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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.  

• A 2019-ben elkezdett festés be lett fejezve, így a teljes ház falfrissítése megtörtént 

• több helyen dekorációs céllal tapétát ragasztottunk 

• Dekorációs textilből varrtunk függönyöket, párnahuzatokat, így otthonosabbá téve a 

közösségi helyiségeket. Voltak olyan régi bútorok, amiket átfestettünk, és így továbbra 

is tudjuk őket hasznosítani, nem kellett újat venni.  

• A COVID-19 miatt minden mosdóban, és kézmosónál fali papír kéztörlő adagoló lett 

felhelyezve, melyeket a tisztítószer beszállító adományozott az intézménynek 

• Alapítványi támogatással a régi textilkárpitos (nem fertőtleníthető) fotelek helyett 

sikerült 10 új, textilbőr (fertőtleníthető) kárpitozású fotelt beszerezni 

• Az intézmény padlása tele volt szeméttel (használhatatlan vizelet foltos matracok, 

széttört fotelek, kerekes székek, járókeretek…) ez katasztrófavédelmi szempontból 

aggályos volt, a tűzveszélyessége miatt, illetve amiatt, hogy ott van az intézmény 

irattára is. Sürgős feladat volt a padlást lomtalanítani, így egy konténernyi szemetet 

távolítottunk el onnan. 

• Az intézmény irattárában az iratok nem voltak rendszerezve. Az irodában rengeteg 

olyan irattal voltak megtömve a szekrények, amiknek ott már nincs helye, hiszen 

azoknak átmeneti irattárban a helyük.  Emiatt az irattárként szolgáló szobát tele raktuk 

Salgó polcokkal és évekre lebontva irattárba helyeztünk minden iratot. Így az irodában 

már csak az előző évi iratok vannak az adatszolgáltatások miatt.  

• Kicseréltük a nyomtatókat a gazdaságosabb kihasználás miatt. az előző 3 db. 

nyomatatót egy váltotta fel. Azok külön tudtak nyomtatni, scannelni, fénymásolni. az 

új egyben látja a 3 funkciót. 

• A tönkrement fűnyíró helyett újat vásároltunk. Mivel sok virággal raktuk tele az 

udvart, kellett vennünk egy kis méretű fűkaszát is, hogy a szegélyeket könnyebb 

legyen nyírni. 

• A számítógép problémája miatt beszereztünk egy szünetmentes tápegységet, és kellett 

vennünk egy új monitort is. 

• Az orvosi szobába vásároltunk egy orvosi vizsgálóágyat fellépővel, mert eddig egy 

heverő látta el ezt a funkciót. Ami szintén nem felelt meg a higiéniai előírásoknak. 

Beszereztünk egy érintésmentes homlok lázmérőt is.  

• Szerződést kötöttünk a SEPTOX veszélyes hulladékot szállító céggel. Így már 

biztonságosan el tudjuk szállítatni az injekciós tűket, emberi váladékkal szennyezett 

hulladékot. Eddig ez nem volt megoldott.  
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• Konyhai gépek közül a kávéfőző és a vízforraló ment tönkre, így azok helyett is újat 

kellett vásárolni.  

• Az intézmény gépjárművén meghibásodás miatt egy nagyobb költséggel járó munka 

volt, vezérműszíjat cseréltek rajta.  

• A földszinten volt egy betegemelőnk, ami meghibásodott. Azonban mivel sokszor egy 

gondozónő van csak műszakban, és egyáltalán nincs férfi gondozó kollégánk, nem 

lehet az intézmény betegemelő nélkül, mert nem tudják felvenni az ellátottat nélküle, 

ha leesik az ágyról. Beszereztünk egy újat, olyan módon, hogy az egyik ellátottunk 

megvásárolta OEP támogatással, receptre felírva. Az önrész kifizetésével azonos 

térítési díjat elengedte a fenntartó számára, és a betegemelőt így az intézmény 

adományba kapja az ellátott halála után. Addig a személyi leltárán szerepel. Időközben 

egy szakember meg tudta javítani a régi betegemelőt, ami így felkerült az emeletre. 

Most már mindkét szinten van eszközünk az ellátottak felsegítésére, amennyiben 

szükség van rá.  

• Munkaruha vásárlás. 

 

II.2. Szakmai fejlesztések, változások 

• Az intézményt támogató Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány kuratóriuma 

teljes összetételében megváltozott. A régi kuratórium nagyrészt az intézménnyel 

valamilyen módon korábban kapcsolatban álló, de már nyugdíjba vonuló emberből 

állt. Ők fáradságukra hivatkozva lemondtak, ami érthető is, és egy teljesen új 

kuratórium állt fel. A kuratórium elnöke: Illésné Zoller Rita Tagok: Beer Miklós, 

Konczné Bulyovszki Helga, Szikriszt Ágnes, Török Erika. 

• 2020.01. hótól megváltozott az intézményi térítési díj számítási módszere a jogszabály 

szerint. Ennek megfelelően mi is naptári napokkal számítjuk a térítési díjat, az azt 

megelőző általános 30 nap helyett.  

• 2020.02. hótól a jogszabályoknak megfelelően fizetőssé tettük az ellátottak számára a 

gyógyszerköltségüknek azt a részét, aminek a biztosítására nem kötelezi az intézményt 

a jogszabály. Ezek az úgynevezett alaplistán felüli gyógyszerek.  

• 2 fő munkatársunk közös megegyezéssel, illetve áthelyezéssel távozott, ők 

rendelkeztek megfelelő végzettséggel. Helyettük 2 új munkaerő érkezett, akik  bár 

nem rendelkeznek szakképzettséggel vállalták, hogy 2 éven belül megszerzik a 

szükséges, jogszabály által előírt képesítést. Ennek a költségét a munkáltató vállalta 

tanulmányi szerződés megkötésével.  

• Egy fő ellátottat áthelyeztünk másik az állapotának, profiljának jobban megfelelő 

intézménybe. Ez némi felháborodást váltott ki a településen. Különböző hivatalos 

szerveket kerestek meg aggódó emberek. Azonban mivel az áthelyezési  folyamat 

végig szem előtt tartotta az ellátott érdekét és a vonatkozó jogszabályokat, így az 

áthelyezés rendben lezajlott, és később a kedélyek is megnyugodtak.  

mailto:ono@nagymaros.hu


GONDOZÁSI   KÖZPONT 

2626 Nagymaros Vasút utca 6. 

Tel: +36-27 /354-022; E-mail: ono@nagymaros.hu 

 

 

9 
 

• 1 fő új külsős kollégával kötöttünk megbízási szerződést. Ő a mentálhigiénés 

feladatokat látja el heti egyszer 4 órában. 

 

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 2020. év során. A munkaerő-és bérgazdálkodás problémái 

Az elmúlt évben 2 fő szociális gondozó kolléga munkaviszonya szűnt meg intézményünkben. 

Helyettük sikerült felvenni 2 fő szakképzettséggel nem rendelkező, de a megszerzését vállaló 

kollégát. Az ő képzésük 2020. decemberében el is kezdődött. Szociális gondozó ápoló 

végzettséggel fognak rendelkezni a sikeres vizsga után, ami megfelel az 1/2000 SZCSM 

rendeletben foglalt szakmai követelményeknek. A képzés költségét a munkáltató vállalta 

tanulmányi szerződés megkötésével. A csoportvezető ápoló sikeresen végzi a főiskolát, ami 

ahhoz szükséges, hogy intézményvezető helyettesnek ki lehessen nevezni. Tanulmányi 

eredményei olyan jók, hogy államilag finanszírozottá vált a képzése. A koronavírus miatt 

jelenléti oktatáson nem kellett részt vennie, így az útiköltségének a kifizetése sem terheli 2020-

ban a munkáltatót. A két fő külsős gondozó kollégára továbbra is lehet számítani, így a 

szabadságok kiadása, betegállomány, vagy koronavírus helyzet miatti esetleges probléma 

esetén megoldott volt a feladat ellátás.  

 

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. 
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 A 2020-as évben a továbbképzések sajnos a koronavírus helyzet miatt leálltak. Így ebben az 

évben nem volt lehetőség kredit pontok megszerzésére. Folyamatosan tartom a kapcsolatot a 

képzés szervezőkkel, így amint lehetőség adódik részt veszünk a szükséges képzéseken.   

Szeretnénk előnyben részesíteni az ingyenes képzéseket, amennyiben lehetséges. 

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

Intézményünkben heti egyszeri alkalommal 4 óra időtartamban gyógytornász foglalkozik az 

idősekkel. 

A nyár folyamán idén is egy teológiát végzett mentálhigiénés szakember 4 héten keresztül 

hetente egyszer előadást tartott az időseknek.  

Egy asztalos szakember önkéntesen a felújítások során segédkezett ebben az évben is a 

tavalyihoz hasonlóan. 

VI. Az ellátottak teljes körű ellátásának megvalósulása részletes bontásban 

Idősek tartós bentlakásos ellátása 2020.12.31.  

Engedélyezett létszám: 12 fő 

 

Ellátottak száma 12.31-én: 13 fő 

Tárgyévben kikerültek: 3 fő (2 elhalálozás 1 áthelyezés) 

Tárgyévben felvételt nyert: 1 fő 

Létszámon felül került be Fenntartói 

engedéllyel 

0 fő 

 

 

Ellátottak kor és nem szerint: 

 

 

65-69 év 0 fő 

70-74 év 2 fő 
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Férfi                                               75-79 év 0 fő 

80-89 év 1 fő 

90- ----év 0 fő 

 

 

Nő 

 

 

 

40-59 év 0 fő 

60-64 év 0 fő 

65-69 év 1 fő 

70-74 év 2 fő 

75-79 év 1fő 

80-89 év  4 fő 

90----év 0 fő 

 

Térítési díjat fizetőkre vonatkozó adatok:  

Térítési díj fizetésére kötelezettek száma:  11 fő 

Csak a gondozott fizet:  8 fő 

Intézményi térítési díjjal azonos személyi 

térítési díjat írásban vállalók 

3 fő 

 

Ellátottak megoszlása cselekvőképességük szerint: 

Cselekvőképes: 7 fő 

Támogatott döntéshozatalban vesz részt: 0 fő 

Korlátozottan cselekvőképes:  3 fő 

Cselekvőképtelen: 1 fő 
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Várólistán: 11 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 16 fő 16 fő 3 fő 

Térítési díjat nem 

fizet 

2 fő 4 fő 0 fő 

Előző év 12.31-én 24 fő 13 fő 4 fő 

Tárgyévben 

ellátásba vettek: 

3 fő 17 fő 5 fő 

Tárgyévben 

ellátásból kikerültek: 

11 fő 14 fő 6 fő 

 

Nappali ellátásban részesítettek adatai: 

Engedélyezett létszám: 25 fő 

Tárgyévben ellátásba vettek:  0 fő 

Tárgyévben ellátásból kikerültek: 0 fő 

Tárgyév 12.31-én 8 fő 

Térítési díjat nem fizet:  1 fő 

mailto:ono@nagymaros.hu


GONDOZÁSI   KÖZPONT 

2626 Nagymaros Vasút utca 6. 

Tel: +36-27 /354-022; E-mail: ono@nagymaros.hu 

 

 

13 
 

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 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. 

A fórum a feladatát hiánytalanul ellátja.  

 

VIII. Intézményi programok 

2020-ban a koronavírus helyzet miatt nem volt lehetőség különböző programok szervezésre, 

megtartására. 

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

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

  

IX. Koronavírus 2020. 

Úgy gondolom, hogy a 2020. évi beszámolóban elengedhetetlenül fontos, hogy egy részt 

szenteljünk a kialakult járványhelyzetnek. Ahogyan sajnos a 2021-es beszámolóban is fontos 

lesz megemlíteni. 2020. tavaszán jelent meg a SARS Cov-19 vírus, mely a világon milliók életét 

követelte. Nemcsak a vírus volt új, ismeretlen, félelmetes, de a miatta kialakult helyzet is. 

Folyamatosan kaptuk a Kormányhivataltól a különböző intézkedéseket, utasításokat, 

eljárásrendeket Kásler Miklós Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterétől, illetve 

Müller Cecília Országos Tisztifőorvos Asszonytól. Intézményünkben is életbe lépett a 

látogatási- és intézmény elhagyási tilalom. Nehezen viselték az ellátottak és a hozzátartozók, 

hogy nem láthatják egymást. Ennek könnyítésére vettünk egy tabletet, amire készítettünk egy 

Messenger oldalt, ahol volt lehetőségük nem csak beszélni egymással, de látni is egymást. 

Karácsony előtt volt lehetőség szigorú szabályok, és óvintézkedések betartásával személyes 

találkozásra, de szigorúan csak 2 méteres védőtávolságból, maszkot használva.  

Nagyon sok protokollt, helyi rendeletet dolgoztunk ki a fertőzés megelőzésére-kivédésére. 

Felkészítettük az intézményt az esetleges COVIDOS beteg ellátására, izolációs részleget 

alakítottunk ki. Kezdetben nagyon sok nehézségbe ütközött a védőeszközök beszerzése, mert 
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hiánycikk lett a gumikesztyű, a fertőtlenítő szer, overáll… Amikor meg már újra lehetett kapni, 

akkor az ára az egekbe szökött. Végtelenül hálásak vagyunk a fenntartónak, mert mindig 

minden védelmi intézkedést segítő eszköz beszerzéséhez megadta a szükséges anyagi 

feltételeket. Később a Kormányhivatal biztosította a védőeszközöket. Hetente egyszer kellett 

Budapestre utazni az egy heti adagért. A szállításban az esetek nagy részében segített a 

fenntartó, amikor nem volt lehetősége megoldani saját gépjárművel hoztuk el az eszközöket. 

Később már havonta egy alkalommal kellet menni, és havi adagokat kaptunk.  

Később már teszteket is kaptunk. Hetente teszteltük kollégáinkat. A teszteléshez kapcsolódó 

adatlapokat, nyilatkozatokat minden tesztelés után személyesen kellett felvinnünk Budapestre 

a Nemzeti Népegészségügyi Központ levéltárába. Postával, scannelve e-mailben tilos volt 

küldeni.  

Tavasszal, amikor sok ember elvesztette a munkáját a zárások miatt, érezhetően megugrott a 

szociális étkezést igénylők száma is. 12 fő igénylő lett hirtelen. Viszont az Önkormányzattal, 

és a többi intézmény dolgozóival nagyszerűen együttműködve megoldottuk a plusz terhekkel 

járó feladatokat. Pl.: étel kiszállítás 

Nagyon sokat dolgoztunk kollégáimmal, nagyon odafigyeltünk minden higiénés szabály 

betartására. A PMKH Váci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya ellenőrzésekor az 

intézményt „Járványügyi szempontból kifogástalannak” minősítette. A megfeszített munkának 

és kitartásnak, meg a Jóisten gondviselésének meglett az eredménye.  

Intézményünkben sem ellátott, sem dolgozó nem kapta el a koronavírust! Eddig.  

 

 

Nagymaros, 2021. május 27. 

 

        Szabóné Revák Mária 

            Intézményvezető 
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