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Javaslat 

A Pásztói Gondozási Központ Idősotthonának szakmai létszámát érintő  

fenntartói döntés meghozatalára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült:  

A képviselő-testület 2021. februári ülésére 

 

Előterjesztő: 

 

Farkas Attila polgármester 

Tárgyalja: 
Intézményirányítási és 

Szoc.  Bizottság 

Pénzügyi és 

Településfejl. Bizottság 
Ügyrendi Bizottság 

igen nem nem 

Készítette: 

 

Bartus László osztályvezető 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Pásztói Gondozási Központ Idősotthonában 2020. decemberében soron kívüli hatósági 

ellenőrzésre került sor. 

Az ellenőrzés egyik megállapítása szerint a szakmai létszám nem felel meg a jogszabályi 

előírásnak, 1 fő ápoló hiányzik a létszámból. 

A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos 

intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet 

ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020.(XII. 4.) Kormányrendelet 16 §-a 

szerint:      

„A szakosított ellátást nyújtó szociális szolgáltatások nyújtása során a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben meghatározott személyi és tárgyi 

feltételektől ellátási érdekből, a fenntartó döntése alapján ideiglenesen el lehet térni.” 

 

Az e szerinti döntést indokolja továbbá az a tény, hogy a jelenlegi férőhelyhez képest (57 fő) 

4-5 fővel kevesebb ellátott van az intézményben. 

 

Fentiek alapján az alábbi javaslatot teszem: 

 

Határozati javaslat: 

 

Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendeletben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint dönt: 

 

A Pásztói Gondozási Központ Idősotthonában az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben előírt 

szakmai létszámtól, - a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi 

szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 

556/2020.(XII. 4.) Kormányrendelet 16 §-ában foglaltak alapján – ellátási érdekből 

ideiglenesen, az előírthoz képest egy fő ápoló, gondozóval kevesebb létszámmal eltér. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: intézményvezető 
                

Farkas Attila 

polgármester 

A határozati javaslat törvényes! 

 

 

Dr. Sándor Balázs 

        jegyző 
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