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Újpest Önkormányzatának Szociális 

Intézménye 

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 
1046. Budapest, Tungsram u. 9. 

Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 

 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu 

 

 

 

 

 

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND 

 

 

A házirend a többször módosított 1993. évi III. Törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról és az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet alapján készült. 

 

Az 1/2000-es (1. 7) SZCSM rendelet 74 § szerint 

„ A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, 

mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust, biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi 

igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi 

szervezésű programoknak, csoportoknak, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az 

ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.” 

 

Telephelyek: 

 Bársonyszív Idősek Klubja, 1042. Budapest, Király u. 15. 

 Sárga Rózsa Idősek Klubja, 1046. Budapest, Tungsram u. 9. 

 Őszkacsintó Idősek Klubja, 1044. Budapest, Nagyszombati u. 17. 

 

1. Idősek Klubja nyitvatartási ideje: (76. §) 

Hétfőtől – péntekig: 8 - 16 óráig; 

Klubtagság az igénylő kérésére – vagy a törvényes képviselő kérésére írásbeli szerződés 

alapján lehetséges a 18. évet betöltött, kerületi állampolgárok részére. 

A klubtagság ingyenes, egyéb szolgáltatások igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. Külön 

szolgáltatás térítés ellenében: fodrász, pedikűr. 

A térítési díjakat a Budapest Főváros IV. kerületi Önkormányzat Képviselő Testülete, 

határozza meg a helyi rendeletben.  
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2. Idősek Klubja szolgáltatásai:  

a) tanácsadás, 

b) készségfejlesztés, 

c) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, 

d) étkeztetés,  

e) esetkezelés, 

f) felügyelet, 

g) gondozás és 

h) közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít. 

 

Étkeztetés – 1/2000. 21. § (1) 

 

Az étel: 

a./ a kiszolgálásával egyidejűleg helyben fogyasztható, 

b./ elvitelének lehetővé tétele, 

c./ lakásra szállítással. 

 

(2)  

 

Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. Ha 

az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az 

ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani. 

 

Szabadidős programok: 

 

Délelőtt: 09-12 óráig 

Délután: 14-16 óráig 

 

Étkezések száma és rendje: 

 

Napi 1x étkezés: 

- Ebéd 12- 13 óra között helyben fogyasztva, 

- 11/30 – 14 óra között elvitelre. 
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Az egyszeri meleg étel térítési díját a megkötött megállapodások tartalmazzák. 

 

Biztosítva van: 

a./ kézmosási lehetőség, nemenkénti elkülönített illemhellyel. 

b./ evőeszköz és étkészlet. 

c./ igény szerint a munkaszüneti és pihenőnapon történő étkeztetés feltételeinek biztosítása. 

 

Idősek Klubja klubtagságának szüneteltetése: 

A klubtag írásos kérésére maximum 3 hónapra kérhető. 

 

Idősek Klubja klubtagságának megszűnésének, oka lehet: 

a./ az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

b./ a klubtag írásos kérésére, ill. a szerződésben meghatározott idő elteltével, 

c./ más intézetben történő elhelyezés kapcsán (pl. Fekvőbeteg intézmény), 

d./ a házirend többszörös súlyos megsértése esetén, 

e./ ha a klubtag lakhelye, tartózkodási helye az Önkormányzat illetékességi területén kívül 

esik, 

f./ ha az ellátásra való jogosultsága vagy indoklása megszűnik, 

g./ klubtag halála esetén. 

 

Klubtagok és a dolgozók kapcsolata: 

- A klub dolgozói a klubtagok által rájuk bízott magánjellegű információkat bizalmasan 

kezelik. 

- Személyiségi jogaikat kölcsönösen tiszteletben tartják. 

- A dolgozók tartási, életjáradéki, örökösödési szerződést klubtagokkal nem köthetnek. 

- Pénzbeli ellenszolgáltatást el nem fogadhatnak. 

 

EÜ tanácsadás: 

- Havonta egészségügyi előadások biztosítottak a gondozottak, ill. a klubtagok érdeklődési 

körét is figyelembe véve, akár meghívott előadókkal. 

 

1999. évi XLII. törvény 2§ (1), (2), (4) bekezdés szabályozása alapján: 

2. §  
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(1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – 

nem szabad dohányozni 

a) közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben, 

c) munkahelyen, 

(2) Az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel nem jelölhető ki dohányzóhely 

a) közforgalmú intézmények zárt légterű helyiségeiben, 

b) munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, 

 

(4) A (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakon túlmenően nyílt légtérben sem jelölhető ki 

dohányzóhely 

a) közoktatási intézményben, 

b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, 

c) az (5) bekezdésben foglalt kivétellel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a 

továbbiakban: Eütv.) 3. § f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónál, ideértve a többcélú 

intézményt is, ha abban egészségügyi szolgáltatást is nyújtanak 

 

Az intézmény területén tilos a dohányzás! 

 

Kártérítési kötelezettség 

- A klubtagoknak joguk van személyes tárgyaikat maguknál tartani, azonban az intézmény a 

vagyontárgyakért felelősséget nem vállal. 

Szándékos rongálásért, károkozásért a klubtagok kötelesek a kár megtérítésére. 

 

Ellátottak/klubtagok személyes adatainak védelme: 

Az ellátottak/klubtagok személyes és különleges személyes adatait a Újpest 

Önkormányzatának Szociális Intézménye - Őszi Fény Integrált Gondozási Központ kezeli az 

Idősek Klubjának szolgáltatásainak biztosítása és a klubtagság céljával, betartva a vonatkozó 

jogszabályokat, hatósági állásfoglalásokat és az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatában 

foglaltakat. Az klubtagságba jelentkezéssel, a szolgáltatások igénybevételével az 

ellátott/klubtag hozzájárul megadott adatainak kezeléséhez, a szolgáltatások teljesítésével 

kapcsolatban adataik továbbításához, így például az ételkiszállítást végző vállalkozó számára. 

Az ellátott/klubtag a saját adataival kapcsolatban – ha azt jogszabály nem korlátozza, vagy ki 

nem zárja – a következő jogokkal élhet: tájékoztatáshoz való jog, helyesbítés joga, törléshez 

való jog, zároláshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, iratbetekintés joga, adathordhatóság 
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joga. Az ellátott/klubtag jogai gyakorlásával kapcsolatban az Idősek Klubjához (Őszi Fény 

IGK) fordulhat, jogainak megsértése esetén pedig bejelentéssel, panasszal élhet a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy bíróság előtt. Egyebekre az Adatvédelmi 

és Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Ellátottak jogi védelme: 

Az ellátottjogi képviselő útján történik, aki havonta egyszer fogadóórát tart az intézményben, 

de az év bármely munkanapján, telefonon elérhető. 

 

Szolgáltatást végzők jogai: 

A munkaviszonyban álló személyeknek biztosítjuk, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó 

megbecsülést megkapják, személyiségi jogaikat elismerjék. A munkavégzéshez megfelelő 

körülményeket biztosítunk. 

 

 

Budapest, 20___________________ 


