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JELENTÉS 

 

a Vas Megyei Idősek Otthonában Vasváron végzett 

ágazati-szakmai ellenőrzés tapasztalatairól 

 

I. 

 

Az ellenőrzést a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/1993. (XII. 10.) számú 

határozatával jóváhagyott rendelete, valamint a megyei közgyűlés 2007. évi munkatervében 

foglalt ellenőrzési tervével összefüggő feladat alapján végeztük.  

 

Az ellenőrzést vezette: Dr. Giczy Sarolta, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 

Egészségügyi, Szociális és Ifjúságvédelmi Titkárságának 

vezetője. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 15. § (1) bekezdésének c.) pontja alapján a 

megyei módszertani intézmény feladata, hogy szakértőként közreműködjék a szociális 

intézmények szakmai ellenőrzésében. 

 

Az ellenőrzésben részt vett: Bukits Eszter, az Egészségügyi, Szociális és Ifjúságvédelmi 

Titkárság szociális munkatársa, 

Farkas Viktória, az Egészségügyi, Szociális és Ifjúságvédelmi 

Titkárság gyermekvédelmi munkatársa 

Dr. Kiss Eszter, az Egészségügyi, Szociális és Ifjúságvédelmi 

Titkárság jogi munkatársa. 

 

Ellenőrzött időszak: 2004. augusztus 1. – 2006. december 31. 

 

Összegzés: 

Az intézmény fontos szerepet játszik a megyei önkormányzat fenntartásában működő idősek 

otthonai között, hiszen intézményeink körében egyedüliként biztosít emelt szintű 

szolgáltatást. Elmondható azonban az is, hogy nem csupán kiváló tárgyi feltételei révén nyújt 

kiemelkedő ellátást, hanem az intézményben végzett szakmai munkavégzés színvonala is 

elismerésre méltó. Az intézmény vezetőjének világos elvárásai mentén a dolgozók 

lelkiismeretes, precíz, a lakók érdekeit szem előtt tartó munkájával az itt élő időskorúak 

biztonságot nyújtó otthonra lelhetnek.  

Figyelemre méltó továbbá az a törekvés, mellyel az intézmény különös hangsúlyt fektet a 

hatékony eljárásrendek, dokumentációk kidolgozására. Ezáltal megteremti a minőségi 

munkavégzés alapjait, világossá teszi a feladatokat, az elvárásokat. Az intézmény dolgozói 

tevékenységüket színvonalasan, a jogszabályi előírások és az intézmény által bevezetett 

protokollok betartásával végzik.   

 

Javasolt intézkedések: 

 



 2 

1. A jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogy a térítési díjak megállapításához 

szükséges dokumentációk a jogszabályban meghatározott időtartamon belül 

beérkezzenek.  

2. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 63/2006. (VIII. 28.) sz. határozatát – miszerint az 

emelt szintű szolgáltatások körét bővíteni kell – végre kell hajtani. 

 

 

Szombathely, 2007. június 25. 

 

(:Dr. Giczy Sarolta:) 


