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SALGÓTARJÁN ÉS TÉRSÉGE 
EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS KÖZPONTJA 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

 

A többször módosított, Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény, valamint a végrehajtására kiadott, a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

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

rendelet és a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és 

ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet, illetve a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993.(II. 17.) Kormányrendelet, a 

Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a 

15/1998. (IV.30.) NM rend. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló rendelet, valamint a mindenkor hatályos, a Magyar Köztársaság 

költségvetéséről szóló tv., az  Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvén, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet    

alapján az intézmény szervezetének felépítését, valamint működésének szabályait az alábbiak 

szerint állapítom meg. 
 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 

célja 

 

 

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy 

meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső 

rendjét, a külső kapcsolatait annak érdekében, hogy az intézmény szakmai 

programjában rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen. 
 
(2) A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény minden közalkalmazottjára, illetve 

munkavállalójára, az Intézménnyel tartós megbízási jogviszonyban állókra, az  

intézmény igazgatójára, az  intézményben működő testületekre, az  intézmény 

szolgáltatásait igénybe vevőkre. 

Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott 

feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben 

foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni. 
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SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
1. Az intézmény hatályos alapító okiratában foglalt adatok 

2. Az intézmény finanszírozása 

3. Az intézmény összlétszáma 

4. Az intézmény kapcsolatrendszere 

 

II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA 
1. Egészségügyi alapellátások 

2. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások 

3. Pénzügyi számviteli műszaki osztály 

 

III. A SZERVEZETI EGYSÉGEK MŰKÖDÉSE 
1. Egészségügyi alapellátások 

2. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások 

3. Pénzügyi számviteli műszaki osztály 

 

IV. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ FELADATOK 

 

V. A SZERVEZETI EGYSÉGEK SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSE  ÉS A 

HELYETTESÍTÉS RENDJE 

 

VI. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE 
1. Magasabb vezető állásúak 

2. Vezető állásúak 

3. Szakmai vezetők/középvezetők 

4. A szakmai irányítás szempontjából kiemelt további munkakörök 

 

VII. INTÉZMÉNYI FÓRUMOK 

 

VIII. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 
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SALGÓTARJÁN ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS KÖZPONTJA 

(ESZK)  
MŰKÖDÉSI ADATAI 

1. A költségvetési szerv neve, székhelye:   

Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja    
33100 Salgótarján, Füleki út 41. 

Az intézmény nevének rövidítése: ESZK 

Az intézmény logója: 

 

 
2. A költségvetési szerv alapítója: 

 

Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása 

26 /2006. (XII.05.) TTh.sz. határozat szerint. 
 

3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének megnevezése: Salgótarján Megyei 

Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központja (3100 Salgótarján, Füleki út 41.) 

 

4. A költségvetési szerv fenntartó szerve, székhelye: 
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 

 

5. A költségvetési szerv irányító szerve: 
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulási Tanácsa 

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 

 

6. A költségvetési szerv bélyegzője: 
a) Egészségügyi - Szociális Központ felirattal ellátott körbélyegző, középen Magyarország 

címerével 

b) Egészségügyi - Szociális Központ, 3100 Salgótarján, Füleki út 41. felirattal ellátott hosszú 

bélyegző 

 

7. A költségvetési szerv jogállása: 

Önálló jogi személy 

Az intézmény alapításának időpontja: 2006. december 5. 

A hatályos alapító okirat kelte: 2015. május 27. 

A hatályos alapító okirat száma: 2/1.2/2015. 

Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 454393 

 

8. Adószám: 15454395-2-12 

Számlaszám: 11741000-15454395-00000000   
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     Elszámolási számlát vezető pénzintézet: OTP Nyrt. Salgótarján 

 
19. A költségvetési szerv telephelyei, ellátottak számára nyitva álló helyiségei:  

 

 Telephely neve Telephely címe Helyrajzi szám 

1. Várkapu Idősek 

Klubja 

Férőhelyszám: 25 fő 

3109 Salgótarján, Vár út 7. 12371 

2. Aranykor Idősek 

Klubja 

Férőhelyszám: 70 fő 

Demens személyek nappali 

ellátása: 13 fő 

3104 Salgótarján, Gorkij krt 85. 6677/28 

3. Idősek Otthona 

Férőhelyszám:21fő 

3123 Cered, Kossuth út 51. 725 

4. Idősek Klubja 

Férőhelyszám: 30 fő 

3123 Cered, Kossuth út 51. 725 

5. Idősek Klubja 

Férőhelyszám: 30 fő 

3127 Kazár, Hársfa út 8. 189 

6. Idősek Klubja 

Férőhelyszám: 30 fő  

3151 Ráóczibánya, Fáklya út 53. 177 

7. Idősek Klubja 

Férőhelyszám: 35 fő 

3131 Sóshartyán, Kossuth út 12. 503 

8.  Naplemente Idősek 

Klubja 

Férőhelyszám: 20 fő 

3121 Somoskőújfalu, Somosi út 95. 10977 

9. Idősek Klubja 

Férőhelyszám: 30 fő 

3124 Zabar, Petőfi út 26. 19/2 

10. Gyermekek Átmeneti 

Otthona 

Férőhelyszám: 12 fő 

3124 Zabar, Petőfi út 24. 19/1 

11. Idősek Klubja 

Férőhelyszám: 35 fő 

3125 Szilaspogony, Rákczi út 49. 29/2 

12.  Családok Átmeneti 

Otthona 

Férőhelyszám: 16 fő 

3136 Etes, Művelődés út 2/2 1215/8 

13. Férfi Átmeneti Szálló 

Férőhelyszám: 42 fő 

3100 Salgótarján, Acélgyári út 61. 3534 

14.  Női Átmeneti Szálló 

Férőhelyszám: 20 fő 

3104 Salgótarján, Hősök út 35. 6875 

15.  Népkonyha 3104 Salgótarján, Hősök út 35. 6875 

16. Nappali Melegedő és 

Éjjeli Menedékhely 

Férőhelyszám: 15 fő  

3104 Salgótarján, Hősök út 35. 6875 

17. Félsziget Napközi és 

Lakóotthon 

Férőhelyszám: Nappali 

ellátás: 20 fő 

Lakóotthon: 12 fő 

3100 Salgótarján, Forgách Antal út 

88 
4772 

18. Százszorszép 

Bölcsőde 

3100 Salgótarján, Gerber Frigyes 

köz 2. 
1604/2 
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Férőhelyszám: 52 fő 

19. Anyatejgyűjtő 

Állomás 

3100 Salgótarján, Füleki út 41. 3002 

20.  Iskola-egészségügyi 

Szolgálat 

3100 Salgótarján, Szerpentin út 19. 4550 

 Területi Védőnői 

Szolgálat: 

  

21. 2-3 sz. terület védőnői 

körzet 

3100 Salgótarján, Medves krt.57. 2674/A/1 

22.  4. sz. területi védőnői 

körzet 

3141 Salgótarján, Zagyva út 1. 8732/1 

23. 5. sz. területi védőnői 

körzet 

3100 Salgótarján, Ady E. út 1. 1250/A 

24. 7-8. sz. területi 

védőnői körzet 

3100 Salgótarján, Ady E. út 1. 1250/A 

25. 9-10. sz. területi 

védőnői körzet 

3100 Salgótarján, Ady E. út 1. 1250/A 

26. 12-13. sz. területi 

védőnői körzet 

3104 Salgótarján, Makarenkó út 8. 6677/A/23 

 Orvosi körzetek:   

27.  5. sz. felnőtt 

háziorvosi körzet 

3100 Salgótarján, Acélgyári út 56. 3505/4/A 

28. 11. sz. felnőtt 

háziorvosi körzet 

3104 Salgótarján, Csokonai út 202.  5952/1/A/1 

29. 12. sz. felnőtt 

háziorvosi körzet 

3104 Salgótarján, Gorkij krt.52. 6699/A/99 

30. 16. sz. felnőtt 

háziorvosi körzet 

3100 Salgótarján, Beszterce tér 1. 2695/2 

31. 3. 10. sz. házi 

gyermekorvosi körzet 

3100 Salgótarján, Május 1 út 67. 1837 

32. 4. sz. házi 

gyermekorvosi körzet 

3100 Salgótarján, Szerpentin út 19. 4550. 

33. 9. sz. házi 

gyermekorvosi körzet 

3104 Salgótarján, Gorkij krt. 58. 6699/A/104 

34.  11. sz. házi 

gyermekorvosi körzet 

3104 Salgótarján, Makarenkó út 2-

4. 
6677/A/1/22 

35 4. sz. fogorvosi 

körzet 

3100 Salgótarján, Füleki út 56. 2302 

36. 7. sz. fogorvosi körzet 3100 Salgótarján, Március 15. út 

24. 
3759/A/185 

37. 11. sz. fogorvosi 

körzet 

3100 Salgótarján, Szerpentin út 19. 4550 

38. Hajléktalanok 

háziorvosi ellátása 

3100 Salgótarján, Acélgyári út 56. 3505/4/A 

39. Fogorvosi ügyelet 3100 Salgótarján, Szerpentin út 19. 4550 

40. Egyéb telephely 3100 Salgótarján, Úttörők út 19. 3933/11/A/16 
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Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Közösségi 

ellátások, Támogató szolgáltatás, szociális alapszolgáltatások esetében az ellátottak 

számára nyitva álló helyiségek: 
 

 

     HELYSÉG 
   TERÜLETI IRODÁK 

   Nyitva álló helyiségek 
  CÍM 

HELYRAJZI 

SZÁMOK 

Salgótarján Egészségügyi- Szociális 

Központ 
 

3100 Salgótarján 

Füleki út 41. 
3002.hrsz. 

Bárna Község Önkormányzata 
 

3126 Bárna 

Petőfi út 23. 
493. hrsz. 

Cered Község Önkormányzata  3123 Cered 

 Jókai út 3. 
2. hrsz. 

Egyházasgerge Község Önkormányzata  3185 Egyházasgerge 

Lenin út 30. 
513. hrsz. 

Etes Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 
3136 Etes 

Rákóczi út 109. 
431/1. hrsz. 

Ipolytarnóc Község Önkormányzata  3138 Ipolytarnóc 

Felszabadulás út 5. 
762. hrsz. 

Karancskeszi Község Önkormányzata  3183 Karancskeszi 

Fő út 69. 
269. hrsz. 

Karancsalja Község Önkormányzata  3181 Karancsalja 

Rákóczi út 174. 
906. hrsz. 

Karancsberény Község Önkormányzata  3137 Karancsberény 

Petőfi út 67. 
410. hrsz. 

Karancslapujtő Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 
3182 Karancslapujtő 

Rákóczi út 78. 
90. hrsz. 

Karancsság Község Önkormányzata  3163 Karancsság 

Kossuth út 64. 
20. hrsz. 

Kazár Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 
3127 Kazár 

Hunyadi út 6. 
467. hrsz. 

Kisbárkány  Község Önkormányzata 3075 Kisbárkány, Béke 

út 35. 
 

Kishartyán Község Önkormányzata  3161 Kishartyán 

Rákóczi út 70. 
1.hrsz. 

Litke Község Önkormányzata  3186 Litke 

Kossuth út 31. 
229.hrsz. 

Lucfalva Község Önkormányzata 3129 Lucfalva, Rákóczi 170. hrsz. 
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út 38. 

Márkháza Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 
3075 Márkháza, Rákóczi 

út 23. 
238.hrsz. 

Mátraszele Község Önkormányzata  3142 Mátraszele 

Szabadság út 65. 
654.hrsz. 

Mihálygerge Község Önkormányzata  3184 Mihálygerge 

Rákóczi út 40. 
26.hrsz.  

Nagybárkány Község Önkormányzata 3075 Nagybárkány, 

Petőfi út 61. 
173. hrsz 

Nagykeresztúr Község Önkormányzata 3129 Nagykeresztúr, 

Salgótarjáni út 4. 
 

Rákóczibánya Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 
3151 Rákóczibánya 

Fáklya út 53. 
177. hrsz. 

Ságújfalu Község Önkormányzata  3162 Ságújfalu 

Dózsa György út 13.  
192. hrsz. 

Sámsonháza Ügyfélszolgálati Iroda 3074 Sámsonháza, Petőfi 

út 42. 
 

Somoskőújfalu Község Önkormányzata 3121 Somoskőújfalu, 

Somosi út 322. 
9999. hrsz. 

Sóshartyán Alapszolgáltatási Központ 3131 Sóshartyán 

Kossuth út 12. 
503. hrsz. 

Szilaspogony Község Önkormányzata  3125 Szilaspogony 

Rákóczi út 45. 
29. hrsz. 

Vizslás Község Önkormányzata  3128 Vizslás 

Kossuth út 69. 
173.hrsz. 

Zabar Község Önkormányzata  3124 Zabar 

Petőfi út 26. 
19/2. hrsz. 

 

10. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontja szerinti gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások és 8a. pontja szerinti 

szocilis szolgáltatások és ellátások. Az egészségügyről szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § 

(1) bekezdésében meghatározott egészségügyi alapellátások, a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1)-(2) bekezdésében foglalt egyes 

szociális szolgáltatások nyújtása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) bekezdésében meghatározott egyes gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ellátások. 

 

11. Alaptevékenysége: 
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Egészségügyi alapellátás, szociális alap-és 

szakellátás és gyermekjóléti ellátás 

Szakágazati besorolása: 889900 M.n.s. Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
 

 

 

 

 

Ellátandó, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek: 

 

 Kormányzati 

funkciószám 
Kormányzati funkció megnevezése 

1. 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 
2. 072111 Háziorvosi alapellátás 
3. 072311 Fogorvosi alapellátás 
4. 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 
5. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
6. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
7. 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 
8. 101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű 

szolgáltatás) 
9.  101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 
10. 101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása 
11. 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
12.  101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 
13. 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 
14. 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
15.  104031 Gyermekek bölcsődei ellátása  
16.  104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogyatékosok nappali intézményében 
17. 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 
18.  107015 Hajléktalanok nappali ellátása 
19. 107051 Szociális étkeztetés 
20. 107052 Házi segítségnyújtás 
21. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
22. 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
23. 104043 Család- és Gyermekjóléti Központ 
24. 104042 Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás 
25.  102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
26.  102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
27. 102031 Idősek nappali ellátása 
28. 102032 Demens betegek nappali ellátása 
29. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 

12. A költségvetési szerv magasabb vezetőinek kinevezésére vonatkozó szabályok: 
A költségvetési szerv igazgatóját a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulási 

Tanácsa pályázat útján nevezi ki a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 23. §-a alapján és menti fel. A magasabb vezetői állásra szóló megbízás legfeljebb 5 

évre adható. 

 

13. A foglalkoztatottak jogviszonya 
Közalkalmazotti jogviszony, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény alapján. 
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Megbízási jogviszony a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

alapján. 

Közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény alapján. 

 

 

 

 

 

 

14. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
A Társulás az ESZK feladatellátásához a feladatellátás időtartamára térítésmentesen biztosítja 

az ESZK részére ingatlanvagyont az alábbiak szerint, valamint az ingatlanok vagyonleltára 

szerinti ingóvagyont: 

 

  

Intézmény neve 

 

Intézmény címe 

Intézmény 

helyrajzi 

száma 

1. Várkapu Idősek Klubja 

 

3109 Salgótarján, Vár út 7. 12371.  

2. Aranykor Idősek Klubja 

Diszpécserközpont/jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás 

3104 Salgótarján, Gorkij krt. 85. 6677/28.  

3. Idősek Otthona 

 

3123 Cered, Kossuth út 51. 725.  

4. Idősek Klubja 

 

3123 Cered, Kossuth út 51. 725.  

5. Idősek Klubja 

 

3127 Kazár, Hársfa út 8. 189.  

6. Idősek Klubja 

 

3151 Rákóczibánya, Fáklya út 53. 177.  

7. Idősek Klubja 

 

3131 Sóshartyán, Kossuth út 12. 503.  

8. Naplemente Idősek Klubja 

 

3121 Somoskőújfalu, Somosi út 95. 10977. 

9. Idősek Klubja 

 

3124 Zabar, Petőfi út 26. 19/2. 

10. Gyermekek Átmeneti Otthona 

 

3124 Zabar, Petőfi út 24. 19/1. 

11. Idősek Klubja 

 

3125 Szilaspogony, Rákóczi út 49. 29/2. 

12. Családok Átmeneti Otthona 

 

3136 Etes, Művelődési út 2/2. 1215/8. 

13. Férfi Átmeneti Szálló 

 

3100 Salgótarján, Acélgyári út 61. 3534. 

14. Női Átmeneti Szálló 

 

3104 Salgótarján, Hősök út 35. 6875. 

15. Népkonyha 3104 Salgótarján, Hősök út 35. 6875. 

16. Nappali Melegedő és Éjjeli 3104 Salgótarján, Hősök út 35. 6875. 
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Menedékhely 

 

17. Félsziget Napközi- és Lakóotthon 

Férőhelyszám: 

 

3100 Salgótarján, Forgách A. út 88. 4772. 

18. Százszorszép Bölcsőde 

 

3100 Salgótarján, Gerber Frigyes köz 2. 1604/2. 

19. Anyatejgyűjtő állomás 3100 Salgótarján, Füleki út 41. 3002. 

20. Iskola-egészségügyi szolgálat 3100 Salgótarján, Szerpentin út 19. 4550. 

    

 Területi védőnői szolgálat   

21. 2-3. sz. területi védőnői körzet 3100 Salgótarján, Medves krt. 57. 2674/A/1. 

22. 4. sz. területi védőnői körzet 3141 Salgótarján, Zagyva út 1. 8732/1. 

23. 5. sz. területi védőnői körzet 3100 Salgótarján, Ady E. út 1. 1250/A. 

24. 7-8. sz. területi védőnői körzet 3100 Salgótarján, Ady E. út 1. 1250/A. 

25. 9-10. sz. területi védőnői körzet 3100 Salgótarján, Ady E. út 1. 1250/A. 

26. 12-13. sz. területi védőnői körzet 3104 Salgótarján, Makarenkó út 8. 6677/3/A/23. 

    

 Orvosi körzetek   

27. 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet 3100 Salgótarján, Acélgyári út 56. 3505/4/A. 

28. 11. sz. felnőtt háziorvosi körzet 3104 Salgótarján, Csokonai út 202. 5952/1/A/1. 

29. 12. sz. felnőtt háziorvosi körzet 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 52. 6699/A/99. 

30. 16. sz. felnőtt háziorvosi körzet 3100 Salgótarján, Beszterce tér 1. 2695/2. 

31. 3., 10. sz. házi gyermekorvosi 

körzet 

3100 Salgótarján, Május 1. út 67. 1837. 

32. 4. sz. házi gyermekorvosi rendelő 3100 Salgótarján, Szerpentin út 19. 4550. 

33. 9. sz. házi gyermekorvosi körzet 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 58. 6699/A/104. 

34. 11. sz. házi gyermekorvosi körzet 3104 Salgótarján, Makarenkó út 2-4. 6677/1/A/22. 

35. 4. sz. fogorvosi körzet 3100 Salgótarján, Füleki út 56. 2302. 

36. 7. sz. fogorvosi körzet 3100 Salgótarján, Március 15. út 24. 3759/A/185. 

37. 11. sz. fogorvosi körzet 3100 Salgótarján, Szerpentin út 19. 4550. 

38. Hajléktalanok háziorvosi ellátása 3100 Salgótarján, Acélgyári út 56. 3505/4/A. 

39. Fogorvosi ügyelet 3100 Salgótarján, Szerpentin út 19. 4550. 

40. Egyéb telephely 3100 Salgótarján, Úttörők út 19. 3933/11/A/16. 

 

 

15.  Vállalkozási tevékenységi köre 

Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
16. Kötelezettségvállalás rendje 

(Külön szabályzat rendelkezései szerint.) 
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II. 

FEJEZET 
 

A SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, SZERVEZETI 

EGYSÉGEK, FELADATOK RENDJE 

 

 

Az intézmény finanszírozása: 

Egészségügyi ágazat: 
- OEP finanszírozás 

- Önkormányzati támogatás 

- Intézményi saját bevétel 

- Pályázati forrás 

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások: 
- Feladat finanszírozás 

- Települési hozzájárulás 

- Intézményi saját bevétel 

- Pályázati forrás 

 Az intézmény engedélyezett összlétszáma: A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak 

Társulása határozata alapján. 

 

 Az intézmény kapcsolatrendszere: 
Az intézmény kapcsolatot tart fenn: 

- a Társulás munkaszervezetével (Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 

Költségvetési Szervek Gazdasági Szolgálata, illetve Salgótarján Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének Népjóléti Bizottságával, 

- a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásához tartozó települések 

polgármestereivel 

- a területileg illetékes népegészségügyi szervvel, 

- a területileg illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervvel, 

- a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságával, 

- a Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámhivatali Osztályával, 

- az állami adóhatóság illetékes hivatalával, 

- a gyermekjogi, betegjogi és az ellátottjogi képviselővel, 

- a Nógrád Megyei Orvosi Kamarával és Szakdolgozói Kamarával, 

- a Salgótarján Orvosi Kamarával és Szakdolgozói Kamarával, 

- a Szent Lázár Megyei Kórházzal, 

- a területileg illetékes munkaügyi központtal és kirendeltségével. 

 

Irányadó főbb jogszabályok 

 

- Magyarország Alaptörvénye, 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény, 

- a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény és az azt 

fokozatosan felváltó a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 
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- a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kjt.), 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet, 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.), 

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

(a továbbiakban: Gyvt.), 

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV. 30) NM rendelet, 

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. 

- az egészségügyről szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében 

meghatározott egészségügyi alapellátások. 

 

 

 



 

 

Az ESZK szervezeti felépítése 
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III. Fejezet 

A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja szervezeti egységeinek 

működése 

 

 

Az intézmény szociális ellátásokat biztosító szakfeladatait a fenntartó által 

jóváhagyott szakmai program határozza meg, amely a hatályos jogszabályokra épül. 

A szakmai program elkészítéséről, fejlesztéséről, módosításáról az igazgató 

gondoskodik. 

Az intézmény éves munkaterve az elvégzendő feladatokat, azok folyamatát 

tartalmazza, az időpontok és a határidők kitűzésével, - valamint a felelősök 

megjelölésével. A munkatervet a vezetők készítik el tárgyév március 15-ig. 
 
 
Alaptevékenységek  

1.  Egészségügyi alapellátás biztosítása  

 

a) Anya-, gyermek- csecsemővédelem: 

  Területi védőnői szolgálatok 

                          Anyatejgyűjtő állomás 

b) Iskola-egészségügy: 

                           Iskolaorvos 

                           Iskolavédőnők 

c) Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátás 

d) Fogászati ügyelet: 

 

2. Szociális és Gyermekjóléti szolgáltatások 

 

2.1. Idősellátás: 

a) Étkeztetés   

b) Házi segítségnyújtás   

c) Idősek nappali ellátása   

d) Idősek Otthona   

 

2.2. Fogyatékos személyek ellátása 

 

a) Támogató Szolgálat   

b) Közösségi ellátások:   

                  - pszichiátriai betegek részére 

                  - szenvedélybetegek részére 

c) Szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása   

d) Fogyatékosok nappali ellátása   

 

2.3. Hajléktalan ellátás 
a) Átmeneti szállók   

b) Nappali Melegedő és Éjjeli Menedék   

c) Népkonyha 

 



 

 

 

2.4.  Család- és gyermekjóléti ellátások: 
a) Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

b) Család- és Gyermekjóléti Központ 

          Jogi, pszichológiai, fejlesztő pedagógiai tanácsadás 

          Utcai szociális munka 

          Kapcsolatügyelet 

          Kórházi szociális munka 

c) Bölcsőde  

d) Családok Átmeneti Otthona   

e) Gyermekek Átmeneti Otthona   

h) Környezettanulmány készítés 

 

3.Pénzügyi, Számviteli és Műszaki Osztály 
a) Pénzügyi és számviteli feladatok 

b) Bér- és munkaügy 

c) Segélyezési feladatok 

d) Gépkocsi vezetők 

e) Műszaki feladatok 

 

 

Alaptevékenységek 
 
 

1. Egészségügyi alapellátás: 
 
Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ellátás: 

 
Feladata: - gyógyító-megelőző alapellátás keretében az egészséges lakosság részére 

nyújtott tanácsadás és szűrés, gondozás a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi 

állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, szükség szerint szakorvosi vagy 

fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálata, gyógykezelésre való utalása. Egészségnevelésben 

való részvétel, bizonyos közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása. 

 

Fogászati ügyelet: 

 

      Hétvégén, pihenő- és ünnepnapokon 8-14 óra között sürgősségi fogászati ellátást 

nyújt. 

 

Anya-, gyermek- csecsemővédelem  

Területi védőnői szolgálatok 
 
Fő tevékenysége: 

- a nővédelem (gyermekvállalás előtti gondozás), 
- a várandós anyák gondozása, 

- a gyermekágyas anyák gondozása, 

- a 0-6 éves gyermekek gondozása, 

- az óvodai megelőző egészségügyi ellátásban való részvétel, 

- a tanköteles korú, otthon gondozott gyermekek gondozása, 

- a komplex családgondozás, 

-   az egyéni és a közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok 

tervezése, szervezése,  megvalósítása.  
 



 

 

 

 
Iskolai-, ifjúsági védőnő: 

 

Az iskola védőnő a 7-18 éves iskolába járó, valamint a 18 év feletti középfokú 
nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók megelőző egészségügyi 
ellátásában vesz részt, melynek  során   a  tanulók  egészségének  megőrzése,  
fejlesztése,  az  ahhoz  kapcsolódó problémák   megelőzése,   korai   felismerése,   és   
gyógyítása  történik.   Az   iskola  védőnő egészségfejlesztő tevékenységet végez, 
életkornak megfelelő témában, kiscsoportban, illetve osztályfőnöki, biológia órák, 
egészségnapok, tanfolyamok  keretében.  Az iskola védőnő az iskolaorvossal 
együttműködve végzi feladatát. 

 
 
Fő tevékenysége: 

- a gyermekek egészségi állapotának vizsgálata, követése, szűrővizsgálatok 
elvégzése, 
- a gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi 

fejlődésük regisztrálása, 

- elsősegélynyújtás, 

- orvosi vizsgálatok előkészítése, 

- védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok, 

- részvétel az egészségtan oktatásában, 

- kapcsolattartás szülőkkel, 

- részvétel az iskolai rendezvényeken, 

- együttműködés pedagógusokkal. 
 
Iskola – egészségügyi tevékenység: 

 

Általános feladata: a köznevelési intézményekben nevelt és oktatott gyermekek 

rendszeres egészségügyi felügyelete:  az   ifjúság  egészségügyi  gondozás,  

egészségnevelés,  életkornak  megfelelő szűrővizsgálatok, életkorhoz kötött 

védőoltások, pályaválasztási tanácsadás, beiskolázás előtti vizsgálatok, szakmai 

alkalmasság elbírálása, időszakos alkalmassági vizsgálatok elvégzése. Az iskola-

egészségügyi orvosi ellátást valamennyi nevelési-oktatási intézményre kiterjesztve kell 

intézményenként vagy  több  intézmény  ellátásának  közös  biztosításával   

megszervezni, iskolaorvos és védőnő teljes vagy részmunkaidőben történő 

foglalkoztatásával. Az iskola- egészségügyi  ellátást  végző  iskolaorvos  és  védőnő  

tevékenységét  a  gyermek,  tanuló háziorvosával  (házi  gyermekorvosával),  illetőleg  

területi  védőnőjével  egyeztetve  és  vele együttműködve végzi. 

 

Anyatejgyűjtő állomás 

Feladata: A felajánlott anyatej összegyűjtése, előkészítése, ellenőrzése, pasztörizálása, 

tárolása. A gyermekorvos javaslata alapján az újszülöttek és csecsemők részére az anyatej 

biztosítása az érvényes jogszabályok szerint. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Szociális és Gyermekjóléti szolgáltatások 

 

2.1 Idősellátás: 

 

Étkeztetés 

Munkatársak: 

  szociális segítők 

Feladata: napi egyszeri meleg étkezés biztosítása azok számára, akik koruk, egészségi 

állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, 

hajléktalanságuk, vagy hátrányos munkaerő-piaci helyzetük miatt arra rászorulnak. 

 

Az étkeztetés vásárolt szolgáltatás útján kerül biztosításra. 

 

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően az alábbi formákban biztosított: 

 Az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztásával, 

 Elvitelének lehetővé tételével, 

 Lakásra szállításával. 

 Idősek klubjában igény szerint ebéd, illetve reggeli és hideg vacsora biztosítása 

 

Házi segítségnyújtás 

 

Munkatársak: 

 vezető gondozók 

 szociális gondozók 

 társadalmi gondozók 

 

A házi segítségnyújtás az ellátást igénybevevő önálló életvitelének fenntartását – 

szükségletnek megfelelően, az egyén erőforrásait is mozgósítva, személyre szabottan – saját 

lakókörnyezetben biztosítja. 

 

A szociális törvény 63. § szerint a házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő 

személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében 

szükséges ellátást. 

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani. 

Szociális segítés keretében biztosítani kell 

 a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 

 a háztartási tevékenységben való közreműködést, 

 a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában történő segítségnyújtást, 

 szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. 



 

 

 

Személyi gondozás keretében biztosítani kell 

 az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 

 a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 

 a szociális segítés szerinti feladatokat. 

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A 

szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért 

szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet 

vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés 

vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét. A 

megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és 

módosíthatja. 

A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, 

de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, 

a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő 

tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az 

esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő 

házi segítségnyújtásra jogosult. 

 

Amennyiben a házi segítségnyújtás során 

 szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik 

szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni, 

 szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző 

személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. 

Nappali szociális ellátás – Idősek Klubja 

Demens személyek nappali ellátása 

 

Munkatársak: 

 nappali ellátást vezető / szakmai vezető/ 

 szociális gondozók 

 mentálhigiénés munkatársak 

 

Az Idősek klubja a 18. életévét betöltött, egészségi állapota vagy idős kora miatt szociális és 

mentális támogatásra szoruló, önmaga ellátására részben képes személyek napközbeni 

gondozására, tartózkodására szolgál. 

Az intézmény az elsődleges prevenció céljával segítséget nyújt a mentálisan sérült, krízisben 

lévő személyek részére is. 



 

 

 

A nappali ellátást nyújtó intézmények célja, hogy a saját otthonukban élők részére biztosítson 

lehetőséget: a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető 

higiéniai szükségletek kielégítésére. 

A nappali ellátást nyújtó intézmények az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, 

mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosít, közösségi szolgáltatásokat szervez. 

Mindezen szolgáltatásokat az éves foglalkoztatási terv tartalmazza. 

A nappali ellátást nyújtó intézmények szolgáltatásai különösen: 

- szabadidős programok szervezése; 

- szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a 

szakellátáshoz való hozzájutás segítése; 

- hivatalos ügyek intézésének segítése; 

- életvitelre vonatkozó tanácsok, életvezetés segítése; 

- speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének 

szervezésének segítése. 

A nappali ellátást nyújtó intézmények házirendje tartalmazza: 

- a nyitvatartási rendet; 

- a nyújtott szolgáltatásokat; 

- az étkezések számát és rendjét; 

- az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait; 

- egyéb viselkedési, magatartási szabályokat, melyek az együttélést segítik. 

A nappali ellátást nyújtó intézmények dolgozói vezetik az előírt dokumentációt. 

Az Idősek Klubja dolgozói kötelesek betartani a HACCP rendszer előírásait. 

 

A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által 

befogadott demencia centrum, illetve az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy 

Pszichiáter,neurológus, geriáter szakorvos a demencia kórképet megállapító szakvélemény 

szakvéleményével rendelkező személyeket látja el. 

 

AZ 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 84/A. §-a előírásainak betartásával az  Idősek klubjában a 

demens személyek nappali ellátását is biztosítja, a 84/A § (2) bekezdése szerint; az idősek 

klubja részeként. 

 

 Az ellátottak részére naponta egyéni és csoportos foglalkozásokat kell tartani az 

egyéni gondozási tervek alapján. 

 A foglalkozásokat heti tervek alapján kell megszervezni és lebonyolítani. 

 Az egyéni gondozási tervek elkészítését állapotfelmérés előzni meg. 

 A gondozói felügyeletet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan biztosítani szükséges. 

 A demens ellátásban részesülőket az idősek klub közösségi rendezvényeibe a lehető 

legteljesebb mértékben be kell vonni. 

 

Az ellátásra szolgáló helyiség tárgyi feltételei elősegítik a demens ember könnyű és 

biztonságos közlekedést, tájékozódását, hozzájárulva ezzel is biztonságérzete 

növeléséhez. 



 

 

 

 

Az ellátottak állapotfelmérése az 1. pontban megjelölt demencia centrum szakemberének 

véleménye alapján, Mini- mentál teszt segítségével történik.  

Alapvető cél, hogy a foglalkozások elősegítsék az ellátottak meglévő képességeinek 

stabilizálását a lehetséges mértékig fejlesztését, esetleg a már elmaradt képességek újbóli 

felszínre hozását. 

 

Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátáson belül:  

 

Ápolást –gondozást nyújtó intézmény - idősek otthona 

 

 Munkatársak: 

 intézményvezető / igazgató/: Az igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szolgáltatás. 

 intézményvezető ápoló 

 szociális mentálhigiénés munkatárs 

 ápoló, gondozó 

 

A szolgáltatás feladata, hogy az Intézmény alapdokumentumában (Alapító Okiratában) 

meghatározott Idősek Otthona ellátást biztosítsa a szolgáltatást igénybevevők részére. 

Az intézmény feladata, hogy a szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az 

megfeleljen: 

- az intézményi működést szakmailag is érintő szabályozásoknak, így: 

- szakmai programnak,  

- az alapító okiratnak,  

- a szervezeti és működési szabályzatnak, valamint 

- a házirendnek; 

- a jogszabályokban meghatározott szakmai szempontoknak, az ott 

meghatározott fel  

- adat ellátási követelményeknek. 

Az Intézmény az ellátási területén elvégzi: 

- az ápolási, gondozási feladatokat a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek 

részére, ha egészségi állapotuk rendszeres gyógyintézeti kezelést nem 

igényel, valamint 

- gondozza azokat a 18. életévüket betöltött személyeket, akik 

betegségük miatt nem tudnak önmagukról gondoskodni. 

Az Idősek Otthonának feladatai: 

- a lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett, 

- ápolási, gondozási feladatok ellátása, 

- napi háromszori étkezés biztosítása, 

- ruházattal és textíliával való ellátás, 

- a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása, 

- mentálhigiénés ellátás biztosítása, 

- a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás, 

- a lakók ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása, 



 

 

 

- szükség esetén szervezi a foglalkoztatást és ellátja a rehabilitációs és 

habilitációs feladatokat. 

 

2.2 Fogyatékos személyek ellátása 

 

 Közösségi ellátások 

Munkatársak: 

 koordinátor / szakmai vezető/ 

 közösségi gondozók 

 orvosi konzultáns 

 

A közösségi ellátás szolgáltatásai 

Problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a 

változtatásra motiváló tényezők feltárása, problémamegoldó beszélgetések; 

 

Készségfejlesztés 

 életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, 

 az önellátásra való képesség javítása és fenntartása; 

 tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való 

alkalmazkodás és kezelés teendőiről. 

Pszicho-szociális rehabilitáció 

 a munkához való hozzájutás segítése,  

 a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, 

 szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése,  

 tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi 

ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási 

lehetőségek igénybevételéről. 

 pszicho-szociális tanácsadás. 

 

Ártalomcsökkentés 

 

A különböző pszichoaktív-anyagokat - legitim és illegitim szereket - veszélyes és kóros 

mértékben használók közül sokan nem tudnak, vagy nem akarnak felhagyni káros/kóros 

szenvedélyeikkel, hosszabb-rövidebb időszakra sem, de akár egész életükben sem. 

 

Az ártalomcsökkentés - mint módszer-csoport – célja; különféle ártalomcsökkentő 

programokkal, szolgáltatásokkal elhárítani, csökkenteni a kóros szerhasználattal, vagy 

szerfüggéssel együtt járó ártalmakat, veszélyeket, káros következményeket. 

 

Az ártalomcsökkentés mindazokat a segítő megközelítésmódokat jelenti, amelyek a 

szerhasználók/szerfüggők testi-lelki egészségromlását, szociális helyzetének rosszabbodását 



 

 

 

igyekszenek megelőzni úgy, hogy közben az ártalomcsökkentést végzők mindvégig készek a 

szerhasználók/szerfüggők változásának ösztönzésére, felépülésük segítésére. 

 

Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 

 

A Közösségi pszichiátriai ellátás célja, hogy az általa gondozott pszichiátriai betegek integrált 

és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjának a közösségbe. 

Ennek érdekében a gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció minden formáját a 

pszichiátriai beteg otthonában, illetve lakókörnyezetében biztosítja.  

 

Segítséget nyújt a pszichiátriai betegek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában, 

meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében, a mindennapi 

életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában, a szociális és 

mentális gondozásukban és az egészségügyi ellátásukhoz való hozzájutásukban. 

 

 A szolgáltatás olyan hosszú távú egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely 

nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a természetes 

közösségi erőforrásokra, őket is oktatva és támogatva. 

 

A közösségi pszichiátriai ellátás szolgáltatásai: 

 

 problémaelemzés, probléma megoldása, személyes célok meghatározásának 

segítése; 

 a változtatásra motiváló tényezők feltárása; 

 problémamegoldó beszélgetések – készségfejlesztés; 

 életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése; 

 az önellátásra való képesség javítása és fenntartása; 

 tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való 

alkalmazkodás és kezelés teendőiről, pszicho-szociális rehabilitáció; 

 a munkához való hozzájutás segítése; 

 a szabadidő szervezett eltöltésének segítése; 

 szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése; 

 tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi 

ellátások és szolgáltatások, valamint - a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási 

lehetőségek igénybe vételéről. 

 

 Szenvedélybetegek közösségi ellátása 

 

A szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és 

rehabilitációjuk elősegítése. 

A közösségi szenvedélybeteg ellátás célja, hogy az általa gondozott szenvedélybetegek 

integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a 

közösségbe.  



 

 

 

Ennek érdekében a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció, tanácsadás minden formáját 

a szenvedélybeteg otthonában illetve lakókörnyezetében, tartózkodási helyén biztosítja.  

Segítséget nyújt a szenvedélybetegek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában; 

meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében; a mindennapi 

életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában; a szociális és 

mentális gondozásukban, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban. 

A szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely 

nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a természetes 

közösségi erőforrásokra, őket is oktatva és támogatva.  

 

Alacsonyküszöbű szolgáltatás 

 

A szenvedélybetegek és közvetlen környezetük minél szélesebb körének elérése, fogadása és 

ellátása, a szerhasználatnak valamint járulékos ártalmainak a csökkentése, a változás 

elindítása, a változás folyamatában való segítés, az életviteli változtatásokra való ösztönzés.  

 

A szolgálat biztosítja az anonimitást, a drop-in szobát, valamint a melegedésre és józanodásra 

alkalmas tereket.  

A szolgálat biztosítja a rejtőzködő és látens csoportok megkeresését, az ellátás érdekében. 

 

Támogató Szolgálat 

 

Munkatársak: 

 koordinátor /szakmai vezető/ 

 személyi segítők 

 gépkocsivezető 

 

A Támogató Szolgálat célja, hogy a mozgás-, hallás-, értelmi- és látássérült, valamint más 

okból akadályozott fogyatékos személyek lakókörnyezetükben történő ellátása, elsődlegesen a 

lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának 

megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. 

Feladatai: 

- Információnyújtás a szociális ellátásokról és azok elérhetőségéről, a fogyatékos 

személyeket megillető jogokról, érdekképviseleti szervekről, egyesületekről, 

alapítványokról – a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás 

biztosítása.  

- Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz 

való hozzájutásának biztosítása szállító szolgálat működtetésével. 

- Szükség esetén eljárás hivatali ügyekben, nyomtatványok beszerzésében, kitöltésében, 

eljuttatásában, egyéb ügyek intézésében. 

- Személyi segítségnyújtás, a fejlesztő tevékenységekhez való hozzájutás biztosítása. 

- Hivatalos helyekre, egészségügyi intézményekbe való eljutás megszervezése. 

- Munkaerő-piaci szolgáltatások elérésében való közreműködés. 



 

 

 

- Mentális tanácsadás, előadások létrehozása, szülőklub, önsegítő csoport 

megszervezése. 

- Jelnyelvi tolmács elérhetőségének elősegítése. 

- Gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése. 

- A társadalmi integráció elősegítése. 

 

Fogyatékos személyek nappali ellátása, Félsziget Napközi- és Lakóotthon 
 
Munkatársak: 

 intézmény egység vezető 

 Terápiás munkatárs 
 ápoló-gondozó, 

A fogyatékosok nappali ellátását igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális 

állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatás nyújtása, személyre szóló 

gondozás, fejlesztés biztosítása. 

A szolgáltatás feladata, hogy az Intézmény alapító okiratában meghatározott nappali ellátást 

biztosítsa a kliensek részére. 

Az Intézmény feladata, hogy a szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az 

megfeleljen 

 - az intézményi működést szakmailag is érintő szabályozásoknak, így: 

- jelen szakmai programnak,  

  - az alapító okiratnak 

  - a szervezeti és működési szabályzatnak, valamint 

  - a házirendnek; 

- a jogszabályokban meghatározott szakmai szempontoknak, az ott meghatározott 

feladat-ellátási követelményeknek. 
 

A fogyatékkal élők nappali intézményének feladatai: 

- Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak 

megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatás nyújtása 

- A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít 

a közösségi szervezésű programoknak. 

- Hat-nyolc fős csoportok kialakítása, a csoportok kialakításánál figyelembe kell venni 

az ellátást igénybe vevők életkorát és fejlettségi szintjét. 

- Egyéni fejlesztő programokra épülő foglalkozás szervezése 

 

2.3 Hajléktalan ellátás 

 

Feladata: biztosítja a hajléktalan nők és férfiak részére az elemi létfeltételeket, közreműködik 

a szociális és mentálhigiénés gondozásukban. 

 

Hajléktalan személyek nappali ellátása 

 

 Feladata: segítséget nyújt a hajléktalan személyek életviteléhez, elősegítve a szociális 

ellátások igénybevételét, elérését. Lehetőséget biztosít a közösségi együttlétre, pihenésre, 

személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására, 

elfogyasztására. 

 



 

 

 

 Hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye 

 

Feladata: az önellátásra képes és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes 

hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás 

biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás. 

 

Népkonyha 

 

Feladata: térítésmentesen biztosít étkezést (napi egy tál meleg étel formájában) azok 

számára, akik más módon nem jutnak élelemhez. 

 

Átmeneti szállók  

 

Feladata: azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az 

életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. 

 

Az intézmény az ellátási területén  

- biztosítja az éjszakai pihenésre, a személyi tisztálkodásra, az étel melegítésére, étkezésre, a 

betegek elkülönítésére, a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket, 

- ellátja az ápolási-gondozási feladatokat, 

- biztosítja a mentális gondozást. 
 

 

A hajléktalanok intézményének feladatai: 

- éjszakai pihenés biztosítása, 

- textíliával való ellátás, 

- elsősegély biztosítása, 

- mentálhigiénés ellátás és a szociális munka biztosítása, 

- hivatalos ügyekben való segítségnyújtás. 

 

2.4 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai 

A szolgálat a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítséget igénylő személyek, családok számára - az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése 

- a krízishelyzet megszüntetése, valamint életvezetési képesség megőrzése, illetve elősegítése 

céljából nyújt segítséget.  

Továbbá a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzése céljából nyújtott szociális segítőmunka, valamint 

a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a Család- és Gyermekjóléti Központ 

felé jelzés, a gyermek családból való kiemelésének megelőzése, a veszélyeztetettség 

megszűntetése érdekében a központtal való együttműködés keretében szervezési, 

szolgáltatási, és gondozási feladatok megvalósítása. 

Munkatársak: családsegítők 

A munkavégzés szabályai, rendje: 



 

 

 

A Kjt.-ben foglaltak szerint, kiegészülve a munkaköri leírásokba foglalt etikai és szakmai 

követelményekkel. 

Családsegítő feladatai: 

- Ismerje és alkalmazza a szociális munka végzéséhez szükséges elméleti 

ismeretanyagot. 

- Magatartását a kliensekkel, a munkatársakkal, munkáltatóval, más szakmák 

képviselőivel szemben a Szociális Munka Etikai Kódexében megfogalmazott etikai 

normái jellemezzék. 

- Ismerje a helyi szociálpolitikai ellátó rendszert, építsen ki 

munkakapcsolatot az ott dolgozókkal. 

- A gyermekek panaszának meghallgatása, és annak orvoslása érdekében a 

szükséges intézkedések megtétele. 

- A gyermeki jogokról, a támogatásokról és az ellátásokról való folyamatos 

tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás és a jogok érvényesítésének segítése, a 

támogatások célszerű felhasználására való felkészítés. 

- A veszélyeztetettséget észlelő - és jelzőrendszer működtetése, a jelzési 

kötelezettségű intézményekkel való együttműködés megszervezése. 

- Munkáját ügyeleti rendszerben köteles végezni. Ügyeleti napján fogadja a 

szolgálathoz érkező új klienseket. Végezzen egyéni esetkezelést, esetmunkát. 

- Munkája nem egyszerűsíthető le a kliensekkel való egyéni foglalkozásokra, 

rendszerben kell gondolkodnia. Az esetmunka során egyéneknek, pároknak, családoknak 

nyújtson segítséget. 

- A klienseit, azok családjait, a család belső struktúráját, életkörülményeit 

családlátogatás során ismerje meg. 

- A kliensekkel építsen ki segítő kapcsolatot, a szociális munka eszközeivel 

és módszereivel alakítson ki bizalmon alapuló együttműködést. 

- Szükség szerint egészségügyi és szociális ellátás valamint hatósági 

beavatkozás kezdeményezése. 

- Hivatalos ügyek intézésének segítése. 

- Válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, tanácsokkal való 

ellátása. 

- A Központ, valamint a hatóságok (Polgármesteri Hivatal, Bíróság, 

Gyámhivatal) kérésére környezettanulmányt készít. 

- Napi tevékenységét köteles megtervezni, forgalmi illetve munkanaplót 

vezet az általa végzett munkáról. 

- A klienseiről nyilvántartást kell vezetnie, a törvényben és rendeletben 

foglaltak szerint. 

- Szabadidős és prevenciós programok szervezése. 

- Kötelessége, hogy nyomon kövesse a szociális szakma fejlődését, a 

változásokat alkalmazza munkájában, a szakma szabályait betartsa. 



 

 

 

- Szakmai fórumokon, továbbképzéseken köteles aktívan részt venni. 

Gyakorlatát javítsa, növelje munkahelye szolgáltatásainak színvonalát és hatékonyságát. 

- Munkatársait, vezetőit segíti abban, hogy a szakmai egység feladatait 

magas szakmai színvonalon teljesíti. Egyaránt részt kell vállalnia az alapellátás - vagy a 

központ által előírt feladatok ellátásában. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatai 

A központ a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének 

elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetését szolgálja, ennek érdekében, többek között járási szinten koordinálja a 

jelzőrendszer működését. 

Feladatai közé tartozik a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése és visszailleszkedése 

érdekében, a család gyermeknevelési körülményeinek javítása, a szülő és gyermek közötti 

kapcsolat helyreállítása érdekében végzett gondozási és utógondozási feladatok ellátása. 

Munkája során a Gyámhivatalok hatósági beavatkozást igénylő feladataiban részt vesz.  

Koordinálja a jogi, pszichológiai, addiktológiai és fejlesztőpedagógiai tanácsadásokat, és más 

speciális szolgáltatásokat is biztosít, mint a kapcsolattartási ügyelet, kórházi szociális munka, 

utcai szociális munka és a készenléti szolgálat. 

A cél elérése érdekében az estmenedzser vagy tanácsadó a gondozási folyamatba bevonja a 

szolgálat családsegítőit, illetve a jelzőrendszer valamennyi segítségnyújtásra képes és 

kötelezett tagját. 

 

 

Munkatársak: esetmenedzserek, tanácsadók és szociális asszisztensek 

A munkavégzés szabályai, rendje: 

A Kjt.-ben foglaltak szerint, kiegészülve a munkaköri leírásokba foglalt etikai és szakmai 

követelményekkel. 

Esetmenedzser/tanácsadó feladatai 

- Ismerje és alkalmazza a szociális munka végzéséhez szükséges elméleti 

ismeretanyagot. 

- Magatartását a kliensekkel, a munkatársakkal, munkaadóval, más szakmák 

képviselőivel szemben a Szociális Munka Etikai Kódexében megfogalmazott etikai 

normái jellemezzék. 

- A gyermeki jogokról, a támogatásokról és az ellátásokról való folyamatos 

tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás és a jogok érvényesítésének segítése, a 

támogatások célszerű felhasználására való felkészítés. 

- Pszichológiai, jogi, nevelési, mentálhigiénés, családtervezési, egészségügyi 

problémák, továbbá a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy annak 

megszervezése. 

- Ismerje a járási szociálpolitikai ellátó rendszert, építsen ki 

munkakapcsolatot az ott dolgozókkal. 



 

 

 

- Együttműködik és bevonja a család- és gyermekjóléti szolgálatot a 

szolgáltatás nyújtásába, egyéb esetben felhívja a család- és gyermekjóléti szolgálatot a 

szolgáltatás nyújtására. 

- Tájékoztatja a szolgálatot az általa nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő 

változásokról, illetve a járás területén elérhető, más személy, illetve szervezet által 

nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról. 

- Szükség esetén hatósági intézkedéseket kezdeményez, valamint elkészíti a 

védelembe vett gyermek gondozási- nevelési tervét. 

- Munkája során, ügyeleti napján fogadja az esetkezelésekkel kapcsolatos 

megkereséseket. 

- Havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a szolgálatok számára és 

szükség szerint konzultációt biztosít. 

- Munkája nem egyszerűsíthető le a kliensekkel való egyéni foglalkozásokra, 

rendszerben kell gondolkodnia. Az esetmunka során egyéneknek, pároknak, családoknak 

nyújtson segítséget. 

- A klienseit, azok családjait, a család belső struktúráját, életkörülményeit 

családlátogatás során ismerje meg. 

- A bűnismétlés megelőzése, és a további bűnelkövetés megelőzése 

érdekében együttműködés a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó 

felügyelővel. Felkérésre javaslatot készít a gyermek megelőző pártfogásának 

mellőzésére, elrendelésére, fenntartására, megszüntetésére. 

- Napi tevékenységét köteles megtervezni, forgalmi illetve munkanaplót 

vezet az általa végzett munkáról. 

- Klienseiről nyilvántartást kell vezetnie, a törvényben és rendeletben 

foglaltak szerint. 

- A jelzőrendszer járási szintű koordinálása körében a család- és 

gyermekjóléti központ jelzőrendszeri tanácsadója koordinálja a járás területén működő 

jelzőrendszerek munkáját, 

- szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai 

tanácskozás szervezéséhez,  

- a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében 

folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal. 

- Kötelessége, hogy nyomon kövesse a szociális szakma fejlődését, a 

változásokat alkalmazza munkájában, a szakma szabályait betartsa. 

- Szakmai fórumokon, továbbképzéseken köteles aktívan részt venni. 

Gyakorlatát javítsa, növelje munkahelye szolgáltatásainak színvonalát és hatékonyságát. 

- Munkatársait, vezetőit segíti abban, hogy a szakmai egység feladatait 

magas szakmai színvonalon teljesíti. Egyaránt részt kell vállalnia az alapellátás - vagy a 

központ által előírt feladatok ellátásában. 

 

Szociális asszisztens feladatai: 

- Ismerje a szociálpolitikai ellátó rendszert, annak intézményeit, az ott 

dolgozókat az adott feladatellátás érdekében. 



 

 

 

- Közreműködik a esetmenedzser/tanácsadó szervezési jellegű feladatainak 

lebonyolításában. 

- Az észlelő és jelzőrendszer információit fogadja és közvetíti. 

- Részt vesz adminisztrációs tevékenységekben, valamint a TEVADMIN 

rendszerben napi jelentéseket rögzít.   

- Környezettanulmány készít. 

- Statisztikai kimutatást készít. 

- Szociális információs szolgáltatással kapcsolatos tevékenységet végez. 

- Részt vesz továbbképzéseken és szupervízión. 

 

Speciális szolgáltatások 

A Speciális szolgáltatások biztosítása megbízási szerződéssel történik. 

Tanácsadók 

Munkatársak: utcai szociális munkások, kórházi szociális munkás, kapcsolattartási 

ügyeletesek, fejlesztő pedagógus, addiktológiai tanácsadó, jogász, 

pszichológusok 

 

Pszichológusok feladatai 

- Tanácsadást, konzultációt biztosít az intézmény szolgáltatásaira jogosult 

személyeknek. 

- Szaktanácsokkal segíti az intézmény keretei között működő csoportok 

munkáját. 

- Igény szerint részt vesz esetmegbeszélő csoporton, illetve esetkonferencián. 

- Javaslatot tesz a szolgáltatások bővítésére. 

- Segíti a munkatársak mentálhigiénés állapotának karbantartását. 

- Az esetmunka, a családgondozás, krízisintervenciós tevékenység során 

felmerülő problémák megoldásához segítséget nyújt. 

- Szupervízió. 

Jogász feladatai 

- Tanácsadást, konzultációt biztosít az intézmény szolgáltatásaira jogosult 

személyeknek. 

- Igény szerint részt vesz esetmegbeszélő csoporton, ill. esetkonferencián. 

- Részt vesz az intézmény működéséhez szükséges szabályzatok 

elkészítésében. 

- Az intézmény működésével összefüggő jogszabályi változásokról, 

folyamatosan tájékoztatást ad. 

-  

Addiktológiai tanácsadás 



 

 

 

- A prevenciós feladat ellátása során törekvés a megelőzésre vagy 

mérséklésére a fenyegető ártalmak kialakulása esetén. 

- A nehézségek kialakulásakor, az akadályok felmerülésekor hatékony 

segítségnyújtás a gondok súlyosbodásának megakadályozásában, megelőzésében.  

- Az iskolákban gyermekek számára csoportfoglalkozások, a 

pedagógusoknak és szülőknek tájékoztató előadások tartása.  

- A droghasználó gyermekeknek speciális gondozás keretében 

segítségnyújtás. 

 

Fejlesztőpedagógus feladatai 

- Gyermekek tanulásához szükséges alapvető képességek, hiányosságok 

feltárása és fejlesztése, korrepetálás, osztályozó vizsgára való felkészítés. 

 

Az utcai és lakótelepi szociális munka célja és feladatai 

- A magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét 

utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése 

- A lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, 

ellátás és felügyelet nélkül maradt gyermek felkutatása, lakóhelyére történő 

visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy 

gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése 

 

A kórházi szociális munka célja és feladata 

- A szülészeti-nőgyógyászati osztályon a kórházi védőnővel együttműködve 

a szociális válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése 

- A gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése 

esetén a szükséges intézkedések megtétele 

- Amennyiben van, a Kórház alkalmazásában álló kórházi szociális 

munkásokkal való együttműködés 

 

A kapcsolattartási ügyelet célja és feladata 

- A gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra 

jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása  

- Biztosítani a gyermek semleges helyen történő átadását, átvételét 

- A kapcsolattartás lebonyolítása során a gyermek érdekeinek megfelelő 

szülői együttműködés kialakítása 

-  

Készenléti Szolgálat biztosítása 



 

 

 

A készenléti szolgálat megszervezésével a Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai 

állandó elérhetőséget, folyamatos jelenlétet biztosít, a nyitvatartási időn túl felmerülő 

krízishelyzetekben. A törvényi követelményeknek megfelelően egy folyamatosan hívható 

telefonszámot adnak meg munkatársaink, akik azonnali tanácsadás vagy tájékoztatás 

nyújtásával igyekeznek segíteni a rászorultakon. A készenléti szolgálat biztosításában 

intézményünk esetmenedzserei vesznek részt heti ciklusokban váltva egymást. A szolgálat 

ideje alatt adminisztrálni kell minden be- és kimenő hívást probléma megjelöléssel. 

 

Gyermekek átmeneti gondozása 

 

Gyermekek Átmeneti Otthona (továbbiakban GYÁO)  

Munkatársak: 

 szakmai vezető 

 nevelő 

 gyermekvédelmi asszisztens 

 gyermekfelügyelő 

 családgondozó / heti 10 óra/ 

 

Férőhely szám: 12 fő 

A szülő kérelmére az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és 

felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek 

ellátás a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. 

Az intézmény indokolt esetben befogadja az ideiglenes hatályú elhelyező határozattal 

elhelyezett gyermekeket is. 

Az ellátást 3-18 év közötti gyermekek számára biztosítja az intézmény, a folyamatos nyitva 

tartásával. 

A gyermekek átmeneti otthona megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos 

intézmény, amely az alapellátás keretében a gyermekek számára alaptevékenységként 

átmeneti gondozást biztosít. Önálló helyettes szülőt vagy helyettes szülői hálózatot 

működtethet. Az átmeneti otthon által foglalkoztatott helyettes szülők az átmeneti otthon 

férőhelyszáma felének megfelelő létszámú gyermek teljes körű ellátását biztosíthatják. 

A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg 

felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek 

ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. 

A gyermekek átmeneti gondozásának helyén a gyermek otthontalanná vált szülője is 

elhelyezhető. A szülő gyermeke ellátásában munkarendjéhez igazodóan vesz részt.  

A gyermekek átmeneti otthona segítséget nyújt – a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve 

– a gyermek családjába történő visszatéréséhez.   

Az ellátás időtartama az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb tizenkettő hónapig 

tart. Ha az átmeneti gondozás időtartama eltelt, azonban a gyermek családi környezetébe nem 

térhet vissza, az elhelyezés – a szülő kérelmére – hat hónappal, szükség esetén a tanítási év 

végéig meghosszabbítható, vagy haladéktalanul értesíteni kell a gyámhivatalt, a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 



 

 

 

Az elhelyezettek részére biztosítjuk: 

 teljes körű ellátás (elhelyezés, étkezés, ruházat,) 

 szabadidős tevékenységek (sport, táboroztatás) 

 személyiségállapotnak megfelelő iskoláztatás 

 felzárkóztatás, tehetséggondozás 

 preventív, illetve gyógyító mentális ellátás 

 egészségügyi ellátás, rehabilitáció 

 családi-vérségi kapcsolattartás biztosítása, 

 családgondozás 

 tanuláshoz szükséges segítség, szakemberek vezetésével 

 

Családok Átmeneti Otthona (továbbiakban CSÁO): 

Munkatársak: 

 szakmai vezető 

 családgondozók 

 szakgondozók 

 jogász 

  pszichológus 

A CSÁO folyamatos munkarend szerint működő átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, 

amely a gyermekjóléti alapellátás keretében, biztosítja az átmenetileg otthontalanná vált szülő 

és gyermeke számára a lakhatást, amennyiben elhelyezés hiányában, lakhatásuk nem lenne 

biztosított és emiatt a gyermeke(ke)t el kellene választani szülőjétől. A CSÁO a szülő 

kérelmére biztosítja gyermekével az együttes lakhatást, valamint a szükség szerinti további 

ellátást. Segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, 

neveléséhez, közreműködik a család otthontalanságának megszüntetésében, a szociális- és 

egzisztenciális válsághelyzet rendezésében. Az intézmény rendjét, a bentlakók jogait és 

kötelességeit, az érdekképviseleti fórum működését, a Házirend szabályozza. 

Férőhelyek száma: 16 fő (gyermekekkel együtt), így otthonszerű ellátást tudunk biztosítani a 

befogadott családoknak. 

Elhelyezési feltételek: A szülő és gyermeke számára az együttes lakhatást, külön 

lakószobában biztosítjuk. Az elhelyezésért térítési díjat kell fizetni. 

Az intézmény szolgáltatásai: 

Az otthon lakóinak 

 életvitelszerű tartózkodást (hideg-melegvíz szolgáltatás, mosási-, főzési lehetőség, 

szükség esetén textíliával való ellátás),  

 szociális és mentálhigiénés gondozást,  

 jogi- és pszichológiai tanácsadást,  



 

 

 

 nevelési-családtervezési tanácsadást biztosítunk. 

 

A családok támogatása során a szociális munka - krízisintervenció, családsegítés, 

családgondozás, a mentálhigiénés segítség -, ventilláció biztosítása, információ nyújtás és a 

tanácsadás módszereivel dolgozunk. 

A CSÁO-ba történő befogadás: 

Fő szempont az illetékesség és a rászorultság, valamint a család motivációja helyzetének 

javítására, az együttműködésre. A kérelmező családokkal történő kapcsolatfelvétel és az 

adatok felvétele a CSÁO-ban, illetve a Gyermekjóléti Központban történhet. A befogadás 

engedélyezését a Családsegítő Központ igazgatója adja ki, a Gyermekjóléti Központ által 

készített javaslat alapján.Az átmeneti befogadás maximális ideje 12 hónap, mely indokolt 

esetben további 6 hónappal meghosszabbítható. Az elhelyezés feltétele, az intézményi 

jogviszonnyal együtt járó jogok és kötelességek tudomásul vétele, együttműködő attitűd a 

kliensek részéről, negatív tüdőszűrő vizsgálati eredmény. 

Bölcsőde  

Munkatársak: bölcsőde vezető (1 fő); kisgyermek nevelő (9 fő, ebből 1 fő bölcsőde vezetői 

megbízással rendelkezik); technikai személyzet - dajka (2 fő); orvos  (1fő/csoportonként havi 

4 óra ); kisegítő személyzet: (3 fö / 4 órás – adminisztrátor; takarító; mosó-vasaló ) 

A bölcsőde az ESZK-en belül önálló szakmai egységet képez. A bölcsődében folyó szakmai 

munkát a bölcsőde vezetője irányítja és felügyeli, aki az ESZK igazgatójának közvetlen 

irányítása alá tartozik. 

Feladata: a bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátását 

biztosító intézmény, amely a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak közigazgatási 

területén élő, családban nevelkedő – 20 hetestől 3 éves korú gyermekek szakszerű gondozását 

és nevelését biztosítja.                        

Munkatársak: 

 Kisgyermeknevelők 

 

 Feladata: alapellátás keretében biztosítja a családban nevelkedő gyermekek napközbeni 

ellátását, gondozását, nevelését, étkeztetését, és fejlesztő foglalkoztatásukat. 

 

Környezettanulmány készítés 

 

Feladata: környezettanulmány készítéssel az önkormányzat hatósági munkájának segítése, 

előkészítése. 

 

 

3.Pénzügyi és Számviteli Osztály 

 



 

 

 

Munkatársak: 

 

- Gazdasági igazgató 

 

 Az intézmény gazdálkodásának irányítása, az alaptevékenység folyamatos biztosításához 

szükséges gazdasági és pénzügyi intézkedések előkészítése, döntés utáni megvalósítása, a 

gazdálkodás folyamatos ellenőrzése. 

 

- Főkönyvi könyvelő 

 

Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos számlák nyilvántartása, belső tartalmuk 

ellenőrzése, pénzügyi teljesítésre előkészítése. 

A teljes banki forgalom számlakijelölése. A kontírozott, gazdasági események számítógépes 

adatrögzítése, adatszolgáltatás.  

 

 

- Analitikus könyvelő 

 

Az intézmény eszközgazdálkodásának részletes nyilvántartása, a leltárak készítése, vezetése. 

Selejtezés, leltározás lebonyolítása. Az intézményhez tartozó gépkocsik és gépkocsivezetők 

munkájának irányítása, ellenőrzése, beosztások elkészítése. Az intézmény tervezett 

bevételéhez a számlázás bonyolítása. 

 

 

 

 

 

- Pénztáros 

 

A teljes intézményi készpénzes kifizetés lebonyolítása, a kifizetésekhez a pénztár feltöltése. 

Szigorú számadású nyomtatványok kezelése. Havi adatszolgáltatás a MÁK részére. A teljes 

pénztári, és a belső bizonylatokkal kapcsolatos számlakijelölés.  

 

- Munka – és bérügyi előadó 

 

A személyi anyagok elkészítése. Létszám-, bérnyilvántartás, bérgazdálkodás. 

 

- Pénzügyi ügyintéző 

 

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó szolgáltatások területén létszámnyilvántartás,  

összesítések készítése az állami normatíva igényléséhez, elszámolásához. Szociális 

étkeztetéssel kapcsolatos megrendelések összeállítása, ebédjegyek kiadása, előlegek 

beszedése, a tényleges igényeknek megfelelően a számla elkészítése, átadása. Térítési 

díjbefizetésének ellenőrzése. 

 

- Rendszergazda 

 

Közreműködik az intézmény belső információs hálózat kialakításában, működtetésében. 

Évente figyelemmel kíséri a számítógépes rendszer fejlesztési lehetőségeit, intézkedik a 

zökkenőmentes működés biztosítására. 



 

 

 

 

- Gépkocsivezetők 

 

Feladata, az intézményi gépjárművek üzemeltetése. Az egészségügyi és szociális alapellátási 

feladatokkal kapcsolatos gépkocsivezetői teendők. A gépkocsik műszaki állapotának és 

tisztaságának figyelemmel kísérése. 

 

IV.  FEJEZET 

 

AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ FELADATOK: 

 

Az ESZK gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított 

2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján végzi. 

Feladata: tevékenysége keretében ellátja az egyes gyermekjóléti alap -, szociális alap -, és 

szakosított ellátásokkal, valamint egyes egészségügyi alapellátást biztosító 

intézményegységek működtetésével összefüggésben 

 - a folyamatos tervezéssel, 

 - pénzellátással, 

 - vagyonkezeléssel, 

 - pénzgazdálkodással, 

 - számvitellel, 

 - adatszolgáltatással, 

 - OEP finanszírozással kapcsolatos feladatokat, 

 - továbbá az önkormányzat szociálpolitikai és gyámügyi tevékenységével kapcsolatos  

döntéseiből eredő pénzügyi –kifizetési- feladatokat. 

       - az Intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv 

vagyongazdálkodása       körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, 

védelmével kapcsolatos feladatokat. 

A gazdasági szervezet tervezi, szervezi, ellenőrzi: 

- a pénzgazdálkodási, pénzügyi feladatokat, 

- az éves költségvetést, 

- a pénzügyi feltételek biztosítását, 

- a gazdálkodás pénzügyi lebonyolítását, 

- a pénzügyi és költség-információ készítését, 

- a munkaügyi- munkaerő-gazdálkodási feladatokat, 

- számviteli, beszámoló készítési feladatokat, 

- a vagyongazdálkodási, anyagellátási feladatokat, 

- az ügyviteli, adminisztrációs feladatok végzését. 

- Betartja, illetve betartatja a tűz- és balesetvédelmi előírásokat. 

- Feladatait a gazdasági igazgató közvetlen irányítása alatt látja el. 

-  

 

V. FEJEZET 

A  SZERVEZETI EGYSÉGEK SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ÉS A 

HELYETTESÍTÉS RENDJE 

 

Az Egészségügyi- Szolgáltató Központ integrált szervezeti formában működő intézmény.  



 

 

 

A szervezeti integráció, az alap és szakosított szolgáltatások egy szervezeti keretben történő 

működtetése, amely a különböző ellátási formák önálló szakmai egységet képezve, de 

ugyanakkor a részterületek együttműködésével, egymásra épülésével valósul meg.  

A szervezeti integráció célja az egymásra épülő szolgáltatások biztosítása az egyéni 

szükségletek figyelembe vételével. A szervezeti egységek együttműködnek az intézményi 

feladatellátás megvalósítása érdekében. Az egységek koordinált működését az 

intézményegység-vezetők iránytó tevékenysége, valamint a középszintű vezetők 

feladatellátása biztosítja. A szakmai együttműködést, a vezetést segítő munka, a vezetői 

értekezlet, valamint a csoportértekezlet is segítik. Az intézmény szervezeti felépítéséből, 

struktúrájából adódó alá- és fölérendeltségi viszony jelzi az egyes szakmai egységek közötti 

kölcsönös együttműködési kötelezettséget is. A dolgozók, középvezetők, és a magasabb 

vezető közötti szakmai együttműködésre vonatkozó előírásokat részletesen a munkaköri leírás 

tartalmazza. Az intézményen belül az alá- és fölérendeltség, illetve az azonos szinten belül a 

mellérendeltség is megtalálható, a szervezeti ábrában rögzítettek alapján. Az azonos vezetői 

szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. A szervezeti egységek 

együttműködésével sikerül megvalósítani az egyéni szükségletekhez igazodó személyre szóló 

gondozást. Az egymásra épülő ellátási formák az ellátottak életkori sajátosságainak, 

egészségi, fizikai, mentális állapotának a gondozási szükséglethez igazodva biztosít komplex 

gondozási lehetőséget. Az alapszolgáltatást végző szakmai egység feladatai egymásba 

kapcsolódnak, ezért ezen egység vezetői és munkavállalói személyes kapcsolatot tartanak 

egymással.  

 

 

Helyettesítések rendszere 

 

 

Az ESZK működéséért az intézmény igazgatója egy személyben felelős. Helyettesítését az 

intézmény általános igazgatóhelyettese látja el a szakmai és gazdálkodási jogköröket illetően 

teljes körűen. 

 
A munka koordinálhatósága és szervezhetősége érdekében az ellátási típusok vezetését 

Intézményegység vezetők látják el, akiknek elsősorban a szakmai tevékenység 

folyamatosságához kötődő feladataik vannak, kiegészítve néhány gazdálkodáshoz kötődő 

jogkörrel.  

 
Helyettesítésüket az általuk kijelölt és az igazgató által jóváhagyott a szakfeladaton belüli, 

kisebb  szakmai vezető  látja  el.   

Rendkívüli helyzetben az igazgató jelöli ki az egyes ellátási típusok működéséért felelős 

vezetők helyettesét. 

Ezen túlmenően az azonos munkakörben feladatot ellátók egymást helyettesítik. 

 
VI. FEJEZET 

AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE, MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK 

RENDJE 

 

Vezető állásúak: 

 



 

 

 

 magasabb vezető állásúak: 

 igazgató  

 általános igazgató helyettes  

 

vezető állásúak: 

 gazdasági igazgató 

 Idősellátás Intézményegység vezető 

 Hajléktalan ellátás Intézményegység vezető 

 Fogyatékos személyek ellátása Intézményegység vezető 

 Család- és Gyermekjóléti Központ Intézményegység vezető 

 Bölcsőde vezető 

 

Szakmai vezetők (középvezetők): 

A szociális és gyermekjóléti illetve szakosított ellátások tekintetében szolgáltatási áganként 

szakmai vezetők irányítják a szakmai munkát. 

 

Magasabb vezető állásúak: 

 

Igazgató 
Az intézmény igazgatóját – nyilvános pályázati eljárás útján – a Salgótarján és Térsége 

Önkormányzatainak Társulása  nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvénynek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 

szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján.  Az intézményvezető vonatkozásában az 

egyéb munkáltatói jogokat a Társulási tanács Elnöke látja el. 

Ellenőrzési és beszámoltatási jogköre van az intézmény egészében. Közvetlen utasítási 

jogkörrel rendelkezik, kiadmányaiban az intézmény bélyegzőjét használja. FEUVE szabályzat 

szerinti ellenőrzési tevékenységet végez. 

A költségvetési szerv feladatainak ellátása során, kötelezettségvállalási és utalványozási 

jogkörrel rendelkezik.   

 

Felelős: 

 intézmény zavartalan működéséért, az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti  

ellátásért, a gazdálkodásért, 

 az intézmény működésére vonatkozó jogszabályok és rendelkezések, valamint az 

 SZMSZ betartásáért és végrehajtásáért, 

  a létszám és személyi juttatások jóváhagyott keretösszegének betartásáért, 

 az intézmény munkafeltételeinek biztosításáért, 

 az önkormányzati tulajdon védelméért, 

 az átruházott hatáskörök tekintetében az ellenőrzésekért és beszámoltatásokért, a belső 

ellenőrzés megszervezéséért, a feltárt hibák megszüntetéséért, 

 a munkafegyelem megtartásáért, 

 a munkavédelemért, 

 a tűzvédelemért, 

 adatvédelemért, 

 az intézmény nevében  kötelezettségvállalásra jogosult. Távollétében az  általános 

igazgató helyettes teljes jogkörrel rendelkezik. 

 gyakorolja az utalványozási jogkört. 

 



 

 

 

Elkészíti illetve elkészítteti: 

 az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

 a szakmai és gazdasági munka viteléhez szükséges jogszabályok alapján a 

 szabályzatokat, utasításokat, munkaterveket, beszámolót stb., 

 a kollektív szerződést a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv-ben meglévő 

feltételek esetén, a hatáskörébe tartozó ügyekben kötendő szerződéseket. 

Ellátja: 

  a munkáltatói jogok, illetve ezen belül kiemelten a fegyelmi jogkör gyakorlását 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján, 

 a jogszabályokban meghatározott, illetve a felügyeleti szerv által meghatározott 

feladatokat, 

 az egészségügyi szolgálatok, valamint a szociális és gyermekjóléti ágazat irányítását. 

Irányítja, összehangolja és ellenőrzi: 

 helyettesei és közvetlen irányítása alatt dolgozók tevékenységét, 

 az egészségügyi szolgálatok munkáját, 

 a betegellátás, a gondozás színvonalát, 

 az ügyeleti szolgálat működését, 

 a szociális és gyermekjóléti ellátást, 

 a statisztikai adatszolgáltatást, 

 az előírt dokumentációs tevékenység és jelentési kötelezettség végrehajtását, 

 az etikai követelmények megtartását, 

 a munkafegyelem betartását, 

Végzi: 

  a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását és ennek alapján megteszi a 

szükséges intézkedéseket, 

  a Népegészségügyi Szakigazgatási szerv illetve a OEP és a Polgármesteri Hivatal 

jelzései, észrevételei alapján a szükséges intézkedések megtételét, 

Kapcsolatot tart: 

  az Önkormányzatokkal, valamint a Népjóléti Bizottságával, 

  az Egészségbiztosítási Pénztárral, 

  a szakmai szervezetekkel, 

  az egészségügyi intézményekkel. 

 Együttműködik az illetékes szakszervezetekkel és a Közalkalmazotti Tanáccsal, 

valamint más érdekképviseleti szervekkel. 

 

 

Általános igazgatóhelyettes 

 

Az intézmény egészére vonatkozóan segíti az intézmény igazgatójának munkáját. Az 

egészségügyi alapellátási feladatok ellátása terén közvetlen utasítási jogkörrel rendelkezik.  

FEUVE szabályzat szerinti ellenőrzési tevékenységet végez. A költségvetési szerv 

feladatainak ellátása során kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel rendelkezik.  

Felelős az egészségügyi alapellátási feladatok terén a munka feltételeinek folyamatos 

biztosításáért, a hatályos jogszabályok betartásáért és betartatásáért; a fenntartó döntéseiben 

foglaltak végrehajtásáért, az érintett  ellátások tárgyi feltételeinek biztosításáért, a vezetői 

ellenőrzések elvégzéséért, a feltárt hiányosságok megszüntetéséért, a mulasztók felelősségre 

vonásáért.  

Felel költségvetési koncepció, majd a költségvetés összeállításához, módosításához 

szolgáltatott adatokért, információkért az egészségügyi alapellátás területére vonatkozóan. 



 

 

 

Feladatai: 

- Az igazgató távollétében teljes jogú helyettese, ellátja azokat a feladatokat, 
amelyek 

az igazgató feladat és hatáskörébe tartoznak. 

- Vezeti és irányítja, koordinálja, ellenőrzi és összehangolja a

 közvetlenül hozzárendelt szakmai egységek tevékenységét, 

- Figyelemmel kíséri az intézményhálózat ellátottsági és működési mutatóit, 

elemzi a működés szakmai hatékonyságát, 

- koordinálja innovatív ellátási módszerek kidolgozását, bevezetését, 

- iránymutatást,  állásfoglalást   ad   a   munkatársaknak,   meghatározza   a   

szakmai programok alapelveit, realizálásának módját és formáját, 

- gondoskodik  a  vezetők  és  dolgozók  intenzív  képzéséről,  

továbbképzéséről,  a konzultáció és kontroll lehetőségeinek megteremtéséről, 

- kapcsolatokat épít ki és tart fenn a különböző képzőintézményekkel      
- figyelemmel  kíséri   a  pályázati  lehetőségeket,   pályázatokon  elnyert  

összegek felhasználását koordinálja, 

- az igazgató távollétében vezeti és irányítja, ellenőrzi és összehangolja az 

intézmény szakmai,  gazdasági  és  egyéb  tevékenységét  pénzügyi  

kérdésekben  a  gazdasági igazgatóhelyettessel konzultálva, a munkaköri 

leírásában rögzített keretek között, 

- kapcsolatokat épít ki és tart fenn az országos szakmai szervezetekkel, 

fórumokkal az     igazgató megbízása szerint, 

- Ellenőrzi az átruházott jogkört gyakorlók tevékenységét. 
- az  igazgató  távollétében  részt  vesz  a város szociális  és  egészségügyi  

helyzetét, ellátását, értékelését tárgyaló testületi üléseken (közgyűlés, 

bizottságok). 

-     Az igazgató távollétében kötelezettségvállalásra jogosult, illetve ellátja az 

utalványozási jogkört- az igazgató írásbeli megbízása alapján. 

 

Vezető állásúak: 

 

- Gazdasági igazgató 

 

Felelős a költségvetési szerv gazdálkodásáért. Évente megtervezi a várható bevételeket és 

kiadásokat, ellenőrzi azok teljesülését. Irányítja és ellenőrzi a Pénzügyi és Számviteli Osztály 

munkáját. Biztosítja a szakmai feladatok eredményes és gazdaságos megoldását. Betartja és 

betartatja a gazdálkodásra és pénzügyekre vonatkozó jogszabályi előírásokat, a gazdálkodás 

szabályszerűségét, a bizonylati- és okmányfegyelmet. Felel a jogszabályok által előírt, 

intézményre vonatkozó határidők betartásáért. Feladata a költségvetési szervre bízott vagyon 

rendeltetésszerű működtetése, hasznosítása és gyarapítása. Minden feladat, amelyet a 

munkaköri leírás tartalmaz, továbbá amellyel az intézmény vezetője az intézmény 

működésével összefüggésben megbízza. 

A költségvetési szerv feladatainak ellátása során ellenjegyzési jogkörrel rendelkezik. 

Feladata: 

  elkészíti az intézmény gazdálkodásával, működésével kapcsolatos belső 

szabályzatokat, 

  szervezi, irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezet munkáját, elkészíti a munkaköri 

leírásokat. 

 gondoskodik az intézmény finanszírozásával és pénzügyi gazdálkodásával kapcsolatos 

információs jelentések elkészítéséről, 



 

 

 

 gondoskodik az intézmény költségvetési tervének és beszámolójának elkészítéséről, a 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, 

 gondoskodik az érvényes számviteli jogszabályok és belső szabályzatok alapján a 

könyvviteli, analitikai és vagyon-nyilvántartások, valamint bizonylati rend 

betartásáról, 

 felelős az intézmény vagyonáért, biztosítja a vagyonvédelem biztonságos feltételeit, 

 irányítja és ellenőrzi a leltározások és selejtezések jogszabály szerinti végrehajtását, 

 szervezi és ellenőrzi a munka- és bérgazdálkodásból eredő feladatokat, 

 szervezi és ellenőrzi az anyaggazdálkodási feladatokat, szabályozza az anyagigénylés 

és anyagnyilvántartás rendjét, 

 folyamatosan elemzi, értékeli a gazdálkodás eredményét, a hatékonyság, az ésszerű és 

 takarékos gazdálkodás érdekében, 

 ellenjegyzési jogkört gyakorol az igazgató kötelezettség-vállalása, esetén 

 részt vesz a számára jogszabályban kötelezően előírt továbbképzéseken, az ott szerzett 

ismeretekről igazgatónak beszámol, 

 ellátja a humánerőforrás gazdálkodási feladatok előkészítését, 

 a igazgató  megbízása alapján képviseli az intézményt a különböző szerveknél. 

 a gazdasági igazgató az igazgató írásbeli felhatalmazása alapján jogosult 

kötelezettségvállalásra. 

 

Kapcsolatot tart: 

 Az intézmény összehangolt tevékenységének biztosítása érdekében közvetlen 

kapcsolatot tart: 

 az intézmény valamennyi dolgozójával, 

 a társult Önkormányzatok szakbizottságaival, 

 a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáival, 

 az állami adóhatóság területileg illetékes hivatalával, 

 a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságával, 

 a területileg illetékes egészségbiztosítási szervvel. 

 

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások Intézményegység vezető: 

 

Az igazgató közvetlen irányítása alatt tevékenykedik. Az igazgató által átruházott jogkörben 

jár el a szociális és gyermekvédelmi ellátás feladatainak szervezésében és koordinálásban. 

Távolléte, akadályoztatása esetén a szolgálatvezetők helyettesítik. 

Felelős: 

- a szociális ágazat szakmai működéséért, 

- a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásárára vonatkozó jogszabályok 

betartásáért és betartatásáért, 

- a szociális szolgálatok dolgozóinak etikai helyzetéért, 

- a szociális munka feltételeinek biztosításáért, 

- a dolgozóik továbbképzéséért, 

- a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásáért. 

Segíti: 

- az igazgató  irányítási, szervezés, tervezési feladatait, 

- a statisztikai adatok begyűjtését és elemzését, 

- a szabályzatok előkészítését. 

Ellenőrzi: 

- a szakmai munkát, esetenként a gondozott lakásán is, 



 

 

 

- a gondozottakról készült dokumentációt és egyéb ügyviteli feladatokat, 

- az ellátó helyek felszereltségét, rendeltetésszerű használatát, 

- a tisztaságot és higiénés viszonyokat. 

Feladata: 

- véleményezési jogkört gyakorol az általa irányított dolgozók kinevezése tekintetében, 

- megbízás alapján a szolgálatvezetők tekintetében bekéri a szabadságok ütemtervét, 

- engedélyezi a szabadságot, gondoskodik a szolgálatvezetők helyettesítéséről, 

- gondoskodik az általa felügyeltek képzéséről, továbbképzéséről, 

- felügyeli a gondozók és egyéb dolgozók készenléti beosztásának elkészítését, 

- részt vesz a számára jogszabályban kötelezően előirt továbbképzéseken, az ott szerzett 

ismeretekről a főigazgató főorvosnak beszámol, 

- gondoskodik a finanszírozáshoz szükséges adatok, jelentések, információk 

szolgáltatásáról, 

- figyelemmel kíséri az anyagigénylések mennyiségét és minőségét, 

- a szociális és gyermekvédelmi ellátás területén elrendelt munkák, teljesített megbízás 

alapján a szolgálatvezetők tekintetében bekéri a szabadságok ütemtervét, 

- engedélyezi a szabadságot, gondoskodik a szolgálatvezetők helyettesítéséről, 

gondoskodik az általa felügyeltek képzéséről, továbbképzéséről, 

- felügyeli a gondozók és egyéb dolgozók készenléti beosztásának elkészítését, 

- részt vesz a számára jogszabályban kötelezően előirt továbbképzéseken 

- gondoskodik a finanszírozáshoz szükséges adatok, jelentések, információk 

- szolgáltatásáról, 

- figyelemmel kíséri az anyagigénylések mennyiségét és minőségét, a szociális és 

gyermekvédelmi ellátás területén elrendelt munkák, teljesített szolgáltatások, 

beszerzett anyagok és eszközök, elrendelt túlórák szükségességének és jogosságának 

igazolása, 

- ellátja a humánerőforrás gazdálkodási feladatok előkészítését, 

- képviseli az intézményt a igazgató  megbízása szerint. 

Kapcsolatot tart: 

- az igazgatóság, valamint a szociális és gyermekvédelmi ellátás valamennyi 

- dolgozójával, 

- az egészségügyi intézményekkel, 

- az önkormányzat szakbizottságaival, 

- a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáival. 

 

Hajléktalan ellátás intézményegység-vezető 

 

A hajléktalan személyek intézményi ellátása tekintetében a hajléktalan   személyek nappali 

ellátását és a hajléktalan személyek  átmeneti elhelyezését biztosító intézményegységben 

dolgozók szakmai irányítását végzi, szervezi a dolgozók munkarendjét, ellenőrzi a végzett 

szakmai tevékenységet, tájékoztatja az intézmény vezetőjét az intézményegységben folyó 

munkáról, felmerülő problémákról. 

 

Fogyatékos személyek ellátása intézményegység-vezető 

 

A fogyatékos személyek intézményi ellátása tekintetében a fogyatékos személyek nappali 

ellátását és a fogyatékos személyek ápoló – gondozó célú lakóotthoni ellátását biztosító 

intézményegységben dolgozók szakmai irányítását végzi,  szervezi a dolgozók munkarendjét, 

ellenőrzi a végzett szakmai tevékenységet, tájékoztatja az intézmény vezetőjét az 

intézményegységben folyó munkáról, felmerülő problémákról. 



 

 

 

 

Bölcsőde vezető 
Az intézménybe folyó szakmai munka irányítása. A bölcsőde munkarendjének 

megszervezése, gondozási és nevelési feladatok ellátásának megszervezése. Dokumentáció 

vezetése, adatszolgáltatási kötelezettség. Ellenőrzi a végzett szakmai tevékenységet, 

tájékoztatja az intézmény vezetőjét az intézményegységben folyó munkáról, felmerülő 

problémákról. 

 

Szakmai vezetők 
Az igazgató által átruházott jogkörben járnak el a szociális ellátás feladatainak szervezésében 

és koordinálásában. 

Távollétük, akadályoztatásuk esetén egymást helyettesítik, illetve megbízott munkatársa látják 

el helyettük a feladatokat. 

Felelősek: 

- a gyermekjóléti és szociális alap-, és szakosított ellátás szakmai működéséért, 

- a szociális feladatok ellátásárára vonatkozó jogszabályok betartásáért és betartatásáért, 

- az általuk vezetett szolgáltatásban dolgozók etikai helyzetéért, 

- a szociális munka feltételeinek biztosításáért, 

- a dolgozók továbbképzéséért, 

- a szociális feladatok ellátásáért, 

- a felsorolt feladatok maradéktalan ellátásáért, munkakörükben tett intézkedéseikért. 

Segítik: 

- a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások Intézményegység vezető irányítási, 

szervezés, tervezési feladatait, 

- a statisztikai adatok begyűjtését és elemzését, 

- a szabályzatok előkészítését, 

Ellenőrzik: 

- a szakmai munkát, 

- az ellátottakról készült dokumentációt és egyéb ügyviteli feladatokat, 

- az ellátó helyek felszereltségét, rendeltetésszerű használatát, 

- a tisztaságot és higiénés viszonyokat, 

- az ésszerű és takarékos gazdálkodás érdekében a szakmai anyagok takarékos 

felhasználását. 

Feladatuk: 

- szakmai munkájukhoz szükséges jogszabályok naprakész követése, 

- véleményezési jogkör gyakorlása a szakmai vezetésük alá kerülő dolgozók kinevezése 

tekintetében, 

- a szakmai vezetésük alatt tevékenykedő dolgozók tekintetében bekérik a szabadságok 

ütemtervét, engedélyezik a szabadságot, gondoskodnak a helyettesítésekről, 

- gondoskodnak az általuk felügyeltek képzéséről, továbbképzéséről, 

- gondoskodnak a szakmai vezetésük alatt állók szolgálati beosztásának, és munkaköri 

leírásának elkészítéséről, 

- részt vesznek a számukra jogszabályban kötelezően előirt továbbképzéseken, az ott  

szerzett ismeretekről a szociális és gyermekvédelmi igazgatónak beszámolnak, 

- gondoskodnak a finanszírozáshoz szükséges adatok, jelentések, információk 

szolgáltatásáról, 

- figyelemmel kísérik az anyagigénylések mennyiségét és minőségét, 

- elvégzik a szociális ellátás területén elrendelt munkák, teljesített szolgáltatások, 

beszerzett anyagok és eszközök, elrendelt rendkívüli munkavégzés szükségességének 

és jogosságának igazolását, 



 

 

 

- panaszokról, közérdekű bejelentésekről tájékoztatják az igazgatót , és annak 

kivizsgálását kezdeményezik, 

- a szakmai dokumentációk szakszerűen vezetik, 

- képviselik az intézményt a igazgató megbízása szerint 

- a szakterületeikre vonatkozó pályázatok folyamatos nyomon követése, előkészítése. 

Kapcsolatot tartanak: 

- az igazgatóság és a szociális ellátás valamennyi dolgozójával, 

- a szakmai szervezetekkel, gondozottakkal és hozzátartozóikkal, 

- az egészségügyi intézményekkel, 

- az Önkormányzat szakbizottságaival, 

- a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáival. 

 

 

 

Munkaköri leírások 

 

Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatait munkakörönként a munkaköri leírások 

személyre szólóan tartalmazzák. A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott 

dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és 

kötelezettségeit névre szólóan. A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős: 

 az intézmény igazgatója – az intézményegység vezetők tekintetében  

 intézményegység vezetők a szakmai vezetők tekintetében 

 a szakmai vezetők a beosztott dolgozók esetében. 

 

 

 

 

 

VII. FEJEZET 

INTÉZMÉNYI FÓRUMOK 

 

 Vezetői értekezlet 

 Összdolgozói munkaértekezlet 

 Szervezeti egységekben összehívott dolgozói értekezlet 

 Szakszervezet – Közalkalmazotti Tanács 

 Lakógyűlés 

 Érdekképviseleti fórum 

 

1. Vezetői értekezlet 

Az intézmény igazgatója a vezetői értekezletet kéthetente hétfőnként, illetve szükség szerint 

hívja össze, melyen a szakmai egységek vezetői vesznek részt. Az igazgató tájékoztatást tart 

az eltelt időszakban történt eseményekről, az intézmény működésével és szakmai feladataival 

kapcsolatos aktuális tudnivalókról, az elkövetkező időszak feladatairól. 

A vezetők beszámolnak a szervezeti egységekben folyó szakmai munkáról, az egységek 

közötti együttműködésről, a munkafegyelemről és az aktuális közösséget érintő problémákról. 



 

 

 

 

2. Összdolgozói munkaértekezlet 

 

 Az intézmény működésének érdekében, az igazgató szükség szerint, de évente 

legalább egy alkalommal összdolgozói munkaértekezletet tart. 

 

Ennek célja, hogy valamennyi munkatárs teljes körű tájékoztatást kapjon az intézmény 

munkájáról, az intézmény igazgatója és a szakmai vezetők beszámolóján keresztül. 

 

 Az igazgató ezen demokratikus fórumon tájékoztatást nyújt: 

- az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról 

- az intézmény munkatervéről és annak teljesítéséről 

- az elkövetkező időszak feladatairól 

- az intézmény szakmai-, etikai helyzetéről. 

 Az értekezletet az igazgató hívja össze és vezeti. Az értekezletre meg kell hívni az 

intézmény valamennyi dolgozóját, a szakszervezet képviselőjét, a közalkalmazotti 

tanács képviselőjét, ahol beszámolnak munkájukról. 

 Az értekezletről emlékeztető jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az igazgató és a 

jegyzőkönyvvezető ír alá, és ezt az irattárban meg kell őrizni.  

 Az igazgatónak 8 napon belül írásban kell megválaszolni azokat a kérdéseket, 

amelyekre az értekezleten nem adott választ. 

 

 

 

 

3. Szervezeti egységek értekezletei 

 

A szakmai vezetők havonta egyszer, de szükség szerint, összehívják munkatársaikat és 

egyeztetik a feladatokat, illetve a terveket.  

Az intézmény szervezeti tagozódásának megfelelő szakmai egységek (osztályok / szolgálatok) 

önálló értekezlete. 

 A szakmai csoportok dolgozói a munkacsoport által kidolgozott formában és szervezésben 

végzik napi feladataikat a mindenkori hatályos Szociális Törvény, illetve annak végrehajtási 

utasításai, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. – 

ben foglaltaknak megfelelően. 

 

Az intézmény valamennyi szolgáltatási formájában a munkacsoport tagjai heti egy 

alkalommal eset illetve munkamegbeszélést tartanak.  

 

Az értekezletet a szolgálatvezető vezeti az értekezletre meg kell hívni az osztály / szolgálat 

valamennyi dolgozóját, valamint az intézmény igazgatóját. 

Az értekezletről emlékeztető feljegyzés készül.  

 



 

 

 

4. Szakszervezet - Közalkalmazotti Tanács 

 

Az igazgató negyedévente megbeszélést kezdeményez az érdekképviseleti szervek vezetőivel, 

melyen tájékoztatást ad: 

 a költségvetésről, 

 az intézmény közalkalmazottait érintő szervezeti és működési kérdésekről, 

 képzési- továbbképzési tervről, 

 etikai helyzetről, és mindazokról a kérdésekről, melyet érdekképviseleti szervek tagjai 

előterjesztenek.              

       

5.  Lakógyűlés 

 

 A lakógyűlést évente legfeljebb két alkalommal az intézményigazgató hívja össze. 

 A lakógyűlésen az igazgató ismerteti azokat a szabályokat, amelyek az ellátást 

igénybevevőre vonatkoznak. 

 A lakógyűlésre az intézményegység valamennyi dolgozója meghívást kap. 

 A lakók javaslatait, észrevételeit figyelembe veszik az intézmény működtetése 

kapcsán. 

 A lakógyűlésről emlékeztető feljegyzést kell készíteni és azt megőrizni. 

 A lakógyűlésen felvetett és meg nem válaszolt kérdésekre a vezető 8 napon belül 

írásban ad választ. 

 

 

 

 

6.  Érdekképviseleti Fórum 

 

Az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét 

szolgáló fórum, mely arra hivatott, hogy az ellátottak érdekvédelmét ellássa. 

     

Választás alapján az érdekképviseleti fórum tagjai: 

- az intézményben ellátásban részesítettek, illetőleg hozzátartozóik, képviselőik; 

- az intézmény dolgozóinak képviselői; 

- az intézményt fenntartó helyi önkormányzat képviselői. 

 

Az Érdekképviseleti Fórum dönt az elé terjesztett intézményi panaszokról, továbbá 

intézkedéseket kezdeményezhet a beutaló, fenntartó helyi önkormányzatnál, az intézmény 

ellenőrzését ellátó hatóságnál, illetőleg más hatáskörrel rendelkező szervnél. Az 

Érdekképviseleti Fórum működésének szabályait a házirend tartalmazza.  

 

 A jogosultak érdekvédelme 

 



 

 

 

A jogosultak és hozzátartozója, valamint a jogosult és érdekeit képviselő társadalmi szervezet 

a házirendben a házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az intézmény vezetőjénél, vagy 

az érdekképviseleti fórumnál. 

 

 Az érdekképviseleti fórum tagjai: 

- Az intézményben ellátásban részesítettek közül:      2 fő 

- Hozzátartozók közül:     1 fő 

- Az intézmény dolgozói közül:   1 fő                                      

- A fenntartó részéről:     1 fő 

 

 

AZ ELLÁTOTTAK ÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK JOGAINAK 

VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

 

A szociális ellátásban részesülő személy számára az – a törvényben meghatározott– igénybe 

vett ellátáshoz kapcsolódó, valamint az általános és speciális jogokat kell biztosítani.  

 

 

Ezek: 

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő 

ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a 

szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, 

speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. 

 A szociális szolgáltatás biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés 

bármilyen okból. 

 Egyenlő bánásmód. 

 A szolgáltatással kapcsolatos legfontosabb adatok megismerése. 

 Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával 

kapcsolatos adatok megismeréséhez. 

 Biztosítani kell az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogokat: 

- Az élethez, emberi méltósághoz, 

- A testi épséghez, 

- A testi – lelki egészséghez, 

 Az ellátást igénybe vevőt megilleti a személyes adatainak védelme, valamint 

magánéletével kapcsolatos titokvédelem, 

 

 Gyermeki jogok 

 

 A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges 

felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetben történő nevelkedéséhez. 

 A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a családban történő 

nevelkedéshez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető 



 

 

 

helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez, valamint önálló életvitel 

megteremtéséhez. 

 A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tarásához, a bántalmazással, az 

elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez. 

 A gyermek szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak saját érdekében, törvényben 

meghatározott esetekben és módon választható el. A gyermeket kizárólag anyagi 

okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani. 

 A gyermeknek joga van a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő 

védelemhez. 

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

tájékoztatást kapjon jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről. 

 

A szociális szolgáltatást végzők jogai 

A szociális ellátás területén foglalkoztatott személyek esetében a szociális törvény és Gyvt. 

rendelkezései szerint biztosítani kell: 

 A munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülés 

 Az emberi méltóság, személyiségi jogaik tiszteletben tartása 

 A megfelelő munkavégzési körülmények biztosítása 

 

Ellátottak jogai 

Az ellátottak jogainak védelme érdekében a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi 

Közalapítvány Nógrád megyében 2004. október 1. –től működteti az ellátottjogi képviseleti 

rendszerét, amely az alapellátás területén is ellátja a jogvédelmi feladatokat. 

 

 

 

Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) 

 

Zöld szám: 06-80-620-055 

Honlap: www.obdk.hu 

E-mail: obdk@obdk.hu 

 

 Ellátottjogi képviselő: Galyasné Dósa Katalin 

 

Elérhetősége/Fogadó óra időpontja: 3530 Miskolc, Kálvin János út 1/A 

Telefon: 20-489-9654 

E-mail:galyasnek@obdk.hu 

 

Az ellátottjogi képviselő elérhetőséget minden telephelyen és területi irodában jó látható 

helyen ki kell függeszteni. 

 

 

VIII. FEJEZET 

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 

 

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


 

 

 

 A közalkalmazotti jogviszony létrejötte, és megszűnése 

 

A közalkalmazotti jogviszony alanyai a munkáltató és a közalkalmazott – közfeladat 

elvégzése céljából létrejött jogviszony.  

 

 Közalkalmazotti jogviszonyt: - büntetlen előéletű, 18. életévét betöltött, magyar 

állampolgárságú, cselekvőképes személy létesíthet. Szakképzettséghez kötött munkakörök 

esetében feltétel, hatósági bizonyítvánnyal igazolni, hogy a közalkalmazotti jogviszonyt 

létesíteni kívánó személy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás alatt, mely a közalkalmazotti 

jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. (az erkölcsi bizonyítványt a jogviszonyt létesíteni 

kívánó feladata és költsége) 

További feltétel, hogy a közalkalmazott rendelkezzék a munkakörére jogszabályban előírt 

iskolai végzettséggel, szakképzettséggel és 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben meghatározott 

előzetes alkalmassági vizsgálatnak megfeleljen. Elvárás, a jó kommunikációs és empátiás 

készség.  

Adatvédelmi szabály kötelezi a munkáltatót a jogviszonyt létesíteni kívánó személy hatósági 

bizonyítványból megismert adatait a jogviszony létesítéséről meghozott döntésig, illetve a 

közalkalmazotti jogviszony fennállásáig kezelheti 

 A közalkalmazotti jogviszony kezdete a munkába lépés napja – a kinevezéssel jön létre. 

Időtartama – határozatlan időre szóló kinevezés  

- Határozott időre szóló kinevezés (tartósan távollévő, határozatlan idejű közalkalmazott 

helyettesítése céljából)  

 

Próbaidő – mindkettő típusú kinevezéssel létrejött jogviszony esetében kikötésre kerül. 

 

Próbamunka – a közalkalmazott alkalmasságáról való meggyőződés érdekében, kinevezés 

nélkül, szóban próbamunka elrendelésével, írásbeli kinevezés nélkül, maximum 6 órában 

történik.    

Az intézmény feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is foglalkoztathat 

külsős személyeket. 

Az intézmény megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső feladatra, 

határozott időre, átmeneti időszakra. 

 

 Pályáztatás: Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető és csak olyan 

közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatot a 

kinevezési jogkör gyakorlója írja ki. Ha a pályázat kiírása nem kötelező, a munkáltató dönthet 

arról, hogy a munkakör, illetve a beosztás pályázat alapján történik. 

 Kinevezés módosítása a munkáltató és a közalkalmazott közös megegyezésével történhet.  

 

 A munkaviszony megszűnik a határozott időre létesített közalkalmazotti jogviszony 

leteltével automatikusan,  

- közös megegyezéssel a felek írásba foglalt, egybehangzó akaratnyilvánításával, - 

áthelyezéssel,  

- lemondással,  



 

 

 

- felmentéssel. Minden egyéb esetben a Kjt. rendelkezései alapján.  

A nyugdíj korhatárt betöltő közalkalmazott, közalkalmazotti jogviszonya, közös 

megegyezéssel történő kérelmére szűnik meg. Felmentéssel történő közalkalmazotti 

jogviszony megszüntetésének lehetősége nyugdíjazás miatt intézményünkben egységesen 

minden közalkalmazottra vonatkozóan nem alkalmazandó. 

 

 A munkavégzés szabályai 

A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben 

lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban leírtak szerint történik. 

A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható 

szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem 

közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben 

jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos 

következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és 

előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak 

megfelelően köteles végezni. 

 

- és minden olyan információ, amely nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit, 

hitelességét, jó hírét sérti. 

 

A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése 

 

A munkavégzés teljesítése az intézmény igazgatója által kijelölt munkahelyen, az ott 

érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban leírtak 

szerint történik. 

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak feladatainak leírását a munkaköri leírások 

tartalmazzák. 

 

A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a közalkalmazottak jogállását, a munkakörüknek 

megfelelően a szervezeti struktúrában elfoglalt helyüket, jogaikat és kötelezettségeiket névre 

szólóan. 

 

Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: 

- az intézmény működésével összefüggő szakmai, gazdasági adatok,  

- az intézmény vezetői, munkatársai által készített dokumentációk, szabályzatok, 

munkatervek, protokollok 

-  dolgozók személyes adatvédelem alá eső, bérezésével kapcsolatos adatok, 

- munkatársak, vezetők, ellátottak és hozzátartozóik személyét érintő információk,  

- ellátottak személyes adatvédelem alá eső és a személyiségi jogait érintő adatok 

 

Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre 

betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más 

személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó 

szabályoknak és előírásoknak megfelelően köteles végezni. Amennyiben adott esetben 



 

 

 

jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás 

azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra 

kerülése az intézmény érdekeit sértené. 

 

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója 

köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az 

illetékes felettesétől engedélyt nem kap.  

 

Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 

 

 A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az 

alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: 

 

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás 

nyilatkozatnak minősül. 

 

A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: 

 

 Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az 

intézmény igazgató vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. 

 

 Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak 

udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és 

pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. 

 A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali 

titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és 

érdekeire. 

 Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 

amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az 

intézménynek anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, 

amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 

 A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés 

előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely 

az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 

  

Szabadság 

 

Az éves rendes és rendkívüli szabadság igénybevételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel 

egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére 

minden esetben csak az intézmény igazgatója jogosult, egyéb esetekben a közvetlen 

munkahelyi vezető. 

 



 

 

 

A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 

valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani. 

 

Az intézményben a szabadság nyilvántartás vezetéséért a saját részlegek vonatkozásában a 

szakmai vezetők a felelősek.  

 

Szociális juttatások 

 

A munkáltató támogathatja a közalkalmazottak kulturális, jóléti, egészségügyi 

szükségleteinek kielégítését, életkörülményeik javítását. A támogatásokat, illetve ezek 

mértékét a Kollektív Szerződés határozza meg, de a munkáltató a közalkalmazott részére 

ezen túlmenően is támogatást nyújthat. ( cafetéria rendszerben biztosított juttatások által). 

 

 

 Kártérítési kötelezettség 

 

A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott 

kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes 

kárt köteles megtéríteni. 

 

A kártérítés mértékét az intézmény közalkalmazotti szabályzata tartalmazza. 

 

Anyagi felelősség 

 

Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési-felszerelési tárgyak 

rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért. 

 

   A kapcsolattartás rendje 

 

Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek 

egymással szoros kapcsolatot tartanak. 

Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amely másik 

szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően szóbeli egyeztetési 

kötelezettségük van. 

 

Az intézmény ügyiratkezelése 

 

 Az intézményben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. 

 Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény igazgatója a 

felelős. 

 Az ügyiratkezelést az Iratkezelési Szabályzatban foglalt előírások alapján 

kell végezni. 

  

Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók továbbképzése 



 

 

 

Az intézmény a tanulásban, továbbképzésben azokat a dolgozókat támogatja, akiknek 

munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése. 

A továbbképzés szabályai: 

 Mindenki köteles írásban kérni tovább tanulását akár diploma megszerzéséről, akár 

továbbképzéséről van szó. 

 Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok idején köteles igazolni, hogy 

beiratkozott az adott félévre.  

 Köteles leadni a továbbtanuló dolgozó a konzultációs időpontokat. 

 A továbbképzés költségeihez való hozzájárulás mértékét a rendelkezésre álló 

összeg, a továbbképzési díjak és a jelentkezők száma alapján évente kell 

felülvizsgálni.  

A kiadmányozás rendje 

 

Szakmai vezetők kiadmányozásának rendjét az igazgató által készített részletes szabályzat 

tartalmazza. 

 

  Bélyegzők használata, kezelése 

 

Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, 

cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való 

lemondást jelent. 

Az intézményben cégbélyegző használatára a következők jogosultak: 

- intézményigazgató 

- intézményigazgató helyettes  

- intézményegység vezetők 

- szakmai vezetők 

- intézményvezető ápoló  

- idősek klubjaiban a megbízott gondozónő 

Az átvevők személyesen felelősek a cégbélyegzők megőrzéséért. A cégbélyegzők 

beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri leltározásáról az 

intézmény igazgatója gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az előírások szerint 

jár el. 

Bélyegző kiadása és készítésének elrendelésének az igazgató jogosult, mely intézkedését 

írásban rögzíti. 

Az intézményben a cégszerűséget az igazgató és a gazdasági igazgató aláírása, és a bélyegző 

alkalmazása jelenti. 

Az igazgató távolléte esetén, az általa írásban megbízottak aláírása és a bélyegző együttes 

alkalmazása jelenti. 

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítési igazolás rendje 
A kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, az érvényesítés, az utalványozás, valamint a szakmai 

teljesítés igazolása az igazgató  által kidolgozott részletes szabályozás szerint történik. 

A gazdálkodási feladatokat a külön Ügyrendben meghatározott módon kell végezni. 



 

 

 

 

 Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség  

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, a 

vagyonnyilatkozat tételre kötelezett munkavállalók nyilvántartásáról, a vagyonnyilatkozat 

átadásáról, a vagyonnyilatkozatban foglalt adatok védelméről, valamint a vagyongyarapodási 

vizsgálat kezdeményezését megelőző meghallgatásról, ESZK – nál  alkalmazandó 

szabályokról. 

Az Egészségügyi Szociális Központ igazgatója figyelemmel a 2007. évi CLII. Törvény 

(továbbiakban: Vnyt.) 11.§ (6) bekezdésében, valamint a 14. § (2) bekezdésében az alábbiakat 

rendeli el az ESZK–ben  a Vnyt. szerinti kötelezettség terheli a közalkalmazotti jogviszonnyal 

rendelkező azon személyeket:  

- akik utalványozási és ellenjegyzési jogkörrel rendelkeznek, 

- akik a feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett 

pénzkezelési, vagy átutalási jogkörrel rendelkeznek, 

- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás tekintetében felelős feladatot 

látnak el, 

- akik állami vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálatával, 

és a felhasználással való elszámolással tartoznak felelősséggel, 

- közalkalmazotti jogviszonyban álló, egyéb munkakört betöltő személyeket, 

akik az Intézményben eseti vagy állandó jelleggel gyakorolják a Vnyt. szerinti 

jogköröket. 

 

Ezen felül – minthogy a vagyonnyilatkozat tartalmazza a vele egy háztartásban élő 

hozzátartozója jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatokat is- a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség e személyekre is kiterjed, a /Vnyt. 8. § (3) bek. c.) 

pontja szerint/. A Vnyt. szerint hozzátartozó a házastárs, az élettárs, a közös háztartásban élő 

szülő, gyermek, a házastárs gyermeke, ideértve a az örökbe fogadott és a nevelt gyermeket is.  

A vagyonnyilatkozat-tételről az intézményvezető által készített szabályzat rendelkezik. 

 

 

 

 Belső ellenőrzés 

 

Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezését és lebonyolítását, a belső ellenőrzés 

rendszerének kialakítását a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 

megbízásában lévő belső ellenőrök látják el. 

 

A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó 

- szakmai tevékenységgel összefüggő, és 

- gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. 

A belső ellenőrzést a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011. (XI. 26.) Korm.rendeletben előírtaknak megfelelően kell megszervezni es 

elvégezni. 



 

 

 

Az ellenőrzések tapasztalatait az intézmény igazgatója folyamatosan értékeli es azok alapján a 

szükséges intézkedéseket megteszi, illetve kezdeményezi. 

Az ellenőrzések tapasztalatairól, eredményéről, az érintetteket, a vizsgált terület vezetőit, 

valamint dolgozói értekezleten az intézmény dolgozóit az intézmény igazgatója tájékoztatja. 

 

Munkakörök átadása 

 

Az intézményvezető állású dolgozói: valamint az intézmény igazgató által kijelölt dolgozók 

munkakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell 

felvenni. 

Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 

- az átadás-átvétel időpontját; 

- a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat; 

- a folyamatban lévő konkrét ügyek dokumentációját: 

- az átadásra kerülő eszközöket; 

- az átadó és átvevő észrevételeit; 

- a jelenlévők aláírását. 

 

Az átadás – átvételi eljárást a munkakör-változást követően legkésőbb 15 napon belül be kell 

fejezni. 

A munkakör átadás – átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti 

felettes vezető gondoskodik. 

 

 Közeli hozzátartozó 

A közalkalmazott nem kerülhet közeli hozzátartozójával irányítási, ellenőrzési, felügyeleti, 

elszámolási viszonyba. 

Munkáltatói jogkör gyakorlása során – közeli hozzátartozó (ld. Ptk.) munkavállaló esetén – 

munkaköri felettesének előzetes jóváhagyását köteles kikérni – 

- alkalmazás 

- rendkívüli átsorolás 

- jutalmazás 

- fegyelmi felelősségre vonás esetén. 

 

Alapfeladat nem közalkalmazottal történő ellátása: 

 

 Megbízási díj 

- Az intézmény törekszik arra, hogy az engedélyezett létszámkereten belül 

alaptevékenységébe tartozó feladatait közalkalmazottak foglalkoztatásával oldja meg. Külső 

személlyel megbízásos jogviszonyt általában betöltetlen álláshelyek azonnali pótlása céljából 

létesítünk, illetve olyan feladatok megoldására, melyekre nincs engedélyezett státuszunk.  

 

Tájékoztatási kötelezettség 

 



 

 

 

Az ápoló – gondozó személyzet köteles előírás szerint tájékoztatni az ellátottak állapotának 

változásáról a telephely vezetőjét és az igazgatót. A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 106. §-ában meghatározott tájékoztatási 

kötelezettségnek a szabályzatokban, illetve munkaköri leírásokban foglaltak szerint kell eleget 

tenni. Egészségi állapotáról maga az ellátott, valamint hozzátartozója/gondnoka jogosult 

tájékoztatást kérni. Az ápoló – gondozó személyzet csak általánosságban adhat felvilágosítást 

(hangulat, aktivitás, alvás, étvágy, általános közérzet, várható gyógykezelés, vizsgálat), egyéb 

kérdésekben az érdeklődőt az orvoshoz kell irányítani. 

 

Az ellátott halála bekövetkezésének hírét csak előírt módon (általában meghatározott szövegű 

távirat formájában), az arra jogosított személy közölheti. Az elhunyt ellátott hozzátartozóival 

való találkozás során a személyzet minden tagja köteles a helyzetnek megfelelő komolysággal 

és tapintattal viselkedni. 

 

Etikai kérdések 

 

Az intézmény dolgozója tevékenységét csak az ellátottak és munkatársai személyhez fűződő 

jogainak és vagyoni érdekeinek messzemenő figyelembevételével végezheti. 

 

A személyzet ápoló – gondozó tevékenysége során az ellátott személyes szabadságát és 

szeméremérzetét köteles tiszteletben tartani. A gondozott személyes szabadsága – fizikai, 

kémiai, biológiai szerekkel és pszichikai módszerekkel csak az egészségügyi törvényben 

(1997. évi CLIV. törvény 10. §. (3) – (5) bekezdéseiben) meghatározottak szerinti 

mértékben és módon korlátozható. 

Az intézmény dolgozója munkahelyi és munkaidőn kívüli viselkedésével sem az ellátottak 

emberi méltóságát, sem az intézmény jó hírnevét nem sértheti. 

Az intézmény dolgozója az intézmény ellátottjaival szexuális érintkezést, kapcsolatot nem 

kezdeményezhet, és nem tarthat fenn. 

Az intézmény dolgozója az általa végzett tevékenységért, 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, illetőleg annak megszűnésétől számított egy évig nem köthet. 

Az intézmény dolgozója munkájáért az ellátottól pénzt, egyéb ellenszolgáltatást nem 

követelhet, nem fogadhat el. 

 

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. 
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Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó általi jóváhagyás napján lép 

hatályban, ezzel egy időben az előző hatályát veszti. 

 

 

Salgótarján, 2016. február 4. 

 

                                                                                                      

                                                                                                     Peleskei-Balázs Rita 

                                                                                                               igazgató 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


