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Elıterjesztés
a Margit Kórház Pásztó engedélyezett létszámkeretének növelésére
1. Elızmények
A Margit Kórházban megvalósult - „SANSZ2 Pásztó a betegekért” címő, a TIOP 2.1.3.-07/12008-0005 „Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése” projekthez
csatlakozóan, a megnövekvı feladatok ellátásához, az elızetesen befogadott
többletkapacitások terhére létszámfejlesztésre került sor. 2010. 12. 01 – tıl a Képviselıtestület által jóváhagyott létszám: 247,4 fı. A befogadásra került új szakellátó egységek
(Otthoni szakápolás, Nappali ellátás, Intézeti gyógyszertár lakossági Officina) mőködnek, a
szükséges létszámfejlesztések megtörténtek.
2. Feladat bıvülés
Belsı portási feladatok ellátásához 1.5 fı tervezett létszámfejlesztés indokolt, engedélyezett
létszámkeret tekintetében 2011.04.01. napjától 248.9 fı megállapítása szükséges.
3. Indoklás
• Az új szakrendelı átadásakor, 2010.12.01. napjától a szakrendelések a Kórház
területére átköltöztek.
• A járóbeteg szakellátás miatt a kórház területén a megnövekedett beteg- és gépjármő
forgalom – a kialakított új parkolási lehetıség következtében – miatt igény merült fel
2 fı belsı portás alkalmazására, mozgóıri feladatok ellátására.
• Fontos a fekvıbeteg osztályon lévı betegek biztonsága, az intézmény
vagyonırzésének biztosítása, valamint a betegek útba igazítása.
• Az Intézmény ez ideáig belsı portási munkakörben nem alkalmazott dolgozót.
• Létszámleépítés során a létszámcsökkentéssel érintett dolgozók között nem volt
személy- és vagyonır képesítéső dolgozó.
• Amennyiben 2 fı napi 6 órás részmunkaidıben rehabilitációs járadékos, vagy rokkant
nyugdíjas foglalkoztatására kerül sor, akkor jelentısen csökken az intézmény
rehabilitációs hozzájárulási fizetési kötelezettsége.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a Margit Kórház Pásztó intézményi létszámkeret növeléshez
a tervezettnek megfelelıen hozzájárulni szíveskedjen.

Pásztó, 2011. április 11.

Dombos Jenı
Gazdasági igazgató

Dr. Boczek Tibor
Igazgató fıorvos

Határozati javaslat:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta a kórház
létszámkeret növelési tervét.
A Képviselı-testület hozzájárul a kórház létszámkeretének 2011. 04. 01.-i hatályú 1,5 fıs
bıvítéséhez, az összes létszámkeretet 248,9 fıben engedélyezi.
A Képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy 1,5 fı belsı portási munkakörbe alkalmazzon
munkaerıt, lehetıség szerint az engedélyezett havi óraszámmal rehabilitációs járadékos vagy
rokkant nyugdíjast. Ezáltal a kórház számára a rehabilitációs járulék törvényileg kötelezett
befizetési kötelezettsége csökkenhet.
Felhívja a kórház igazgató fıorvosának figyelmét, hogy a tervezett létszámfejlesztésekhez a
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Dr. Boczek Tibor
Igazgató fıorvos

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
Címzetes fıjegyzı

