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I. Az intézmény jellemzői és azonosító adatai 

 

I.1. Az intézmény neve:  

Gondozási Központ 

I.2. Az intézmény székhelye:  

2626 Nagymaros, Vasút u.6. 

Tel.: 06-27/354-022; e-mail: ono@nagymaros. hu 

I.3. Alapító okirat kelte, száma: 

Az alapító okirat kelte: 2016.11.02. 

Az alapító okirat módosítását elfogadó határozat száma:   

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének146/2016. (XI.2.) számú határozata 

I.4. Alapító szerv neve és címe 

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2626 Nagymaros, Fő tér.5. 

I.5. Az intézmény illetékessége, működési területe: 

Nagymaros Önkormányzat közigazgatási területe 

I.6. A fenntartó szerv neve és címe: 

Nagymaros Város Önkormányzat  

2626 Nagymaros, Fő tér 5. 

I.7. Felügyeleti szerve: 

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2626 Nagymaros, Fő tér 5. 

I.8. Jogállása: önálló jogi személy 

I.9. Az Intézmény azonosító adatai:  

 - KSH számjele: 16799242-8730-322-13 
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 - Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 654449 

 - Az Intézmény adószáma: 16799242-2-13 

 - Székhely ágazati azonosító: S0030564 

 

I. 10. Ellátandó tevékenységek  

A költségvetési szerv közfeladata: 

Szociális alapszolgáltatás, szakosított ellátás. 

Az intézmény feladata elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolása, 

gondozása, akik gondozási szükséglettel rendelkeznek, de egészségi állapotuk rendszeres 

gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint 18. életévüket betöltött, betegségük vagy 

fogyatékosságuk miatt önmagukról gondoskodni nem képes személyek ellátása, ha ellátásuk 

más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.  

Külön jogszabályban meghatározott szerv által megállapított, a demencia körébe tartozó 

középsúlyos vagy súlyos kórképpel rendelkező személyek ellátása.  

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 873000   Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása    

A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott 

szociális alapszolgáltatások (nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki és 

tanyagondnoki szolgáltatás) és szakosított ellátás (idősek otthona) keretében idősekről történő 

gondoskodás. 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása    

2 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
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3 102031 Idősek nappali ellátása 

4 102032 Demens betegek nappali ellátása 

5 107051 Szociális étkeztetés 

6 107052 Házi segítségnyújtás 

 

I.11. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok  

A szerv a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel: 

Önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó szerv 

Pénzforgalmi számla száma: 11742094-16799242 

Számlakezelő Bank: OTP Bank Nyrt. Váci Fiók 

A szerv ÁFA alanyisága: 

 alanyi adómentes 

 tárgyi adómentes 

X általános szabályok szerinti áfa alany 

 

I.12. Az intézmény vezetőjének kinevezési (megbízási ) rendje 

Az intézmény vezetőjét Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő–testülete pályázat 

útján nevezi ki.  

 

I.13. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992/XXXIII. törvény előírásai szerint szabályozott 

közalkalmazotti jogviszony, illetve megbízási szerződéssel létrejött jogviszonyok, melyekre 

nézve  a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012./I. törvény az irányadó.  

 

I.14. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke: 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

I.15. Az intézményi férőhelyek száma:  
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 -bentlakással :  12 fő 

-bentlakás nélkül: 25 fő 

-házi segítségnyújtás: 

• személyi gondozási: 9 fő 

• szociális segítés 

 

I.16. Működési engedély száma: PE/SZOC/606-8/2017 

           Típusa: határozatlan 

 

I.17. Az intézményi feladat ellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési 

jogosultság 

Alapításkor az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon az alapító tulajdona. 

A Gondozási Központ vagyona Nagymaros Város Önkormányzatának tulajdona. 

A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapító okiratban meghatározott, valamint az 

intézmény működése során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapítót illetik 

meg. 

II.18. Az intézmény gazdálkodása 

Az intézmény gazdálkodási besorolása alapján önállóan működő költségvetési szerv.  

Gazdálkodási, könyvvezetési, számlakezelési, költségvetés-tervezési, ellenőrzési és ellátási 

feladatait a Nagymaros Város Önkormányzat (önállóan működő és gazdálkodó közszolgáltató 

közintézmény) látja el. Az előirányzatok tekintetében a szakmai személyzet személyi juttatás-

előirányzatával és a szakmai célú átvett pénzeszközökkel (pályázati vagy fejlesztési jellegű 

felhalmozódási célú bevételek átvett pénzeszközök) való rendelkezésre korlátozódik jogköre. 

A szakmai dologi kiadások (előirányzatok) vonatkozásában az intézmény vezetőjének 

egyetértési joga van.  

I.19. Az intézmény megszüntetése 

Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni. 

A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 

I.20. Az ellenőrzéshez kapcsolódó szabályozás 

Belső ellenőrzést nem végzünk, mivel nem önállóan gazdálkodunk. A fenntartó belső 

ellenőrzésről szóló szabályzása a következő: 
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Belső ellenőrzés 

Az önkormányzat és szervei tekintetében a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 

193/2003.(XI.26.) Korm. rendeletnek megfelelően történik a  feladat ellátás. 

A belső ellenőrzés feladata 

a) vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési 

rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való 

megfelelését; 

b) vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének 

gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;c) vizsgálni a rendelkezésére álló 

erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az 

elszámolások, beszámolók megbízhatóságát; 

d) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint 

elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési 

szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és 

utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek, a belső kontrollok  
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II.1. Az intézmény épületében, tárgyi feltételeiben történt változások 

Az eltelt időszakban fenntartói és alapítványi támogatással több felújítás, beruházás is 

megvalósult.  

• Még a 2018-as költségvetésbe lett az előző intézményvezető által betervezve az 

intézményben a vízvezeték csöveinek a cseréje, ez 2019. év elején megtörtént. 

• Bejárati nagykapu festése. 

• A tálaló konyha teljes felújítása: festés-mázolás, bútorzat teljes cseréje a HACCP 

követelményeknek megfelelően, mosogatógép csere. 

• Az ebédlő festés-mázolása is megtörtént, az asztalterítők és függönyök teljes 

cseréjével. Nagyon szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy az intézmény 

sofőr-karbantartója festő-mázoló szakember, így csak anyagköltségbe kerül a festés az 

intézménynek. A függönyök is csak a méteráru megvásárlásával terhelik a 

költségvetésünket. 

• Takarító eszközök cseréje HACCP követelményeknek megfelelően hosszú élettartamú 

eszközökre. 

• Iroda teljes felújítása: festés-mázolás, teljes bútorzat, függöny csere.  

• Orvosi szoba bútorának cseréje. Itt festés nem történt, mert vízvezeték szerelési 

feladatok vannak még hátra a Városüzemeltetés szervezésével. Ez fal átfúrással fog 

járni, így addig itt festeni nem érdemes. Azonban az iroda rozoga, összetört, 

használhatatlan bútorai mellett, amik le lettek selejtezve, volt 2db. nagy méretű 

hófehér szekrény, amik irodai funkcióra nem alkalmasak, de újszerű állapotúak voltak. 

Ezek a bútorok kiválóan megfelelnek az orvosi szobában a gyógyszer készlet 

raktározására, illetve eseti felhasználású gyógyszerek tárolására. Így az orvosi 

szobában ráfordítás nélkül, egy önkéntes asztalos segítségével megoldódott a 

rendezett, szakmailag, az ellenőrzési követelményeknek megfelelő gyógyszertárolás.  

• Az orvosi szobában addig használatban lévő bútorok nem voltak alkalmasak 

raktározási funkciót betölteni, azonban jó állapotuk miatt, ezekre tudtuk lecserélni az 

udvaron a fedett kapualjban lévő takarítószer tárolására használt szekrényt. Annak 

ellenére, hogy sok régi bútort leselejteztünk, mert annyira rossz állapotúak voltak, 

amit tudtunk máshol hasznosítani, azokat nem dobtuk ki, csak átcsoportosítottuk.  

• A folyosón és a kisebbik társalgóban lévő szekrényeket is lecseréltük. Alkalmi 

lehetőség adódott 2 éves, nagyon megkímélt állapotú, újszerű, design csere miatt 

eladóvá vált bútorok (egy nagy méretű gardrób, és teljes szekrénysor) jelképes 

20.000.- ft/db áron való megszerzésére. Ezeket két hozzátartozó fizette ki, 

támogatásként. Ezekben a szekrényekben tároljuk az ágynemű készletet, takarókat, 

plédeket, inkontinencia termékeket… 
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• A Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány olyan módon támogatja az intézményt, 

hogy a Gondozási Központ megveszi az adott tárgyi eszközt, és annak ellenértékét a 

számla fénymásolatának ellenében az Alapítvány befizeti támogatásként a Gondozási 

Központ számlájára. Ilyen módon vásároltunk 10 db. karosszéket, egy új kanapét a 

kisebbik társalgóba, és 2 db. szanatóriumi ágyat. Így már csak egy szoba van az 

intézményben, ahol nem ilyen ágyat használunk. 

• A társalgóba adományba kaptunk egy hintaszéket, illetve vásároltunk egy állólámpát 

(a régi tönkrement), így lett teljesen új ott a berendezés, valamint ez a helység is ki lett 

festve. 

• Két lakószobában megtörtént a falak javítása, és a festés-mázolás. 

• Az udvarra tavasszal virágládákat, tartókat vásároltunk, illetve muskátlikat. Az udvar 

így tavasztól késő őszig gyönyörű virágos, amit az idősek szeretettel gondozgatnak, 

locsolgatnak.  

• Szükség volt a kis háztartási gépek közül a kenyérpirítót és porszívót cserélni. 

II.2. Szakmai fejlesztések 

• 2018-ban, amikor az intézményvezetői állás meg lett hirdetve, a pályázat benyújtása 

előtt személyesen is megtekintettem az intézményt és beszéltem az akkori 

intézményvezetővel, illetve helyettesével. Az intézmény bemutatásakor elmondták, 

hogy elég nagy gondot okoz a gyógyszergazdálkodás, mivel elavult DOS-os 

programban vezetik. Ekkor javasoltam, hogy vannak nagyon jó gyógyszer 

gazdálkodási programok, amik szemre pontosan kezelik a felhasználást, lebontva 

ellátottanként. Később megvásárolta az intézmény a GEKKOSOFT Informatika Kft. 

által forgalmazott és havonta karbantartott WDE programot. 2019. 02. hótól megbízási 

szerződéssel foglalkoztattunk egy OKJ54 ápoló végzettségű kollégát, aki ismerte a 

program kezelését, és elkezdte bele feltölteni az adatokat. Időközben az intézmény 

orvosa Dr. Rendessy Annamária többször aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, 

hogy nem látta biztonságosnak az ellátottak egészségügyi vonatkozású ellátását, ami 

az általa kiadott utasítások betartását, illetve az ellátottak kigyógyszerelését illette.  

Ennek oka az volt, hogy sem az új intézményvezető, sem az akkor mellette dolgozó 

gazdasági ügyintéző nem rendelkeztek felsőfokú egészségügyi képesítéssel. Miután az 

említett felsőfokú szakmai képesítéssel (még nem diploma) rendelkező, megbízásos 

jogviszonyban foglalkoztatott kollégát 2019.04.01-től sikerült megürült státuszra 

felvenni, a Doktor Nő is megnyugtatóbbnak találta a helyzetet. Nagyon jó 

munkakapcsolatot sikerült egymással kialakítaniuk. Azt pedig külön üdvözölte, hogy a 

kolléganő vállalta, főiskolai diploma megszerzését ápoló szakon. Így az ő 23 éves 

munkatapasztalatával, melyet orvos mellett, szociális bentlakásos intézményben 
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szerzett, elmondható, hogy jó kezekbe került a gondozási-ápolási feladatok 

koordinálása, a gyógyszergazdálkodás vezetése.  

• 2019.12.31-ig kötelező volt a szociális intézmények vezetőinek a Szociális 

Vezetőképzés Mester fokozatát elvégezni, és az adott időpontig tanúsítványt 

megszerezni. Ezt a követelményt az intézményvezető 2019. szeptemberében 

teljesítette, sikeres vizsgát tett. 

• Az EU általános adatvédelmi szabályzata (General Data Protection Regulation, 

GDPR) 2018 május 25-én lépett életbe. A GDPR még jobban érvényt szerez az 

egyének személyes adataikra vonatkozó jogának, és a különböző európai adatvédelmi 

törvények egységesítésére törekszik attól függetlenül, hogy a személyes adat hol kerül 

feldolgozásra. A GDPR további olyan kötelezettségeket ír elő a személyes adatok 

védelmére vonatkozóan, amelyek intézményünkre vonatkozóan is érvényesek, mert 

személyes adatokkal, köztük sok hiper sensitiv adattal (Pl. egészségügyi adatok, 

jövedelem adatok… ) dolgozunk. Ennek értelmében az intézmény dolgozója 

adatkezelőnek minősül, és az intézménynek kötelező adatvédelmi tisztviselőt 

foglalkoztatni, aki ellenőrzése alatt tartja az adatok jogszabálynak megfelelő kezelését, 

valamint elkészíti az intézmény GDPR szabályzatát. Az intézmény 2018-ban még nem 

rendelkezett adatvédelmi tisztviselővel. 2019. 11. hótól sikerült szerződést kötni 

megfelelő végzettségű adatvédelmi tisztviselővel. Így az intézményünk megfelel a 

hatályos adatvédelmi és GDPR követelményeknek.  

• Elkészült az intézmény ellátottjaira vonatkozó törzskönyvi nyilvántartás papíralapon 

és elektronikusan is.  

• A nyugdíjba vonuló, illetve egy felmondott kolléga státusza is sikeresen fel lett töltve, 

megfelelő szakemberekkel.  

• 2019. 08.01-től a Mátyás Étkezde biztosítja az intézmény részére a napi ötszöri 

étkezést, azzal szemben, hogy ezt megelőzően csak az ebédet adták, és a négyszeri 

hideg élelmezést az intézmény maga oldotta meg. Azonban ezt az ANTSZ kifogásolta, 

mert erre sem a szakember állományunk nem alkalmas, nem rendelkezünk 

élelmezésvezetésben kompetens szakemberrel, sem a konyhánk nem alkalmas az 

étkezés előállítására. Ugyanis tálalókonyhában nem lehet élelmiszert előállítani. Csak 

és kizárólag tálalni lehet.  

• Az intézmény konyhája korábban nem rendelkezett engedéllyel sem, ennek az 

engedélynek a beszerzése 2019-ben megtörtént.  
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II.3. Az intézmény infrastrukturális feltételei 

Az épület állaga megfelel az 1/2000 SZCSM rendeletben felállított követelményeknek. Az 

ellátotti szobák megfelelnek az említett rendelet által előírt 6m2/fő előírásnak. A tetőtér 

beépítés falai nincsenek tűzvédelmi gipszkartonnal ellátva, melynek pótlása fontos lenne 

katasztrófa védelmi szempontból. A konyha felőli bejárati ajtó a kollégák elmondása szerint 

már az átvételkor sem működött. A Városüzemeltetéssel egyeztettem, és sajnos arra jutottunk, 

hogy garancia már nincs rá, viszont elengedhetetlen a javítása, ugyanis egyáltalán nem zárható 

kulccsal.  

Pályázati forrásból megvalósuló innovatív beruházások nagyban megkönnyíthetnék az 

intézmény finanszírozását a Fenntartó számára. Pl. napelem, napkollektor, hőszigetelt 

nyílászárókra való csere. 

 

III. A szakdolgozói létszám jogszabályi megfelelősége, a dolgozói munkaerőmozgás 

alakulása 2019. év során. A munkaerő-és bérgazdálkodás problémái 

Az elmúlt évben egy fő szociális gondozó kolléga nyugdíjba vonult. Helyette sikerült felvenni 

egy OKJ54 végzettségű ápoló kollégát. Augusztus folyamán felmondott egy kolléganő, akit 

2018. évben úgy vettek fel, hogy gazdasági informatikus végzettséggel rendelkezett, de mivel 

ez a végzettség a mi intézményünkben nem előírás egyik munkakörben sem, gazdasági 

ügyintézőnek lett kinevezve. A Fenntartó kérése az volt, hogy az intézmény kössön vele 

tanulmányi szerződést, főiskolai diploma (szociális területen) megszerzésére, mert csak akkor 

lehet őt intézményvezető helyettesnek kinevezni. Azonban nem láttam indokoltnak, hogy két 

szociális végzettségű ember álljon az intézmény élén, illetve végezzen ilyen jellegű 

tanulmányokat, ugyanis a korábban említett egészségügyi vonal viszont nem megoldott, ami az 

intézményi orvost is aggodalommal töltötte el. Sokkal indokoltabbnak láttam az orvossal 

egyetértésben az intézmény dolgozói közül egészségügyi szakember képzését. A gazdasági 

ügyintéző ebben a szituációban úgy gondolta, hogy nem marad az intézményben. Az így 

megüresedett státuszt szociális gondozó szakemberrel sikerült feltölteni. Nagyon sok 

nehézséget okozott az év során, hogy több kolléga volt tartós táppénzen különböző műtétek 

miatt, valamint azért, mert a 2018-as évről indokolatlanul sok szabadságot, 7-11 napokat 

halmoztak fel, amiket igyekeztem az év elején mindenkinek kiadni. Ezen okok miatt 

folyamatosan az év során szükség volt megbízási szerződéssel foglalkoztatni un. külsős 

munkavállalókat szociális gondozó munkakörben. Emiatt jelentősen megnövekedett a 

betervezetthez képest a megbízási díjak kifizetése.  
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IV. A munkavállalók továbbképzéseken való részvételének aránya 

A szociális továbbképzési rendszer 2018-ban átalakult. Teljesen új felépítés szerint működik. 

Ennek köszönhetően 2018-ban indult újra a kredit pontgyűjtés a szakembereknek, aminek a 

határideje 2023.07.31. A 2019-es évben az említett betegállományokból adódó létszám hiány 

miatt nem volt lehetőség képzésen való részvételre.  

Szeretnénk előnyben részesíteni az ingyenes képzéseket, amennyiben lehetséges. 

Az intézményvezető az előírt Szociális Vezetőképzés Mester fokozatát teljesítette.  

V. Önkéntesek részvétele a feladatellátásban, az önkéntesek által végzett tevékenységek 

Intézményünkben heti egyszeri alkalommal 4 óra időtartamban gyógytornász foglalkozik az 

idősekkel. 

Foglalkoztató önkéntes kollégával szintén hetente egyszer egy délelőttön át kézműves 

foglalkozás zajlik.  

A nyár folyamán egy teológiát végzett mentálhigiénés szakember 4 héten keresztül hetente 

egyszer előadást tartott az időseknek az időskorról, betegségek megéléséről-viseléséről, 

elmúlásról.  

Egy asztalos szakember önkéntesen a felújítások során segédkezett. 

VI. Az ellátottak teljes körű ellátásának megvalósulása részletes bontásban 

Idősek tartós bentlakásos ellátása 2019.12.31.  

Engedélyezett létszám: 12 fő 

 

Ellátottak száma 12.31-én: 13 fő 

Tárgyévben kikerültek: 1 fő (elhalálozás) 

Tárgyévben felvételt nyert: 2 fő 

Létszámon felül került be Fenntartói 

engedéllyel 

1 fő 
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Ellátottak kor és nem szerint: 

 

 

Férfi                                               

65-69 év 2 fő 

70-74 év 1 fő 

75-79 év 0 fő 

80-89 év 1 fő 

90- ----év 0 fő 

 

 

Nő 

 

 

 

40-59 év 1 fő 

60-64 év 0 fő 

65-69 év 1 fő 

70-74 év 2 fő 

75-79 év 2fő 

80-89 év  3 fő 

90----év 0 fő 

 

Térítési díjat fizetőkre vonatkozó adatok:  

Térítési díj fizetésére kötelezettek száma:  13 fő 

Csak a gondozott fizet:  10 fő 

Intézményi térítési díjjal azonos személyi 

térítési díjat írásban vállalók 

3 fő 
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Ellátottak megoszlása cselekvőképességük szerint: 

Cselekvőképes: 8 fő 

Támogatott döntéshozatalban vesz részt: 0 fő 

Korlátozottan cselekvőképes:  3 fő 

Cselekvőképtelen: 2 fő 

 

Várólistán: 13 fő 

Soron kívüli: 3 fő 

 

Demens 1 fő 

 

Szociális alapszolgáltatásokról, nappali ellátásról: 

 Étkeztetésben 

részesül helyben 

fogyasztja, vagy 

elviszi 

Étkeztetésben 

részesül kiszállítással 

Házi 

segítségnyújtásban 

részesül  

Tárgyév 12.31-én 24 fő 13 fő 4 fő 

Térítési díjat nem 

fizet 

2 fő 0 fő 0 fő 

Előző év 12.31-én 33 fő 15 fő 6 fő 

Tárgyévben 

ellátásba vettek: 

8 fő 5 fő 6 fő 

Tárgyévben 

ellátásból kikerültek: 

17 fő 4 fő 5 fő 
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Nappali ellátásban részesítettek adatai: 

Engedélyezett létszám: 25 fő 

Tárgyévben ellátásba vettek:  6 fő 

Tárgyévben ellátásból kikerültek: 9 fő 

Tárgyév 12.31-én 8 fő 

Térítési díjat nem fizet:  1 fő 

 

VII. Az érdekképviselet formái, színterei, hatékonysága 

Az intézményben működik az Érdekképviseleti Fórum. A Fórum az otthonnal intézményi 

jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesítését elősegítő szerv. 

Az intézményvezető kérése az volt 2019. decemberében, hogy alakuljon meg az 

Érdekképviseleti Fórum újra. Februárban kezdeményezte az Érdekképviseleti Fórum 

összejövetelét, ahol mint új intézményvezető bemutatkozik, ez megtörtént és Forgács Béla 

ellátottjogi képviselő is meghívást kapott. Erről az ülésről azóta sem készült el a jegyzőkönyv, 

és nem referált számára senki a Fórum működéséről. Ez annak a gondozó nőnek lett volna a 

feladata, aki az ülés után az irodában arról tájékoztatta, hogy ő lett az ÉF elnöke. Egy másik 

kolléga is tagja lett a Fórumnak, aki az év 2/3-át tartós betegállományban töltötte. Olyan 

ellátottat is tag lett akkor, aki azóta már nem az intézmény lakója. Ebben a formában ez így a 

továbbiakban nem volt működőképes, az ellátotti érdekek képviseletével érdemben nem 

foglalkozott senki. 2019.12.17-én újra megalakult az Érdekképviseleti Fórum. 

Az Érdekképviseleti Fórum tagjai 

a.) Választás alapján, az intézményi ellátást igénybe vevők közül 2 fő. 

b.) Választás alapján, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül 

1 fő. 

c.) Választás alapján az intézmény dolgozóinak a képviseletében 1 fő. 

d.) Kijelölés alapján, az intézményt fenntartó képviseletében 1 fő. 
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VIII. Intézményi programok 

Intézményünk ellátottjainak életkori sajátosságából adódóan sajnos széleskörű program 

szervezésre nincs lehetőség. A Szociális rászorultság vizsgálatát az intézménybe jelentkezéskor 

el kell végezni, és csak olyan jelentkező vehető fel az ellátásba, akinek a napi 4 órát meghaladó 

gondozási szükséglete van. Az ilyen idősek pedig már nincsenek abban az állapotban, hogy 

számukra különféle programokat tudjunk szervezni. Leginkább a nyugalmat szeretik. 

Érdeklődésük túlnyomórészt a vallási programok felé tolódik, szívesen veszik, ha a Tisztelendő 

Atya kijön hozzájuk gyóntatni, vagy misét mondani. Ez a hónap első péntekjein, illetve 

vasárnaponként meg is történik. A nagyböjti és az adventi időszakban szerveztünk hetente 

elmélkedéseket, melyet minden alkalommal más felekezet elöljárója tartott. (Római katolikus, 

Görögkatolikus, Református, illetve Beer Miklós Püspök Atya)  

Karácsonykor közös vacsorát szerveztünk az ellátottakkal is, ahol mindenki meg lett 

ajándékozva, énekeltünk együtt, volt olyan ellátott, aki verset mondott. 

 

 

Nagymaros, 2020. szeptember 14. 

 

        Szabóné Revák Mária 

            Intézményvezető 
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