
Tisztelt Lakosság! 

Mátészalka Város Önkormányzata, mint az idősek nappali ellátása szociális 
szolgáltatás biztosítására kötelezett önkormányzat 1999. január 1. napjától a 
Mátészalkai Idősekért Közalapítvánnyal kötött ellátási szerződés útján biztosította 
az időskorúak nappali ellátását a mátészalkai lakosok számára. 

A Közalapítvány az általa fenntartott és működtetett Idősek Bentlakásos Otthona 
fenntartói jogát 2019. január 01. napjától átadta a Szatmári Református 
Egyházmegyének. Az új fenntartó vállalta az átadás időpontjában ellátottak további 
ellátását, a folyamatos szolgáltatásnyújtást. 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Mátészalka Város Önkormányzata 2019. 
január 01. napjától határozatlan időre az új fenntartóval, a Szatmári Református 
Egyházmegyével ellátási szerződést kötött az időskorúak nappali ellátására. 

A fenntartóváltást követően a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmény neve: 
Szatmári Református Egyházmegye Idősek Bentlakásos Otthona (4700 Mátészalka, 
Móricz Zsigmond u. 73. 

Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások, férőhelyek száma: 

- idősek otthona (46 férőhely) 

- időskorúak nappali ellátása (48 férőhely) 

- étkeztetés 

 

Mátészalka 2019. június 17. 

Dr. Takács Csaba 

                                                                                                    jegyző 

 

 

 

 

 
Intézményre vonatkozó általános adatok 

 



Az intézmény neve: Szatmári Református Egyházmegye Idősek Bentlakásos Otthona 
 
Székhelye:   Mátészalka, Móricz Zsigmond u. 73. 
 
 

Az intézmény fenntartója: Szatmári Református Egyházmegye 

 
 

Az intézmény típusa: Az intézmény vegyes profilú integrált intézmény, az intézményi ellátás 
keretében több ellátási forma teljes körű megszervezésével egy 
telephelyen. 

 

Az intézmény keretében működtetett szociális alapszolgáltatás: - időskorúak nappali ellátása 

               - étkeztetés 

 

Személyes gondoskodást, szakosított ellátást nyújtó ellátási forma: - idősek otthona. 

 

Működési terület: Mátészalka közigazgatási területe. 

 

Jogállása:  

Szatmári Református Egyházmegye, mint önálló jogi személy intézménye, annak 
fenntartásában és felügyelete alatt. Az intézmény önálló jogi személyiséggel rendelkezik. 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTKEZTETÉS 

 



 
Étkeztetés: gondoskodás hideg, illetve meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a 
szolgáltatást igénybe vevő lakhelyén, szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy közterületen 

 

Megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, kapacitás: 

 

Az intézmény az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően a következőképpen 
biztosítja: 

a) az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással az intézmény étkezőjében 11.00 
és 13.00 óra között 

b) az étel elvitelének lehetővé tételével 11.00 és 12.00 óra között, 

 

Az étkeztetés igény szerint hétvégén és munkaszüneti napokon is biztosított. 

Étkeztetés formája: Szociális konyha – a Szatmári Református Egyházmegye Idősek 
Bentlakásos Otthonában (szociális intézményi főzőhely) 

 

 

 

Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg étel biztosított. Ha az 
étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást 
igénybe vevő részére diétás étkeztetés is biztosított. Az étel helyben fogyasztása esetén az 
intézmény biztosítja a szolgáltatást igénybe vevők részére a kézmosási lehetőséget, a 
nemenként elkülönített illemhelyet, valamint az evőeszközöket és étkészletet. 

A szociális étkeztetésben részesülőkkel megállapodás megkötésére kerül sor. 

 

Ellátás igénybevételének módja: 

 

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője 
kérelmére, történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, kérelmét - az érintett 
személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. 
A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének 
beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - 
önállóan terjesztheti elő. Az ellátásra vonatkozó igényt illetve személyesen vagy megbízott 



útján a Szatmári Református Egyházmegye Idősek Bentlakásos Otthonában (4700, 
Mátészalka, Móricz Zsigmond u. 73.) lehet benyújtani 

Az ellátás megszűnik:  
 az ellátást igénybe vevő halála esetén,  
 az ellátott vagy hozzátartozója kérelmére, melyet írásban kell rögzíteni,  
 határozott idejű megállapodás esetén az időtartam lejártával.  

 

 

 

IDŐSKORÚAK NAPPALI ELLÁTÁSA 

 

Időskorúak nappali ellátása szolgáltatás férőhelyeinek száma: 48 fő. 

Az intézmény időskorúak nappali ellátása keretében vállalja demens személyek ellátását is. 

 

Az idősek nappali ellátása során segítséget nyújt: 

 

- fizikai ellátásban (fürdési lehetőség, mosás, igény szerint az élelmezésben) 

- a szociális helyzetének javításán 

- kulturált környezet biztosítása 

- egyedüllétének megszüntetése (egymás közötti kapcsolatok alakítása, egyéni mentális 
gondozás) 

- a tétlenség káros következményeinek megelőzése, a szabadidő hasznos eltöltésével 

- egészségi és higiénés viszonyainak javításában 

- a demenciában szenvedők számára állapotuk rosszabbodásának megelőzése, meglévő 
képességeik szinten tartásában. 

 

Az intézmény a klubtagok életkorának, egészségi állapotának és a helyi igényeknek megfelelő 
foglalkozásokat szervez (vetélkedők, kézimunkázás, lelki gyakorlat, torna, nóta kör, 
egészségmegőrző előadások, kulturális műsorok, kirándulások).  
 
 
Az intézményben rendelkezésre álló szórakoztató eszközök, társasjátékok, egymás igényeinek 
figyelembevételével használhatók.  



A foglalkozásokat, programokat a klubvezető, szervezi és vezeti a szociális gondozó bevonásával.  
 
Az intézményben lehetőség van napközbeni pihenőre, ügyelni kell a rend, a tisztaság és az 
együttélés szabályainak betartására.  
Tisztálkodási, fürdési lehetőség az intézmény fürdőszobájában áll az ellátottak rendelkezésére. A 
mosakodást, tisztálkodást, zuhanyozás keretében lehet megoldani. 
 
A fürdés igény szerint a gondozónők segítségével illetve közreműködésével történik. Szükség 
szerint más lehetőség hiányában a személyes ruhanemű mosása is biztosított, gondozónői 
segédlettel, a biztonsági előírások megtartása mellett. 

 

 

Ellátás igénybevételének módja: 

 

A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselő 
kérelmére történik az Intézményben erre rendszeresített kérelem nyomtatványon. Lehetőség 
van a kérelem szóbeli előterjesztésére is, de ilyenkor is mellékelni szükséges a kötelező orvosi 
igazolást és jövedelemnyilatkozatot. 

 

Az ellátást igénylő személy a kérelmezéskor írásban nyilatkozik arról is, hogy igénybe vesz-e 
más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. 

 

Az ellátás biztosításáról az intézmény vezetője dönt.  

 

Az ellátás igénybevételének feltétele: 

A nappali ellátást a szociális szolgáltatás a jogosult és a Szatmári Református Egyházmegye 
Idősek Bentlakásos Otthona közötti megállapodás alapozza meg. A megállapodás tartalmazza 
a szolgáltatás tényleges tartalmát, a térítési díjat, az igénybevevő jogait és kötelességeit, a 
megszűnés eseteit. 

 

A nappali ellátás során a nyújtott szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. 

 

Térítési díj: 



A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját az intézményt 
fenntartó Egyházmegye évente állapítja meg. 

A térítési díj összegéről az intézmény vezetője az ellátás igénybevétele előtt – a 
jövedelemnyilatkozat alapján - értesíti az ellátást igénylőt. A személyi térítési díj összege a 
fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett 
jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. Ha a jogosult a személyi térítési díj 
összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, az értesítés kézbevételétől 
számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 

Ilyen esetben a fenntartó határozatban dönt a személyi térítési díj összegéről. 

 

 

Az ellátás megszűnik:  
 

 az ellátást igénybe vevő halála esetén,  
 az ellátott vagy hozzátartozója kérelmére, melyet írásban kell rögzíteni,  
 határozott idejű megállapodás esetén az időtartam lejártával.  

 
 
 

IDŐSEK OTTHONA 

 

A szolgáltatás célja, hogy az Intézmény a szociális törvény alapján az Időskorúak Otthona 
ellátására jogosult személyeknek ellátást biztosítson, az ellátás során tiszteletben tartsa az 
ellátottak alkotmányos jogait, különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, 
a testi és lelki egészséghez való jogot. 

Bentlakásos intézményi elhelyezést nyújt azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött férfiaknak és 
nőknek, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, illetve 
önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek. Esetleg olyan 18. 
életévét betöltött személynek is, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni és a 
közvetlen környezetében nincs olyan családtag, aki gondját tudná viselni. 

Nem biztosít szállást: 

 az alkoholista, közösségben nem tartható, 
 kórházi kezelésre szoruló 
 elmebetegségben és 
 fertőző betegségben szenvedő egyén számára 

 

Idősek otthona szolgáltatás férőhelyeinek száma: 46 fő. 



Az intézmény idősek otthona ellátása keretében vállalja megváltozott gondolkodású, demens 
személyek ellátását is.  

 

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, 
 megszervezi az ellátottak intézményen belüli foglalkoztatását. 

 

 

Szociális ellátás igénybevétele önkéntes. A nem állami, egyházi fenntartású intézménye által 
nyújtott szociális ellátást a 9/1999. (XI.24) SZCSM rendelet 1. számú melléklete szerinti 
formanyomtatványon lehet kérelmezni. 

Amennyiben az ellátást igénylő cselekvésképtelen, a kérelmet, indítványt a törvényes 
képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát 
törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. 

 

A Szatmári Református Egyházmegye fenntartásában működő szociális intézménybe történő 
felvételekről – kérelem alapján – az intézményvezető dönt a fenntartó felhatalmazása alapján, 
a következő eljárási szabályok szerint: 

 

A kérelem benyújtása előtt a jelentkező (képviselője, hozzátartozója) személyesen is 
tájékozódhat az intézmény működéséről. Az intézményt – a bentlakók nyugalmának zavarása 
nélkül – az intézményvezető vagy az általa megbízott dolgozó vezetésével az érdekeltek 
megtekinthetik.  

 

A felvételi kérelem beérkezése után az ezzel megbízott személy elvégzi a 9/1999. (XI.24.) 
SZCSM rendeletben előírtak szerint az előgondozás I. szakaszát. Ennek során az előgondozást 
végző tájékozódik az ellátást igénybevevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális 
helyzetéről, a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá 
vizsgálja a szociális elhelyezés iránti igény indokoltságát megalapozó körülményeket. Az 
előgondozást végző személytájékoztatást ad az igénybe vevő részére az intézményi életre való 
megfelelő felkészülés érdekében.  



 

Jogszabályban meghatározott gondozási szükséglet megléte esetén a kérelmező felvételéről az 
intézményvezető dönt, és a felvételről szóló döntés után a kérelmezőt értesíti a férőhely 
elfoglalásának és a Megállapodás megkötésének időpontjáról. 

 

 

Az ellátás megszűnik:  
 

 az ellátást nyújtó intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 
 az ellátást igénybe vevő halála esetén,  
 az ellátott vagy hozzátartozója kérelmére, melyet írásban kell rögzíteni. A felmondási 

idő a jogszabályi előírásoknak megfelelően három hónap 
 határozott idejű megállapodás esetén az időtartam lejártával.  

 

 


