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Tárgy: Vas Megyei Szakosított Szociális
Intézmény (9700 Szombathely, Gagarin
u. 5.) engedélyesnél- idősek otthona
szociális szolgáltatás soron kívüli
ellenőrzése tárgyában

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Készítette:

A Vas Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztályán.
Az ellenőrzési jegyzőkönyv Fekete Árpád intézményvezető által tett
adatszolgáltatás alapján készült és a 2020. november 05. napján fennálló
állapotot tükrözi.
Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya részéről:
Bukits Erika szakügyintéző

Az idősek otthona jogszabályban előírt ellenőrzése arra vonatkozóan, hogy a

szolgáltatói nyilvántartásban foglaltak szerint, illetve a szakmai jogszabályban
foglaltaknak megfelelően működik-e.
Az ellenőrzést végző az ellenőrzés megkezdése előtt az ügyfelet

- az alábbiakról tájékoztatta:
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (továbbiakban: Ákr.) 5. §
(2) bekezdése alapján a jogairól (törvény előtti egyenlőséghez való jog; tisztességes
ügyintézéshez, anyanyelv használatához való jog; kizáráshoz való jog; jogorvoslathoz való
jog; képviselethez való jog; nyilatkozat tételhez való jog; tájékoztatáshoz való jog; az
adatkezeléshez és az ügyfelet megillető adatvédelemhez való jogok), illetve kötelezettségeiről
(jóhiszemű magatartás; adatszolgáltatás, iratbemutatási, tájékoztatásadási kötelezettség;
együttműködési kötelezettség),
- továbbá arról, hogy
- az Ákr. 5. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot,
észrevételt tehet;
- felhívta a figyelmét, hogy:
- az Ákr. 64. § (2) bekezdése értelmében, ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása
ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat - ide nem értve, ha
vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b) és e) pontjában
meghatározott ok áll fenn -, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a 105. § (2)
bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási
bírsággal sújtható.
Az ellenőrzött képviseletében jelenlévő közölte, hogy a tájékoztatásban és a figyelemfelhívásban
foglaltakat tudomásul vette és azt a jegyzőkönyv aláírásával megerősíti.
Az ellenőrzés során elsősorban:
Gyámügyi es lgazsagügyi Föosztaly - Szociális es Gyamügy1 Osztaly
9700 Szombathely, Szeli Kalman utca 54 .. 9701 Szombathely. Pí.: 108
Telefon (06 94) 795 272 E-mail szocgyam@vas gov hu
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~
~

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. tv. (továbbiakban: Szt.)
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
~ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Tr.)
~ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (Xl. 24.)
SZCSM rendelet (továbbiakban: lr.)
~ A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (1. 7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM rendelet)
~ A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet
(továbbiakban: SZMM rendelet)
~ A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló
9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet
~ A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos
jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
~ A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény (továbbiakban: Mt.)
~ A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban Kjt.)
~ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
~ Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ár.)
jogszabályokban előírt követelmények érvényesülésének, a szakmai munka színvonalának a
vizsgálatára, értékelésére kerül sor.

1.

Az intézmény általános működési feltételei

1.1. Az engedélyes és egyben szolgáltató adatai:
neve:
Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény
címe:
9700 Szombathely, Gagarin u. 5.
telefonszáma:
94/511-459
elektronikus levélcíme:
modszertan.vas@t-online.hu
kapcsolattartójának neve:
Czitkovics Tünde
beosztása:
vezető ápoló
telefonszáma:
94/552-801
elektronikus levélcíme:
modszertan.vas@t-online.hu
1.2. Az engedélyes fenntartójának adatai:
neve:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
címe:
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
telefonszáma:
061 /769-1704
elektronikus levélcíme:
info@szgyf.gov.hu
kapcsolattartójának neve:
Czibik Norbert András
beosztása:
főigazgató - helyettes
telefonszáma:
061 /769-1704
elektronikus levélcíme:
i nfo@szgyf.gov. h u
Szolgáltatás megnevezése és
ellátási területe:

- Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás:
idősek otthona

Vas megye területe
Szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés száma: VA/HF06/00134-2/2019.
Érvényessége:
ideiglenes hatályú - 2020. december 31-ig szóló
Ágazati azonosítója:
S0004702
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Integrált intézmény ellátotti férőhelyadatai:
IDŐSEK OTTHONA:
Engedélyezett férőhely:

78 férőhely

Betöltött férőhely:
- ebből:

72. férőhely
nő:49 fő

Egészségi állapot szerinti megoszlás:
fennjáró
fekvő, de kiültethető
24 órás fekvő

férfi:23 fő

29 fő
16 fő
27 fő

Demens ellátott:
24 fő
nő: 16 fő
-Demensek számára külön gondozási csoport biztosított-e?
Gondnokoltak száma:
ebből:

férfi: 8 fő
igen - nem

33 fő

cselekvőképességében részlegesen korlátozott:
cselekvőképességében teljesen korlátozott:
ideiglenes gondnokság alatt állók:

7fő
25 fő
1 fő

Adatszolgáltatás a várakozó személyekről
Várakozók száma:
Az ellenőrzés időpontjában a várakozási idő átlaga:

322 fő
18 hónap

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK OTTHONA (a szakalkalmazotti létszám miatt kérjük feltüntetni):
Engedélyezett férőhely:
Betöltött férőhely:
ebből:

60 férőhely
34. férőhely
nő: 18fő

férfi: 16 fő

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA (a szakalkalmazotti létszám miatt kérjük feltüntetni):
Engedélyezett férőhely:
Betöltött férőhely:
ebből:

12 férőhely
12 férőhely
nő: 8 fő -

férfi: 4 fő

Az országos jelentési rendszerben nyilvántartott adatokra vonatkozó adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése
Teljesítette-e a jelentési kötelezettségét a fenntartó 2020. évben?

lgénybevevői nyilvántartás- ,,KENYSZI"

igen - nem
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A KENYSZl-be történő jelentési kötelezettségének eleget tesz-e:

igen - intézmény

adatszolgáltató neve:
Kaposi Anikó- szociális munkatárs
helyettesítése megoldott: Déri - Németh Erzsébet (GYES)
Az adatszolgáltatást teljesítők munkaköri leírásában szerepel a „KENYSZl"-be történő jelentési
kötelezettség, mint feladat.
Intézményi dokumentáció
Fekete Árpád intézményvezető által, 2020.11.05. napjával tett „Nyilatkozat" című dokumentuma
alapján: az intézmény :
Szervezeti és Működési Szabályzatában,
a Szakmai Programban,
-az ellátotti megállapodás-tervezetben,
a Házirendben,
az Érdekképviseleti Fórum szabályzatában,
valamint az ellátottak pénzkezelési szabályzatában a 2019.03.28-án és 2019.03.29-én
tartott ellenőrzést követően változtatásra, módosításra nem került sor..
A szociális intézmény rendelkezik:
- alapító okirattal
-kelte:
- jóváhagyta:
- hatályos:

igen- nem
2016.10.11.
Balogh Zoltán emberi erőforrások minisztere
2016.11.01.

igen- nem
- szervezeti és működési szabályzattal:
- kelte:
2018. 05. 07
- jóváhagyta: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének
Igazgatója, Dr. Huszár Lilla PhD -2018.05.07.
tartalmazza:
a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését,
ha a költségvetési szerv alapításáról jogszabály rendelkezett,
igen - nem
b) a költségvetési szerv alapító okiratának keltét, számát, az alapítás időpontját,
igen - nem
e) az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek,
rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek megjelölését,
igen - nem
d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a
igen - nem
költségvetési szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol, nem releváns
e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek ezen belül a gazdasági szervezet - megnevezését, feladatait, a költségvetési
szerv szervezeti ábráját,
igen - nem
f) azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a
költségvetési szerv képviselőjeként járhatnak el,
igen - nem
g) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó
feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét
(ideértve - a költségvetési szerv vezetőjének és gazdasági vezetőjének akadályoztatása
esetén vagy ha a tisztség ideiglenesen nincs betöltve - az általános helyettesítés rendjét),
az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat,
igen - nem
h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának ideértve az átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét, és
igen - nem
i) azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a
költségvetési szerv az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése alapján a 9. § (1)
igen - nem

s

bekezdése szerinti feladatokat ellátja.

- szakmai programmal:
- kelte:
2019. 09. 30.
- jóváhagyta:

igen- nem

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének
Igazgatója, Dr. Huszár Lilla PhD -

tartalmazza:
a) a szolgáltatás célját, feladatát, így különösen
aa) a
a
ab) a
b) az

nem releváns

megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások,
nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását
más intézményekkel történő együttműködés módját
ellátandó célcsoport jellemzőit

e) azt, hogy a fenntartó az SzCsM rendelet 2. § 1) pontja szerinti szolgáltatási
elemek - tanácsadás, esetkezelés, pedagógiai segítségnyújtás, gondozás,
étkeztetés, gyógypedagógiai segítségnyújtás, felügyelet, háztartási
vagy háztartást pótló segítségnyújtás, szállítás, készségfejlesztés, lakhatás,
megkeresés, közösségi fejlesztés - közül melyeket biztosítja,
d) az ellátás igénybevételének módját,
e) a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját.
Mellékletek rendelkezésre állnak e-?
az Szt. 94/C. § (1) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét,
az Szt. 94/C. § (2) bekezdése szerinti kivételekkel,

igen- nem
igen - nem
igen - nem
igen-nem

igen-nem
igen- nem
igen- nem

igen-nem

szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény esetében a házirend tervezetét,
már működési intézmény esetén a házirendet,
igen-nem
a szervezeti és működési szabályzatot, vagy annak tervezetét,
igen - nem
50 fő feletti fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek
igen - nem
ápoló-gondozó otthona esetében az intézményi férőhely kiváltási tervet.
nem releváns
- házirenddel:
- kelte:
- jóváhagyta:

igen-nem
2019. 09. 30.
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének
Igazgatója, Dr. Huszár Lilla PhD -

tartalmazza:
a) az együttélés szabályait
igen - nem
b) az intézményből való eltávozás és visszatérés rendjét
igen - nem
c) az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal
való kapcsolattartásának szabályait
igen - nem
d) az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak körét
igen - nem
e) az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályait igen - nem
f) a ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat
és textília tisztításának és javításának rendjét
igen - nem
g) az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait
igen - nem
h) az egyéni és a közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályokat
igen - nem
i)az intézmény alapfeladatát meghaladó programok.szolgáltatások körét és térítési díját igen-nem
Az SzCsM rendelet - 101/A. § (2) bek. szerint: A korlátozó intézkedés alkalmazásáról a szolgáltatást
nyújtó részletes eljárásrendet alakít ki a házirendben, amelynek tartalmaznia kell
a) az intézmény munkarendjét figyelembe véve a korlátozó intézkedés elrendelésének szabályait,
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b) a korlátozó intézkedés egyes formái mellé rendelt maximális időtartamot,
e) a korlátozó intézkedés egyes formái mellé rendelt megfigyelés szabályait,
d) a korlátozás feloldásának szabályait,
e) a panaszjog gyakorlásának részletes szabályait.
A Házirend tartalmaz-e eljárásrendet a korlátozó intézkedés alkalmazására?
- szabályzatokkal:
I. az intézmény működésével összefüggő szabályzatok:
1.
iratkezelési szabályzat
- 2020.09.30.
2. érdekképviseleti fórum működésének szabályzata - 2019.06.11.
II. gazdasági szabályzatok:
1. számviteli szabályzat
- 2017.01.02.
2. pénzkezelési szabályzat
- 2016.12.15.
3. anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat - 2018.01.31.
- 2020.10.30.
- 2018.02.15.
4. vagyonvédelmi szabályzat
Ill. műszaki ellátási szabályzatok
2016.11.18.
igen 2. munkavédelmi szabályzat
- 2017.04.05.
tűzvédelmi szabályzat
- 2017.02.01.
3. gépjármű használati szabályzat

igen - nem

igen - nem
igen - nem
igen - nem
igen - nem
igen - nem
igen - nem
nem
igen - nem
igen - nem

Korlátozó intézkedések szabályzata: 2020.03.05.
Kidolgozásra került-e a COVID-19 terjedésének megelőzésére, kezelésére vonatkozó eljárásrend,
készült-e izolációs terv? (kelte):
Izolációs terv 2020.03.25.
Pénzügyi feltételek
Az intézmény igénybe vesz-e normatív állami támogatást?

igen - nem

2. Tárgyi feltételek
Milyen az intézményeknek helyet adó épület állapota?
Felújításra szoruló. Szükséges a teljeskörű akadálymentesítés megvalósítása.
Az intézmény külső környezete:

-udvara van.
-kertje van.
-pihenők, padok vannak.
-járdák vannak kiépítve.
-rámpák könnyítik a közlekedést.

Egyéb, a külső környezetre jellemzők:
-A szociális intézmény 1997-ben költözött, a korábban pszichiátriai kórházként működő épületbe.
A régi épületszárny mellé új épületszárnyat építettek.
Szombathely központjától kb. 1 km-re található, családi házas övezet veszi körül.
Milyen
Milyen
Milyen
Milyen

a
a
a
a

folyosók burkolata: linóleum.
folyosók burkolatának állapota: elfogadható.
szobák burkolata: linóleum.
szobák burkolatának állapota: elfogadható.
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Az intézmény helyiségei:
1. ÉPÜLETSZÁRNY

Épület

Ellátotti csoport
(idős/demens)

Terület
m2

FÖLDSZINT

Ellátottak
elhelyezése
fő/nő/férfi
(ténylegesen,
betöltött össz.:
28 fő, ebből: .....
fő/nő és ....
fő/férfi férőhely)

Jogszabályi előírásnak
való megfelelés
(igen/nem)

m2

fő

17. létszám

1 szobaszám

25,8

0 fő

2/1 szobaszám

11,8

1 férfi

igen-

igen

2/2 szobaszám

11,8

1 nö

igen

igen

3/1 szobaszám
(elkülönítő)

14

0 fő

3/2 szobaszám

16,2

1 férfi

igen

igen

4 szobaszám

16

2 nö

igen

igen

5szobaszám

33,5

4 nö

igen

igen

6szobaszám

30,7

3 nö

igen

igen

?szobaszám

19,8

1 nö 1 férfi

igen

igen

8szobaszám

14,9

0 fő

9szobaszám

18,3

2 nö

igen

igen

1 O szobaszám

18,3

1 nö

igen

igen

249,4

3 férfi/14 nö

12 db szoba

vegyes

..... létszám

EMELET
8 szobaszám

30,5

4 nö

igen

igen

9 szobaszám

30,3

3 nö

igen

igen

10/1 szobaszám

20,2

2 férfi

igen

igen

10/2 szobaszám

10,3

1 férfi

igen

igen

11 szobaszám

16,7

1 férfi

igen

igen

12 szobaszám

34,7

3 férfi

igen

igen

14szobaszám

20,7

2 férfi

igen

igen

15 szobaszám

40,6

3 férfi

igen

igen

8

16szobaszám

22

2 nö

igen

igen

17szobaszám

18,8

1 nö

igen

igen

18szobaszám

18,2

2 férfi

igen

igen

19 szobaszám

30

2 férfi

igen

igen

19/1 szobaszám

19,7

2 férfi

igen

igen

19/2 szobaszám

8

0 fö

320,7

18 férfi/1 Onö

vegyes

14 db szoba

Fürdőkád (db)

Megjegyzés
(akadálymentesített igen/ nem)
férfi

FÖLDSZINT

2

nem

EMELET

2

nem
nem

Betegszoba

Közös mellékhelyiségek:

Épület
megjelölése

Fürdőkád

női
Fő/dszint

Megjegyzés
(akadálymentesített igen/nem)

WC+piszoár

Zuhanyzó

férfi
nem

1

1

Emelet

II. ÉPÜLETSZÁRNY

Épület

Ellátotti csoport
(idős/demens)

Terület
m2

Férőhelyek
megoszlása / fő

.... létszám

FÖLDSZINT

Ellátottak
elhelyezése
fő/nő/férfi
(ténylegesen,
betöltött össz.:
...... fő, ebből:
..... fő/nő és ....
fő/férfi férőhely)

Jogszabályi előírásnak
való megfelelés
(igen/nem)

m2

fő

igen

igen

igen

igen

..... létszám

2szobaszám

24

3 nö

3szobaszám

24

0

4szobaszám

30

4 nö

9

5szobaszám

48

4 nő

igen

igen

6szobaszám

36

5 férfi

igen

nem

?szobaszám

36

5 férfi

igen

nem

8szobaszám

36

5 nő

igen

nem

9szobaszám

18

2 nő

iegn

nem

8 db szoba

vegyes

252

28

10 férfi/18 nő

Összesen: 8 lakószoba nem megfelelő( ... db m',3 db fő, ... db m'/fő) /
minden lakószoba megfelelő
.... létszám

/. EMELET

..... létszám

9 szobaszám

9

1 férfi

igen

igen

1 O szobaszám

24

3 férfi

igen

igen

11 szobaszám

24

2 nő

igen

igen

12 szobaszám

15

2 nő

igen

igen

13szobaszám

18

1 nő

igen

igen

14szobaszám

36

5 nő

igen

nem

15szobaszám

18

2 férfi

igen

igen

16szobaszám

18

1 nő

igen

igen

17szobaszám

18

2 nő

igen

igen

18szobaszám

18

1 férfi

igen

igen

19szobaszám

18

2 nő

igen

igen

20szobaszám

18

2 nő

igen

igen

21 szobaszám

18

2 nő

igen

igen

13 db szoba

vegyes

252

26

7 férfi/19 nő

Összesen: 13 lakószoba nem megfelelő( ... db m', .... 1 db fő, ... db m'/fő) /
minden lakószoba megfelelő
.... létszám

II. EMELET

19 létszám

20szobaszám

9

1 nő

igen

igen

21 szobaszám

24

3 férfi

igen

igen

22 szobaszám

24

3 nő

igen

igen

26 szobaszám

18

2 nő

igen

igen

27 szobaszám

18

2 férfi

igen

igen

28 szobaszám

18

2 nő

igen

igen

29 szobaszám

18

3 nő

igen

igen

30 szobaszám

18

1 férfi

igen

igen

10

31 szobaszám

18

9 szoba

vegyes

2 nő

183

BETEGSZOBA

19

igen

igen

6 férfi/13 nő

18
Összesen: 9 lakószoba nem megfelelő( ... db m2,
minden lakószoba megfelelő

•.•.

db fő, ... db m2/fő) /

WC+ piszoár
Zuhanyzó
Fürdőkád (db)

Megjegyzés
(akadálymentesített igen/ nem)

(db)
(db)

női

férfi

FÖLDSZINT

3

2

1

igen

I. EMELET

2

2

1

nem

II. EMELET

2

2

2

igen

Közös mellékhelyiségek:

Épület
megjelölése

Fürdőkád

Zuhanyzó

női
Földszint

Megjegyzés
(akadálymentesített igen/nem)

WC+piszoár

1

férfi

1

nem

Emelet

Egyéb közös mellékhelyiségek:
Megjegyzés
Épület
megjelölése

Fürdőkád
(db)

Zuhanyzó
(db)

Akadálymentesített igen/nem)

WC+piszoár (db)

női

férfi

-

-

-

-

vendég

nem

-

-

0

0

nővérügyelet

nem

-

3

2

1

öltöző

nem

Házaspárok, élettársak részére külön lakószoba biztosított:
- jelenleg 2 pár él az intézményben

igen - nem

Az intézményben az előző ellenörzés (2019.) óta, az alábbi jelentős beruházások, felújítások történtek:
- 2019. évben: HLX GW-F3 szilárd tüzelésű kazán
- 2020. évben: -
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Közösségi és szolgáltató helyiségek
A helyiségek fajtái

34,98
267
78,6

Elhelyezkedése
(épület megjelölése)
réoi szárnv
réqi szárny
réoi szárnv +oavilon

221

réqi szárny + Pavilon

15,28
15

réoi szárnv

Területe
(m2)

Száma (db)
1
1
5
5
5

Mosóhelviséo, mosoda
Konyha(adaqszám)
Teakonyha
Tálalókonvha
Étkező - ebédlő (társaloó)
Büfé
Könyvtár
Látogatók fogadására szolgáló
külön helviséq
Kultúrterem
Tornaterem
Orvosi szoba
Nővérszoba
Lakószoba
Fizikoterápiás helviséo
Rehabilitációs szoba
Foclatkoztató-helviséq
Fodrászat
Kápolna, imaterem
Irodák
Raktárak
Dohányzóhely
Eovéb, ésoedio: ..................

1
1
1
1
5
50
1
1
4
5
1

régi szárny

85,5
32,5
62,2
1300

réci szárnv
réoi szárnv, pavilon
réai szárnv, Pavilon

27,38

réai szárnv

28,57
73,65
50,3
20

réoi szárny
réoi szárnv
réoi szárnv
réai szárnv

-az ellátottak saját szobáikban, egyéb közösségi helyiségekben,
jó idő esetén a kerti pihenőkben, udvaron tudják a látogatókat fogadni, továbbá
1 db látogatói helyiség került kialakításra

Milyen az egyes helyiségek állapota?
Lakószobák:
Fürdőszobák:
Tusolók, mosdók:
WC-k:
Mosóhelyiségek:
Főzőhelyiségek:
Közösségi helyiségek:

megfelelő
megfelelő
megfelelő
megfelelő
megfelelő
megfelelő
megfelelő

(festéssel)
(felújítás)
(felújítás)
(felújítás)
(felújítás)
(felújítás)
(felújítás)

nem megfelelő
nem megfelelő
nem megfelelő
nem megfelelő
nem megfelelő
nem megfelelő
nem megfelelő

Ha „nem megfelelőnek" ítéli a helyiséget, akkor annak rövid összefoglalása, hogy mi az oka, és
esetlegesen a megszüntetésére milyen intézkedéseket tettek:
Van -e jelzőkészülék / nővérhívó?
egyéb megoldás:
.

igen - nem

Amennyiben rendelkezik az intézmény saját mosodával
o mosógép összesen:
9 db
rendelkezik-e ipari gépekkel?

igen - nem

Egyéb megoldás:
bérmosást is vállal
bérmosást végeztet
o bérmosatás esetén a vállalkozó neve:
Savaria Patyolat Kft.
Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft.

igen - nem
igen - nem
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A dolgozók ruhájának mosását, mosatását az intézmény végzi-e?

igen - nem

Amennyiben az intézménynek saját főzőkonyhája van.ki működteti a főzőkonyhát (kiszerződés
esetén a vállalkozó neve)?
Intézmény
A hagyományostól eltérő étrend (KV, diabetikus, pépes, gluténmentes, egyéb) biztosított-e?
-Az intézményben normál, diabetes, zsírmentes, pépes és laktózmentes diéta biztosított.
Az intézmény ebédlőjében az egyidejűleg étkezők, illetőleg a turnusok száma:O
A veszélyhelyzet és a járványügyi készültség (továbbiakban: járványügyi helyzet) alatt változott-e az
étkezés rendje?
Nem, mert eddig is 6-8 fő étkezett 12.00 - 13.30 időintervallumban.
A legutóbbi Hivatalunk által lefolyatott ellenőrzés óta változtak-e a tárgyi feltételek, amennyiben igen,
miben?
-2020. október 27-én 2 db hűtőszekrény érkezett ( 1 db 500 l-es, 1 db 1100 l-es)
-A dolgozók munkaruhát és cipőt kaptak.
A járványügyi helyzet miatt a tárgyi feltételek hiányából adódó nehézségek, azok megoldására tett
intézkedések, rövid ismertetése:
-Folyamatosan történik az anyagigénylés, mind a higiénés mind a tárgyi eszközök, amire
szükség van, vagy cserélni szeretnénk. Szerencsére adományok is érkeztek, így tudtuk pótolni
a legsürgetőbb hiányosságokat.
Az ellátás, a higiéne biztosítva van.
Izolációs helyiség - szoba
Kialakításra került-e izolációs szoba? Ha igen, hogyan oldották meg, miként alakították ki
(betegszoba vagy más helyiség került-e kijelölésre)? (hány főt tudnak elhelyezni)?
-Mind az 5 részlegen lett kialakítva izolácis szoba,törekedtünk arra, hogy legyen olyan osztály,
ahol szükség esetén letudjuk zárni az adott területet, teljesen elkülönítve a bejáratot is.
Összesen 13 ellátott elkülönítésére biztosítottunk helyet.
Az izolációs szoba kialakítása miatt kellett-e ellátottaUkat mozgatni, áthelyezni és azt hogyan oldották
meg? történt-e tájékoztatás, ha igen milyen formában?
-Igen, kellett ellátottakat áthelyezni, megbeszéltük a lakóval illetve felvettük a hozzátartozóval
vagy a gondnokával a kapcsolatot. Érdekképviseleti Fórum is tájékoztatva lett.
Az izolációs helyiség rendelkezik-e külön mellékhelyiségekkel (wc, zuhanyzó); ha nem, akkor hogyan
oldható meg a jelzett helyiségek használata?:
-Egy lakószobában van WC és zuhanyzó a többi helyiségben lavor és szoba WC használatával
oldjuk meg az ellátást.
-Az izolációs helyiségben 12 fő került elhelyezésre, az ellátottak többsége kórházból érkezett
vissza.
Az izolációs helyiségbe történő bejutáskor és az onnan történő kilépéskor a szakdolgozók
részére, hogyan biztosított a védőeszközök felvétele - átöltözés lehetősége?
-Minden elkülönítőnél biztosítva van a védőruha fel és levétele. 4 db badella lett elhelyezve , feliratozva
hogy mit kell beletenni és hova kell továbbítani pi: Mosoda,Patyolat?Megoldás Kft.)Szükség esetén
arcpajzs tárolására állvány, fertőtlenítőszerek és védőfelszerelések biztosítva. Piktogrammok
kihelyezve a helyes védőruha felvétele, illetve a helyes higiénés kézmosás menete.

Védőeszközök, fertőtlenítőszerek
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Milyen védőeszközökkel és fertőtlenítőszerekkel rendelkezik az intézmény az ellenőrzés
időpontjában az ellátottak és a dolgozók részére (megnevezés: sebészi orr-szájmaszk /vagy FFP2
respirátor/, védőszemüveg, védőruha, kesztyű, sebészi sapka, stb.,darabszám)?
orr-

Sebészi

51300 db

száimaszk
FFP2 respirátor
védőszemüvea
hajháló
mosható overáll
lábzsák

arcoaizs
védőruha

200 db,
20 db,
200 db,
34 db
500 db,
21 db
500 db,

Hogyan, milyen időközönként történik a védőeszközök, fertőtlenítőszerek beszerzése, merült-e fel
probléma a beszerzés során?

-Havi rendszerességgel, illetve szükség szerint történik a beszerzés. Nem merült fel probléma.
Hol, hogyan tárolják a védőeszközöket, fertőtlenítőket, ki fér azokhoz hozzá?

-Az orvosi és a főnővéri szobában elzárva, csak a vezető ápoló és a részlegvezetők férnek
hozzá.
Kézmosási és -fertőtlenítési lehetőségeket hogyan biztosítja az intézmény?

-Megfelelő mennyiséggel rendelkezünk ez köszönhető az adományoknak is. Az intézménybe
belépve, az összes folyosón, lakószobában, ebédlőben, irodákban, nővérszobában, mosdó és
WC-ben, közösségi helyiségekben biztosítottuk a kézmosás és fertőtlenítés lehetőségét.
Használatát piktogrammok kihelyezésével segítettük. Mind a munkatársak(ezt aláírással
igazolják) mind a lakók folyamatos képzésben vesznek részt.
Ismertesse az intézményi takarítás rendjét, gyakoriságát (lakószobák, mellékhelyiségek, egyéb
helyiségek és felületek esetében), az azt végző személyek létszámát, munkakörét! Merült-e fel
probléma a takarítás során?

-Intézményünk rendelkezik Takarítási Protokollal. Ezt alkalmazva végezzük a takarítást.
Azonban a vírushelyzet alatt a kiadott eljárásrendben leírtakat is alkalmaztuk. Személyes és
írásos oktatást kapott a takarító személyzet, ezt rendszeresen aláírással igazolják.
A vezető ápoló ellenőrzi ennek a betartását. Mivel rendelkezünk az előírt takarító személyzettel,
ezést nem volt probléma a takarítással.

3. Személyi és szakképzettségi feltételek

- az intézményvezető szakképzettsége:

megfelelő- nem megfelelő

- szociális szervező, humánszervező,
- szociális szakvizsgával rendelkezik:

igen - nem

- szociális szervező
- vezetőképzésre kötelezett
(lásd: 7/2020. (Ill. 10.) EMMI rendelet)
- ha megtörtént - helye/ideje
folyamatban

igen - nem

A létszám az idősek otthona szolgáltatásban, az alábbi betöltött férőhelyszámot - 72 főt figyelembe véve - az ellenőrzés időpontjában:
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1/2000. (1. 7.)
SZCSM rendelet
által előírt létszám

Munkakör

Tényleges
/fől
létszám

Szakképzett

Szakképzetlen
/fől

/fől

/fől
intézményvezető

1

1

1

vezető ápoló (100
férőhely felett)

1

1

1

gondozó/ápoló
( 100 férőhelyre vetítve
24 fö, de legalább 5 fö)

17

17

17

szociális/terápiás
munkatárs
(100 férőhelyre vetítve
2 fö)

2

2

2

mozgásterapeuta /
gyógytornász (ajánlott)

heti 4 óra

foglalkoztatás-szervező
(ajánlott)

1

1

1

orvos
heti 4 óra (<100)
heti 6 óra (100-200)
1 fö (>200)

heti 4 óra

- idősek otthona
2020. 10.26-i LETSZAM-KIMUTATÁS
Intézményvezető; vezető ápoló; ápoló/gondozó; terápiás munkatárs/szociális munkatárs; orvos; (ajánlott:
mozgásterapeuta/gyógytornász; foglalkoztatás-szervező)

SORSZÁM

NÉV

VÉGZETTSÉG

BEOSZTAS/
MUNKÁBA LÉPÉS IDEJE/
JOGVISZONY
MEGNEVEZÉSE
(KINEVEZÉS,
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

NYILVÁNTARTÁ
SI SZÁM/
ÉRVÉNYESSÉGI
IDEJE

MUNKAIDŐ (óra)
/HATÁROZOTT
V.

HATÁROZATLAN
IDEJŰ

gondozó
1.

Bleier Orsolya

szoc.qond.áp.

78121

8

2022.06.30

Határozatlan

80883

8

2022.06.30

Határozatlan

131743

8

2022.06.30

Határozatlan

131748

8

2023.01.24.

Határozatlan

foglalkozás szervező

98109

8

Kinevezés

2022.06 30

Határozatlan

2011.05.23
Kinevezés
ápoló

Pintér-Boros Petra
2.

felsőfokú ápoló

2011.12.01

(szakápolás)
Kinevezés

ált.ápoló.,
3.

Nagy Judit

ápoló
2018.12.12

ált.assz.
Kinevezés
gondozó
4.

Dudás Katalin

szoc.gond.áp

2018 03.22
Kinevezés

5.

Frigy Gyöngyi

szoc.munkás,
szoc.gond.áp.
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6.

Förhénczné Kaibinger
Edit

ált.ápoló.,

ápoló
67700

8

2022.06.30

Határozatlan

96685

8

2022 09.19

Határozatlan

85347

8

2022.06.30

Határozatlan

73027

8

2022 0630

Határozatlan

49895

8

2022 06.30

Határozatlan

25664

8

2022.06.30

Határozatlan

2008.03.03
ált.assz.
Kinevezés
gondozó

7.

Héregi Anita

szoc.gond.áp

2016.09.19
Kievezés
ápoló

8.

Kissné Imre Ibolya

gyakorló ápoló

2011 07 04
Kinevezés
gondozó

9.

Koltayné Halász Ibolya

szoc.gond.áp

2009.04.01
Kinevezés
ápoló

10.

Kornyik Andrea

felnött szakápoló

2005.04.01
Kinevezés
gondozó

11.

Kovács László Istvánné

szoc.gond.áp

1999 03.05
Kinevezés
gondozó
8

12.

Nagy Mihályné

szoc.gond.áp

2020.08.24

2022 06.30
Határozatlan

Kinevezés
gondozó
13.

Németh Lászlóné

szoc.qond.áp

62196

8

2022.06.30

Határozatlan

25700

8

2022 0630

Határozatlan

36899

8

2022 0630

Határozatlan

84733

8

2022 06 30

Határozatlan

49618

8

2023.10.02

Határozatlan

62215

8

2019.02.07
Kinevezés
gondozó

14.

Sárközi Éva

szoc.gond.áp

1998.12.01
Kinevezés
gondozó

15.

Soósné Lázak Júlia

szoc.qond.áp

2012.02.01
Kinevezés
gondozó

16.

Szabados Tünde

szoc.gond.áp

20120702
Kinevezés
gondozó

17.

Takács Marietta

szoc.gond.áp

2017.10.02
Kinevezés

18 ..

Tebeliné Székely Rita

szoc.gond.áp

gondozó

16

2001.08.17

2022.06.30

Határozatlan

49888

8

2022.06.30

Határozatlan

62195

8

2022.06.30

Határozatlan

98131

8

2022.06.30

Határozott

Kinevezés
foglalkozásszervező
művelődés
19.

Déri-Németh Erzsébet

2000.04.03
szervező
Kinevezés
szociális munkatárs

20.

Kaposi Anikó

szociálismunkás

2006.10.17
Kinevezés
terápiás munkatárs

21.

Kónya Orsolya

szociál-pedagógus

2020.05.14
Kinevezés

A létszám a fogyatékos személyek otthona szolgáltatásban, az alábbi betöltött férőhelyszámot 34 főt - figyelembe véve:

1/2000. (1. 7.)
SZCSM rendelet
által előírt létszám
/fő/

Tényleges
létszám

intézményvezető

1

1

1

0

vezető ápoló (100
férőhely felett)

1

1

1

0

gondozó/ápoló
(100 férőhelyre
vetítve 30 fő, ebből
min. 1 fő ápoló; de
legalább 5 fő;
kiskorúak ellátása
és súlyos,
halmozottan sérült
ellátottak esetén 40
fő)

10

17

17

0

szociális/terápiás
munkatárs
(100 férőhelyre
vetítve 3 fő;
kiskorúak ellátása és
súlyos, halmozottan
sérült ellátottak
esetén + 2 fő)

3

4

4

0

fejlesztő pedagógus
(100 férőhelyre
vetítve 4 fő,
kiskorúak ellátása
esetén
+ 2 fő

1

0

0

mozgásterapeuta /
gyógytornász
(ajánlott)

ajánlott

0

0

0

foglalkoztatásszervező (ajánlott)

ajánlott

0

0

0

Munkakör

Szakképzett

/fől

/fől

Szakképzetlen

/fől

17

orvos
heti 4 óra (<100)
heti 6 óra (100-200)
1 fő (>200)

heti 4 óra

1

1

-

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK OTTHONA
2020. 10.26-i LÉTSZÁM-KIMUTATÁS

SORSZÁM

NÉV

VÉGZETTSÉG

BEOSZTAS/
MUNKÁBA LÉPÉS
IDEJE/
JOGVISZONY
MEGNEVEZÉSE
(KINEVEZÉS,
MEGBÍZÁSI
SZERZŐDÉS)

NYILVÁNTARTÁSI
SZÁM/
ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

MUNKAIDŐ (óra)
/HATÁROZOTT
V.

HATÁROZATLAN
IDEJŰ

gondozó
1.

Bogáth Istvánné

szoc.gond.áp

89287

8

2022.06.30

Határozatlan

35762

8

2022.06.30

Határozatlan

25703

8

2022 06.30

Határozatlan

131747

8

2023 01 .24.

Határozatlan

116583

8

2022.11 09

Határozatlan

62063

8

2022 06 30

Határozatlan

109905

8

2022.06.30

Határozatlan

25709

8

2022 06 30

Határozatlan

57805

8

2017 04 11
Kinevezés
ápoló

2.

Bóna Ferecné

ápoló

2016.06.01
Kinevezés
oszt.vez.áp.

Fatalin Gabriella
3.

Eü. Főiskola

1998 07 01

(szakápolás)
Kinevezés
gondozó
4.

Flamich
Krisztina

szoc.gond.áp

2017.0403
Kinevezés
ápoló

Haraszti Beáta
felsőfokú ápoló

5.

2016 11 09

(szakápolás)
Kinevezés
gondozó
6.

Horváth
Erzsébet

szoc.gond.áp

2017.05.03
Kinevezés
gondozó

7.

Kiss Károlyné

szoc.qond.áp

2015 05 01
Kinevezés
ápoló

Krepliné
8.

Simon Zsanett

felsőfokú ápoló

Kinevezés

(szakápolás)
9.

Lipics Csabáné

1998.04.30

szoc.qond.áp.

gondozó

18

2014.09.29

2022.06.30

Határozatlan

2022.06.30

8 határozatlan

120980

8

2023.06.08

Határozatlan

Kinevezés
Lakatos-Hári
10.

gondozó
szoc.gond.áp.

Franciska

2020.10.01
gondozó

11.

Nagy Andrea

szoc.gond.áp

2016.02.01
Kinevezés
ápoló
8

12.

Németh Péterné

ált.áp., ált.assz.

2011.05.09

nem kötelezhető
Határozatlan

Kinevezés
gondozó
13.

Némethné Putz
Katalin

szoc.gond.áp

131745

8

2023.01.24

Határozatlan

131744

8

2023.01.24.

Határozatlan

2004.08.01

46729

8

Kinevezés

2022.06.30

Határozatlan

76027

8

2022.06.30

Határozatlan

49740

8

2022.12.04

Határozatlan

2553

8

2022.06.30

Határozatlan

terápiás munkatárs

75110

8

2005.07.01

2021.05.25

Határozatlan

42347

6

2022.06.30

Határozatlan

mentálhig.cs.v.

25753

8

1995.10.01.

2022.06.30

Határozatlan

gondozó

folyamatban

8

2017.04.03
Kinevezés
gondozó

14.

Polyákné Kiss
Eszter

szoc.gond.áp

2017.11.21
Kinevezés
ápoló

15.

Szalai Józsefné

szoc.otthoni ápoló

gondozó
16.

Tófeiné Gorza
Katalin

szoc.gond.áp

2018.01.11
Kinevezés

17.

Fekete Árpád

szociálisszervező,

intézményvezető

humánszervező,

2010.12.01

szoc.szerv.szakvizsga

Kinevezés
szociális munkatárs

18.

Nagy Zsófia

szociális munkás

2019.08.12
Kinevezés

19.

Németh Renáta

szociális gondozó.szervező

szociális munkatárs
20.
Tamási Enikő

szociális munkás

2003.03.01
Kinevezés

21.

22.

Tóthné Fliegler
Andrea

szociális munkás

Vajda Fruzsina

szoc.gond.áp

19

2020 07 06

Határozatlan

Kinevezés

A létszám a pszichiátriai betegek otthonában, az alábbi - betöltött férőhelyszámot - 12 főt flavelembe véve:

Munkakör

1/2000. (1. 7.)
SZCSM rendelet
által előírt létszám

Tényleges
létszám

Szakképzett
/fől

Szakképzetlen
/fől

/fől

/fől

intézményvezető

1

11

1

1

vezető ápoló (100
férőhely felett)

1

1

1

1

gondozó/ápoló
(100 férőhelyre
vetítve 24 fő, de
legalább 5 fő)

5

6

0

szociális/terápiás
munkatárs
(100 férőhelyre
vetítve 2 fő)

0

0

0

0

mozgásterapeuta /
gyógytornász
(ajánlott)

heti 4 óra

0

0

0

foglalkoztatásszervező (ajánlott)

1

0

0

0

heti 6 óra

heti 6 óra

1

-

orvos
heti 2 óra (<100)
heti 6 óra (100-200)
1 fő (>200)

6

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
2020. 10. 26-i LÉTSZÁM-KIMUTATÁS
BEOSZTAS/
MUNKÁBA LÉPÉS
SORSZÁM

IDEJE/ JOGVISZONY

NÉV

VÉGZETTSÉG

MEGNEVEZÉSE
(KINEVEZÉS,
MEGBÍZÁSI
SZERZŐDÉS

NYILVÁNTARTÁSI
SZÁM/
ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

MUNKAIDŐ (óra)
/HATÁROZOTT
V.

HATÁROZATLAN
IDEJŰ

vezető ápoló
Czitkovics Tünde

Eü. főiskola

125566

8

2022.06.30

Határozatlan

30769

8

2022 06 30

Határozatlan

25669

8

2022.07.16

Határozatlan

2018.05.14

1.
szakápolás

diplomás ápo.ó
Kinevezés
ápoló

2.

Dávid Tiborné

ált.ápoló.ált.assz.

2002.02.01
Kinevezés
ápoló

3.

Dedicsné Móritz
Eszter

ált.ápoló.ált.assz.

1997.03.01
Kinevezés

20

ápoló
4.

Kiss István Tiborné

gyakorló ápoló

100883

8

20222.06.30

Határozatlan

73026

8

2022.06.30

Határozatlan

2013.09.23
Kinevezés
ápoló

5.

Németh Zoltánné

OKJ ápoló

2009.04.17
Kinevezés
gondozó

6.

Némethné Horváth
Nikoletta

8
szoc.gond.áp

2013.03.25

2022.06.30
Határozatlan

Kinevezés
gondozó
7.

Sásdiné Kiss
Marianna

8
szoc.gond.áp

2020.10.22

2022.06.30
Határozott

Kinevezés

Az. SzCsM rendelet 101/8. § (4) bek. szerint: Szervezeti integráció esetén az egyes munkakörökre
vonatkozó szakmai létszámok összeszámolhatóak, és az együttes létszám
a) ápoló, gondozó munkakörök esetében,
aa) ha az adott munkakörökben legfeljebb 20 fő dolgozik, 10%-kal,
ab) ha az adott munkakörökben 20 főnél többen dolgoznak, 5%-kal,
b) ha az együttes létszám 1 fő feletti, terápiás munkatárs és szociális munkatárs munkakörökben 1 fővel
csökkenthető.
Az. SzCsM rendelet „A személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái" 2. számú
mellékletének - Kiegészítő szabályok része -14. pontja értelmében: A három műszakos folyamatos
ellátást biztosító intézményben - a drogbetegeket ellátó intézményt, a hajléktalanok átmeneti szállását
és a lakóotthont kivéve - az ápolói, gondozói feladatok e/látásához minimálisan 5 fő alkalmazása
szükséges az intézményvezetőn és a kisegítő személyzeten kívül.
A szociális intézmény szervezeti integrációban működik, így az alkalmazandó szakalkalmazotti
létszám:
Vezető ápolói létszám:
- betöltött férőhelyszám: idősek otthona: 72 fő; fogyatékos személyek otthona: 34 fő;
pszichiátriai betegek otthona: 12 fő, mindösszesen: 118 fő
- az SzCsM rendelet alapján szükséges létszám: 1 fő, alkalmazott létszám: 1 fő

- Az SzCsM rendelet 2. sz. melléklete alapján a vezető ápolói létszám az intézményben
biztosított.
Ápoló-gondozó létszám:
- idősek otthonában - betöltött férőhelyszám: 72 fő
- az SzCsM rendelet alapján szükséges létszám: 17 fő , alkalmazott létszám: 17 fő
- fogyatékos személyek otthonában - betöltött férőhelyszám 34 fő
- az SzCsM rendelet alapján szükséges létszám: 10 fő, alkalmazott létszám: 17 fő
- pszichiátriai betegek otthonában - betöltött férőhelyszám: 12 fő
- az SzCsM rendelet alapján szükséges létszám: 5 fő, alkalmazott létszám: 6 fő

-Az SzCsM rendelet 101/8. § (4) bekezdését figyelembe véve: szakmai létszámok
összeszámolhatóak, és az együttes létszám ápoló-gondozó munkakörök esetében,
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ha az adott munkakörben 20 főnél többen dolgoznak, 5%-kal csökkenthető.
Az előbbiek alapján az ápoló-gondozói munkakörökben (betöltött férőhelyszámot
tekintve) az előírt összlétszáma: 32 fő, mely 5 %-kal csökkenthető: 32 - 5 % = 30 fő.
Az alkalmazott létszám: 40 fő, így az ápoló-gondozó létszám az intézményben
biztosított.
Terápiás/szociális munkatárs:

- idősek otthonában - betöltött férőhelyszám: 72 fő
- az SzCsM rendelet alapján szükséges létszám: 2 fő, alkalmazott létszám: 2 fő
- fogyatékos személyek otthonában - betöltött férőhelyszám: 34 fő
- az SzCsM rendelet alapján szükséges létszám: 2: fő, alkalmazott létszám: 4 fő
- pszichiátriai betegek otthonában - betöltött férőhelyszám: 12 fő
- az SzCsM rendelet alapján szükséges létszám: 0,2 fő, alkalmazott létszám: 0 fő
- Az SzCsM rendelet 101/B. § (4) bekezdését figyelembe véve: szakmai létszámok
összeszámolhatóak, és amennyiben az együttes létszám 1 fő feletti, terápiás/szociális
munkatárs munkakörben 1 fővel csökkenthető.
Az előbbiek alapján a terápiás/szociális munkatárs munkakörökben (betöltött
férőhelyszámot tekintve) az előírt összlétszáma 5,2 fő, mely 1 fővel csökkenthető:
5,2 - 1 fő = 4,2 fő.
Az alkalmazott létszám: 6 fő, így a terápiás/szociális munkatárs munkakörben a létszám
biztosított.
Fejlesztő pedagógus:

- fogyatékos személyek otthonában - betöltött férőhelyszám: 34 fő
- az SzCsM rendelet alapján szükséges létszám: 1 fő, alkalmazott létszám: 0 fő
-Az SzCsM rendelet 2. sz. melléklete alapján a hiányzó fejlesztő pedagógus létszám: 1 fő.

A gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának létszámai:

-

gazdasági vezető:
gazdasági ügyintéző
ügyviteli létszám (pénztáros, könyvelő, raktáros stb.)
takarítónő (
m2 takarítandó felület)
műszaki létszám (
légköbméter)
mosónő, vasalónő
varrónő
élelmezésvezető
szakács, konyhalány (150 adag)

0
1
2
8
3
1
0

fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
1 fő
5 fő

Amennyiben demens személyek gondozása is folyik a bentlakást nyújtó intézményben, a gondozó,
ápoló és terápiás munkakörök vonatkozásában munkakörönként legalább 1-1 fő, az adott szakmai
egység célcsoportjának megfelelő, az SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szakirányú
képesítéssel rendelkező személy kerül-e
foglalkoztatásra? igen - nem
- neve-munkaköre: Pintér - Boros Petra, ápoló

A fenntartó a dolgozóknak munkaruhát, védőruhát biztosít:

igen - nem

Milyen munkaruha, védőruha biztosított, azok száma, kihordási ideje/biztosított munkaruhapénz éves
összege:
-Az intézményi dolgozók ellátását a Munkavédelmi szabályzat alapján biztosítjuk.
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A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési elöírások alól kapott-e felmentést valaki:igen - nem
ha igen, hány esetben és annak indokolása:
.
Gondoskodott-e a fenntartó valamennyi dolgozó működési nyilvántartásba
igen - nem

történő bejelentésről (a változástól számított 30 napon belül, Szt. 92/F. §):

2020. március 1-től a vizsgálat időpontjáig a munkából kieső szakszemélyzet adatai:---
Ebben az időszakban hogyan oldották meg az idősek ellátását?
A veszélyhelyzet alatt milyen protokollt követően állhattak munkába az adott napra beosztott dolgozók?
A jelenlegi járványügyi helyzetben ez hogyan változott?

-Minden esetben a kiadott eljárásrend szerint történt akár egészséges, gyanús vagy pozitív
munkatársról volt szó. A jelenlegi járványügyi helyzetben is a legutolsó eljárásrendet
alkalmazzuk és aszerint történik a munkatársak irányítása.
Volt-e a dolgozók közül COVID-19 gyanús vagy igazolt eset? Ha igen, hány fő? Helyettesítésük milyen
módon volt megoldható?

-Egy szakácsnő volt Covid pozitív. Konyhai dolgozók egy ember hiányát megoldották.
Jelenleg van-e COVID-19 fertőzött dolgozó? Ha igen, hány fő? Helyettesítésük megoldható-e, milyen
módon?

-Jelenleg egy Covid pozitív dolgozó van. két munkatárs tesztelése folyamatban. Helyettesítésük
egyelőre megoldott.
A dolgozók elhelyezési körülményei körében biztosított-e?:
nemenként elkülönített öltöző:
igen
az öltözőben a zárható szekrények száma: .. .43
nemenként elkülönített zuhanyzó:
3
nemenként elkülönített WC:
3

.
+10

.
.
.

A járványügyi helyzettel kapcsolatos egyéb kérdések
A Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott Bentlakásos szociális intézmények COVID-19
fertőzéssel kapcsolatos feladatai vonatkozásában kiadott eljárásrendet ismerik-e a dolgozók?

-Minden új tájékoztatást megkaptak a munkatársak szóban és írásban, tájékoztatók jól látható
helyre lettek kihelyezve.
Ennek dokumentáltsága megtörtént-e?
-Minden egyes tájékoztatás ismertetése alkalmával megtörtént a dokumentálás.

Ki került kijelölésre a COVID-19 fertőzések megelőzésére, esetleges járványokkal összefüggő
feladatokra (név, elérhetőség):

Czitkovics Tünde - 94/552-801
Fatalin Gabriella - 94/552-804

4. A szociális ellátás igénybevétele
A felvételi zárlat idején (2020. 03. 17. - 2020. június 3.) - felvett ellátott nem volt.
A felvételi zárlat idején (2020.03.17. - 2020. június 3.) - elutasított kérelmező nem volt.
2020. június 4-étől az ellenőrzés időpontjáig felvett új lakók adatainak összefoglalása:
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Az ellenőrzés időpontjáig összesen 18 fő ellátott felvétele történt meg az intézménybe.
6 fő férfi,
12 fő női ellátott.
A felvételre került ellátottak közül 7 fő egészségügyi intézményből, míg 10 fő esetében saját
otthonából, míg 1 fő a MEREK-bői került az intézménybe, fő okként az egészségi állapot
megromlása miatt.
Tesztelésen minden ellátott legalább 1 alkalommal részt vett. 6 fő esetén 1 alkalommal, 11 fő 2
alkalommal, 1 fő pedig háromszori alkalommal folytatták le a vizsgálatot. A tesztelés minden
ellátott esetében állami finanszírozásból valósult meg.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltsége SZO-VAMK-1536-2/2019.
számú, 2019.09.30. napján kelt levele alapján 2019.09.30. napjától valamennyi intézményben és
telephelyeiken létszámfelvételi tilalmat rendelt el.
Az intézménybe történő felvételre- a létszámfelvételi tilalmat figyelembe véve- a Vas Megyei Szakosított

Intézmény intézményvezetője méltányossági kérelem benyújtásával él a fenntartó, a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének igazgatója felé.
Az intézményi felvételre egyedi engedély alapján, a felvételi tilalom egyszeri alkalommal történő
feloldásával kerül sor.
A visszavétel során követett eljárás rövid leírása:
Mindig az aktuális eljárásrend szerint történt a visszavétel.
Az intézményelhagyási tilalom ideje alatt történt-e önkényes intézményelhagyás? Ha igen, hány

esetben, hogyan történt az intézménybe történt az ellátott visszaengedése?
Nem.

Az ellenőrzési időszakban (2020. 03. 17-től ellenőrzés időpontjáig) volt-e az ellátottak közül COVID-19

gyanús vagy igazolt eset? Ha igen, hány fő? Ellátásuk, elkülönítésük hogyan történt?
3 fő ellátott esetében történt elkülönítés mint gyanús eset. Elkülönítésüket az izolációs szobában
biztosítottuk, ahol az étkezés, tisztálkodás.szoba WC használatával, a megfelelő védőfelszerelést
biztosítva történt az ellátásuk.
Soron kívüli elhelyezés
- érkezett-e kérelem (db- 2020. évben) 129 db
- a döntés dokumentálásra került/nem került(a válasz aláhúzandó)
Előgondozás:
Az intézményben az alábbi személyek végeznek előgondozást:
Tóthné Fliegler Andrea - szociális és terápiás csoportvezető
Czitkovics Tünde - vezető ápoló
Fatalin Gabriella - osztályvezető ápoló
Kissné Imre Ibolya - osztályvezető ápoló
Boros Petra - osztályvezető ápoló
Frigy Gyöngyi - foglalkoztatás szervező
Kaposi Anikó - szociális munkatárs

Gondozási szükséglet vizsgálata:
A veszélyhelyhez kihirdetésétől a vizsgálat időpontjáig a felvételt megelőzően az előgondozás és a
gondozási szükséglet vizsgálata megtörtént-e? hogyan?
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A veszélyhelyzet idején nem történt előgondozás és gondozási szükséglet vizsgálat. A járványügyi
készültség idején a korábbi rend szerint történtek a vizsgálatok, szigorúan betartva a járványügyi
előírásokat.

Ápolási terv:
Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt
a) állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató vezetője),
b) egyházi fenntartású és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó vagy
az általa megbízott személy az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban
megállapodást köt. Szt.94/C. § (1)
igen- nem
A megállapodás megkötéséhez készült-e az ellátást igénylő személy részéről
jognyilatkozat? Szt. 94/C. § (2a) bek.
igen - nem

Egyéni gondozási terv
Idősek otthona ellátottai vonatkozásában készül-e gondozási terv?

igen - nem

A gondozási terv az ellátás igénybevételét követő egy hónapon belül kerül az
intézményvezető által elkészítésre.

igen - nem

Az egyéni gondozási terv tartalmazza

igen - nem
a) az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét,
b) az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli
ütemezését,
e) az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit.

Évente - jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor - átfogóan értékelik-e
az elért eredményeket?

igen - nem

5. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások
5.1. Ruházat
Biztosítottak-e az alábbiak az intézményben:
igen - nem
- Az ellátást igénybe vevő a bentlakásos intézményben saját ruházatát és textíliáját
használja.
- Ha az ellátást igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem
rendelkezik, a teljes körű ellátás részeként biztosítottak-e a következők:
- legalább három váltás fehérnemű és hálóruha
- az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházat és utcai cipő
- szükség szerint más lábbeli
- három váltás ágynemű
- a tisztálkodást segítő három váltás textília, valamint a tisztálkodáshoz
szükséges anyagok, eszközök, melyeket szükség szerint biztosít az
intézmény.
A járványügyi helyzet alatt hogyan valósult/valósul meg a ruházattal, textíliával való ellátás:
A ruházat, textília biztosítva volt az ellátottak számára.
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A járványügyi helyzet alatt milyen gyakorlatot folytattak/folytatnak a ruházat, textília tisztítása
tekintetében:
Zavartalan volt az ellátottak ruházatának tisztítása. Az elkülönítőben lévő lakó számára külön dupla
zsákban jelezve, hogy fertöző, szennyesről, így került a mosodába. Az ágynemű, törülköző szintén
dupla zsákban, feliratozva került a Savária Patyolatba.

5.2. Egészségügyi szolgáltatás
igen - nem
Biztosítottak-e az egészségügyi ellátás keretében az alábbiak:
a) egészségmegőrzését szolgáló felvilágosítás,
b) orvosi ellátás a férőhelyszámnak megfelelő (SzCsM rendelet szerinti) óraszámban,
e) szükség szerinti alapápolás, az otthoni szakápolási tevékenységről szóló
20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben meghatározott szakápolási tevékenységek
kivételével, ennek körében különösen
ca) a személyi higiéné biztosítása,
eb) a gyógyszerezés,
cc) az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban,
valamint a kontinenciában való segítségnyújtás,
d) szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz való hozzájutás,
e) kórházi kezeléséhez való hozzájutás,
f) SzCsM rendeletben meghatározott gyógyszerellátás,
g) gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról.
Biztosított-e az intézményben az orvosi ellátás?

igen - nem

Az orvosi tényleges jelenléte miként volt biztosított, miként van biztosítva 2020. márciustól a vizsgálat
időpontjáig:
Az intézmény orvosai:
-Dr. Mikó Katalin belgyógyász szakorvos, háziorvos - megbízási szerződés
kelt: 2019.12.16.- intézményi orvosi feladatok ellátása
havi 40 órában.
Dr. Csáki Adrienn szemész szakorvos- feladat-ellátási szerződés
kelt: 2019.12.10., havonta átlagosan 4 óra időtartamban
Dr. Szabó Mihály pszichiáter, neurológus - feladat-ellátási szerződés
klet: 2019.12.11.
A feladatellátás ugyan úgy történt, mint a vírus előtti helyzetben.
Az orvos helyettesítése megoldott-e, a szerződésben szerepel-e a helyettesítő orvos megnevezése:
Az orvos helyettesítése megoldott, mindig az adott körzetben az őt helyettesítő orvos látja el az
intézményben is feladatot.
Megoldott-e az egészségügyi ügyeleti ellátás rendje az intézményben?

igen - nem

A járványügyi helyzet alatt hogyan történt/történik a szakellátáshoz való hozzájutás:
Intézményünk orvosa dönt arról, hogy az ellátott kórházi kezelést igényel vagy nem szükséges.
ügyeleti időben az előírásnak megfelelően az ügyelet illetve a mentőszolgálat van értesítve.
A bentlakásos szociális intézmény orvosa biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának
rendszeres ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, az egészségügyi tárgyú jogszabályokban
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meghatározott szűréseket, a gyógyszerrendelést,
szakellátásba történő beutalást.

valamint szükség

esetén

az

egészségügyi
igen - nem

A járványügyi helyzet alatt hogyan történt meg/történik az ellátottak gyógyszer beszerzése:
Zavartalan volt a beszerzés, nem merült fel probléma.
Végeznek-e az intézményben szakápolási tevékenységet; ha igen-milyet? igen - nem
Intézményünkben a következő szakápolási tevékenységek zajlanak:sebkötözés, katéter bekötése(női
ellátottnál), szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó teendők, tracheális kan ül
tisztítása, műtéti területek ellátása, dekubitálódott területek , fekélyek ellátása, EKG készítése, minden
egyéb orvos által elrendelt és felügyelt szakápolási tevékenység.
Amennyiben az intézmény betegszobája/i került/tek izolációs helyiségként kijelölésre, úgy a COVID-19
megbetegedésen kívüli betegségek esetén, milyen formában biztosított az érintett ellátottak
elkülönítése (milyen helyiségben, hány fő elhelyezése oldható meg, hány esetben került erre sor)?
Nem volt ilyen eset.
A COVID-19 megbetegedéssel kapcsolatos tünetek mielőbbi észlelése érdekében, milyen eljárásrendet
alkalmaz az intézmény?
A legutolsó Eljárásrend szerint járunk el, követjük az abban leírtakat. Intézményünk orvosával
konzultálunk a teendőket illetően.

5.3. Mentálhigiénés ellátás
Hogyan segítik elő a lakók családi kapcsolatainak fennmaradását?
A lakók belső ( intézményen belüli) és külső ( családtagok,barátok, törvényes képviselők, sorstársak,
munkatársak stb. ) kapcsolattartási lehetőségei a járványhelyzet miatt korlátozódtak és megváltoztak.
Az intézményben élők közül csupán néhány személynek van saját mobiltelefonja, ezért a többiek
telefonos kapcsolattartását a szociális és terápiás csoport vezetékes illetve mobiltelefonján, a
nővérszobák vezetékes telefonján intézzük. A telefonáláshoz igény és szükség szerint segítséget
nyújtunk.
Segítjük a hagyományos postai úton (levélírás, érkező levelek felolvasása) illetve e- mailben való
kapcsolattartást is, bár erre kevesebb az igény, mint a telefonos kapcsolattartásra.
Betegség esetén értesítik - e a hozzátartozót?

igen - nem

Támogatja -e az intézmény a társadalmi kapcsolatok fenntartását?

igen-nem

Ha igen, akkor milyen formában?
A családi kapcsolattartásokhoz hasonlóan telefonon, e-mailben és postai úton is segítjük igény szerint
a társadalmi kapcsolattartást.

Segítik - e a lakók juttatásainak intézését, történik-e szociális ügyintézés?

igen- nem

Folyamatosan végezzük a rendszeres és szükség szerinti személyes szociális ügyintézéseket és az
adatszolgáltatásokat, az ápolási gondozási csoport vezetőivel szoros együttműködésben.

Ha igen, akkor milyen módon dokumentálják?
A lakó mentálhigiénés anyagában, valamint a CT- Ecostat rendszerben kerül dokumentálásra.
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igen - nem

Történik - e az intézményben egyéni esetkezelés, mentális gondozás?
Ha igen, akkor milyen módon dokumentálják?

A lakó gondozási tervében, valamint szükség esetén a mentálhigiénés anyagában kerül
dokumentálásra.
igen - nem

Vannak -e csoportos beszélgetések?
Ha igen, akkor milyen módon dokumentálják?

A lakó gondozási tervében, valamint szükség esetén a mentálhigiénés anyagában kerül
dokumentálásra.

igen - nem

Megtörténik - e az izoláció, a krízishelyzet felismerése és kezelése?
Ha igen, akkor milyen módon dokumentálják?
Szükség esetén a lakó mentálhigiénés anyagában kerül dokumentálásra.

Az izoláció kivételével az intézményben „szobakarantén" elrendelésére sor került-e? igen- nem
Ha igen, ennek oka:
Milyen egyéb formái vannak a szociális, mentálhigiénés ellátásnak az intézményben?

A szociális és terápiás csoportvezető és a szociális munkatársak végzik a kérelmezők, érdeklődők
tájékoztatását, az intézmény bemutatását , a felvételi kérelmek koordinálását és az előgondozásokat,
valamint a gondozási szükségletek felmérését.
A kérelem nyomtatványok személyes kiadását, az intézmény bemutatását felváltotta az elektronikus és
telefonos tájékoztatás és ügyintézés.
A fogyatékossággal élö és pszichiátriai beteg lakók felkészítése a támogatott lakhatás szolgáltatási
formára (egyéni és csoportos beszélgetéssel, új információk megosztásával, a várakozás
feszültségének oldásával) folyamatos feladata szociális és terápiás munkatársaknak.
Vannak -e (szükség szerinti) szocioterápiás foglalkozások?
Ha igen, akkor milyen és milyen módon dokumentálják?

igen - nem

A lakó egyéni gondozási tervében kerülnek dokumentálásra.
Biztosított- e az intézményben a hitélet gyakorlása?

igen - nem

Milyen formában, milyen gyakorisággal:
Havonta szentmisével, két hetente imaórával, szükség szerint pedig a kórházi lelkész egyéni
látogatásával biztosítjuk a hitélet gyakorlását..
A jelen járványhelyzetben ebből a kisebb csoportokra bontott imaórák biztosítottak, melyeket a szociális
és terápiás csoport munkatársai tartanak.
A COVID-19 veszélyhelyzet idején hogyan oldották meg az ellátottak mentálhigiénés ellátását
(pl.: maszk használata)?
A maszk használatán kívül, a szociális távolság betartásával, valamint a csoportos megbeszélések
helyett az egyéni beszélgetések, problémamegoldások preferálásával .
A járványügyi készültség alatt hogyan oldják meg az ellátottak mentálhigiénés ellátását?
A járványügyi készültség alatt hogyan oldják meg az ellátottak mentálhigiénés foglalkoztatását?
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A maszk használatát és a szociális távolságtartást továbbra is alkalmazva, a korábbi csoportos
beszélgetéseket , közös problémamegoldásokat alkalmaztuk.
Mivel a lakók ismét fogadhattak látogatókat, kijárhattak az intézményből, újra bevonhattuk személyes
beszélgetések, közös foglalkozások formájában a másik részlegeken élő lakókat és szükség esetén
hozzátartozókat és a törvényes képviselőket.

Az ellátást igénybevevök részére hogyan biztosított az aktivitást segítö fizikai tevékenységek (napi

rendszerességű szabad levegőn tartózkodás. fekvőbetegek napi rendszerességű levegőztetése.
sporttevékenység, ágytorna stb.)?
Az ellátást igénybevevők részére hogyan biztosított a szellemi és szórakoztató tevékenységek (pl.:

előadások.olvasás, felolvasás. rádióhallgatás. tévénézés, kártya- és társasjátékok. vetélkedők,
zenehallgatás. stb.),a kulturális tevékenységek (pl.: rendezvények. ünnepségek. névnapok,
születésnapok,színház-mozi-múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.)
/kérjük aláhúzással is jelölni/?
Az intézményünkben élő ellátottak mindennapjainak tartalmasabbá és színesebbé tétele továbbra is
fontos szempont a járványhelyzet ellenére. A szociális és terápiás munkatársak ennek érdekében
igyekeznek megteremteni az intézményen belüli kiszámítható rutint, kiegyensúlyozott és tevékeny
napirendet, továbbá a korábban már megszokott szabályokat és szokásokat fenntartani.
A lakók által ismert szocioterápiás foglalkozási formák kissé átalakultak. illetve vannak melyek
végzésére a fennálló helyzet miatt nincs lehetőség, viszont új típusú programok is bevezetésre kerültek.

A járványhelyzet előtt, meghatározott heti órarend szerint történtek a foglalkozások. Napi gyakorisággal
az ülőtorna, hetente több alkalommal a felolvasások, havi gyakorisággal a hitélet gyakorlására nyílt
lehetőség, tavasztól őszig hetente többször lengőteke „versenyeket" tartottunk, ünnepekre készülődve
(farsang, húsvét, anyák napja, halottak napja, ádventi időszak, karácsony, stb.) pedig a kézműves
foglalkozások kerültek előtérbe. A fentieken túl egyéb intézményi programokon, illetve intézményen
kívüli rendezvényeken való részvételt biztosítottunk lakóink számára. Önkéntes segítők is támogatták a
mentálhigiénés munkát (beszélgetés, séta, felolvasás, előadások tartása, stb.) .
Mivel a fertőzés gyorsan terjed zárt közösségben, továbbá a közösen használt tárgyak által okozott
fertőzések kivédése miatt kerüljük a nagycsoportos, kis légterű termekben történő csoportosulásokat.
A veszélyhelyzet miatt néhány tevékenységre, mint külsős programokon való részvétel, önkéntes
segítők bevonása, kézműves foglalkozások tartása, lengőtekézés, felolvasás nagycsoportban. valamint
a mise tartására jelenleg nincs lehetőség.
A napi gyakoriságú ülőtornát felváltotta a lakók szobáiban történő (maximum 2-3 fővel egyszerre)
mozgásos aktivitás, testmozgás, a lakók egészségi állapotának függvényében. A tornát kiegészítendő,
jó idő esetén naponta lehetőséget biztosítunk a védett, zárt udvaron történő sétára, levegőzésre,
természetesen a megfelelő védelem (távolságtartás, maszk, kesztyű) és kísérés biztosításával.
A felolvasásokra igény szerint, azonban már nem nagycsoportban, szoros egymásközelségben, hanem
a lakószobákban egyénre szabottan kerül sor. A lakók igényeire reagálva hangsúlyosabbá vált a
közérdekű hírek és információk érthető közlése, továbbítása.
A szokásosnál is türelmesebben, empatikusabban viszonyulunk a lakókhoz, hiszen lakóink a jelen
helyzetben jóval nagyobb stresszt élnek át, melyet fokoz, hogy nincs lehetőségük a családtagokkal való
személyes kapcsolattartásra, értük is aggódnak.
A jelen helyzetben igyekszünk egyénre szabottan megtalálni az érdekes és örömteli tevékenységeket
és még több időt szánni az egymásra figyelésre, az értő meghallgatásra, a segítő beszélgetésekre. a
biztatásra és a humorra.
Az ellenőrzés során az alábbi ellátottak dokumentációjának vizsgálatára került sor:
K.L-né,, S.Z.,D.K-né, V.Gy.
Az ellátottak anyagaiban megtalálhatóak: a kérelmek; jövedelemnyilatkozatok; egészségi állapotra

vonatkozó igazolások; demenciára vonatkozó szakorvosi vélemény; előgondozási adatlap; gondozási
szükséglet vizsgálatának értékelő lapja; értesítés férőhely-elfoglalásról; soron kívüli elhelyezési
kérelem. illetve az intézményvezető erre vonatkozó döntése; megállapodás; szerződés az intézményi
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térítési díjjal azonos személyi térítési díj fizetéséről vagy a jövedelem alapján megállapítható személyi
térítési díj és az intézményi térítési díj közötti különbözet egy részének megfizetésére - 3 évre,
gondozási terv.
Az ellátotti anyagok között megtalálható a fenntartó által kiadott „Engedély felvételi tilalom
egyszeri alkalommal történő feloldására „dokumentum
A dokumentum az intézményben elrendelt felvételi zárlat alatt, fenntartói engedély megadásával
történő ellátotti felvételhez nyújt hozzájárulást.

6. Térítési díj
Az intézményi térítési díj megállapítása 2020. évben:
,/

fenntartó részéről: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2020.03.26. napján kelt,
SZGYF-IKT-963-68/2020. sz. levele alapján
Ft/nap
5.527
3.400

2020. évben
Szolgáltatási önköltség:
Intézményi térítési díj:

étkezés nélkül Ft/nap
5.117
2.955

Személyi téritési díj fizetése az ellenőrzés időpontjában:
Ellátott (fő)

--,--- ~-

szerződés
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1

I
1
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zésalap
dés
.,
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vagyon vagyon alapján
dés
alapján
J_an I kezikjö téritési
részeljes
„
a
a
a teljes alapján
a
reszvede- díjfizető
össze
ossze- terhére terhére össze- a teljes külön
össze-1 lemmel
get
get
az Szt.
teljes
get
össze- bözetet
get
(intéz (jöved_e 117. § összeg I
get
'
vagyon
ményi -lemha- (4) és
-re
-nal (fő)
tér.
nyadot (6) bek. kiegé
1
díjjal
- 80 %)
alapján szítve
azonos
(részösszeg
1

I
1

1

)

e)

Időskorú
1

1

12

ellá~otta
demes
ellátotta
k

0

23

8

0

0

0

0

6

0

0

49

2

0

0

0

0

7

0

0

25

1

1

6

0

Költőpénz biztosítanak:

10

0 fő

Az ellátásért fizetendő személyi térítési díjat havonta, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni az
ellátást nyújtó intézményhez.

Az Szt. 117/D. § (1) bekezdése szerinti megállapodás megkötésére sor került-e?

igen -nem
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A fenntartó a bíróságtól kérte-e, hogy a Ptk. rokontartásra irányadó szabályai alapján
tartásra köteles és képes gyermeket tartási kötelezettsége és képessége mértékével
arányban állóan a díjkülönbözet megfizetésére kötelezze.

igen - nem

Térítési díjhátralékról értesíti-e a jogszabályban foglaltak szerint a fenntartót:

igen - nem

A nyilvántartott térítési díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként
tájékoztatja a fenntartót.

igen- nem

Az intézmény 1 esetben élt/ nem élt írásban felszólítással hátralékos ellátott felé.
Jelzálogjog kezdeményezésre esetben sor került/ nem került sor, mivel ingatlanvagyonra térítési
díj került/ nem került megállapításra.
Az veszélyhelyzet kihirdetését követően az ellenőrzési időpontjáig változtatta-e a
fenntartó az intézményi térítési díjat:
igen- nem
Amennyiben történt intézményi térítési díj változás, úgy annak időpontja: 2020.05.01.
Megtörtént-e ezzel egy időben a személyi térítési díjak felülvizsgálata:

igen - nem
igen - nem

Tervezi-e a fenntartó az intézményi térítési díj módosítását még év végéig?
Ennek oka:

.

A veszélyhelyzet és a járványügyi készültség alatt, hogyan történik a térítési díj befizetése?
A járványhelyzet előtt is és most is utalással és csekken történik a térítési díjak befizetése.

Az ellenőrzés során K.L-né„S.Z.,D.K-né, V.Gy ,ellátottak térítési díj dokumentációjának
vizsgálatára került sor.

K.L-né ellátott esetén: az értesítésben 115. 755 Ftjővedelem A megállapított jövedelemhányad 92.604
Ft. /80%-os jövedelemhányad figyelembe vételével/. Az értesítés szerint a lakó szerződésben vállalta
az intézményi térítési díjjal megegyező személyi térítési díj összegének megfizetését (jövedelem 80%
-át figyelembe véve 3.035 Ft/nap +365 Ft/nap szerződésben vállalt összeg .

S.Z. ellátott: az értesítésben 158.400 Ft jövedelem került feltüntetésre,
jövedelemhányad 126.720 Ft/hó. /80%-os jövedelemhányad figyelembe vételével/

a

megállapított

A fizetendő személyi térítési díj mely ellátási napra számítottak ki 2020. évre vonatkozó szakmai
jogszabályok alapján került meghatározásra . ./3.400 Ft/nap összegben/

D.K-né ellátott : az értesítésben 99.485 Ft jövedelem került feltüntetésre, a megállapított
jövedelemhányad 79.590 Ft/hó. /80%-os jövedelemhányad figyelembe vételével/
.Az értesítés szerint a lakó jövedelméből 2.610 Ft/nap térítési díj megfizetésére képes, az intézményi
térítési díj különbözeteként fennmaradó 790 Ft/nap összeg megfizetését a hozzátartozó szerződésben
vállalta.

V.Gy. ellátott: felvétele 2020.09.14. napjával történt az intézménybe:
Jövedelmét figyelembe véve 172.550 Ft, /80% - 138.040 Ft/ az intézményi térítési díj megfizetésére
képes, így a fizetendő személyi térítési díja - 2020. évre vonatkozó szakmai jogszabályok
megtartásával- 3.400 Ft/nap
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Valamennyi vizsgált ellátott esetében az intézmény a szakmai jogszabályok (Szt., Tr.) alapján
állapította meg a személyi térítési díjakat.
igen- nem

A távollét esetén fizetendő térítési díj megfelel a Tr. 28. § előírásainak?

A távollétet is figyelembe vevő személyi térítési díjak megállapítása kapcsán ellátottak
dokumentációjának vizsgálatára került sor:
Az ellenőrzés során P.l.,Cs.B.,P.A.,S.L., törzslapja is vizsgálat alá került. Az ellenőrzés megállapítása
szerint a távolléti díjak helyes összegekben kerültek levonásra. )
7. Érték- és vagyonmegőrzés, ellátottak jogainak érvényesülése, tájékoztatási kötelezettség
érvényesülése
A házirend jól látható helyen ki van-e függesztve?

igen - nem

Ellátotti jogok érvényesülése
- Lakógyűlés
- rendszeressége: évente 2 alkalommal
- Érdekképviseleti Fórum
- rendszeressége: Az Érdekképviseleti Fórum a vonatkozó szabályzat
szerint évente 2 alkalommal, illetve szükség szerint tart megbeszéléseket.
- Ellátotti önkormányzatot működik-e az intézményben?

igen - nem

- Az ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége jól látható helyen ki van-e függesztve?
.!9§!]_-nem
- ellátottjogi képviselő: Huszárné Török Katalin
- fogadóórája: a vírushelyzet miatt előre egyeztetett időpontban történik
- a látogatási tilalom idején, hogyan valósult meg az ellátottjogi
képviselővel a kapcsolattartás: Telefonon történik az egyeztetés.
A látogatási tilalom idején az intézmény összes bejáratánál kihelyezték-e, hogy az intézményben
látogatási tilalom van érvényben?, illetve azon feltüntetésre kerültek-e az elérhetőségek és a
kommunikációs csatornák?
Igen
A látogatási tilalom idején az ellátottak hozzátartozóval történő kapcsolattartása hogyan valósult /
valósul meg? A hozzátartozóktól érkezett csomagok átvételére milyen formában került/ kerül sor?
A lakók telefonos kapcsolattartását a szociális és terápiás csoport vezetékes illetve mobiltelefonján, a
nővérszobák vezetékes telefonján intézzük. A telefonáláshoz igény és szükség szerint segítséget
nyújtunk.
A szociális és terápiás csoport munkatársai a hagyományos postai úton, (levélírás, érkező levelek
felolvasása) illetve e- mailben való kapcsolattartást is segítik.
A hozzátartozóktól érkezett csomagokat a szociális és terápiás csoport munkatársai a használaton
kívüli portaépületnél átveszik, 48 órára elkülönítik, majd személyesen kiosztják a lakóknak.
Az ellátottak tájékoztatása a járványügyi helyzet alatt hogyan valósult/ valósul meg?:
Az intézményi faliújságokon az aktuális tájékoztatások azonnal kifüggesztésre kerültek. Emellett,
elsősorban a látássérült lakók miatt a kifüggesztett információk személyesen fel lettek olvasva a
lakóknak.
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Látogatási tilalom feloldását (2020. 06. 18.) követően - 2020. 09. 07-ig, milyen formában valósult meg
az intézmény területére történő belépés (pl.: hőmérőzés, kézfertőtlenítés, lábbeli fertőtlenítése,
védőruházat alkalmazása, dokumentáció, látogatók tájékoztatása, stb.):

Az. intézmény területére a feloldás után, időpont egyeztetés történt a hozzátartozókkal, hogy mikor
szeretnének jönni és ezzel eltudjuk kerülni a zsúfoltságot. Egyben telefonon tájékoztatást kaptak az
előírásról. Érkezéskor dokumentáció kitöltése, hőmérőzés, védőruházat biztosítva volt.

KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK
Korlátozó intézkedésre az Szt. 94/G. § alapján sor került?

igen - nem

Amennyiben igen, mely típusait (alkalmak évi átlagban): (2020. év)
a) pszichikai korlátozás (pszichés megnyugtatás):
.. alkalommal
b) fizikai korlátozás (szabad mozgásban korlátozás, elkülönítés) módja:12alkalommal
c) kémiai v. biológiai korlátozás (gyógyszeres terápia):
.. alkalommal
d) egyéb korlátozó intézkedés (komplex módon, hogyan):
.. alkalommal
A korlátozó intézkedés feloldásáról történő tájékoztatással egyidejűleg az adatlap másolatát
át adják-e, illetve megküldték-e az ellátottnak, valamint törvényes képviselőjének?
igen - nem
A kitöltött adatlap a gondozási tervhez csatolásra kerül-e?

igen - nem

Tartós bentlakásos intézményekben az intézményvezető kijelöli műszakonként a
krízishelyzetre, korlátozó intézkedések eldöntésére jogosult személyt.

iruill_- nem

Czitkovics Tünde vezető ápoló
Fatalin Gabriella részlegvezető
Kissné Imre Ibolya részlegvezető
Pintér - Boros Petra osztályvezető
Krepliné Simon Zsanett csoportvezető
Panaszos ügyek kezelése, jogorvoslati lehetőségek
Volt-e nyilvántartott panaszos eset (írásban) az intézményben 2020.évben?

Panasz tárgya
teljes körű ellátás biztosításával kapcsolatban (Szt. 94/E. § (1) bek.)
(étkeztetés, lakhatás, mentális gondozás, ruházattal, textíliával
ellátás)
az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatban
(Szt. 94/E. § (2) bek.)
az intézményi térítési díj, önköltség összegének megismerésével
kapcsolatban (Szt. 94/E. § (3) bek.)
alkotmányos jogok megsértésével kapcsolatban (élethez, emberi
méltósághoz, testi épséghez, testi-lelki egészséghez való jog) (Szt.
94/E. § (4) bek.)
a személyes adatok védelmével, titokvédelemmel kapcsolatban
az ellátott tulajdonjogának korlátozásával kapcsolatban (Szt. 94/E. §
(6) bek.)(térítési díj megfizetés, zsebpénz kiadás gyakorlata,
ruhanemű összekeverése, stb)

volt

igen-nem

kivizsgálás
eredménye
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érték és vagyonmegőrzéssel kapcsolatban (Szt. 94/E. § (7)-(8) bek.)
szabad mozgással kapcsolatban (eltávozás, visszatérés) (Szt. 94/E. §
(9) bek.)

rokonok, hozzátartozók fogadásával kapcsolatban (Szt. 94/E. § (10)
bek.)

látogatás rendjével kapcsolatban (Szt. 94/E. § (11) bek.)
panaszjog gyakorlásával kapcsolatban (Szt. 94/E. § (13) bek.)
egyéb, éspedig:
Amennyiben az ellátást igénybe vevő egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél
fogva közvetlenül nem volt képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézményvezető
segítséget nyújtott-e a panaszjog gyakorlásában?
igen - nem
Értesítette-e az ellátott törvényes képviselőjét, vagy az ellátottjogi képviselőt az ellátott
jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából?
igen - nem
A panasz érdemi vizsgálata megtörtént-e az intézményvezető részéről?

igen -nem

Az intézményvezető 15 napon belül írásban válaszolt-e a panaszosnak?

igen - nem

Előfordult-e, hogy a panaszos a fenntartónál kért jogorvoslatot?

igen - nem

Az intézmény vezetője, amennyiben volt megkeresés az alábbiak
szerint járt-e el?

Igen
(hány
esetben)

Nem
(hány
esetben)

panasz kivizsgálására irányuló megkeresésre 30 napon belül, ha a
panasz kivizsgálásához, orvoslásához más szerv, hatóság megkeresése
szükséqes 60 napon belül érdemben válaszol
a szolgáltató működésével kapcsolatos észrevételre 15 napon belül
érdemben válaszol
igénybe vevővel
kapcsolatos
a
szolgáltatást
dokumentáció
megtekintésére, illetve a dokumentációról való másolat készítésére
vonatkozó megkeresést, amennyiben a dokumentáció helyben
rendelkezésre áll azonnal, eavéb esetben 5 munkanapon belül teljesíti
8. Egyéb észrevétel, tapasztalat, amit a járványügyi helyzet miatt fontosnak tart:
9 A szolgáltatás szakmai követelményei érvényesülése
Az ellenőrzést lefolytató Szociális és Gyámügyi Osztály felkérte a Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási
Hivatal
Népegészségügyi Osztályát a szolgáltatás szakmai
követelményeinek vizsgálatára.
Az ellenőrzési jegyzőkönyv a szakmai követelmények vizsgálatáról hivatalunkhoz az ellenőrzés
befejezéséig nem érkezett.

10. Összegző megállapítások
A Vas Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi
Osztálya az iratalapú ellenőrzése során az alábbiakat állapította meg:
Az intézmény alapdokumentumai (Szervezeti és Működési Szabályzat, Szakmai Program,
Házirend) rendelkezésre állnak.
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Személyi és szakképesítési feltételek:
A szociális intézmény szervezeti integrációban működik (idősek otthona, fogyatékos személyek
otthona és pszichiátriai betegek otthona szociális szolgáltatásokat nyújt).
Az intézményben az idősek otthona szociális szolgáltatás ellátásához a szakdolgozói létszám
biztosított.
A szakképzettségi arány (a betöltött létszám alapján) megfelelő.
Az alkalmazottak kinevezési okirattal és munkaköri leírással rendelkeznek.
A tárgyi feltételek vonatkozásában megállapítást
tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető.

nyert,

hogy

a szociális

intézmény

Az intézmény felújításra szoruló. Szükséges a teljeskörű akadálymentesítés megvalósítása
A bentlakásos intézményben ki kell alakítani éjszakai és nappali tartózkodásra (lakhatás), a
személyi tisztálkodásra, az étkezésre, az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre,
tevékenységre, valamint mentális gondozásra, az egészségügyi ellátás céljára, gondozási
egységenként legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi együttlétre és látogatók
fogadására szolgáló helyiséget. A fenti helyiségekkel az intézmény részben rendelkezik:
legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi együttlétre szolgáló helyiség nem
biztosított.
A bentlakásos intézmény akkor alkalmas a gondozási feladatok ellátására, ha a lakószobában
egy ellátottra legalább hat négyzetméternyi lakóterület jut, továbbá tíz ellátottra legalább egy
fürdőkád vagy zuhanyzó, valamint nemenkénti illemhely rendelkezésre áll. Az intézményben a
jelzett előírások biztosítottak (az ellenőrzéskori ellátotti létszámot és elhelyezést figyelembe
véve).
Több lakószobában 4 főnél több személy került elhelyezésre.
A házaspárok (élettársak) elhelyezésére külön lakószobát kell biztosítani a szakmai jogszabály
értelmében. Az intézményben ennek a lehetősége biztosított.
Az intézmény a tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz.
A jogszabályban előírt dokumentációt vezetik.
Az ellátotti felvételi eljárásra (előgondozás, soron kívüli elhelyezés) a vonatkozó szakmai
jogszabály alapján kerül sor.
Az ellátottakkal az intézmény megállapodást köt.
A szakmai jogszabályokban előírt nyilvántartásokat vezetik.
A fenntartó az intézményi térítési díj-megállapítási kötelezettségének elegett tett.
A személyi térítési díjak megállapítására és felülvizsgálatára - a vizsgált esetekben - részben az
Szt-ben és a Tr-ben foglaltak szerint került sor.
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Működést veszélyeztető hiányosságokat az ellenőrzés nem tárt fel.
Az ellenőrzés megállapításai a COVID-19 pándémiával összefüggően megtett intézkedésekről:
- az intézményvezető eljárásrendet dolgozott ki az idősek otthona részére a járványügyi
készenlét idején alkalmazandó közegészségügyi / járványügyi szabályokról,
- az ebben foglaltak oktatás keretén belül megismertetésre került a dolgozókkal,
- az intézményben az izolációs terv kidolgozása is megtörtént,
- az intézmény belső szabályzatokkal, utasításokkal rendelkezik a megbetegedés
megelőzése céljából,
- a fenntartó a védekezéshez szükséges fertőtlenítőszerekkel, védőeszközökkel az
intézményt folyamatosan ellátja,
- az intézményben dolgozó munkatársak részére a higiénés szabályok megtartására
(szabályos kézmosás, kézfertőtlenítés lehetősége) a munkavégzés helyszínein
megoldottak,
- az intézmény folyamatos takarítása, fertőtlenítése protokoll szerint működik,
- az intézményben az ellátottak orvosi ellátásban részesülnek.
Összességében: az intézmény magas színvonalú szakmai tevékenységet végez. Az
intézményben a szolgáltatást igénybe vevők egyéni szükségleteire alapozó, személyre szabott,
koruknak, egészségi állapotuknak megfelelő fizikai és egészségügyi ellátást biztosítanak.
"A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény (9700 Szombathely, Gagarin utca 5.), mint
szolgáltató és egyben engedélyes az idősek otthona, fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek
otthona szociális szolgáltatások vonatkozásában 2020. december 31. napjáig szóló ideiglenes hatályú
bejegyzéssel rendelkezik a szociális szolgáltatói nyilvántartásban a tárgyi feltételekben jelentkező
hiányosságok miatt.
Erre hivatkozással a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi
Osztálya, mint működést engedélyező és egyben ellenőrző hatóság az intézmény 2019. március
28-29. napján történt ellenőrzésének lezárását követően, a 2019. június 6. napján kelt,
VA/HFOG/00193-6/2019. számú határozatában felhívta a Fenntartó figyelmét arra, hogy a
szolgáltatói nyilvántartásban megjelölt határidőig az engedélyes vonatkozásában a tárgyi
feltételekben (teljes körű akadálymentesítés; egy lakószobában legfeljebb 4 fő ellátott elhelyezésének
biztosítása, közösségi együttlére legalább 20 m2 alapterületű közösségi együttlétre szolgáló helyiség
biztosítása) jelentkező hiányosságokat teljesítse.
A hatóság a jelzett hiányosságok teljesítésére - a szolgáltatói nyilvántartásban történő
bejegyzés hatályáig - ezen jegyzőkönyv lezárásakor szintén felhívja a Fenntartó."

Szombathely, 2020. december 11.
Bukits Erika
szakügyintéző
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Ellenőrzött szerv megjegyzései

Alulírott Fekete Árpád (név) mint a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény 9700 Szombathely,
Gagarin u. 5. (intézmény megnevezése, címe) intézményvezetője (beosztása) kijelentem, hogy a
jegyzőkönyvben foglaltakkal
egyet értek/nem értek egyet

Kelt: Szombathely, 2020. december
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