. Mosónő 
Munkáját a műszaki csoportvezető irányításával végzi. 
Feladatai: 
• a szennyes ruha átvétele jegyzéken, 
• a textília szennyezettségének és anyagának megfelelő mosási technológia megválasztása, 
• a mosodai gépek előírás szerinti használata, meghibásodás esetén annak bejelentése felettesének, 
• a ruhák szárítása, az ágyneműk mángorlása, vasalása, 
• az elkészített ruhák textilraktárnak való leadása, 
• tisztaruhák osztályonkénti és személyenkénti elkülönítése, 
• magán ruházat meghatározott napokon történő mosása, 
• ruhák selejtezésre történő előkészítése. 
A mosónők egymást helyettesítik. 
 
9. Varrónő 
Munkáját a műszaki csoportvezető irányításával végzi. 
Feladatai: 
• a lakók saját ruházatának a javítása, 
• az intézményi ruhák teljes körű javítása, 
• ruhák selejtezésre történő előkészítése. 
A varrónők egymást helyettesítik. 
 
10. Karbantartók: 
Munkájukat a műszaki csoportvezető irányításával végzik. A karbantartók egymást helyettesítik. 
 
10.1.Szobafestő - mázoló: 
Feladatai: 
• az egyes gondozási egységek festési - mázolási munkáinak elvégzése, 
• munkájához szükséges anyag felmérése, raktárból való vételezése. 
 
10.2.Kőműves: 
Feladatai: 
• az intézmény területén felmerülő kisebb karbantartási munkák elvégzése, 
• munkájához szükséges anyag felmérése, raktárból való vételezése, 
• a használat során keletkező kisebb sérülések javítása, ehhez anyag igénylése, vételezése, arról 

elszámolása. 
 
10.3.Lakatos: 
Feladatai: 
• az intézmény vas- és fémszerkezetének rendszeres ellenőrzése, 
• víz-szennyvíz hálózatok rendszeres ellenőrzése, 
• szennyvíz dugulás megelőzése, elhárítása, 
• teljes körű karbantartási munkák végzése. 
 
10.4.Udvaros: 
Feladatai: 
• ellenőrzi a szennyvízátemelőt és aknákat, 
• rakodik a szállításnál (élelmiszer, egyéb), 
• nagyobb munkáknál segít a raktárosnak, 
• besegít a kőművesnek, 
• rendben tartja az udvart és a parkot (seper, füvet nyír, permetez stb.), 
• segít a szakmunkásoknak, 
• naponta ellenőrzi az udvart, és a szemetet összeszedi, a talált vagyontárgyakat átadja a raktárosnak. 
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11. Gépkocsivezető: 
Munkáját a műszaki csoportvezető irányításával végzi. 
Feladatai: 
• a lakók szakrendelésre való szállítása, 
• posta, OTP-vel kapcsolatos ügyintézés végzése, 
• a dolgozók szakmai klubokra, értekezletre való szállítása, 
• anyag-, és árubeszerzés, 
A gépkocsivezetők egymást helyettesítik. 
 
12. Főszakács 
 
Munkáját az élelmezésvezető irányításával végzi 
Feladatai: 

• irányítja és ellenőrzi a konyhaüzem területén folyó munkálatokat 
• az élelmezésvezető távollétében helyettesítési feladatokat lát el 
• az étlapoknak megfelelő napi anyagszükséglet vételezése az élelmiszer raktárból 
• az étlap összeállításában való részvétel 

 
13. Szakács 
• az étlap alapján a főzéshez szükséges nyersanyag átvétele, 
• főzés, kóstolás, adagolás az egyes osztályok részére, 
• konyhaüzemi feladatok végzése, 
• a konyhai hulladékok összegyűjtése, és megfelelő kezelése. 
A szakácsok egymást helyettesítik. 
 
14.Konyhalány 
 
Munkáját az élelmezésvezető irányításával végzi. 
Feladatai: 
• a főzéshez szükséges előkészítés, 
• mosogatás, 
• konyha takarítása  
A konyhalányok egymást helyettesítik. 
 
15.Takarító 
 
Munkájukat az intézményvezető ápoló irányításával végzik. 
Feladataik: 
• a lakószobák, mellékhelyiségek, ebédlők, társalgók, porta, folyosók, irodahelyiségek, személyzeti 

helyiségek tisztántartása, 
A takarítók egymást helyettesítik. 
 
A személyre szóló munkaköri leírások az SZMSZ részét képezik. 
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VIII. 
 

A VEZETÉST SEGÍTŐ TANÁCSADÓ SZERVEK 
 
Az otthon működésének fontos feltétele a munkahelyi demokrácia érvényesülése és állandó 
fejlesztése. Nélkülözhetetlen a munkavállalók és az ellátottak rendszeres tájékoztatása az intézmény 
működéséről, az eredményekről, a hiányosságokról, az etikai helyzetről. Szükséges kikérni a 
véleményüket az intézmény működését érintő fontosabb döntések előtt. Mindezek érvényesülése 
érdekében megfelelő kereteket és feltételeket kell biztosítani a munkavállalókkal és az ellátottakkal 
való tanácskozáshoz. 
 
Formái: 
1. Munkaértekezlet 
2. Vezetői értekezlet 
3. Egységértekezlet 
4. Érdekképviseleti Fórum 
5. Nyílt nap – gondnoki értekezlet 
6. Közalkalmazotti Tanács  
 
1.  Munkaértekezlet 
 
• A közvetlen demokrácia érvényesítése érdekében az intézmény igazgatója szükség szerint, de 

évente legalább egy alkalommal összdolgozói munkaértekezletet tart. 
• Az értekezletet az igazgató hívja össze és vezeti. 
• Az értekezletre meg kell hívni az otthon valamennyi munkavállalóját, az érdekképviseleti szerv 

vezetőjét és az intézmény fenntartóját. 
• Az értekezleten az intézmény vezetője beszámol: 

• az eltelt időszak munkájáról 
• a következő időszak feladatairól 

• Az értekezletről emlékeztetőt kell vezetni, és azt az irattárban meg kell őrizni. 
• Az olyan jellegű kérdést, amire az otthon igazgatója az értekezleten nem adott választ, 8 napon 

belül írásban kell megválaszolni. 
 
2.  Vezetői értekezlet 
 
• Hetente egy alkalommal ugyanabban az időben az igazgató hívja össze, távolléte esetén az 

intézményvezető ápoló. 
• Az értekezleten részt vesz az igazgató, az intézményvezető ápoló, a gazdasági vezető, műszaki 

csoportvezető, élelmezésvezető, mentálhigiénés csoport vezetője, szakszervezeti titkár, 
közalkalmazotti tanács elnöke, mázai telephely vezetője. 

• Meghatározzák a következő hét feladatait és beszámolnak az előző hét feladatainak 
megvalósulásáról. 

• A vezetői értekezletekről nem készül emlékeztető, de a fontosabb döntésekről feljegyzést kell 
készíteni, és az irattárban meg kell őrizni. 

 
3.  Egységértekezlet 
 
• Az intézmény szervezeti tagozódásának megfelelően a szakmai és a gazdasági egységekben kell 

tartani. Összehívásáról az egységvezetők gondoskodnak (negyedévente ill. szükség szerint). Meg 
kell hívni az érintett terület vezetőjét. 

• Az értekezleten az egység valamennyi dolgozója részt vesz. 
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• Megtárgyalják: 
• a egység  munkáját, 
• az észlelt hiányosságokat, és megszüntetésük módját, 
• a munkafegyelmet, 
• etikai helyzetet, 
• az ellátottakkal kapcsolatos szakmai feladatokat (gondozási, szükség esetén ápolási terv). 

• Az értekezletről feljegyzést készítenek, melyből egy példányt átadnak az otthon igazgatójának. 
 
4.  Érdekképviseleti Fórum 
 
Az ellátottak érdekvédelmének biztosítása érdekében a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
12/2004 (VI. 30.) számú rendeletében rendelkezik az Érdekképviseleti Fórumról. 
Az érdekképviseleti fórum a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel intézményi 
jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv. 
A Fórum tagságát, feladatait, valamint működésének részletes rendjét külön szabályzat, valamint az 
intézményi házirend tartalmazza. 
A Fórum működéséről az intézményi jogviszonyt keltő megállapodás aláírásakor, a házirend 
ismertetésével egyidejűleg az igazgató tájékoztatja az ellátottat és törvényes képviselőjét. 
 
5.  Nyílt nap – gondnoki értekezlet 
 
Az intézmény igazgatója évente egy alkalommal NYÍLT -napot tart. A NYÍLT -napra meghívja a 
gondnokokat, a Tolna Megyei Önkormányzat képviselőjét, az intézet orvosát, valamint szakorvosát, 
gyámhatóságok képviselőit. A NYÍLT -napon az otthon igazgatója beszámolót tart az intézményben 
folyó munkáról. Az esetleges problémákat, kéréseket megtárgyalhatják. Lehetővé kell tenni a 
meghívottak számára, hogy észrevételeiket, kérdéseiket elmondhassák. 
A NYÍLT -napon a gondnokokat tájékoztatni kell az intézmény helyzetéről, eseményeiről és terveiről, 
az otthon életéről. Ezen a napon a gondnokok betekintést nyernek az intézményben folyó ápolási és 
mentálhigiénés tevékenységbe.  
A NYÍLT –napról feljegyzést kell készíteni és azt az irattárban meg kell őrizni.  
Az igazgató munkája segítése céljából a munkahelyi demokrácia érvényesítését szolgáló egyéb 
fórumokra is támaszkodhat. 
A vezetés demokratikusabbá tétele szempontjából az igazgató együttműködik még az otthonban 
működő szakszervezettel, valamint a Közalkalmazotti Tanáccsal. 
 
6.  Közalkalmazotti tanács 
 
A közalkalmazotti tanács működését a Munka Törvénykönyve, valamint a Kjt. előírásainak 
megfelelően végzi. Törvényes működésért az igazgató felel. 

 
VIII.  

 
AZ OTTHON MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 
1. A munkáltatói jogok gyakorlása 
 
1.1. Az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat: 
• a egységvezetők tekintetében teljes körűen 
• valamennyi dolgozó tekintetében: 

• kinevezés 
• közalkalmazotti jogviszony módosítása 
• közalkalmazotti jogviszony megszüntetése 
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• valamennyi dolgozó tekintetében a szervezeti egységek (egységek) vezetőinek előzetes 
meghallgatásával dönt: 

• tanulmányi szerződés megkötéséről 
• jutalmazásról, bérfejlesztésről 
• rendkívüli és fizetés nélküli szabadságról 
• túlmunka elrendeléséről 
• munkaidőnek az általánostól eltérő ledolgozásáról 
• fegyelmi eljárás megindításáról 

 
1.2. Az intézményi dolgozók részére általában csak közvetlen felettesük ad utasítást, minden dolgozó 
csak közvetlen felettesétől fogadhat el utasítást. Ettől csak sürgős esetben lehet eltérni, a tett 
intézkedésről a felettest haladéktalanul tájékoztatni kell. 
 
 1.3. Abban az esetben, ha valamely jelentős, kiemelt ügyben, felsőbb vezető ad közvetlen utasítást 
valamely dolgozó részére, a dolgozó köteles arról közvetlen vezetőjét tájékoztatni és a kapott feladatot 
a szolgálati út betartásával végrehajtani. 
 
1.4. Minden utasításra jogosult dolgozó köteles gondoskodni arról, hogy beosztottai mindenkor tudják, 
hogy a tevékenysége ellátásában történő akadályoztatása esetén ki helyettesíti őt, kitől fogadhat el 
utasítást. 
 
1.5. A munka folyamatosságának biztosításáért a szervezeti egységek vezetői felelősek. 
 
2. Ügyviteli szabályok: 
 
Az intézmény gazdasági szervezetét, feladatait, a költségvetés tervezését, az intézmény pénzellátását, 
költségvetési gazdálkodását, a beszámolás rendjét az ügyrend tartalmazza. 
 
2.1 Kötelezettségvállalás 
 
Szabályait külön szabályzat rögzíti.  
 
2.2 Ellenjegyzés 
 
A kötelezettségvállalás ill. a követelés előírása előtt meg kell győződni arról, hogy a teljesítés feltételei 
megvannak-e, továbbá a jóváhagyott - módosított - költségvetés fel nem használt és le nem kötött 
kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A gazdasági vezető ellenjegyzése nélkül az intézményt 
terhelő gazdasági kötelezettség nem vállalható és ilyen intézkedés nem tehető. 
A gazdasági vezető távolléte esetén a helyettesítéssel megbízott  pénzügyi előadó. 
 
2.3 Érvényesítés: 
 
A kiadások teljesítésének, a bevételek beszedésének elrendelése előtt a bizonylatok alapján ellenőrizni 
és igazolni kell: 
• azok jogosultságát (intézményt illeti-e a kifizetés), 
• összegszerűségét (a benyújtott számla számszakilag helyes-e), 
• az előírt alaki, tartalmi követelményeket betartották-e, 
• csatolva van-e valamennyi szükséges bizonylat, 
• a számlázott készlet, szolgáltatás vagy munka átvétele megtörtént-e, 
• az okmányokon megtörtént-e az áru átvételének igazolása, nyilvántartásba vétele megtörtént-e, a 

hivatkozás és az ügyintéző kézjegye szerepel-e. 
 
Érvényesítésre jogosult: pénzügyi előadó 
Távolléte esetén: könyvelő 
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2.4 A követelések kiegyenlítése: 
 
Az utalványozás után történhet a pénzügyi követelések kiegyenlítése: 
• készpénzfizetéssel, 
• készpénzkímélő fizetéssel (MNB postautalvány), 
• készpénz nélkül, átutalással. 

 
3. Az intézmény képviselete 
 
Az intézmény képviseletének rendje a személyes képviseletet, az aláírás jogosultságát valamint a 
cégszerű aláírás szabályait tartalmazza. 
 
3.1 Személyes képviselet 

 
• Az intézmény önálló jogi személy, melynek képviseletére az igazgató jogosult. 
• Az igazgató - az intézmény kereteit meg nem haladó mértékben - teljes 

kötelezettségvállalással és utalványozási joggal rendelkezik. 
• Átruházott jogkörben az intézmény képviseletére az alábbiak jogosultak: 

o az intézményvezető ápoló, mint szakmai helyettes, valamint a gazdasági vezető, mint 
gazdasági helyettes az igazgató távollétében, ill. rendelkezése alapján, 

o a szervezeti egységek (csoportok) vezetői ill. bármely dolgozó - a feladatkörükbe 
tartozó területeken - megbízás alapján. 

 
A képviseletre jogosult közalkalmazott e jogkörében eljárva tett nyilatkozatairól, tevékenységéről a 
megbízóját ill. az intézmény vezetőjét tájékoztatni köteles. 
 
3.2 Aláírási jogosultság 
 
Az intézmény hatáskörébe tartozó ügyekben az igazgató rendelkezik aláírási joggal. 
Az igazgató távolléte, illetve tartós akadályoztatása esetén az őt helyettesítő személy(ek) gyakorolják a 
kiadmányozási jogot. 
 
3.3 Bélyegző használata 
 
Az intézmény cégszerű aláírásánál az alábbi bélyegzőket kell használni: 
 
Cégszerű aláíráshoz, pénzfelvételhez, ill. anyagi jellegű kötelezettségvállaláshoz az intézmény nevét 
tartalmazó alábbi kör alakú bélyegzőt kell használni: 
 
 
 
 
 
Levélfeladáshoz, átvétel igazoláshoz az alábbi fejbélyegzőt kell használni: 
 
 
 
 
 
A bélyegzők beszerzéséről, kiadásuk és bevonásuk kezdeményezéséről a gazdasági vezető 
gondoskodik. Az adminisztrátor vezeti a bevételezett és kiadott bélyegzőkről felfektetett 
nyilvántartást, amely tartalmazza: 
• a bevételezés időpontját, 
• a bélyegző lenyomatát, 
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• a kiadásának időpontját, 
• a kezelő, az átvevő személy aláírását, 
• a visszavételezésnek időpontját, 
• a visszavevő személy aláírását. 
 
A bélyegzőt csak az a személy kezelheti, aki azt nyilvántartás szerint átvette. A kezelő személy 
akadályoztatása esetén felettesének - az időtartamot pontosan meghatározó - írásbeli engedélyével a 
bélyegzőt más, arra kijelölt személy részére aláírása ellenében átadhatja. 
A nyilvántartást vezető kötelessége gondoskodni arról, hogy a bélyegzőt kezelő munkaviszonyának 
megszűnésével egyidejűleg a bélyegző visszavételre kerüljön. 
 
A cégbélyegző kezelésével írásban megbízott személy felelős azért, hogy a bélyegzőket csak a már 
szabályosan kiadmányozott iratokra üssék rá, továbbá, hogy a bélyegzők  használatával kapcsolatban 
visszaélés ne történjen. 
 
4. Intézményi szabályalkotás 

 
4.1. Az intézmény belső tevékenységét a mindenkor érvényes jogszabályok, valamint belső 

szabályok: „Szabályzatok”, „Utasítások” és „Szakmai protokollok” szabályozzák.  
 

4.2. A szabályalkotás hierarchiája: 
• Az intézmény egészét érintő, általános jellegű, tartósan érvényesülő szabályok „Szabályzat” 

formájában kerülnek kiadásra. Az intézmény belső szabályzatait a 3. számú melléklet tartalmazza. 
• Az intézmény egészét érintő, egy adott témára vonatkozó tartósan érvényesülő szabályok 

„Utasítások” formájában kerülnek kiadásra. 
• A szakmai munka megkönnyítése, a lakók szakszerű gondozása, szükség szerinti ápolása 

érdekében un. „Szakmai protokollok” kerülnek meghatározásra. A szakmai protokollok a szakmai 
előírások szerint a téma szakértőinek bevonásával készülnek, a szakmai jogszabályok 
betartásával. Az igazgató jóváhagyásával válnak hatályossá. 

 
4.3. Az intézményi belső szabályok nem tartalmazhatnak jogszabállyal vagy a hierarchiában 

magasabb fokon álló szabállyal ellentétes rendelkezéseket. 
 
4.4. A szabályok tervezetét az igazgató megbízása alapján az érvényes jogszabályok, utasítások 

figyelembevételével az érintett tevékenység vezetője, csoportvezetője készíti el. 
 
4.5. A belső szabályok közzétételéről az igazgató gondoskodik. 

 
4.6. A szabályzatokról, utasításokról és a szakmai protokollokról az igazgatónak olyan nyilvántartást 

kell vezetni, mely alkalmas annak megállapítására, hogy adott időpontban mely szabályok 
vannak, ill. voltak hatályban. 

 
4.7. A szabályokban foglaltakat a szervezet minden dolgozója köteles megismerni, betartani és 

végrehajtani. 
 
4.8. Munkaköri leírás a dolgozók kinevezésében meghatározott munkaköri feladata részletes egyedi 

meghatározása (tartalma nem lehet ellentétes az SZMSZ-ben meghatározott feladat- és 
hatáskörrel) 

 
4.9. A vezetői, eseti utasítások megjelenítési formája általában szóbeli (a feladat jellegéből adódóan 

írásbeli, az adott munkavégzésre vonatkozó utasítás tartalmának, határidejének, felelősének 
meghatározása) 

 
4.10. A kiadásra került szabályoknak a dolgozók által történő megismeréséről a szervezeti egységek 

vezetői kötelesek gondoskodni. 
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5. Az intézmény szervezeti egységeinek és dolgozóinak együttműködése 
 
Az intézmény szervezeti egységei és dolgozói egymással alá-fölérendeltségi, ill. mellérendeltségen 
alapuló munkakapcsolatban állnak. 
Az alá- fölérendeltségi kapcsolat az utasítás jogát a mellérendeltségi kapcsolat kölcsönös 
együttműködés kötelezettségét jelenti. 
A dolgozók kapcsolatait az általuk betöltött munkakör határozza meg és a munkaköri leírás 
tartalmazza. 
A közös, egymással összefüggő feladatok végrehajtása során a szervezeti egységek ill. a dolgozók 
kezdeményező, kölcsönös együttműködési kötelezettsége előírás nélkül fennáll. 
 
6. Adatkezelés 
 
Az intézményben az ellátottak és munkavállalók adatkezelése vonatkozásában az alábbi törvények 
alkalmazhatók: 
• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. 

törvény 
• Az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről 
• A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 18-25. §-a. 
 
6.l. Titoktartási kötelezettség: 
 
Az intézmény valamennyi dolgozója munkaköre, beosztására tekintet nélkül köteles közalkalmazotti 
jogviszonya keretében tudomására jutott állami, szolgálati titkot a jogviszony fennállása alatt, ill. 
megszűnése után is megőrizni 
 
6.2 Nyilvántartás: 
 
A személyes szociális gondoskodásban részesülő személyről az intézmény igazgatója (az ellátó 
szociális intézmény vezetője) nyilvántartást vezet az 1993. évi III. törvény 18. §-a szerint. 
A nyilvántartás tartalmazza: 
 
• A jogosult nevét, születésének helyét, idejét, anyja leánykori nevét (a továbbiakban együtt: 

természetes személyazonosító adatok) 
• A jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállását, 
• A jogosult belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét, 
• A jogosult tartására köteles személy alapvető személyazonosító adatait 
• A jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat 
• A szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó döntést, 
• A jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat 
• A jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét  
• Az 1993. évi III. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon 

tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot.  
 
6.3 Adatbiztonság: 
 
Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és 
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
Az adatot védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozás vagy törlés, ill. a 
sérülés vagy a megsemmisülés ellen. 
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Ha a törvény máshogy nem rendelkezik a nyilvántartásokból a szociális ellátásra való jogosultság 
megszűnésétől számított 5 év elteltével törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat. 
A Sztv. felhatalmazása alapján nyilvántartást vezető szervek a nyilvántartásban kezelt adatokat 
személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatják ill. azokból statisztikai célra 
adatot szolgáltathatnak. 
 
6.4 Adattovábbítás: 
 
A nyilvántartásból adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító 
szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható. Az adatok akkor továbbíthatók, ha az érintett 
ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes 
személyes adatra nézve teljesülnek. 
 
6.5. Az érintettek jogai és érvényesülésük: 
 
Az, akire a nyilvántartás adatot tartalmaz a személyre vonatkozó adatok tekintetében: 
• érvényesítheti a betekintési, a helyesbítési vagy törlési jogát, 
• az intézmény vezetőjétől vagy a nyilvántartást kezelő személytől kérheti a jogai gyakorlásához 

szükséges adatainak közlését. 
 
Az érintettek tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt a törvény lehetővé teszi. 
(Ebben az esetben is köteles az adatkezelő a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.) 
 
Az érintett jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. 
E szabályozás célja, annak biztosítása, hogy személyes adatával mindenki maga rendelkezzen. 
 
7. Az otthon munkarendje: 
 
Az otthon megszakítás nélküli munkarendben látja el a feladatát.  
 
8. Az ápoló - képesítés nélküli ápoló személyzet magatartási szabályai és titoktartási 
kötelezettsége 
 
Az intézmény valamennyi dolgozójának és ellátott lakójának egymáshoz való viszonya a személyiség 
tiszteletére épül. Elvárja a kölcsönös tapintatot, udvariasságot, megértést és ésszerű határokig a 
toleranciát. 
 
8.1.  Általános elvárások: 
 
• A személyzet külső megjelenése (öltözék), személyi higiénéjére fordítson kiemelt figyelmet. 
• Az ápolást, gondozást végző személyzet szakmai és egészségügyi alkalmassága (szakmai 

alkalmasság az 1/2000. (I. 7.) SzCsM jogszabály szerinti képesítés megszerzése, foglalkozás-
egészségügyi vizsgálat). 

• Valamennyi alkalmazott eredményes munkájának feltétele a saját egészsége, mindnyájuk számára 
kötelező az időszakos foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatokon való részvétel. 

• A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint 
általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, 
munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő 

• Az intézmény köteles biztosítani a munkahelyi rendet és fegyelmet. 
• A munkavállaló nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel veszélyezteti munkáltatója jó hírét, 

gazdasági érdekeit.  
• A munkavégzési kötelezettség az alábbiakat foglalja magában: 

o munkavégzésre a munkaidő kezdésére megjelenés kötelezettsége, 
o munkára képes állapot, 
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o a munkaidő munkában töltése, 
o az előírásoknak megfelelő munkavégzés, 
o együttműködési kötelezettség. 

 
8.2 Szakmai követelmények: 
 
• Az ápoló, képesítés nélküli ápoló személyzet munkáját a munkaköri leírásban foglaltak alapján, az 

intézmény munkarendje szabályzatai és a szakmai általános elvei szerint köteles végezni. 
• Egészségügyi tevékenységet (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 110. § alapján) 

csak adott tevékenység folyatatására jogosító szakképesítéssel rendelkező személy végezhet. 
• Sürgős szükség esetén az egészségügyi képesítéssel rendelkező dolgozó - időponttól és helytől 

függetlenül - az adott körülmények között tőle elvárt módon és a rendelkezésre álló eszközöktől 
függően az arra rászoruló személynek elsősegélyt nyújt, illetőleg a szükséges intézkedést 
haladéktalanul megteszi. Kétség esetén a sürgős szükség fennállását vélelmezni kell (1997. évi 
CLIV. törvény 125. §). 

• Az ápolás- gondozás során az ellátott korának, egészségi és pszichés állapotának 
(fogyatékosságának) megfelelő ellátást „csak” indokolt mértékű segítséget kell nyújtani. 
Alapkövetelmény, hogy a képesítés nélküli ápoló személyzet az ellátottakat név szerint ismerje, 
kívánságuk szerint szólítsa. 

• Az ápoló - képesítés nélküli ápoló személyzet munkaközben adódó szabadidejét köteles az 
ellátottak körében tölteni. Olyan helyiségekben, ahol ellátottak tartózkodnak (dohányzásra kijelölt 
helyiségek kivételével) dohányozni tilos! 

• Veszélyeztető állapotú lakókkal kapcsolatos szabályokat a Házirend melléklete tartalmazza 
 
8.3. Tájékoztatási kötelezettség 
 
• Az ápoló, képesítés nélküli ápoló személyzet köteles előírás szerint tájékoztatni az ellátottak 

állapotának változásáról az intézményvezető ápolót, illetve az intézmény orvosát, szakorvosát. 
• A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 106. §-ban meghatározott 

tájékoztatási kötelezettségnek a szabályzatokban foglaltak szerint kell eleget tenni. 
• Egészségi állapotáról maga az ellátott, valamint hozzátartozója, gondnoka jogosult tájékoztatást 

kérni.  
• Az ápoló, képesítés nélküli ápoló személyzet csak általánosságban adhat felvilágosítást (hangulat, 

aktivitás, alvás, étvágy, általános közérzet, várható gyógykezelés, vizsgálat). Egyéb tájékoztatásra 
csak vezető beosztású dolgozó jogosult. 

• A cselekvőképes ellátott hozzátartozóinak tájékoztatására vonatkozó nyilatkozatát tiszteletben kell 
tartani. 

• Az ellátott halála bekövetkezésének hírét csak előírt módon (általában meghatározott szövegű 
távirat formájában), mindenkori ügyeletes ápoló közölheti. Az elhunyt ellátott hozzátartozóival 
való találkozás során a személyzet minden tagja köteles a kegyeleti jogok megsértése nélkül 
eljárni. 



 30

 
8.4.  Etikai kérdések: 

 
• Az intézmény dolgozója tevékenységét csak az ellátottak és munkatársai személyhez fűződő 

jogainak és vagyoni érdekeinek messzemenő figyelembevételével végezheti. 
• A személyzet, ápoló, képesítés nélküli ápoló tevékenysége során az ellátott személyes szabadságát 

és szeméremérzetét köteles tiszteletben tartani. Az ellátott személyes szabadsága - fizikai, kémiai, 
biológiai szerekkel és pszichikai módszerekkel csak az egészségügyi törvényben (1997. Évi CLIV. 
tv. 10. § (3-5) bekezdésben meghatározottak szerinti mértékben a „teendő veszélyes magatartás 
esetén” szabályzatnak megfelelően  kell eljárni. 

• Az intézmény dolgozója munkahelyi és munkaidőn kívüli viselkedésével sem az ellátottak emberi 
méltóságát, sem az intézmény jó hírét nem sértheti! 

• Az intézmény dolgozója az intézmény ellátottjaival szexuális érintkezést, kapcsolatot nem 
kezdeményezhet, és nem tarthat fönn. 

• Az intézmény dolgozója az általa végzett tevékenységéért, okozott kárért, mulasztásért 
felelősséggel tartozik. 

• Az intézmény dolgozója, valamint a közös háztartásban élő közeli hozzátartozója az intézmény 
ellátottjával tartási, életjáradéki és örökösödési szerződést a gondozás időtartama alatt, illetve 
annak megszüntetésétől számított 1 évig nem köthet. 

• Az intézmény dolgozója munkájáért az ellátottól pénzt, egyéb ellenszolgáltatást nem követelhet, 
nem fogadhat el. 

 
8.5. Titoktartási kötelezettség: 
 
• Az intézmény dolgozóját az ellátottak és hozzátartozói egészségi állapotával-, családi-, vagyoni és 

egyéb körülményeivel kapcsolatban tudomására jutott adat, tény vonatkozásában időbeli 
korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az információkat milyen 
módon ismerte meg. 

• A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól az érintett cselekvőképes 
ellátott felmentést adott, vagy ha jogszabály adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. 

 
9. Belsőellenőrzés rendje: 
 
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet 4.§ (2) 
bekezdése értelmében az intézményünk belső ellenőrzését a fenntartó által létrehozott külön szervezet 
látja el. Megállapodás alapján a belsőellenőrzési csoportot a Tolna Megyei Önkormányzat 
Módszertani Otthona, Gyönk működteti. 
A 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 145/A. §, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről, a 
217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 145/B. §, a szervezet ellenőrzési nyomvonaláról és a 217/1998. 
(XII. 30.) kormányrendelet 145/C. §, a kockázatkezelési rendszer működtetésének rendjéről, külön 
szabályzat rendelkezik.  
 
Az intézményben az "Ellenőrzési napló"-t az intézmény igazgatója az irodahelyiségben lévő 
lemezszekrényben tárolja, távolléte esetén helyettese számára hozzáférhetővé teszi. 
Az intézményben végzett ellenőrzésről minden hatóságnak és egyéb szervnek bejegyzést kell 
eszközölnie az "Ellenőrzési napló"-ba. 
Az "Ellenőrzési napló"-t az igazgató kezeli, és azt köteles az ellenőrzési szervnek átadni. 
Az igazgató felelős azért, hogy az ellenőrzés lezárásakor - indokolt esetben haladéktalanul - az 
ellenőrzéssel összefüggésben szükségessé vált intézkedések megtörténjenek. 
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10. Záró rendelkezések: 
 
Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai a Tolna Megyei Önkormányzat „Árpád-házi Szent 
Erzsébet” Otthona valamennyi dolgozójára nézve kötelezőek. 
 
A szabályzat a fenntartó jóváhagyása után lép hatályba és a korábbi előírások hatályukat vesztik. 
 

 
 
 
 
 

Fábián Cecília 
igazgató 



  1. sz. melléklet 

 

Szervezeti felépítés „Árpád-házi Szent Erzsébet” Otthon 

Igazgató 

Mosónő 5fő 
Varrónő 2fő 
Festő 1fő 
Karbantartó 
1fő 
Kőműves 1fő 
Lakatos 1fő 
Udvaros 1fő 
Gk.vezető 
1fő 

Gazdasági-műszaki csoport 
Gazdasági vezető 1fő 

Mentálhigiénés 
csoport  

Mentálhig. 
csop.vezető 1fő 

Élelmezési csoport 
Élelmezésvezető  

1fő 

Műszaki 
csoport 
Műszaki 

csop.vezető 1fő 

háziorvos, szakorvos 

háziorvos, szakorvos 

Főszakács 
1fő 
Szakács 
3fő 
Konyhal. 
2fő 

Munk.ügyi 
ea. 1fő 
Pénzügyi 
ea. 1fő 
Költőpénz 
kezelő 1fő 
Könyvelő 
1fő 
Admin. 1fő 
Pénztáros 
1fő 
Raktáros 
1fő 

Szoc.ment 
munkat.2fő 
Foglalkozt. 
szerv. 1fő 
Szociális 
ügyint. 1fő 
Mozgást. 2 fő 
Fejlesztő 
ped. 4 fő 
Szabadidő 
szerv. 1fő 

Ápoló 44fő 
Kép.nélk.áp. 
2 fő 
Takarító 7 fő 

Főszakács 
1fő 
Szakács 
2fő 
Konyhal. 
7fő 

Intézményvezető ápoló 1fő 

Ment. 
munkatárs 
1fő 
Fogl.vezető 
1fő 

Telephelyvezető 1fő 

Mentálhig. 
csoport  

Máza telephely Bonyhád székhely 

Karbant.  
1fő 
Mosónő 
1fő 
Takarító 
2fő 

Ápoló 
11fő 
 

Ellátási 
egység  

Egészségügyi 
csoport 

Osztályvezető  
1 fő 

Egészségügyi 
csoport 

Osztályvezető  
2 fő 



2 sz. melléklet. 
 

Az intézmény tevékenységét meghatározó fontosabb jogszabályok 
 
A szociális ágazat legfontosabb jogszabályai: 
 
1. Az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról.  
2. A pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet 
3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 

Kormányrendelet 
4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és falugondnoki szolgálat működésének 

engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) 
Kormányrendelet 

5. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a 
személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. 
(XII. 17.) Kormányrendelet 

6. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről. szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM 
rendelet  

7. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet  

8. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 
4.) SZCSM rendelet 

9. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 

10. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok igénybevételéről.  

 
Általános jogszabályok: 
 
11. A mindenkori Magyar Köztársaság éves költségvetéséről szóló törvény 
12. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. 

törvény 
13. Az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
14. Az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
15. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 
16. Az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 
17. Az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről 
 
Speciális jogszabályok: 
 
18. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény  
19. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény egységes szerkezetben a 

végrehajtásról szóló 223/1998. (XII. 30.) Kormányrendelettel 
20. Az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 100/1999. (XII. 10.) OGY határozata 
21. Az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól szóló 

67/2001. (IV. 20.) Kormányrendelet  
22. A fogyatékos személyek otthonában élő és a rehabilitációs intézményben elhelyezett személyek 

állapotának felülvizsgálatáról szóló 11/2000. (X. 18.) SZCSM rendelet 
 



 
 

3. sz. melléklet  
 

Az intézmény belső szabályzatai 
 

1. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 

szabályzata (FEUVE) 

2. Belső ellenőrzési szabályzat 

3. Számviteli politika 

4. Eszközök és források értékelési Szabályzata 

5. Pénzkezelési Szabályzat 

6. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat 

7. Selejtezési Szabályzat 

8. Bizonylati Szabályzat 

9. Élelmezési Szabályzat 

10. Számlarend 

11. Önköltség számítási Szabályzat 

12. Gépjármű használati Szabályzat 

13. Ügyrend 

14. Ügyirat kezelési Szabályzat 

15. Vagyonvédelmi Szabályzat 

16. Anyaggazdálkodási Szabályzat 

17. Házirend 

18. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, 

utalványozási Szabályzat 

19. Munkavédelmi Szabályzat 

20. Tűzvédelmi Szabályzat 

21. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos 

különleges előírások, feltételek 
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