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ÖSSZEFOGLALÁS
Ezen tájékoztató munkaanyag célja az, hogy segítséget nyújtson az egyházi fenntartásban
működő szociális intézmények valamint szociális szolgáltatások munkatársai részére az
ellátottak szociális ügyeinek intézése vonatkozásában.
A szakmai anyag kettős tagolásban tartalmazza a munkatársunk eljárására vonatkozó
iránymutatásokat:
•
•

Bentlakásos szociális intézményekben történő feladatellátás
Szociális alapellátás keretében végzett szociális ügyintézés ellátása, a házi
segítségnyújtás példáján keresztül bemutatva

Mindkét részben kiemelten foglalkozunk azzal, hogy
•
•
•
•
•

mik azok a feladatok, amelyeket a szociális intézmény vagy szociális szolgáltatás a
szociális ügyintézés keretébe foglalhat,
mik a közvetlen ügyintézést végző munkatársunk feladatai,
mire figyeljünk oda kiemelten a szociális ügyintézés során,
hogyan kezeljük az ellátottunk pénzét – figyelemmel arra, hogy gondnokolt vagy nem
gondnokolt - , valamint
javaslatot teszünk az szociális ügyintézés dokumentálására, nyilvántartására is.

A szociális ügyintézésre vonatkozó ismeretek összefoglalásán túl ez a munkaanyag
másodlagosan egy ellátotti pénzkezelési segédanyag is lesz egyben, hiszen ez a két terület
nem választható el egymástól.
Célunk, hogy az ellátottak ügyei maradéktalanul elintézésre kerüljenek, azok az
intézményekben és szolgáltatásokban a megfelelő helyen és módon legyenek kezelve, hogy
ellátottjaink ránk bízott pénze biztonságban – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelőn dokumentáltan, a törvényes képviselő, családtag vagy a hatósági felé is
egyértelműen korrekten elszámolható módon nyilvántartva – legyen, ezzel is igazolva
intézményünk magas színvonalon történő működtetését
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Mi az a szociális ügyintézés?
Szociális ügyintézés alatt azokat a mindennapokban előforduló ellátotthoz kapcsolódó
feladatokat értjük, amelyek a szociális szolgáltató vagy szociális intézmény szakmai
feladatain túl ellátottjai számára biztosít. Ezen feladatok között találhatunk kötelezően
ellátandó feladatokat, valamint olyan feladatokat is, amelyeket az intézmény az egyházi
fenntartásból fakadó magas színvonalú ellátás részeként végez el ellátottjai számára.
Az ápolást gondozást nyújtó intézményekben a vonatkozó jogszabály szűken határozza meg
a kötelezően ellátandó, biztosítandó feladatok körét.
E szerint az intézménynek az ellátottak
• napi legalább háromszori étkeztetéséről,
• szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról,
• mentális gondozásáról,
• a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról,
• valamint lakhatásáról
kell gondoskodnia.
Fontos tisztáznunk azt a tényt, hogy az intézményi beköltözéssel nem szűnik meg az ellátott
magánélete, a külső környezettel való kapcsolattartása, nem változik meg a személyisége,
ezzel együtt nem változnak meg a szokásai, az érdeklődési köre sem.
Mindezzel ellentétben azt is látnunk kell egy igénybevételi megállapodás létrejötte esetén,
hogy a leendő lakónk vállalja az intézményi keretek közti életvitelt és az ehhez kapcsolódó
szabályokat is.
Feladatunk és célunk az egyházi fenntartásban működő intézményekben az, hogy ezt a
kettősséget egyensúlyba hozzuk és lehetőségeinkhez mérten biztosítsuk a magán szféra
kiteljesedését az intézmény falai között. Ennek meghatározó eszköze a szociális ügyintézés
maga és annak módja.

Alapszolgáltatások esetén fontos figyelnünk arra, hogy a jogszabály már több a szociális
ügyintézésbe tartozó tevékenységet egyértelműen meghatároz számunkra. Ilyenek például a
házi segítségnyújtás esetében:
• információnyújtás, tanácsadás
• mentális támogatás
• családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
• az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való
közreműködés
• ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
• segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult
veszélyhelyzet elhárításában
• bevásárlás (személyes szükséglet mértékében
• gyógyszer kiváltása, adagolása, szedésének ellenőrzése
• kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, használat
betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás.
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Ezen szociális ellátások során az legyen a közös célunk, hogy a saját otthonában maradt
idős, rászoruló embereknek olyan támogató segítséget nyújtsunk, amellyel fenntarthatja az
addigi életminőségét, hogy továbbra is életvitelszerűen az otthonában maradhasson.
A munkaanyag célja az, hogy segítséget nyújtson az egyházi fenntartásban működő szociális
intézmények valamint szociális szolgáltatások munkatársai részére az ellátottak szociális
ügyeinek intézése vonatkozásában, hogy összefoglaljuk azokat a gondolatokat, területeket
amiket ennek során érdemes szabályozni és annak megfelelően eljárni.
Minden szociális szolgáltatónak és szociális intézménynek célszerű, hogy a szociális
ügyintézés tartalmát, mikéntjét végiggondolva, az intézmény és a szolgáltató sajátosságait
figyelembe véve belső szabályzatot alkosson a szociális ügyintézésről és az ehhez
kapcsolódó ellátotti pénzkezelésről.
A belső szabályzat elkészítésénél az alábbi területekre érdemes odafigyelnünk:
1.
2.
3.
4.
5.

Szociális ügyintézés lehetséges területei
Szociális ügyintézés feladatait ellátó munkatársak köre
Szociális ügyintézés időbeli meghatározása
Apróságok – azaz mire figyeljünk oda még
Ellátotti pénzkezelés szabályozása

Szociális ügyintézés lehetséges területei
Az, hogy egy adott ápolást, gondozást nyújtó intézményben mi tartozhat a szociális
ügyintézés feladati közé, az intézményvezető kompetenciája meghatározni. Ebben az
anyagban javaslati jelleggel három feladatcsoportot jelölünk meg, amelyet az
intézményvezetők még tovább bővíthetnek.
a.) Az ellátottaknak történő bevásárlás
Ez a tevékenység magába foglal minden olyan beszerzést, ami a mindennapos
élethez kapcsolódik. Pl: élelmiszer vásárlás, ruházat-lábbeli vásárlás, ajándék,
használati eszköz, műszaki cikk vásárlás.
b.) Az ellátottak hivatalos ügyeinek az intézése
Ebben a feladatcsoportban azokra a feladatokra utalunk, mint például:
csekkbefizetés, postán történő ügyintézés, telefonkártya vásárlás, közmű átírás, stb.
c.) Az ellátott intézményi létéhez kapcsolódó ügyek intézése
Ebbe a csoportba, pedig egyrészt a beköltözést követően felmerülő feladatok
tartozhatnak, mint például: lakcím átírás vagy nyugdíj átjelentés, másrészt az
intézményi életvitel során állapotváltozásból adódó ellátások megigénylésében való
segítségnyújtás, mint például: közgyógy ellátás megigénylése, FOT igénylése,
özvegyi nyugdíj megigénylése, egyéb ellátások megigénylése.
A szociális alapszolgáltatások esetében a jogszabály felsorolás szintjén meghatározza a
szociális ügyintézés körébe tartozó kötelező feladatokat.
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Szociális ügyintézés feladatait ellátó munkatársak köre
Ápolást, gondozást nyújtó intézmények esetében a szociális ügyintézés ellátásának tervezése
során figyelemmel kell lennünk az intézmény személyi állományára. Amennyiben az
intézmény nagyságrendje, az ellátottak köre, az ellátási típusok, az intézmény költségvetése
megengedi, jó gyakorlat külön szociális ügyintéző alkalmazása.
Ha erre az intézmények nincsen lehetősége úgy a feladatok megoszthatóak több munkatárs
között is, akár a szociális és mentálhigiénés munkatárs, akár a foglalkozatás szervező
munkakörébe is belefoglalható.
Alapszolgáltatások esetében viszont nem kell külön munkatársak biztosítani, hiszen maga a
szociális gondozó munkatársunk munkaköréből adódóan kötelezően ellátja ezen feladatokat.

Szociális ügyintézés időbeli meghatározása
Ápolást, gondozást nyújtó intézmények tekintetében a szociális ügyintézés gyakoriságáról,
annak menetrendjéről szintén az intézmény vezetője dönt.
Ennek meghatározásakor figyelembe kell venni azt, hogy az intézmény tud-e külön
munkatársat biztosítani, vagy sem.
Az intézmény biztosíthatja ezen feladat ellátását a hét valamennyi munkanapján, de
meghatározhatja az adott napokon történő bevásárlást, hivatalos ügyintézést is.
Az alapszolgáltatások tekintetében a munkatársunk a napi munkavégzése során, szükség
szerint látja el ezeket a feladatokat.

Apróságok – azaz mire figyeljünk oda még az alap és szakellátás keretében
történő szociális ügyintézés során
A szociális ügyintézés feladatainak ellátása során sok esetben titoktartás kötelezi
munkatársunkat. Ezen munkakör a bizalmi munkakörök közé sorolható. Elvárás a
munkatársunk felé, hogy az ennek megfelelő magatartást tanúsítsa és mindezt célszerű
munkaszerződésében vagy munkaköri leírásában rögzíteni.
Legyünk figyelemmel arra is, hogy munkatársunk számára biztosítsuk a munka elvégzéséhez
szükséges munkaeszközöket, mint például buszbérletet, vagy akár kerékpárt.
A szociális ügyintézés szabályzatában a feladatokat nem lehet teljes mélységében cizellálni,
ezért folyamatosan kontrolláljuk a beérkező ellátotti kéréseket, mert nem kell a túlzott
mértékű, elrugaszkodott kéréseknek is eleget tennünk. Így akár visszautasítható az az ellátotti
kérés, hogy 4-5 élelmiszerboltból szerezze be munkatársunk a számára szükséges élelmiszert.
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Fontos, hogy a feladatot ellátó munkatársunk felkészült legyen az ellátottak körét illetően,
hiszen más eljárás rendet igényel egy cselekvőképes ellátott illetve egy gondokság alatt lévő
ellátott.
Az ellátotti pénzkezelésen túl érdemes külön dokumentációt alkalmazni a szociális
ügyintézésre, amelyen nyomon követhető a szociális ügyintézés egésze. Ez alapját képezheti
akár egy statisztikai kimutatásnak is, amiből látható, hogy mire van az ellátottak körében a
legnagyobb igény, illetve segítheti a vezetői kontroll gyakorlását is.
Ne felejtkezzünk el a munkatársunk helyettesítéséről sem, amit vagy a szociális ügyintézésre
vonatkozó szabályzatunkban, vagy az SzMSz-ben is rögzíthetünk.
Az ápolást, gondozást nyújtó intézményekben az előzőeken túl, célszerű az e feladatot ellátó
munkatársak munkaidejébe egy „ügyfélfogadási idő” beépítése. Sok esetben, különösen több
ágyas elhelyezés során figyelemmel kell lenni a magántitok védelmére, az intimitásra, az
emberi méltóság megőrzésére, ezért célszerű egy olyan „ügyfélfogadási idő” biztosítása,
amikor az ellátottak megkereshetik a munkatársunkat az irodahelységében és négyszemközt
elmondhatják a szociális ügyintézésre vonatkozó kérésüket.

Ellátotti pénzkezelés és szociális ügyintézés szabályai az ápolást,
gondozást nyújtó intézményekben
Bár jogszabály nem írja elő, de mindenképpen javasoljuk a terület fontosságára, sajátságos
jellegére tekintettel az ellátottak pénzének kezelésére vonatkozó belső szabályzat létrehozását.
Az ellátottak pénzkezelésére vonatkozó szabályzatunkat elkészíthetjük önálló szabályzatként
is vagy képezheti részét az intézmény pénzkezelési szabályzatának.
A szabályzat elkészítését célszerű az intézmény vezetőjének és a gazdasági vezetőjének
közösen végezni, figyelemmel az alábbi jogszabályokra:
1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
2. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet
3. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló29/1993. (II.
17.) Korm. rendelet
4. Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
A szabályzatunk elkészítése során az alábbi területeket kell részletesen szabályozni:
•
•
•
•
•
•
•

Pénz- és értékkezelés általános előírásai
Letétek kezelése
Az intézmény költségvetéséből történő kifizetések
Adományok kezelése
Ellátottak nyugdíj elszámolása, gondozási díjak befizetése
Ingatlan nyilvántartása
Szociális ügyintézéshez kapcsolódó pénzkezelés
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A pénz- és értékkezelés általános előírásai
Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény esetén az intézményvezető, illetve az általa megbízott
személy feladata, hogy
−
−
−
−

biztosítsa az ellátottak vagyona, pénze biztonságos megőrzésének feltételeit,
az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról tételes felsorolás (leltár) alapján
átvételi elismervényt készítsen, és annak egy példányát átadja az ellátást igénybe
vevőnek, illetve törvényes képviselőjének, (lásd: 1. sz. melléklet)
vállaljon felelősséget a letétbe helyezett értékekért,
ellenőrizze a pénzkezeléssel kapcsolatos teendőket.

Ahhoz, hogy az intézményvezető teljes körűen meg tudjon felelni a vonatkozó jogszabály
pénz - és értékmegőrzésre vonatkozó előírásainak, az alábbi javaslatokat tesszük:
- Az intézménybe való beköltözéskor az ellátottak kizárólag személyes használati
tárgyaikat (ruhanemű, hűtőszekrény, rádió, televízió, ékszerek, emléktárgyak,
edények… stb. amit a házirend leszabályoz) hozzák csak magukkal.
- Az elektromos árammal működő műszaki cikkeket abban az esetben hozzanak, ha a
készülék rendelkezik érvényes érintésvédelmi jegyzőkönyvvel.
- Használaton kívüli bútorok, berendezési tárgyak tárolását, megőrzését az intézmény
sajátosságait figyelembe véve vállalja.
- Az intézmény vezessen be „névírói” rendszert az ellátottak által alkalmazott kézjegy,
+++, olvashatatlan aláírás, írástudatlanság esetére.
- A szerződő – meghatalmazó – nyilatkozó felek aláírását, az aláírandó tartalom
ismeretét két tanú aláírásával hitelesítsük.
- Az aláírandó dokumentumban tüntessük fel, hogy a dokumentum tartalma ismertetve
lett.
- A Magyar Posta Zrt. által alkalmazott „Kézbesítőkönyv közvetett kézbesítéshez”
elnevezésű nyomtatvány esetén a kézjegy, +++, olvashatatlan aláírás, egyéb
írástudatlanság kiváltására célszerű a mindenkori letéti pénz kezelésével megbízott
munkatárs részére meghatalmazást adni, hogy saját kezű aláírásával igazolhassa a
nyugellátás, egyéb jövedelem – személyi térítési díj levonása után megmaradó rész –
felvételének tényét.

Letétek kezelése
Az ápolást, gondozást nyújtó intézménybe való beköltözéskor az ellátottak készpénzt,
értékpapírt vihetnek be.
Az ellátott készpénzének kezelését az ellátott vagy törvényes képviselője személyes
nyilvántartási letét formájában az intézményre bízhatja. Az átvett összeg elsősorban a
személyes szükségletek kielégítését szolgálja (pl. élelem, ruházat, textília, kisebb használati
tárgyak, szolgáltatások stb.(lásd: 2. sz. melléklet)
A letétek kezelését az intézményvezető által megbízott olyan munkatárs végezze, aki anyagi
felelősséggel tartozik a kezelésében lévő, megőrzésre átadott értékekért. (lásd: 3. számú
melléklet)
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A letéti pénz őrzésére pénzkazetta szolgáljon, melyet a pénztári órákon kívül az intézmény
páncélszekrényében kell tartani.
A személyes letétben elhelyezett készpénz havi összegéről és dokumentálásáról az intézmény
vezetője a szabályzatban dönt.
A személyes letétben elhelyezett pénz dokumentálása:
•
•
•
•
•

Javasoljuk a személyre szóló letéti forgalom és egyenleg megállapítására hitelesített,
sorszámozott naplóban névre szólóan könyvelni a bevételeket és a kiadásokat. Ezt a
naplót célszerű havonta egyszer lezárni. (lásd: 4. sz. melléklet)
A bevételezésre került készpénz bevételi pénztárbizonylaton történhet.
A kiadásokat kiadási pénztárbizonylaton kell rögzíteni, melyekhez minden esetben
csatolni szükséges a számlát.
Amennyiben az ellátott vagy meghatalmazottja készpénzt vesz át a személyes letétből,
azt sajátkezű aláírásával igazolja.
A szabad felhasználású pénzeszközök nyilvántartását és mellékleteit javasoljuk
szigorú számadású okmányként kezelni és megőrizni.

A személyes letétben elhelyezett ingóságok dokumentálása
-

-

Az ellátottak által megőrzésre átadott egyéb ingóságok (pl. rádió, televízió stb.)
átvételét bizonylattal szükséges elismerni és lehetőség szerint ezeket az intézmény
raktárhelységében kell megőrizni. (lásd: 5. sz. melléklet)
Ékszerek és ékszerszerű tárgyak esetében részletes, a tárgyat pontosan jellemző
leírással célszerű átvenni, mely alapján a tárgy bármikor azonosítható.
Javasoljuk, hogy az ellátott a letétbe helyezett tárgyat (tárgyakat) az intézmény
pénztárának nyitvatartási óráiban bármikor visszavehesse, két tanú jelenlétében és az
átvételi elismervény ellenében. Ebben az esetben az átvételkor készített listát
módosítani szükséges.

Az intézmény költségvetéséből történő kifizetések
A vonatkozó jogszabály szerint a jövedelemmel nem rendelkező ellátottak részére havonta –
jogszabály szerint évente meghatározott összegű – „zsebpénzt” biztosít az intézmény, melyet
minden hó 10. napjáig kell kifizetni.
Az intézmény működési körén belül szervezett foglalkoztatásért az ellátott munkaterápiás
jutalomban részesíthető. A munkajutalom a foglalkoztatás jellegétől függően differenciált,
amelynek havi összegét a munkalapon rögzített tevékenység jellege és a munkában töltött idő
alapján az intézményvezető határozza meg. (6. sz. melléklet)
Ha az ellátott költőpénzben is részesül, a költőpénz összege nem csökkenthető a
munkaterápiás jutalom összegével.
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Adományok kezelése
Az egyházi fenntartásban működő intézmények gyakorta találkoznak az adományozás
intézményével, melynek keretében az ellátottak, vagy hozzátartozóik saját elhatározásukból
az intézmény részére pénzt, berendezési tárgyat, ruházatot ajánlanak fel. A felajánlásról
adományozó nyilatkozatot szükséges készíteni, melyet nyilvántartásba kell venni. A
nyilatkozat tartalmazza a felajánlott tárgyat, és annak rendeltetését. (lásd: 7. sz. melléklet)

Ellátottak nyugdíj elszámolása, gondozási díjak befizetése
Jó gyakorlat az egyházi fenntartású szociális intézményekben, hogy az ellátottak nyugdíjának
felvétele meghatalmazás alapján az intézmény által történik és a térítés díj elszámolását
követően kerül a nyugdíjmaradvány az ellátottak részére kifizetésre.
Az intézmény ellátottjai részére érkező postai küldeményeket, utalványokat az
intézményvezető által megbízott, az ellátott által meghatalmazott, anyagi felelősséggel tartozó
munkatársak vegyék át.
Az ellátottak részére érkező utalványösszegeket és ajánlott küldeményeket közvetett
kézbesítőkönyv alapján kell továbbítani a címzetthez. (A meghatalmazás módja: a Magyar
Posta Zrt. által kiadott hivatalos meghatalmazás)
A meghatalmazással átvett nyugdíj összegből a térítési díj megfizetését követően az ellátott
kérheti, hogy a nyugdíj maradványt a letéti pénzkezeléssel megbízott munkatárs részére
átadhassa megőrzésre, vagy átvegye és szabadon felhasználja illetve hozzátartozója
meghatalmazással felvegye.

Ingatlan nyilvántartása
Az intézmény gondozásába kerülő ingatlanvagyonnal rendelkező ellátottak ingatlanairól –
térítési díjjal megterhelt ingatlanok esetében - nyilvántartást kell vezetni, a jogszabályban
meghatározott módon.

Szociális ügyintézés során történő pénzkezelés
A szociális ügyintézés során a feladat ellátáshoz szükséges készpénzt a szociális ügyintéző két
személytől veheti át:
•
•

az ellátottól személyesen
az ellátottak pénzét kezelő pénztárostól

A készpénz átvételét mindkét esetben célszerű a „Készpénz átadás-átvételi elismervény”
kitöltésével hivatalossá tenni, és két tanú aláírásával érvényesíttetni. (lásd: 8. sz. melléklet)
A Készpénz átadás-átvételi elismervény legalább az alábbi adatokat tartalmazza:
-

az elismervény sorszáma (folyamatos sorszámozással)
az átvett összeg számmal és betűvel
az átadó neve, intézményi elhelyezkedése (részleg, szoba) – amennyiben az ellátott
készpénzét az intézmény pénztárosa kezeli, akkor az átadóval a pénztáros nevét
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-

szükséges feltüntetni, de a nyomtatványon fel kell tüntetni, hogy melyik ellátott
számára történik a vásárlás
a vásárolandó termék / szolgáltatás megnevezése
az átvétel dátuma, átvevő aláírása
két tanú neve, születési hely és ideje, valamint aláírása.

A szociális ügyintézést követően a fennmaradó összeggel a munkatárs az ügyintézés napján
szintén elismervénnyel köteles elszámolni, és az esetlegesen vásárolt terméket, illetve az
ügyintézéshez szükséges papírokat az ellátott részére átadni. (lásd: 9. sz. melléklet)
Szociális ügyintézést követő elszámolás – készpénz átadás-átvételi elismervény tartalmi
elemei legalább:
-

az adott elismervény sorszáma
a korábbi készpénz átvételét igazoló elismervény sorszáma
ellátott / ellátottak készpénzét kezelő pénztáros neve, aki felé az elszámolás
megtörténik
az átadott összeg számmal és betűvel,
a vásárolt termék /szolgáltatások megnevezése
az átadás dátuma
az átadó és átvevő aláírása
két tanú ellenjegyzése.

A készpénz átadás-átvételi elismervényeket folyamatos sorszámozással kell ellátni, azt
lefűzve tárolni, visszamenőleg 5 évig szükséges megőrizni.
A szociális ügyintéző tevékenységének nyomon követéséhez, a vezetői kontroll hatékonyabb
gyakorlásához javasoljuk, hogy a szociális ügyintéző nyilvántartást vezessen az általa
elvégzett feladatokról napi bontásban: (lásd: 10. sz. melléklet)

Ellátotti pénzkezelés és szociális ügyintézés szabályai az
alapellátások tekintetében
Az ellátotti pénzkezelés maga az alapellátások tekintetében az ellátottak által fizetendő térítési
díj megfizetését, valamint a szociális ügyintézés céljából átvett pénzkezelést jelenti.
A térítési díj megfizetésére az ellátottnak az intézmény szabályzataiban rögzített módon van
lehetősége, amely történhet az alapszolgáltató székhelyén vagy az ellátott lakókörnyezetében
is. Az utóbbi esetben történő pénzkezelés esetében fokozott körültekintéssel kell eljárni.
Bár jogszabály ebben az esetben sem írja elő, de javasoljuk az ellátottak pénzének kezelésére
vonatkozó belső szabályzat létrehozását az alapszolgáltatások tekintetében is akár önálló
szabályzatként is vagy képezheti részét az integrált vagy vegyes profilú intézmény
pénzkezelési szabályzatának is.
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A szabályzat elkészítését célszerű az intézmény vezetőjének és/vagy a szolgálat vezetőjének
a gazdasági vezetőjével közösen végezni, figyelemmel a korábban hivatkozott
jogszabályokra.

Szociális ügyintézés során történő pénzkezelés
A szociális szolgáltatók szociális ügyintézést végző munkatársai (szociális gondozók,
személyi segítők, stb.) munkakörük ellátása során készpénzt vesznek át az ellátottak
megbízásából az általuk megjelölt célú, a szolgáltatás keretében elvégezhető áruk és
szolgáltatások megvásárlása céljából.
Az ellátottak részére történő áru és szolgáltatás vásárlás céljából történő készpénzátvétel és
kezelés során a szociális gondozók részére az alábbi eljárásrendet javasoljuk:
Az átvett összegről mindenképpen átvételi elismervényt szükséges kitölteni, amelyen a
szociális gondozó aláírásával elismeri az azon megjelölt összeg átvételét az ellátottól és amely
legalább az alábbiakat tartalmazza:
• az átadó és az átvevő nevét,
• átadó lakcímét,
• átadó és átvevő aláírását,
• a készpénz összegét, valamint átadott dokumentumot,
• annak megjelölését, hogy az összeget az ellátott milyen áru ill. szolgáltatás
megvásárlása céljából, dokumentumot ügyintézés céljából adta át a szociális
gondozónak,
• és az milyen időtartamon belül köteles az átvett összeggel elszámolni. (lásd: 11. sz.
melléklet)
A gondozó az ellátottól átvett összeget kizárólag az elismervényben megjelölt áru ill.
szolgáltatás beszerzésére használhatja fel.
A beszerzett áruról ill. szolgáltatásról a gondozó minden esetben köteles nyugtát, illetve az
ellátott erre vonatkozó igénye esetén Áfás számlát kérni.
Ezen túlmenően a szociális gondozó az elvégzett tevékenységet az egyéni gondozási naplóban
rögzíti házi segítségnyújtás esetén.
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Szociális ügyintézés és pénzkezelés az ellátott cselekvőképességére
tekintettel
Magyarországon minden ember cselekvőképes, akinek cselekvőképességét a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) vagy a bíróság gondnokság
alá helyezést elrendelő ítélete nem korlátozza.
Cselekvőképesség alatt az embernek azon képességét értjük, hogy a magul nevében,
személyesen tehetnek érvényes jognyilatkozatokat, és a saját cselekményeikkel jogokat
szerezhetnek és kötelezettségeket vállalhatnak. Tehát a cselekvőképesség olyan képességet
feltételez az ember részéről, hogy képes legyen felismerni tetteinek következményét,
rendelkezzen az ügyeinek viteléhez szükséges belátási képességgel.

A cselekvőképesség részleges korlátozása a bíróság ítélete alapján
A nagykorú személyek cselekvőképességét a bíróság a gondnokság alá helyezési perben
meghozott ítélettel részlegesen korlátozhatja. Új szabályozása a Ptk-nak, hogy a bíróság a
cselekvőképességet csak ügycsoportonként korlátozhatja. Az ügycsoportokat nem írja le
pontosan a Ptk., hanem a bíróságok kaptak szabad kezet annak megítélésére, hogy az egyént
személyre szabottan milyen ügycsoportokban szükséges cselekvőképességet korlátozó
gondnokság alá helyezni.
Ilyen ügycsoportok lehetnek például:
• vagyonnal kapcsolatos rendelkezés (nagyobb értékű ingó, ingatlan, bankszámla);
• munkaviszonyból származó jövedelemmel való rendelkezés;
• tartózkodási hely meghatározása;
• örökösödési ügyek;
• bentlakásos szociális intézetben történő elhelyezéssel kapcsolatos jognyilatkozatok;
• választójog gyakorlása.
Fontos tudnivaló, hogy a cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy minden
olyan ügyben önállóan tehet érvényes jognyilatkozatot, amelyben cselekvőképességét a
bíróság nem korlátozta. A saját maga által tett jognyilatkozatok érvényességéhez szükséges
utóbb gondnokának a hozzájárulása. Ha ez elmarad, a jognyilatkozat nem válik érvényessé,
nem vált ki joghatást.
Két esetben van azonban arra lehetőség, amikor a részlegesen korlátozott személy is dönthet a
gondnoka hozzájárulása nélkül:
• amikor ebből számára kizárólag előny származhat, illetve
• ha az adott ügylet annyira csekély jelentőségű, hogy nem igényel sem komolyabb
megfontolást, sem belátási képességet.
Így például a részlegesen korlátozott személy:
• megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb
jelentőségű szerződéseket (vásárlás);
• rendelkezhet jövedelme bíróság által meghatározott hányadával;
• köthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez;
• ajándékozhat a szokásos mértékben.
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Cselekvőképesség teljes korlátozása a bíróság ítélete alapján
A nagykorú személyek cselekvőképességét a bíróság a gondnokság alá helyezési perben
meghozott ítélettel teljesen korlátozhatja.
Cselekvőképtelen az a nagykorú, akit a bíróság cselekvőképességet teljesen korlátozó
gondnokság alá helyezett.
Az új szabályozás szerint a cselekvőképesség teljes korlátozására csak végső esetben és csak
akkor kerülhet sor, ha az érintett személy érdekeinek megóvása érdekében nem elegendő az
ügycsoportonkénti korlátozás.
A cselekvőképtelen nagykorú jognyilatkozata semmis, nevében gondnoka jár el.
Kivétel az olyan csekély jelentőségű szerződések, amelyek a mindennapi életben tömegesen
fordulnak elő, különösebb megfontolást nem igényelnek. Például egy szokásos bolti vásárlás,
amely a mindennapi élet rutinjai közé tartozik.

A szociális ügyintézés és az ellátotti pénzkelezés során mindig legyünk tekintettel arra, hogy
ellátottunk nem áll –e a cselekvőképességét érintő részleges vagy teljes korlátozás alatt.
Amennyiben ellátottunk részleges korlátozás alatt áll minden esetben alaposan
tanulmányozzuk a bírói ítéletet, hogy ellátottunk esetében melyek a korlátozott ügycsoportok,
mekkora hányadával rendelkezik jövedelmének.
Szerencsés az igénybevételt követően iránymutatást kérni ellátottunk gondnokától, hogy Ő
mit vár el az intézménytől/szolgáltatótól az együttműködés során.
Figyeljünk az előzetes hozzájárulás és utólagos beleegyezés meglétére vagy a törvényes
képviselő által történő eljárásra és minden esetben tájékoztassunk az ellátottat érintő
változásokról.
Legyünk partnerei abban, hogy a gondnok a gyámhatóság felé előírásoknak megfelelően el
tudjon számolni.
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Mellékletek
1. sz. melléklet: Ellátottak személyi leltára
2. sz. melléklet: Átadás-átvételi elismervény letéti kezelésbe adott készpénzről
3. sz. melléklet: A letéti pénztárt kezelő nyilatkozata
4. sz. melléklet: Letéti napló
5. sz. melléklet: Átadás-átvételi elismervény letéti kezelésbe adott ingóságról
6. sz. melléklet: Munkaterápiás munkanapló
7. sz. melléklet: Adományozó nyilatkozat
8. sz. melléklet: Készpénz átadás-átvételi elismervény (szociális ügyintézés során)
9. sz. melléklet: Készpénz átadás-átvételi elismervény (vásárlás, ügyintézés utáni
elszámolás
10. sz. melléklet: Elvégzett feladatok listája
11. sz. melléklet: Készpénz átadás-átvételi elismervény (alapellátás, szociális ügyintézés
során)
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1.sz. melléklet

ELLÁTOTTAK SZEMÉLYI LELTÁRA

Ellátott neve:

Gondozási egység:

Leltár felvétel időpontja:
Ssz.

Darab

Megnevezés

Ssz.

1.

21.

2.

22.

3.

23.

4.

24.

5.

25.

6.

26.

7.

27.

8.

28.

9.

29.

10.

30.

11.

31.

12.

32.

13.

33.

14.

34.

15.

35.

16.

36.

17.

37.

18.

38.

19.

39.

20.

40.

Darab

Megnevezés

A felsorolt ingóságokért az intézmény felelősséget nem vállal, mivel az ellátott megőrzésre nem adta át.

………………………………………………
leltár felelős
Tanú 1.:

………………………………………………
ellátott
Tanú 2.:
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2. sz. melléklet
ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
LETÉTI KEZELÉSBE ADOTT KÉSZPÉNZRŐL

Alulírott…………………………………………..…elismerem,
…………………………………..…….gondozottól

hogy

a

mai

…………………………..Ft-ot,

napon
azaz

………………………….……………………….Ft-ot megőrzésre átvettem, az átvett összeg a
……………………………számú betétkönyvben nyert elhelyezést.
A betétkönyv egyenlege betét után:

Ft, azaz

Ft

……………………….., ……….év …………..hó ……nap
………………………………………

……………………………………

átadó

átvevő

Tanú1.:

Tanú2.:

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Alulírott…………………………………………..…, mint a ……………. Idősek Otthona
gondozottja

elismerem,

hogy

…………………………..Ft-ot,

………………………….……………………….Ft-ot,

a

mai

napon,

azaz
a

………………………………számú betétkönyvből saját szükségletre átvettem.
A betétkönyv egyenlege kivét előtt:
kivét után:

Ft, azaz

Ft

Ft, azaz

Ft

……………, ……….év …………..hó ……nap
………………………………………

……………………………………

átadó
Tanú1.:

átvevő
Tanú2.:
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3. sz. melléklet

A letéti pénztárt kezelő nyilatkozata

Alulírott ………….. szociális segítő tudomásul veszem, hogy a ……………………
IDŐSEK OTTHONA (……………...) megőrzésében lévő letétbe helyezett ellátotti
készpénz, értéktárgy illetve takarékbetétkönyv kezeléséért teljes, korlátlan anyagi
felelősség terhel.

Kijelentem, hogy az ellátottak pénz-, és értékkezelési szabályzatában és az intézmény
pénzkezelési szabályzatában foglaltakat megismertem és azt magamra nézve
kötelezőnek ismerem el.

…………………….., 20…………………………….

……………………….…..
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4. sz. melléklet

LETÉTI NAPLÓ
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5. sz. melléklet

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
LETÉTI KEZELÉSBE ADOTT INGÓSÁGRÓL

Alulírott…………………………………………..…elismerem,

hogy

a

mai

napon

…………………………………..…….gondozottól
………………………………………………………. (ingóságot) megőrzésre átvettem, ami az
intézmény ………………………………………………….. (helység) nyert elhelyezést.
……………………….., ……….év …………..hó ……nap
………………………………………

……………………………………

átadó

átvevő

Tanú1.:

Tanú2.:

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Alulírott…………………………………………..…, mint a ……………. Idősek Otthona
gondozottja elismerem, hogy megőrzésre átvett ………………………………………………
(ingóságomat), ami az intézmény ………………………………………………….. (helység)
nyert elhelyezést, saját szükségletre átvettem.
……………, ……….év …………..hó ……nap
………………………………………

……………………………………

átadó
Tanú1.:

átvevő
Tanú2.:
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6. sz. melléklet

MUNKATERÁPIÁS MUNKANAPLÓ

20…... ………………….hó
Ellátott neve:
Nap

Ellátási részleg:
Végzett munka

Ideje
(óra)

Igazoló aláírása

Ellátott aláírása

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Összesen

óra
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7. sz. melléklet
ADOMÁNYOZÓ NYILATKOZAT

Alulírott…………………………………………..… a mai napon az alább felsoroltakat saját
elhatározásomból

……………….…………………………………………………..

célból

………………………………………………………………… intézmény számára felajánlom:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Felajánlásomért cserébe ellenszolgáltatást nem várok és nem kapok.
……………, ……….év …………..hó ……nap

………………………………………

……………………………………

átadó/adományozó
Tanú1.:

átvevő
Tanú2.:
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8. sz. melléklet

Sorszám:……………….

KÉSZPÉNZ ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
(szociális ügyintézés során)

Alulírott…………………………………………..… (gazdasági/szociális ügyintéző neve), a
mai napon ………………………………….. –án/én,
…………………………..Ft-ot, azaz ………………………….……………………….Ft-ot,
………………………………………………………………………………... (dokumentumot)
………………………………………………… ellátottól (……………………. részleg/szoba)
vásárlás, ügyintézés céljából átvettem.

Vásárolandó termékek/szolgáltatások:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Ügyintézés célja:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

……………, ……….év …………..hó ……nap

………………………………………

……………………………………

átadó
Tanú1.:

átvevő
Tanú2.:
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9. sz. melléklet

Előzmény sorszám:……………….

Sorszám: ………………

KÉSZPÉNZ ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
(vásárlás, ügyintézés utáni elszámolás)

Alulírott…………………………………………..… (ellátott neve), (…………………….
részleg/szoba) a mai napon ………………………………….. –án/én,
…………………………..Ft-ot, azaz ………………………….……………………….Ft-ot,
………………………………………………………………………………... (dokumentumot)
…………………………………………………

(gazdasági/szociális

ügyintézőtől)

visszavettem.

……………, ……….év …………..hó ……nap

………………………………………

……………………………………

átadó
Tanú1.:

átvevő
Tanú2.:

24

10. sz. melléklet

ELVÉGZETT FELADATOK LISTÁJA

Szociális ügyintéző neve: …………………………………………..
Dátum: ……………………………………………………………..
Sorszám:

Ellátott neve

Elvégzett feladat

Hivatkozás

…………………………………..
aláírás
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11. sz. melléklet
Sorszám:……………….
KÉSZPÉNZ ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
(alapellátás, szociális ügyintézés során)
Alulírott…………………………………………..… (szociális gondozó neve), a mai napon
………………………………….. –án/én,
…………………………..Ft-ot, azaz ………………………….……………………….Ft-ot,
………………………………………………………………………………... (dokumentumot)
………………………………………… ellátottól (…………………………………………
lakcím) vásárlás, ügyintézés céljából átvettem.
Vásárolandó termékek/szolgáltatások:
…………………………………………………………………………………………………
Ügyintézés célja:
…………………………………………………………………………………………………
A szociális gondozó …………………………….
összeggel/dokumentummal elszámolni.

–án/én

köteles

az

átvett

……………, ……….év …………..hó ……nap
………………………………………

……………………………………

átadó

átvevő

KÉSZPÉNZ-ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
Alulírott…………………………………………..… (ellátott neve), (…………………….
lakcím) a mai napon ………………………………….. –án/én,
…………………………..Ft-ot, azaz ………………………….……………………….Ft-ot,
………………………………………………………………………………... (dokumentumot)
………………………………………………… (szociális gondozó) visszavettem.
……………, ……….év …………..hó ……nap
………………………………………
átadó

……………………………………
átvevő
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