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Tájékoztatás a házi segítségnyújtás átalakításáról 
(A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján) 

 
A szociális alapszolgáltatások egyik formája a házi segítségnyújtás, melyet valamennyi 
önkormányzat – a lakosságszámtól függetlenül – köteles biztosítani. (1993. évi III. 86. § (1) c) 
pontja) 
A házi segítségnyújtás keretében a szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit is 
magába foglaló – személyi gondozást kell nyújtani. (1993. évi III. 63. § (1) és (2) bekezdése) 
 
A szociális segítés keretében biztosítani kell (1993. évi III. 63. § (3) bekezdése): 

 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. 
A személyi gondozás keretében biztosítani kell (1993. évi III. 63. § (4) bekezdése): 

 az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 

 a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 

 a szociális segítés keretében elvégzendő 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. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja 
és módosíthatja. (1993. évi III. 63. § (5) bekezdése) 
Házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha 
az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási 
önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. (1993. évi III. 63. § (10) 
bekezdése) 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról a) a fenntartó önkormányzat, b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a 
társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti települési önkormányzat a társulási 
megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. (1993. évi III. 92. §(2)) 
 
A jogosultság részletes feltételeit szintén a települési önkormányzat rendeletben szabályozza. A 
rendeletnek tartalmaznia kell: 
a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit; 



b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának 
módját; 
c) azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani;  
d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás; 
e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait; 
f) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a 
térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; 
g) az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő 
kérdéseket;  
(1993. évi III. 92. § (2)) 
 
A SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELE 
(A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet) 
 
Általános működési feltételek (1/2000. (I.7.) SZCSM rend. 5. §): 
A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell 
a) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel, 
b) alapító okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv, 
c) az egyszemélyes szolgálatot kivéve szervezeti és működési szabályzattal, 
d) szakmai programmal, 
e) a foglalkoztatottak munkaköri leírásával, 
f) az 1. számú melléklet III.1. és III.3. pontjában meghatározott szabályzatokkal, 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szabályzatai 
III. Műszaki ellátási szabályzatok 
munkavédelmi szabályzat 
gépjármű használati szabályzat 
g) az egyszemélyes szolgálat kivételével az 1. számú melléklet I.1., II.3. és III.2. pontjában 
meghatározott szabályzatokkal. 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szabályzatai 
I. Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok 
1. iratkezelési szabályzat 
II. Gazdasági szabályzatok 
3. anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat 
III. Műszaki ellátási szabályzatok 
2. tűzvédelmi szabályzat 
Általános személyi feltételek (1/2000. (I.7.) SZCSM rend. 6. §): 
 
A házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást végzőknek 100%-nak szakképzettnek kell 
lennie. (1/2000. (I.7.) SZCSM rend. 6. § (1) bekezdés c) pontja) 
Házi segítségnyújtás esetén munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól – ide nem 
értve a vezető beosztású, megbízású vagy munkakörű személyeket – a munkáltatói jogkör 
gyakorlója határozott időre, de legfeljebb két évre felmentést adhat, ha 
a) a munkakört betölteni kívánó személy a képesítés megszerzése érdekében már szakirányú 
oktatásban vesz részt, 
b) az adott munkakör betöltésére nem áll rendelkezésre a képesítési előírásoknak megfelelő 
személy, és a munkakört betölteni kívánó személy vállalja a szükséges szakirányú képesítés 
megszerzését, vagy 
(1/2000. (I.7.) SZCSM rend. 6. § (5) bekezdés) 
 



Azt a személyt, aki a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól felmentést kapott, 
a felmentés ideje alatt a 2. számú mellékletben meghatározott létszámnormák teljesítése 
szempontjából szakképzettnek kell tekinteni. (1/2000. (I.7.) SZCSM rend. 6. § (12) bekezdés) 
 
A személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell 
biztosítani. A munkaruha-juttatás feltételeit a munkáltató állapítja meg. (1/2000. (I.7.) SZCSM 
rend. 6. § (11) bekezdés) 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat pályázati kiírásának alapvető elemei:                         
Vámosszabadi Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. pont alapján pályázatot hirdet szociális gondozó munkakörre 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
A munkavégzés helye: Vámosszabadi, Szabadi u.57. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szociális gondozó 
feladatok ellátása, a házi segítségnyújtás tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása 
Vámosszabadi község területén. Szociális segítés és személyi gondozás keretében gondoskodni, 
azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem 
képesek.  
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     
Pályázati feltételek: 
•         Középfokú képesítés, 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 3.sz.melléklete szerint,  
•         büntetlen előélet,  
•         magyar állampolgárság,  
•         cselekvőképesség.  
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
•         Adott feladatkörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  
•         iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,  
•         fényképes szakmai önéletrajz,  
•         motivációs levél.  
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. június 1. napjától 
tölthető be.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 10. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat a Képviselő-testület 2017. május hónapban 
tartandó rendes ülésén hallgatja meg, a kinevezésről a szóbeli meghallgatást követően hoz döntést 
a Képviselő-testület. A döntést követően minden pályázó elektronikus úton értesítést kap. A 
pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 11.  
 
Határozati javaslat: 
Szociális gondozói állás pályázatról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a házi segítségnyújtás 
megoldása érdekében szociális gondozó munkakör betöltésére az előterjesztésben megismert 
pályázati kiírás szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 


