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HÁZIREND

A  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  III.  törvény,  valamint  a  személyes  
gondoskodást  nyújtó  szociális  intézmények  szakmai  feladatairól  és  működésük  feltételeiről  szóló 
l/2000.(I.7.)  SzCsM.  rendelet  alapján  az  Írisz  Klub  Szenvedélybetegek  Nappali  Intézménye  belső 
életének szabályait a Házirend tartalmazza.

A  házirend  célja,  hogy  az  Írisz  Klub  belső  rendjét,  nyugalmát,  zavartalan  működését  biztosítsa,  
tartalmazza az ellátottak jogait és kötelességeit.

Az intézmény a felépülő szenvedélybetegek részére józanságuk megőrzéséhez segítséget nyújt. 
Kérem, segítsen nekünk ebben a következők betartásával.

A házirend hatálya

A házirend személyi hatálya kiterjed az Írisz Klub Szenvedélybetegek Nappali Intézményébe
− klubtagként felvett személyekre,
− foglalkoztatott alkalmazottakra, 
− munkát végző külső szervek dolgozóira, 
− a látogatókra és valamennyi, az Írisz Klubban megforduló személyre.

A házirend területi hatálya:
A házirend előírásait az intézmény területén, azon magatartási szabályait, melyek értelmezhetőek az 
intézményen  kívül  is  –  az  intézmény  által  szervezett  programok,  foglalkozások  esetében  –  az 
intézmény területén kívül is alkalmazni kell.

Az Írisz klub nyitva tartása:

Hétfő 8,00 – 16,00 
Kedd 9,00 – 17,00
Szerda 9,00 – 19,00 
Csütörtök 9,00 – 17,00 
Péntek 8,00 – 14,00 

Az étkeztetés rendje: 

A klubtagok étkeztetését külön megállapodás alapján a Ferencvárosi Gondozó Szolgálat biztosítja.

Az igénylő az Írisz Klubban napi egyszeri meleg étkezést vehet igénybe az alábbi lehetőségekkel:
− helyben étkezés: 12,00 – 13,00 között, 
− ebéd elvitele: 11,45 – 13,30 között biztosított. 

Az étkezés helyéről maradék élelmet, evőeszközöket és tányért elvinni nem lehet.

A klubtagok kérésükre az  ebédet  önkiszolgáló jelleggel  helyben  fogyaszthatják el.  Az  étkezéshez 
szükséges evőeszközöket és étkészletet, valamint a kézmosás lehetőségét az intézmény biztosítja.

A klubtag az étkeztetés lemondása esetén, a bejelentést követő 3. munkanaptól mentesül a térítési díj 
fizetése alól.

Az étkeztetésért fizetendő térítési díjat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a költségvetési rendeletben határozza meg.

A  személyi  térítési  díj  összegét  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  és  gyermekjóléti  
ellátásokról  szóló  24/2011.  (IX.26.)  önkormányzati  rendelet  előírásai  alapján  csökkenthető.  A 
kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, és mellékelni kell a jövedelemigazolásokat.
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Döntése ellen Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete szociális 
ügyekért felelős bizottságához lehet fordulni.

A térítési díjat az ellátást igénybe vevők készpénzben az étkezést biztosító intézmény vezetőjénél,  
vagy a számlára történő utalással teljesíthetik havonta előre, a tárgyhónap 10. napjáig.

Az intézményben igénybe vehető szolgáltatások köre:

Az Írisz Klub biztosítja tagjai számára 
− önsegítő és terápiás csoportokon való részvételt, 
− egyéni konzultációs lehetőséget, 
− kulturális és szabadidős programokat,
− tisztálkodási és mosási lehetőséget,
− speciális önszerveződő csoportok támogatásában, működésének szervezésében,
− hivatalos ügyek intézésében,
− életvitelre vonatkozóan tanácsadást, illetve segítséget nyújt,
− szükség szerint kapcsolatot tart az ellátott kezelőorvosával, hozzátartozókkal.

A klubtagok egymás közötti kapcsolattartása:

Az Írisz Klub tagjai számára napközbeni tartózkodásra ad lehetőséget, ahol minden azért van, hogy a  
szenvedélyükből  felépülő  klubtagok  otthonos  körülmények  között,  jól  érezhessék  magukat,  
kapcsolatokat teremthessenek, ehhez azonban be kell tartani bizonyos együttélési szabályokat.

- Az  egymás  közötti  kapcsolat  a  kölcsönös  megbecsülésre  és  figyelemre  épüljön.  Egymás  
világnézetét, vallását tiszteletben kell tartani.

- Mindenkinek joga van a tartalmas időtöltésre és pihenésre, a programokon való részvételre. 
- Tilos az intézmény területén alkoholt, drogot fogyasztani, dohányozni csak a kijelölt helyen 

lehet.
- Amennyiben a klubtag a többieket, vagy önmagát veszélyeztető magatartást tanúsít, és ezzel a 

házirendet  súlyosan  megsérti,  a  veszélyeztető  állapot  kezelésének,  korlátozó  intézkedés 
elrendelésére kerülhet sor.

A Házirend súlyos megsértésével okozott kárért a klubtag anyagi felelősséggel tartozik. 

A klubtagság megszűnik  
• az ellátott vagy törvényes képviselője kérelmére, 
• az intézmény jogutód nélküli megszűnése esetén,
• az ellátott halálával. 

A Házirend súlyos megsértésének esetei:
- Alkoholtartalmú,  kábító  vagy  bódító  hatású  szer  hatása  alatt  áll,  és  tartósan  agresszív  

magatartást tanúsít.
- Klubtársaival, az intézmény dolgozóival szemben többszörösen durva, agresszív viselkedést  

mutat. 
- Nem a kijelölt dohányzóhelyen dohányzik.
- Az  intézmény  eszközeit,  berendezéseit,  közösségi  helyiségeit  figyelmeztetés  ellenére  nem 

rendeltetésszerűen használja. 
- Szándékosan  kárt  tesz  az  Írisz  Klub  felszerelésében,  súlyosan  megrongálja  az  intézmény,  

és/vagy klubtársai, az intézmény dolgozóinak érték és vagyontárgyait.
- A Btk. alapján büntetendő szabálysértést, illetve bűncselekményt követ el.

A Házirend súlyos megsértése esetén az intézményvezető a klubtagságot felfüggesztheti.
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Amennyiben  az  Írisz  Klub  tagja  a  „Házirend  súlyos  megsértésének  esetei”  közül  bármelyiket  
megvalósítja,  a  jelen  lévő  szociális  gondozó  első  alkalommal  (személyenként)  feljegyzést  készít,  
minden további esetben jegyzőkönyvet vesz fel.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a cselekmény idejét, helyét, a cselekmény elkövetőjének nevét, a 
cselekmény  leírását.  A  jegyzőkönyv  tartalmát  az  elkövető  klubtaggal  ismertetni  kell.  Szándékos 
károkozás esetén a klubtagot kötelezni lehet az okozott kár helyreállítására, illetve annak pénzbeli  
megtérítésére.

Amennyiben az ellátott,  illetve törvényes képviselője a felfüggesztéssel nem ért egyet,  az értesítés  
kézhezvételétől számított nyolc napon belül az Önkormányzat szociális ügyekért felelős bizottságához 
fordulhat.  Az  ellátást  változatlan  feltételek  mellett  mindaddig  biztosítani  kell,  amíg  a  szociális  
ügyekért felelős bizottsága döntést nem hoz.

Vegyes rendelkezések:
• a tagok javaslatot tehetnek a program összeállítására.
• az őrizetlenül hagyott értékekért a klub nem vállal felelősséget.
• a klubban lévő műszaki berendezéseket csak az intézmény dolgozói kezelhetik.
• az  intézmény  világnézetileg  semleges,  ezért  a  politikai  és  vallási  célú  tevékenység  az 

intézményben nem folytatható,
• az  Írisz  Klub  programján  felüli  szolgáltatások  külön  költségeihez  pl.  kirándulások,  a 

résztvevők hozzájárulnak, 
• az  Írisz  Klub műszaki  berendezéseinek zavartalan működése  mindenki  számára  fontos.  A 

meghibásodást haladéktalanul jelenteni kell, a berendezések kezelését szakavatott kezekre kell 
bízni,

• az együttélés erkölcsi tisztasága érdekében közalkalmazott a klubtagtól semmiféle pénzbeli 
juttatást  nem  fogadhat  el,  velük  magáncélú  munkát  nem  végezhet,  és  nem  végeztethet, 
eltartási szerződést nem köthet, magánjogi megállapodásra nem léphet,

• az Írisz Klub fenntartójának rendelkezései mind az ott dolgozókra, mind a klubtagokra nézve 
kötelezőek, azokat megszegni nem lehet. (Önkormányzati  határozatok, pénzügyi  utasítások, 
stb.),

• a zökkenőmentes működés érdekében a takarékosság elemi szabályait mindenkinek szem előtt 
kell tartania.

Jelen Házirend jóváhagyásával  lép hatályban,  azzal  egyidejűleg az HÜB 271/2011.  (X.04.)  számú  
határozatával jóváhagyott Házirend és Ellátotti megállapodás hatályát veszti. 

Az  intézmény  szakmai  felügyeletét  a  Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencvárosi  Önkormányzat  
Humánszolgáltatási Iroda gyakorolja. Szakmai irányítását a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti  
Intézmények Igazgatóságának igazgatója látja el.

Budapest, 2011. november 23. 

FESZGYI Vezetősége
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