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I. Bevezető 

 

Az Életöröm Nyugdíjasház (a továbbiakban: Nyugdíjasház) célja a szolgáltatás igénybevevői 

(továbbiakban: lakó) számára a biztonságos és kényelmes önálló lakhatás feltételeinek biztosítása, 

színvonalas, teljeskörűen akadálymentesített környezetben. A Nyugdíjasház lakói számára önálló 

életvitelük fenntartásához az Életöröm Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: szolgáltató) által 

megszervezett szociális alapszolgáltatásokat és egészségügyi ellátásokat nyújt a megkötött 

„Szolgáltatási Szerződés szociális alapellátásról” című szerződés – továbbiakban szolgáltatási 

szerződés- alapján. 

 

Jelen házirend a Nyugdíjasház minden lakójára, a látogatókra, és szolgáltató munkavállalóira 

egyaránt kiterjed. 

 

II. Az ellátás igénybevételének módja 

 

A Nyugdíjasházban való elhelyezés igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik, 

azonban feltétele, hogy az igénylő 70. életévét betöltse és öregségi nyugdíjra jogosult legyen.  

 

Kérelem a szolgáltató titkárságán igényelhető. A kitöltött kérelem beérkezése után előgondozás 

kerül elvégzésre, melynek keretében felmérésre kerül, hogy az igénylő nyugdíjasházi elhelyezése, 

vagy 4 órás gondozási szükséglet, vagy egyéb körülmény fennállása esetén idősek otthoni 

elhelyezés javasolt.  

 

A nyugdíjasházi elhelyezés feltétele a nyugdíjasházi lakás bérleti díjának megfizetése, valamint a 

szolgáltatóval szolgáltatási szerződés megkötése. Az ellátás kezdőnapja a szolgáltatási 

szerződésben rögzített időpont. 

 

Amennyiben a Nyugdíjasházban szabad kapacitás hiányában az azonnali felvétel nem 

megszervezhető, a szerződéskötések időbeli sorrendje határozza meg a várólistán való előre lépést. 

 

Amennyiben a Nyugdíjasházban élő lakó egészségi állapotának változása idősek otthonába való 

áthelyezést indokol, és a lakó esetében a 4 óra feletti gondozási szükséglet vagy középsúlyos, 

súlyos demencia, mint egyéb körülmény fennáll, az áthelyezés megszervezésre kerül és a lakó 

ellátása az idősek otthonára megkötésre kerülő megállapodás alapján folytatódik. 

 

III.  Az együttélés szabályai 

 

A nyugdíjasházban mindenki köteles az emberi kapcsolatok általános normái szerint élni mások 

nyugalmának zavarása nélkül. Elvárás a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés és tolerancia. 

a) Lakók szabad mozgása 

 

A nyugdíjasház lakóinak szabad mozgása van az intézmény egész területén, az idős otthoni 

épületben is szabadon mozoghatnak, annak infrastruktúráját használhatják, az idős otthonban élő 

gondozottakkal kapcsolatokat ápolhatnak a békés együttélés jegyében.  

 

A nyugdíjasház lakóinak szabad kijárásuk van. Személyes biztonságuk érdekében az idősek 

otthona portaszolgálatán kötelesek jelezni távozásukat névvel, szobaszámmal, valamint várható 
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érkezésüket. Visszaérkezésüket az előzekhez hasonló módon kötelesek jelezni. Az intézmény 

területén kamerás megfigyelőrendszer működik, mely felvételek 30 napig megőrzésre kerülnek.  

b) Lakók és munkavállalók kapcsolata 

 

Az intézmény dolgozói és a lakók közötti viszony harmonikus működése érdekében a kölcsönös 

tisztelet, empátia és figyelem, támogatás a Nyugdíjasház alapelvei közé tartozik. A dolgozókat és 

lakókat egyaránt megilleti az emberi és személyiségi jogaik védelme, az adatok nyilvántartása 

adatvédelmi szabályzatban foglaltak alapján történik.  A dolgozók kötelezettsége a foglalkozásbeli 

titoktartás. 

 

A dolgozó, valamint közeli hozzátartozója a Ptk. 685. § b, pontja alapján az ellátásban részesülő 

személlyel tartási, életjáradéki és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt - illetve annak 

megszűnésétől számított másfél évig - nem köthet. 

 

A munkavállaló a lakótól sem pénzbeli, sem természetbeni ellenszolgáltatást nem kérhet, és 

nem fogadhat el.  
 

Tilos továbbá a dolgozónak családi és egyéb problémáira, anyagi helyzetére való utalást 

megfogalmazni a lakó felé. A dolgozó munkája során nem teremthet olyan helyzetet, mely alapján 

a lakó kiszolgáltatott, függő viszonyba kerülhet a lakó által (munkavállalói összeférhetetlenség). 

Amennyiben a fenti rendelkezés kapcsán bármilyen információ, panasz érkezik az ügyvezetőhöz, 

az köteles azonnal kivizsgálni és a vizsgálatról jegyzőkönyvet felvenni. Abban az esetben, ha 

megállapítja a munkavállaló összeférhetetlenségét, úgy köteles a munkavállaló munkaviszonyát 

azonnali hatállyal megszűntetni. 

 

A munkavállalók és azok hozzátartozói nem fogadhatnak el a lakótól, illetve hozzátartozótól 

semmiféle jutalmat vagy bármilyen ellenszolgáltatást, velük gazdasági, vagyoni, pénzügyi és 

egyéb más jellegű jogviszonyt nem létesíthetnek. A lakóktól a munkavállalók nem 

örökölhetnek (végrendelet alapján) a munkaviszony megszűnését követő 5 éven belül. 

 

A nyugdíjasház lakóival kapcsolatos személyes adatok, és egészségi állapottal kapcsolatos 

információk kiszolgáltatása minden formában tilos.  

c) Lakók közötti kapcsolatok 

 

Lakók reggel 6 óra előtt és este 22 óra után a szórakoztató elektronikai készülékek hangerejét úgy 

állítják be, hogy a lakótársaikat ne zavarják. Háztartási gépek (mosógép, porszívó, stb.) használata 

22-6 óra között tilos. Tevékenységeiket úgy végezzék, hogy mások pihenését azzal bármely 

napszakban semmilyen formában ne zavarják.  

 

Lakók egymást látogathatják, tekintettel egymás szokásaira. A rendszeresen zavaró, hívatlan 

lakótársak látogatását a gondozó személyzet felé kell jelezni. 

d) Lakókkal történő kapcsolattartás 

i. Személyes kapcsolattartás 

 

A hozzátartozók a lakókat 7-20 óra között - a többi ellátott nyugalmára ügyelve - az intézményben 

folyó munka akadályozása nélkül látogathatják. A látogatók kötelesek a portán érkezésüket 
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bejelenteni, hogy kit szándékoznak látogatni, erről a porta dolgozó feljegyzést készít az arra 

rendszeresített nyilvántartó rendszerben.  

 

Az ügyvezető előzetes engedélyével a látogató az ellátást igénybe vevő szobájában ingyenesen 

éjszakázhat, maximum havi öt alkalommal. Ekkor csak a többletszolgáltatásért - étkezés, mosatás, 

stb.- fizet hozzájárulást a lakó, vagy hozzátartozója. Amennyiben a lakó szobájában havi öt napot 

meghaladó az eltölteni kívánt vendégéjszakák száma, az csak az ügyvezető külön írásbeli 

engedélye alapján tehető meg, melynek díja 3.000,- Ft/éj, a Ptk. szerinti közeli hozzátartozó 

esetében 2.000,- Ft/éj. Maximálisan összesen havi 10 vendégéjszaka eltöltése lehet engedélyezett 

(ingyenes és fizetős éjszakák együttesen). Egyidejűleg maximum két vendéget szállásolhat el 

apartmanjában az ellátásra jogosult. 

 

Fertőző megbetegedésekből adódó járvány esetén az ügyvezető a fertőző megbetegedések esetére 

szóló intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően a látogatási és kapcsolattartási lehetőségeket 

korlátozhatja. Ezen esetben a korlátozás részleteiről, a korlátozás tervezett időtartamáról és az arra 

vonatkozó eljárásrendről a hozzátartozók és lakók tájékoztatást kapnak. 

 

A nyugdíjasház lakói állampolgári jogaikat szabadon gyakorolhatják, ennek feltételei mindenkor 

biztosítottak. A kormányhivatal, mint szolgáltató felügyeleti szerve, a népegészségügyi hatóság 

saját hatáskörben rendelhet el szolgáltatóra vonatkozó korlátozó intézkedéseket (pl. járvány 

idején), melyek a nyugdíjasház lakóira is érvényesek. 

ii. Elektronikus kapcsolattartás, telefonhasználat 

 

Az egyéb kapcsolattartási formák (telefon, levél stb.) nem korlátozottak. Az elektronikai eszközök 

használatához az intézmény munkatársai segítséget nyújtanak. Az apartmanban vezetékes 

telefonkészülék és internet csatlakozási lehetőség áll rendelkezésre.   

 

Levélküldemények fogadására minden lakónak a nyugdíjasház címe, valamint saját szobaszáma 

megadásával nyílik lehetősége. Levélküldemények az idős otthon földszintéjén található 

levéltárolóba kerülnek elhelyezésre. 

 

IV. Az intézményi lakások, közösségi terek 

 

Mind a lakó, mind a nyugdíjasház és az idősek otthona magántulajdonának épségét tiszteletben 

kell tartani, más tulajdonában történő károkozás (akár vétlen, akár szándékos) esetén a keletkező 

kárt köteles a károkozó megtéríteni. Tilos a lakó tudta és beleegyezése nélkül szobájába belépni, 

kivételt képez a rendkívüli egészségügyi esemény, csőtörés, tűzeset. 

a)  Lakás és erkély berendezése 

 

A lakóegység intézmény által biztosított tartozéka a konyhaszekrény, kétlapos rezsó, sütő, 

előszobai gardróbszekrény, a fürdőszobai fajanszok, wc ülőke, wc kefe, zuhanyfüggöny, rolók. A 

lakáshoz tartozik a korábbi lakó által készíttetett szúnyogháló, korlátvédő, napellenző és 

klímaberendezés.  

 

A nyugdíjasházba beköltöző lakók saját bútoraikat, személyes tárgyaikat, gyógyászati 

segédeszközeiket, és egyéb felszereléseiket - az ügyvezetővel történt előzetes egyeztetés alapján – 

hozzák. Személyes használati tárgyak (mosógép, hűtőgép, TV, rádió, magnetofon, varrógép, stb.) 
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elhelyezésére csak a lakáson belül van lehetőség. A beköltözéskor felmerülő szerelési munkákat 

(képek falra akasztása, lámpatestek felszerelése, mosógép, tv készülék, internet bekötése) a 

karbantartó munkacsoport elvégzi a beköltözést követő napokban. Lapra szerelt bútorok 

összeszerelését a karbantartó munkacsoport nem végzi el. Szolgáltató bútort lakónak nem tud 

rendelkezésre bocsátani. 

 

A lakásban mini konyha áll rendelkezésére, melyet a használati útmutató, valamint a tűz- és 

érintésvédelmi szabályok betartásával a lakó használhat. Amennyiben az étkeztetés önellátás 

keretén belül valósul meg, abban az esetben a lakó ételeit kizárólag itt készítheti el. A minikonyha 

szolgáltató által biztosított része a konyhaszekrény, egy kétlapos elektromos rezsó, sütő, a 

mosogató vízcsappal, mely berendezési tárgyak szolgáltató tulajdonát képezik. 

 

Lakók kötelesek az általuk lakott lakás erkélyét funkciójának megfelelően rendben tartani. Az 

erkélyeken kizárólag kerti bútorok, növények helyezhetők el. Az erkély korlátjára a balesetek 

elkerülése végett virágláda kizárólag az erkély felé, befelé fordítva helyezhető el. Az erkély 

személyes tárgyak (fa-, bútor vagy kartondobozok, stb.) raktározására nem használható. 

Amennyiben lakó a házirend fenti előírását megszegi, úgy az ügyvezető köteles határidő 

megadásával felhívni lakó figyelmét arra, hogy a házirend előírásait tartsa be. Abban az esetben, 

ha lakó a felhívásnak nem tesz eleget, úgy jogosult jegyzőkönyv felvétele mellett lakó 

vagyontárgyait felleltározva, azt zárt helyen elhelyezni.  

 

A nem szokványos, nem mindennapi használati tárgyak - amelyek veszélyt jelenthetnek az 

intézményben élők testi épségére - veszélyeztető tárgynak minősülnek. Ezen tárgyak birtoklását az 

ügyvezető - műszaki, valamint tűz- és balesetvédelmi szakemberek bevonását követően - 

engedélyezheti, illetve használatának feltételeiről rendelkezik. 

 

Légkondicionáló berendezés az ügyvezető jóváhagyásával előzetes egyeztetést követően 

elhelyezhető, kizárólag az erkélyen, korlát takarásában. Minden beépített berendezés 

(légkondicionáló berendezés, napellenző, korlátvédő, szúnyogháló) a lakás tartozéka, a 

szolgáltatási szerződés megszűnése után sem távolítható el onnét. 

b) Lakáson kívüli terek 

 

Az épületen és zárt parkolóban csak az ügyvezető előzetes írásos engedélyével helyezhető el 

bármilyen épülettartozék, felszerelés, tábla, stb. A lakások homlokzatán, erkélyén parabola 

antenna és egyéb, az épület építészeti megjelenését zavaró tárgy nem helyezhető el.  

 

Lakók saját növényeiket, tárgyaikat a folyosókon elhelyezett kapaszkodók használhatósága és a 

biztonságos közlekedés érdekében, valamint a tűzvédelmi előírásoknak megfelelve 

lakószobáikban kötelesek elhelyezni. Azok a növények és tárgyak, melyek nem lesznek eltávolítva 

a folyosókról, az ügyvezető által kijelölt, a biztonságos közlekedést nem akadályozó pontokon 

kerülnek elhelyezésre. Azok gondozása ettől fogva szolgáltató takarító munkacsoportjának 

feladatát képezi. 

 

Lakó saját használatú gépjárművét az intézmény parkolójában tárolhatja ingyenesen, a parkoló 

kapacitásának határáig. A gépjárművet oly módon kell parkolni, hogy az a forgalmat ne 

akadályozza. A parkolóban a jármű védelmét szolgáló épített garázs, állvány nem helyezhető el.  
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c) Lakáskulcs 

 

A lakáshoz 3 db kulcs áll rendelkezésre, melyből lakó beköltözéskor egy kulcsot kap saját 

használatra. Két darab kulcs a portai széfben marad megőrzésre, házaspárok beköltözésekor két 

darab kulcs kiadható.  Egy darab kulcs mindenképpen a zárt széfben marad, hogy szükség esetén 

(tűz, csőtörés, dugulás, zárlat, stb.) a lakó távolléte alatt az Otthon vezetőségének jelenlétében a 

kár megakadályozható, vagy elhárítható legyen. Amennyiben lakó a saját használatra kapott 

kulcsot elveszíti és az nem lelhető fel, szolgáltató a lakó saját költségére készíttet új példányt lakói 

használathoz. 

d) Telefonkészülék, telefonhasználat, nővérhívó készülék 

 

A lakás felszerelésének része a telefonkészülék. Lakó saját telefonkészüléket is használhat, ennek 

javítási és / vagy szerelési költsége lakót terheli.  

 

Az intézményen belüli hívás díjtalan. Az intézményen belüli hívások abban az esetben 

ingyenesek, ha a lakó csak az utolsó három számjegy tárcsázásával kezdeményez hívást. A telefon 

előfizetési díj 1.300 Ft, melyet abban az esetben kell a lakónak megfizetni, ha a házon kívüli 

irányba kezdeményezett hívást. Az intézményen kívüli hívások díját tételes elszámolás alapján 

bizonylat ellenében lakó köteles havonta megfizetni.  A telefonszámla megfizetése minden 

tárgyhónapot követően történik a térítési díjjal egyidejűleg, csoportos beszedés útján. A tételes 

elszámolás a szolgáltatói szerződés szerinti percdíjak mentén kerül megállapításra. Az aktuális 

percdíjakról szóló tájékoztató az intézményi tájékoztató táblán fellelhető 

. 

Külföldi hívás kezdeményezésének módja: külföldi ország hívószáma, telefonszám (pl.: 

#00491694543123# - németországi szám hívása). 

 

A nyugdíjasházban élő lakók jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapellátásban részesülnek, Az 

átvett nyomógombos jelzőkészülék (pánikgomb) karóraként vagy nyakba akasztható módon 

funkcionál. A riasztás az intézményben kiépített rendszeren keresztül eljut az ápoló 

munkacsoporthoz, az ügyeletes műszakvezető munkatárs köteles a lakószobában megjelenni és a 

jelzett problémát kezelni.  

e) Közösségi terek 

 

Az intézmény közösségi terei:  

- idős otthonban: kis társalgó, étterem, tornaszoba, hobbikonyha, kápolna, sószoba, 

folyosói ülősarkok, 

- nyugdíjasházban: társalgó, folyosói ülősarkok, 

- udvar. 

 

A lakók a közösségi helyiségeket és az ott található, intézményi és gondozotti / lakói tulajdonban 

lévő eszközöket és felszerelési tárgyakat ellátási formától függetlenül mindkét épületben, saját 

felelősségre használhatják. A közösségi terekben lévő használati eszközök állagának megóvása 

minden lakó kötelessége, azok az apartmanokba, könyvek kivételével nem vihetők be. A 

szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozott kár a károkozó által megtérítendő. A közösségi 

terekben lakó ill. hozzátartozó által használati eszköz csak ügyvezetői engedéllyel helyezhető el. 
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A hobbikonyha közösségi helyiség, amely a napi életvitelhez szükséges főzéshez-sütéshez nem 

használható. Alkalmankénti sütésre, főzésre ill. étkezésekkel kapcsolatos közösségi programokra 

használható a helyiség. Kulcs felvételét a portán dokumentálni kell. 

 

A nyugdíjasházi társalgóba intézményi és lakói kezdeményezésre is közösségi programok 

tarthatók, továbbá intézményvezetői engedéllyel családi összejövetelek is igénybe vehető a 

helyiség. 

 

A sószoba és a kápolna egyénileg és csoportosan is használható, kizárólag csak a helyiség 

kialakításának megfelelő elfoglaltságra. Kulcs felvételét a portán dokumentálni kell. 

 

Az ellátást igénybe vevő köteles az intézmény berendezési és felszerelési tárgyait 

rendeltetésszerűen használni, azokat megóvni és megőrizni. 

 

Az intézmény a közösségi tereit külső vállalkozóknak bérbe is adhatja bérleti díj ellenében. Ekkor 

intézményi használat az adott térben nem engedélyezett, melyről az ellátottak tájékoztatást 

kapnak.  

  

f) Energiafelhasználás 

 

A lakó havi személyi térítési díja mértékét lényegesen befolyásolja, hogy a lakók az általuk 

használt lakóegységben a saját tulajdonukat képező használati tárgyai (világító testek, 

hűtőszekrény, mikro sütő, villanysütő, vasaló, hősugárzó és egyéb fogyasztó berendezés) 

mennyire energiatakarékosak, illetve a lakók vízfogyasztása és a gázfűtés használata mennyire 

takarékos. A lakóegységekben energiatakarékos izzó, vagy led izzó használata kötelező. 

 

A lakások energiafelhasználását az intézmény havi szinten vizsgálja. A lakóegységekre éves 

viszonylatban átlagfogyasztás kerül megállapításra, mely a túlfogyasztás megállapításánál 

irányadó. Amennyiben túlfogyasztás áll fenn, azt gondozó gondozott felé tovább számlázza 

negyedévente. Túlfogyasztásnak minősül az adott évre meghatározott átlagfogyasztás 115%-kát 

meghaladó fogyasztás. A túlfogyasztás számlázása kizárólag az elfogyasztott energia 

mennyiségére vonatkozhat, egyéb járulékos költség (rendszerhasználati díj, stb.) nem számlázható. 

A számlázott energia kiegyenlítése tárgyhót követő negyedévente esedékes a térítési díj 

kiegyenlítésével együtt, az energiaszolgáltató által érvényesített aktuális áron. 

 

2022. évre megállapított átlagfogyasztás / lakóegység: 47 kWh 

Az átlagfogyasztás 15%-kal emelt része: 54 kWh 

 

V. Étkezések 

a) Intézményi étkeztetés 

 

Lakó az intézményben napi háromszori étkezésre jogosult. A menüt szolgáltató köteles az előző 

héten kifüggeszteni. Az ebéd és a vacsora esetében „A”-„B” menüválasztást biztosítunk, a 

cukorbeteg és egyéb diétás étrend összeállítását dietetikus szakember végzi. A dietetikus 

szakemberrel személyes konzultációra van lehetőség az élelmezésvezető közbenjárásával. 
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 Az intézmény saját főzőkonyhával rendelkezik. Az intézmény, mint közétkeztetést folytató 

szociális intézmény nem köteles betartani a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre 

vonatkozó ajánlásokról rendeletben szabályozott előírásokat (só, zsiradékok, édesítő szerek 

minimalizált használata, minél nagyobb változatosság – reform jellegű ételek, édes ételek 

minimalizálása, stb.), ugyanakkor igyekszik az idősek életkori sajátosságainak, korábbi 

szokásainak és az egészséges táplálkozás elvárásainak megfelelően rugalmasan alakítani az 

étrendet. 

 

A konyha területére egészségügyi és járványügyi szempontból lakóknak belépni szigorúan tilos.  

A konyha élelmiszer alapanyagot lakónak nem adhat ki.  

 

Amennyiben bárkinek észrevétele, kérése van az élelmezés kapcsán, azt a portán elhelyezett 

„Élelmezési Naplóba” bejegyezheti, vagy azt az élelmezésvezető felé (195 mellék) telefonon 

jelezheti. Amennyiben azonnal orvosolandó probléma keletkezik az étkezés kapcsán, azt 

elsődlegesen az élelmezésvezető felé, vagy az ápoló-gondozó személyzet felé lehet jelezni, ők 

megteszik a megfelelő lépéséket. 

 

Lakó a napi étkezésről napon belüli távollét esetén lemondhat vagy kérheti annak tárolását ill. 

kérhet hidegcsomagot. Leadhat éthordót, saját edényt a napi ebéd adagolásához, mely 

hazaérkezéséig a portai hűtőben lesz tárolva.  Amennyiben a napon belüli távollét orvosi vizsgálat 

miatt esedékes és a távollét az ebédidőt is érint, a szolgáltató kérésre hidegcsomagot biztosít ebéd 

helyett. A hidegcsomag a konyhán aktuálisan rendelkezésre álló, egyedileg csomagolt, bontatlan 

készterméket tartalmaz, annak tartalmára rendelés nem adható le. Magánjellegű, napon belüli 

eltávozáskor, továbbá tartós távollét megkezdésének napjára hideg csomagot szolgáltató nem ad 

ki, ekkor az éthordó leadásával lehet a napközbeni étkezéshez hozzájutni. 

 

Lakóknak lehetőségük van arra, hogy az szolgáltató által nyújtott rendszeres (napi háromszori) 

étkeztetési szolgáltatást ne vegyék igénybe. Ebben az esetben a térítési díj az élelmezésre fordított 

adott évre megállapított élelmiszer nyersanyag norma összegével csökkentve kerül megállapításra. 

Abban az esetben, ha az ellátott írásban tett nyilatkozatával lemondja az étkezést, úgy azt az 

alábbiak figyelembevételével teheti meg: 

- az étkezés lemondására a nyilatkozat átvételét követő naptól van lehetőség; 

- bevásárlásban történő segítségnyújtást szolgáltató kizárólag a Házirend X. f) pont 

alapján biztosít. 

- az ételek lakók által történő elkészítése a Házirend IV. a) és e) pontjai figyelembevételével 

történhet. 

- írásban tett nyilatkozatával újra igényelheti az étkeztetést, melyet a nyilatkozat átvételét 

követő hónap első napjától biztosítunk. Étkeztetésből történő kilépés-belépés évi egy 

alkalommal lehetséges; 

- abban az esetben, amennyiben lakó ápolásra-gondozásra szorul, önmaga étkeztetését 

ellátni nem képes, szolgáltató írásbeli tájékoztatás után az étkezésbe lakót azonnal 

visszaveszi. 

 

Kérhető vendégebéd, éthordóban vagy az étteremben történő étkezéssel is. Ennek bejelentését 

pontos menüválasztás megadásával és az ellenár megtérítésével a titkárságon kell megtenni 

legkésőbb az alkalmat megelőző 3 munkanappal előbb.  

 

A csomagban érkezett vagy látogatótól kapott élelmiszerek fogyasztása a lakó saját felelősségére 

engedélyezett. Ennek megfelelő tárolásáról, hűtéséről lakó gondoskodik.  

Éthordót az intézmény lakók számára nem biztosít. 
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b) Étterem, étkezések rendje 

 

Az étkezések helyszíne a földszinten található étterem. Ettől eltérni csak a következő esetekben 

lehet: 

 

- ha azt lakó egészségi állapota indokolja, betegség esetén a vezető ápoló engedélyével az étel a 

lakó apartmanjában kerül felszolgálásra, 

- ha lakó a készételt saját éthordóban, saját elvitelre kéri és lakásában fogyasztja el. 

 

Az megtöltött éthordók lakók számára a gazdasági folyosón, éthordók számára fenntartott 

szekrénybe kerülnek kihelyezésre és innét vihetők el személyesen a lakók által. 

 

Az étteremben étkező új lakóknak az éttermi személyzet választ – állapotának, korának, 

képességeinek megfelelően – asztalt az étkezésekhez. Ez a hely kérésre, indokolt esetben 

módosítható, de kizárólag az éttermi személyzettel történő egyeztetéssel. 

Az étteremből étkészlet nem vihető ki. Ha valaki az étkezése egy részét elvinné, ahhoz az 

intézmény edényzetet nem biztosít, saját edényben viheti el azt lakó. 

 

Az étteremben lakó vendégével együtt ebédjét elfogyaszthatja, ezt az intézmény lakóinak és 

gondozottjainak étkezése után tehetik meg. 

 

Az étkezések rendje:  

- reggeli: 08:00 - 9:00 

- ebéd: 12:00 - 12:30 

- vacsora: 17:00 – 17:30 (meleg vacsora hétfő, péntek) 

 

Kérjük az étkezések idejének betartását. A vacsorához 17:45 után érkezők számára meleg vacsorát 

kizárólag gondozott saját edényére tudunk kiadni, a konyha működési rendje miatt.  

 

Lakók a hideg vacsorát a konyha által csomagolva kapják meg az ebéddel együtt. Kedden 2 

adagot kedd és szerda napokra, csütörtökön az aznapi vacsorát, szombaton 2 adagot szombat és 

vasárnap napokra.  

c) Egyéb étkezések 

 

Lakók ételfutáron keresztül is rendelhetnek étkezést. Az ilyen módon az intézménybe került ételek 

minőségéért, mennyiségéért szolgáltató nem vállal felelősséget, annak tárolását szolgáltató nem 

vállalja. 

 

Az otthonban működik kávé és édesség automata. Az automatákból vásárolható termékek 

minőségéért és áráért az intézmény nem vállal felelősséget. 

 

VI.  Egészségügyi ellátás 

a) Háziorvosi ellátás 

 

Szolgáltató gondoskodik lakók háziorvosi ellátásáról. Az intézmény lakóinak háziorvosa a 

Veszprém város háziorvosi szolgálata szerinti 21. számú körzet háziorvosa. Szolgáltató orvosa a 
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háziorvosi körzet orvosától átvállalja a gondozottak és lakók háziorvosi ellátását szoros 

együttműködésben a körzet háziorvosával.  

 

A háziorvosi rendelés időpontja: hétfő 9,00-12,00 és csütörtök 9:00-12,00 között, helyszíne 

szolgáltató orvosi rendelője. Amennyiben lakó az orvosi rendelőben személyesen nem tud 

megjelenni, jelezheti a gondozó személyzetnél, hogy az apartmanban vizsgálja meg a háziorvos. 

 

Kórházi beutalás akkor történik, ha a szükséges kivizsgálás, kezelés csak ott oldható meg. 

Ügyeleti időben a központi ügyelet látja el a lakókat. 

 

A szabad háziorvos választás lehetőségével minden lakó élhet. A szabad orvosválasztással 

felmerülő többletköltségek lakót terhelik. Az orvosi ellátás a programozott betegellátási rendszer 

keretein belül működik. 

b) Gyógyszerellátás 

 

Szolgáltató a lakók számára szükséges gyógyszerek felíratásában és beszerzésében segítséget 

nyújt. A kért gyógyszerek beszerzését szolgálta elvégzi, kérés esetén lakó önállóan is intézheti. A 

rendelő nyitvatartási rendjét, a gyógyszerbeszerzés rendjét figyelemmel kell kísérni. Gyógyászati 

segédeszközök beszerzésében szolgáltató szintén segítséget nyújt. A beszerzett, térítés köteles 

tételek megfizetése minden tárgyhónapot követően a térítési díjjal együtt történik csoportos 

beszedés útján. 

 

Lakók gyógyszerigényüket az orvosi szoba postaládájába bedobva vagy az ápoló-gondozó 

személyzetnél jelezhetik. 

 

Lakók gyógyszerelésüket önállóan végzik. Amennyiben állapotromlás következik be, vezető ápoló 

dönthet lakó gyógyszerelésének szolgáltató általi átvételéről.  

 

Lakók egymás számára semmilyen gyógyszert és gyógyászati készítményt nem adhatnak át. 

Abban az esetben, ha ilyen előfordul, az a házirend megsértésének minősül, a szolgáltatási 

szerződés megszűnését vonhatja maga után. Lakók jelezhetik az egészségügyi szakszemélyzet 

felé, ha lakótársuk esetében szükségesnek látják gyógyszer vagy gyógyászati készítmény 

alkalmazását. 

 

A nyugdíjasházban élő lakók gyógyszerköltségét szolgáltató évi két alkalommal támogatja. A 

támogatás mértéke alkalmanként az idős otthoni ellátásban részesülők egy havi tisztasági 

csomagja árának hatszorosa. A támogatás a június és december havi gyógyszerköltségből kerül 

jóváírásra. Az év közben ellátásba kerülők időarányosan vehetik igénybe a támogatást. A 

támogatás igénybevételének feltétele, hogy a fent jelölt hónapokban a szükséges gyógyszerek 

beszerzése az intézmény közreműködésével történjen.  

c) Intézményen belüli szakrendelések 

 

Reumatológiai szakrendelés rendelési idő szerint biztosított az idősek otthonában, valamint 

fizioterápiás kezelés az orvosi szakrendelés szerint igénybe vehető. Időpontot kérni a rendelő 

nyitvatartási idejében lehet.  

 

Pszichiátriai szakrendelés térítésmentesen kéthavi rendszerességgel biztosított az intézményben, 

ezáltal lehetőséget adva a lakóknak arra, hogy megszokott környezetükben, bizalmasan tudjanak 
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szakorvossal konzultálni. Ezen alkalmakkor történnek a gyógyszerfelírások, szakvizsgálatok is. 

Időpontot kérni a rendelő nyitvatartási idejében az asszisztensektől lehet. 

 

Az intézmény szakápolási engedéllyel rendelkezik, mely alapján helyben, sebész orvos rendszeres 

ellenőrzése és utasítása szerint sebkezelést, továbbá szakorvosi vagy háziorvosi utasítást követően 

egyes szakápolási feladatokat (pl. katéter kezelése, folyadékpótlás, vérvétel) szolgáltató arra 

jogosult munkatársa elvégezhet. 

d) Intézményen kívül szakrendelések 

 

Szakrendelésre szolgáltató gépkocsija szállítja a betegeket. A szállítás abban az esetben történik 

kísérettel és térítésmentesen, ha a szakrendelésre az intézmény orvosa utalja be lakót és leigazolja, 

hogy a szakrendelésre a lakó önállóan eljutni egészségi állapota miatt nem képes, vagy életkora 

miatt az, aki 85. életévét betöltötte.  

A szállítás az OEP által finanszírozott betegszállító rendszerrel hasonlóan csoportosan, nem 

pontos időpontok alapján történik. Amennyiben a szakrendelésre történő beutalás az ellátott saját 

kérésére, nem háziorvosi javaslatra történik magánorvosi ellátás keretében, és a gondozott 

„kényelmi szempontból” nem kívánja megvárni a csoportos szállítást, úgy ellátott saját 

szervezésében oldja meg a vizsgálatra történő eljutását. Természetesen minden ellátott számára 

szükség esetén ingyenesen igénybe vehető az OEP által finanszírozott betegszállító. 

 

VII. Dohányzás 

 

Balesetvédelmi és tűzvédelmi szempontból, valamint közegészségügyi okokból a nyugdíjasház és 

az idősek otthona helyiségeiben a dohányzás szigorúan tilos. A lakók, a látogatók és a 

munkavállalók kizárólag az arra kijelölt helyeken dohányozhatnak.  

 

VIII. Szeszesital fogyasztás 

 

Szeszesital, kis mennyiségben fogyasztható, ha az alkoholt fogyasztó magatartása nem zavarja a 

nyugdíjasház rendjét, a többi lakó nyugalmát valamint, ha azt a szolgáltató ügyvezetője – szedett 

gyógyszerek miatt - nem tiltja. Amennyiben az alkoholfogyasztás következtében a lakó a 

házirendben foglalt viselkedési szabályokat magatartásával súlyosan megsérti, a szolgáltató 

ügyvezető / vezető ápolója írásbeli figyelmeztetésben részesíti. Az írásbeli figyelmeztetést 

követően ismételten fennálló probléma esetén a szolgáltató ügyvezetője 15 napon belül 

kezdeményezi a fenntartónál további intézkedést, aki 8 napon belül eljár az ügyben. Az eljárás 

sikertelensége esetén a szolgáltató jogosult a gondozási jogviszonyt felmondani a házirend súlyos 

megsértése miatt.  

IX.  Állattartás 

 

Szolgáltató hozzájárulásával a lakó az általa használt apartmanban az e pontban meghatározott 

fajta állatot tarthatja, az állattartásra vonatkozó szabályok maradéktalan betartása mellett. A 

következő fajtájú állatok tarthatóak apartman lakásonként maximum: 

 

- egy 10 kg-ot meg nem haladó testsúlyú kutya, 

- kettő papagáj, kanári madár, 

- díszhalak akváriumban. 
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Az állat az ügyvezető hozzájárulása esetén is csak a szükséges védőoltásokról szóló igazolás, 

valamint érvényes egészségügyi könyvének bemutatását követően hozható a nyugdíjasházba. 

Amennyiben a lakó háziállatot tart otthonában, szolgáltató a népegészségügyi osztállyal való 

együttműködés jegyében köteles a lakrészt heti takarítással tisztán tartani, függetlenül attól, hogy a 

lakó a takarítást igénybe kívánja-e venni. 

 

Az állat tartásáról lakó teljes mértékben gondoskodni köteles, megfelelő élelmezését és 

tisztántartását szolgáltató figyelemmel kíséri.  

 

Az állat tartásával kapcsolatban felmerülő minden költség (etetés, gyógykezelés, oltás, stb.) a 

gazdát terheli. Az állat gazdája saját költségén köteles az állatot higiénikus, köz- és 

állategészségügyi szempontból megfelelő körülmények között tartani, betegség gyanúját, illetve az 

állat megbetegedését szolgáltatónak, valamint az állatorvosnak bejelenteni és gyógykezelésről 

gondoskodni. A háziállat az egészségügyi séta kivételével csak tulajdonosa apartmanjában 

tartózkodhat. Az állat nem közlekedhet szabadon a házban és az udvaron. 

 

Az udvaron állat csak megkötve, pórázon sétáltatható, az ebek futtatásra alkalmas helyeket a 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/1992. (VI.26.) Kr. rendelete 

jelöli ki. Lakó köteles állatát közterületre jártatás, futtatás, stb. céljából úgy kivinni, hogy az senkit 

ne veszélyeztessen, emberben, állatban kárt ne tegyen. Állat a liftben külön engedéllyel 

szállítható. 

 

Az állatot tulajdonosa úgy köteles tartani, hogy az apartmanból kiszökni, elkóborolni, közterületre 

felügyelet nélkül kijutni ne tudjon. Az otthon közös használatú helyiségeiben, valamint az 

erkélyen állatot tartani szigorúan tilos. A lakó köteles gondoskodni arról, hogy az általa tartott 

állat az otthon közös használatú helyiségeit, a parkot, a gyalogjárdát ne szennyezze. Az állat által 

okozott szennyeződést az állattartó köteles haladéktalanul eltávolítani. 

 

Lakó köteles állatát úgy tartani, hogy az a lakótársak nyugalmát ne zavarja, testi épséget és 

egészséget ne veszélyeztessen, személyekben, állatokban, a szolgáltató berendezéseiben és a 

parkban kárt ne okozzon. Harapós, támadó természetű, agresszív állat az otthonban nem tartható. 

Amennyiben az állat a csendet tartósan háborítja, vagy egészségre veszélyes, az ügyvezető 

elrendeli az állat eltávolítását. Ha az állattartás a lakók többségét zavarja, az ügyvezető az 

Érdekképviseleti Fórum véleményének kikérése után jogosult az állat eltávolításáról a szakmai 

szabályok alapulvételével gondoskodni. 

 

Az állattartásra vonatkozó szabályok ismételt és súlyos megsértése esetén az állattartást meg kell 

tiltani és a lakót kötelezni kell az állat eltávolítására. Az állattartó köteles állatát a jó gazda 

gondosságával tartani, gondozni, megbetegedése esetén gyógyításról gondoskodni. Állatot 

kínozni, éheztetni, tartósan magára hagyni, elhagyni tilos. Amennyiben a gondozó megállapítja, 

hogy az állattartó az állat tartására vonatkozó szabályokat megszegte, illetve a 

közegészségügyi, állategészségügyi, valamint környezet higiénés követelményeknek nem tesz 

eleget, a gondozó az állat eltávolításáról, illetve elaltatásáról rendelkezik, amelynek költségeit az 

állattartó viselni köteles. Amennyiben az állat gazdája az állattartásra bármilyen okból 

alkalmatlanná válik (pl. betegség, demencia), vagy az állat tartásáról az előírtaknak megfelelő 

módon eleget tenni nem képes, illetve nem hajlandó, az ügyvezető az állat eltávolításáról 

rendelkezik. 
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X. A nyugdíjasház napirendje 

 

A nyugdíjasházban élő lakók számára a különböző szolgáltatások szociális alapszolgáltatások és 

egészségügyi ellátások megszervezésével kerülnek biztosításra a szolgáltató épületében, lásd. 

Szolgáltatási szerződés. A napirend, ügyfélfogadási idők, takarítási rend, stb. kialakításával és 

betartásával szolgáltató törekszik a közösségi élet, az egymás mellett élés súrlódásmentes 

fenntartására. 

a) Ügyfélfogadás, fogadóórák 

 

Titkársági ügyfélfogadás:   kedd és csütörtök, 11:00-12:00 

Orvosi rendelő    hétfő-szerda-péntek 7:30-10:00 

Ügyvezető fogadó óra:   szerda, 13:30-15:00 

Vezető ápoló fogadó óra:   hétfő-szerda-péntek, 7:30-10:00 

Mentálhigiéné fogadó óra:   hétfő és péntek, 11:00-12:00 

b) Heti takarítási rend 

 

hétfő: földszinti lakások és I. emeleti lakások 

kedd: II. emelet lakások,  

szerda: III. emelet lakások,  

csütörtök: IV. emelet lakások. 

 

Az apartmanok takarítása heti egy alkalommal (porszívózás, bútorok portalanítása, fürdőszoba 

takarítás, felmosás), nagytakarítás ablak és függönymosással, teljes körű portalanítással félévente 

történik. Nippek portalanítása nem része a takarításnak. 

 

Szeméttároló az épület mellett található. Amennyiben a lakó a szemetet ott önállóan nem tudja 

elhelyezni, lehetőség van hétfő, szerda, pénteki napokon, 7-8 óra között a lakás ajtaja elé, a 

folyosóra kihelyezni. Innét a takarító személyzet gyűjti össze. 

c) Mosatási rend 

 

hétfő: I. emelet 

kedd: II. emelet,  

szerda: III. emelet,  

csütörtök: IV. emelet,  

péntek: földszint 

 

Minden mosatást igénylő lakó szobaszámmal ellátott ruhazsákot vehet át a mentálhigiénés 

munkacsoporttól beköltözését követően, ezt követően nyílik lehetősége ruházatát helyben mosatni, 

a textília, ruházat mosásálló szobaszámmal való ellátása esetében.  

 

A lakók ruházatának mosása heti egy alkalommal történik, a fenti rend szerint. A mosózsákot a 

napi szolgálatot teljesítő gondozónő szedi össze és juttatja el a szolgáltató mosodájába. A 

ruházatot mosva, vasalva legkésőbb az átvételtől számított három munkanapon belül visszakerül a 

lakó szobájába.  
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d) Karbantartás 

 

A felépítmény részét képező, valamint beépített eszközök tekintetében, a karbantartás kapcsán 

keletkezett igényeket az idősek otthona portáján vezetett karbantartói naplóba lehet bejegyeztetni. 

A karbantartás fontossági sorrendben (nem bejegyzési sorrendben) történik. A nyugdíjasházban 

kiépített televízió és internet hálózat van, ezek használata ingyenes. 

 

Személyes használati tárgyak elhelyezésére csak a lakáson belül van lehetőség. Meghibásodásuk 

esetén javíttatásukról a lakók gondoskodnak saját költségükön, melyhez szolgáltató karbantartó 

munkacsoportja szükség esetén segítséget nyújt.  

e) Egészségügyi felügyelet 

 

A nyugdíjasházban 7-15 óra között minden napon egy gondozónő biztosítja a házban élő lakók 

egészségügyi felügyeletét. Szolgáltató a lakók részére folyamatos szakápolói felügyeletet biztosít, 

amely 24 órában veszélyhelyzetre utaló egészségügyi probléma esetén (rosszullét, elesés.) 

használható a pánik gomb megnyomásával hívható (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás).  

f) Mentálhigiénés munkacsoport 

 

Szolgáltató biztosítja a személyre szabott bánásmódot, a szabadidő eltöltésének kulturált 

feltételeit, szükség szerint a pszichoterápiás foglalkozást (egyéni, csoportos). 

 

A programokon való részvétel önkéntes és ingyenes, amelyeken mind az idős otthon gondozottjai, 

mind a nyugdíjasház lakói egyéniségüknek és egészségi állapotuknak megfelelően vehetnek részt. 

Hódolhatnak hobbijuknak, de részt vehetnek a közösségért szervezett programok, műsorok 

megszervezésében is. A nyaralás, kirándulás, költségtérítéses programok költségei a lakókat 

terhelik.  

 

Az intézmény biztosítja a lakók számára naponta a friss sajtótermékekhez való hozzájutást.  Az 

újságok olvasása minden esetben a földszinti közösségi helyiségekben történhet, a lakók az 

újságokat saját lakrészükbe nem vihetik fel. 

 

A mentálhigiénés munkacsoport által szervezett napi és heti rendszerességgel ismétlődő 

programok a hirdetőtáblákon megtalálhatók, az adott heti programokra a csoport heti hirdetőlapon 

hívja fel a lakó figyelmét. A programok lebonyolítására munkanapokon 8,30-16,00 óra között 

kerül sor. 

 

A szabad vallásgyakorlás lehetőségével minden ellátást igénybe vevő élhet, a kápolna - felekezeti 

hovatartozástól függetlenül – minden lakó és gondozott rendelkezésére áll. Katolikus szentmise 

heti rendszerességgel, evangélikus és református istentisztelet jeles ünnepek alkalmával kerül 

megrendezésre. 

 

A nyugdíjasházban élő lakók számára szolgáltató megszervezi - azon lakók részére, akik nem 

tudnak vásárlás céljából önállóan bevásárló üzletekbe eljutni, és szükségük van napi fogyasztási 

cikkekre, élelmiszerre - a bevásárlást. Ehhez a lakók igényeiket a portán erre a célra elhelyezett 

gyűjtőládába helyezhetik el. A vásárlások lebonyolítása kétheti rendszerességgel történik. A 

vásárlás koordinálása a mentálhigiénés munkatársak feladata. 
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A nyugdíjasházban élő lakók számára szolgáltató megszervezi háromheti rendszerességgel az 

ásványvíz beszerzést. Ehhez a rendelést szintén a portán adhatják le, a víz kiosztása a 

megrendelést követő héten történik.  

 

Csoportos gyógytorna szolgáltatás munkanapokon az idősek otthona tornatermében zajlik, külsős 

gyógytornász bevonásával. 

g) Titkárság 

 

Ebéd lemondása, vendégebéd igénylése, befizetések intézése, távollétek bejelentése, postai ügyek 

intézése a titkárságon lehetséges, ügyfélfogadási rend szerint. Postai ügyek lebonyolítása 

csütörtökönként történik. 

 

A térítési díj, telefonhasználat díja és egyéb fizetendő tételek (bevásárlás, gyógyszerköltség) 

megfizetése tárgyhónapot követően, beszedési megbízás által banki úton történik. Szolgáltató 

minden hónapban számlát állít ki lakók részére, mely a leemelésre kerülő összeget részletesen 

tartalmazza. 

h) Térítési díj és egyéb fizetendő tételek megfizetése 

 

A szolgáltatási térítési díjat a lakók havonta utólag egyenlítik ki csoportos beszedés útján. A 

beszedési megbízás lakó vagy hozzátartozó bankjánál történő beállításához szolgáltató minden 

szükséges adatot és segítséget megad. 

 

A térítési díj beszedés útján történő kiegyenlítése adott hónap tekintetében a következő hónap 15-

20. napja közé esik. A beszedés megtörténte előtt lakók számára az intézmény névre szóló számlát 

állít ki havonta, melynek mellékletét képezi a havi gyógyszereslap, telefonhasználat 

dokumentuma, bevásárlások számlái. 

 

A térítési díj mellett felmerülő egyéb fizetendő tételek (gyógyszerköltség, kétheti bevásárlás és 

ásványvízrendelés, vezetékes telefonhasználat) kiegyenlítése a térítési díjjal együtt fizetendő meg. 

 

Készpénzes befizetés helyben történő befizetéssel ügyvezetői engedéllyel megengedett, melynek 

helyszíne a titkárság. A havi készpénzes befizetés időpontját a titkárság a hirdetőfalon teszi közzé. 

 

XI.  Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

 

-  reumatológiai szakrendelés, fizioterápiás kezelés, 

-  egyéni gyógytorna a lakó apartmanjában (díja a gyógytornász által előre meghatározott 

összeg) 

-  női-férfi fodrász 

- pedikűr, kozmetika, gyógymasszázs 

- vendégétkeztetés 

 

Az egyes szolgáltatások aktuális árai a helyszínen megtalálhatóak, vagy azokról tájékoztatást a 

szolgáltatást végző kolléga nyújt. 
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XII. A nyugdíjasházból történő távozás és visszatérés rendje 

 

A nyugdíjasházból lehetőség van távollétre menni. Távollétnek minősül, az eltávozás napja és a 

visszaérkezés napja közti napok száma. Minden megkezdett nap a nyugdíjasházban eltöltött 

napnak minősül, távollét kizárólag az a nap, mikor a lakó 0-24 óra között eggyel talán nem 

tartózkodik az intézményben. A távollét esetére vonatkozó szolgáltatási díjról a szolgáltatóval 

megkötött szolgáltatási szerződés rendelkezik. A távollétet 2 munkanappal előre kell jelezni a 

titkárságon. A visszaérkezés jelzett időpontjának változását minden esetben szükséges a titkárság 

számára, munkaidőben 2 munkanappal korábban telefonon vagy e-mailben (0688/688-188, 

titkarsag@eletorom.hu) jelezni.  

 

XIII. Adatkezelés, adatvédelem 

 

A szolgáltatóval kötött szociális szolgáltatási szerződés mentén a lakók kapcsán a szolgáltató 

nyilvántartásokat vezet, ahol a lakók adatai felhasználásra kerülnek. Minden lakókkal kapcsolatos 

adat adatvédelem alatt áll, kizárólag a hivatalos szervek és az adott személy számára számára 

adható ki, a vonatkozó jogszabályok betartásával. 

 

XIV. Értékmegőrzés, pénz- és vagyonkezelés 

 

A lakóknak joguk van készpénzt, valamint értéktárgyakat maguknál avagy apartmanjukban 

tartani, azonban a szolgáltató azokért felelősséget nem vállal. Kizárólag a szolgáltató titkárságán 

átvett érték és vagyontárgyakért vállalunk felelősséget. A megőrzésre átvett értékhatár 100.000 Ft. 

Az átvétel átvételi elismervénnyel történik. Az értéktárgyak átvételére és elhelyezésére a titkárság 

fenti nyitvatartási ideje szerint nyílik lehetőség.  

 

XV. Az elhunytakkal kapcsolatos ellátási feladatok 

 

A lakók szándéka szerinti végintézkedés lebonyolításához az intézményi jogviszony kérelmezése 

során kötelező kitölteni és benyújtani a rendelkezés nyomtatványt, ennek birtokában áll a 

szolgáltató lehetőségében a lakó szándéka szerinti végintézkedés megszervezése. 

 

XVI. A házirend közzététele 

 

A Házirend egy példánya a nyugdíjasházban jól látható helyen kifüggesztésre kerül. Annak 

változásairól a lakókat, a munkavállalókat, hozzátartozókat szolgáltató értesíti. 

 

 

Veszprém, 2022. szeptember …….  . 

 

 

                       Eidmann Katalin 

                         intézményvezető-ügyvezető igazgató 
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