KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
JEGYZŐJE
1. változat
ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvári Szociális Központ ápolási szolgálata (otthoni szakápolás) megszüntetéséről
A Kaposvári Szociális Központ, a Kaposvár- Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás által
fenntartott intézmény, mely intézmény keretein belül működik az otthonápolási szolgálat. Az
ápolási szolgálat az intézmény általános profiljától eltérően nem szociális, hanem egészségügyi
ellátást biztosít ingyenesen, orvosi javaslat alapján, meghatározott vizitszámban.
A szolgáltatás nem kötelező ellátás, melyet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
(továbbiakban: NEAK) finanszíroz a teljesített vizitszámok alapján. A koronavírus járvány ideje
alatt és jelenleg is a megszokottól eltérően covid átalány finanszírozást folyósítanak a feladatra, ez
azonban jelentősen nem tér el a teljesítmény finanszírozástól.
Az otthoni szakápolásban feladatot ellátó 4 fő munkatárs (5 engedélyezett álláshelyből 4 betöltött)
egészségügyi szakdolgozói bértábla alapján van besorolva. 2021. évtől a szakdolgozói bérek
jelentősen emelkedtek, ugyanakkor az otthonápolás finanszírozása évek óta stagnál, ezért a
fenntartónak 2022. évben már több, mint 18 millió Ft kiegészítést kellene a szolgáltatásra fordítani
a NEAK bevételen felül.
A kötelező egészségügyi alapellátási feladatainkban (védőnők, asszisztensek, iskolaorvosok)
egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott dolgozókra központi, NEAK-on keresztül
teljes egészében lehívható bértámogatást kapunk, ugyanakkor a szintén alapellátásként működő,
nem kötelező otthoni szakápolásra sajnos nem jár bértámogatás.
A finanszírozási oldal stagnálása és az egészségügyi szakdolgozói bér folyamatos emelése miatt a
fenntartói hozzájárulás évről-évre tovább emelkedik.
A múlt évben megkerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát a finanszírozás okán, azonban
bíztató választ nem kaptunk.
Kaposváron két másik szolgáltató is végez otthoni szakápolást; a Mozgáskorlátozottak Somogy
Megyei Egyesülete és a Nevitt Cindy Kft. A megyében további hat szakápolással foglalkozó
szolgáltató működik. Az előterjesztés elkészítésének napján 20 főt lát el a szolgálat.
A NEAK tájékoztatása alapján, a szolgálat esetleges megszüntetése esetén a NEAK megkeresi a
Kaposvári, illetve az országos működési területtel rendelkező szolgáltatókat és a szolgálatunk
vizitszámát megajánlja részükre, határidőt szabva a befogadásra, így a betegek nem maradnak
ellátatlanul. A befogadásnak legjobb esetben július 31-ig meg kell történnie. Az intézmény bevétele
július 31-ig várhatóan 6.948.900 Ft lesz, kiadása pedig 14.070.912 (ebből bér jellegű kiadás
13.020.912 Ft, dologi 1.050.000 Ft).
A szolgáltatás megszűntetése esetén, a 4 dolgozóból 3 fő részére végkielégítést kell fizetnie az
intézménynek, mely járulékkal együtt mindösszesen 3.040.378 Ft kiadást jelent, ez az összeg nem
áll rendelkezésre az intézménynél, így ennek átadásáról dönteni szükséges.
Javasoljuk, hogy a Közgyűlés támogassa a Társulás azon döntését, mely szerint az otthoni ápolás
feladat és a hozzá kapcsolódó 5 közalkalmazotti álláshely a Kaposvári Szociális Központnál
megszüntetésre kerül.
Kaposvár, 2022. április 11.

dr. Csillag Gábor
jegyző
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HATÁROZATI JAVASLAT:
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári
Szociális Központ ápolási szolgálata megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbiak
szerint határozott:
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a KaposvárSántos Szociális Intézményfenntartó Társulás a Kaposvári Szociális Központnál az otthoni
ápolási feladatot és a hozzá kapcsolódó 5 fő közalkalmazotti (2 fő ápoló, 1 fő fizioterápiás
asszisztens, 1 fő gyógytornász, 1 fő szakmai vezető) álláshelyt 2022. július 31. napjával
megszünteti. Az álláshelyek megszüntetésével kapcsolódó személyi kifizetések pénzügyi
fedezetét az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési rendelete általános működési tartalék keret
terhére biztosítja.
Felelős:
Közreműködő:
Határidő:

dr. Csillag Gábor jegyző
Turnár Jánosné igazgató
2022. július 31. (munkáltatói intézkedések megtételére)
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