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H e l y b e n  
 
 
Tisztelt Képviselõ-testület! 
 
A Szentes Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) 2005. év elején vállalta az 
alábbi három szociális alapellátási feladat közös ellátását 
 

• házi segítségnyújtás 
• jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 
• közösségi ellátások. 

 
A feladatellátás megszervezésére Szentes város által fenntartott Gondozási Központján 
keresztül, Szentes Város Önkormányzata és a Társulás közötti megállapodás alapján került 
sor. 
 
A kistérségi társulások az alapszolgáltatási feladatok közül legalább három biztosítása esetén 
igényelhetnek normatív támogatást. További feltétel az is, hogy a kistérséghez tartozó 
települések több mint fele részt vegyen a feladatellátásban, feltéve, hogy ezen települések 
együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának a 60 %-át; vagy a  
kistérséghez tartozó települések több mint 60 %-a részt vegyen a feladatellátásban, feltéve, 
hogy ezen települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának a 
felét. 
 
Az elmúlt években sajnos a szociális feladatok ellátására nem tudott a Társuláson keresztül a  
kistérség kiegészítõ normatívát igényelni, mivel nem felelt meg a feladatellátás fenti 
feltételeinek, ezért további együttmûködési lehetõségek felkutatását céloztuk meg. 
Ezzel egyidejûleg a feladatellátásban részt vevõ települések aránya is rendezõdni látszik. 
 
A szociális feladatokat, - ellentétben a gyermekvédelmi feladatokkal -  jelenleg nem 
intézményi társulás útján, hanem külön megállapodás alapján látja el jelenleg a Társulás. 
 
Ahhoz azonban, hogy a feladatellátáshoz minél több állami költségvetési forrást lehessen 
igénybe venni, a szociális feladatok ellátását is intézményi társulás keretében célszerû 
mûködtetni. Ezt a megoldási lehetõséget ösztönzi az is, hogy a 2007. évi költségvetési törvény 
tervezete szerint a külön megállapodással mûködõ feladatellátási formákra az állam már nem 
is adott volna támogatást. Végül a törvény elfogadott formájában benne maradt a 2007. évre 
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ennek a formának a támogatása is, de lényegesen kevesebb összeggel, mint az intézményi 
társulások, vagy a többcélú társulások saját fenntartású intézményeinek finanszírozása. A 
törvényhozó szándékának ismeretében a kistérségi településeknek is törekedni kell arra, hogy 
egy hosszabb távon is elfogadott feladatellátási formát alakítsanak ki. Ennek a döntésnek a 
meghozatala természetesen a képviselõ-testületek kompetenciája.  
 
A kistérség településeinek képviselõ-testületei 2006. év végén úgy döntöttek, hogy a közös 
feladatellátást a szociális területen a hajléktalan ellátással bõvítik. Ennek megfelelõen a 
szociális alapszolgáltatási feladatellátás a nappali ellátás keretein belül a hajléktalanok nappali 
ellátásával, a szociális intézményi feladatok ellátása pedig a hajléktalanok átmeneti 
szállásának közös fenntartásával bõvült. 
 
A fentiekhez kapcsolódóan tájékoztatom a T. Képviselõ-testületet, hogy „A hajléktalan ellátás 
kistérségi szinten történõ ellátása, a Hajléktalan Segítõ Központ Alapító Okiratának 
módosítása” tárgyú 168/2006. (XI.24.) Kt. számú határozata szerint elfogadott elõterjesztést a 
szentesi kistérség valamennyi képviselõ-testülete megtárgyalta.  
Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Társulás Társulási 
Megállapodásának javasolt módosítását az elõterjesztett formában nem fogadta el, vonatkozó 
határozatában a „nappali ellátás”-ra vonatkozóan pontosítást kezdeményezett. Emiatt a 
Társulási Megállapodás módosítása még nem történhetett meg, mivel a fábiánsebestyéni 
javaslatot ismételten valamennyi kistérségi képviselõ-testületnek meg kell tárgyalnia. 
 
Jelen elõterjesztéshez kapcsolódóan tehát a T. Képviselõ testületnek döntenie kell a 
feladatellátási forma megváltoztatásáról, az intézményi társulás létrehozásáról, illetve a döntés 
szerint a Társulási Megállapodás módosításáról. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselõ-testület elé: 
 
 
 
……../2007. (II.23.)Kt. 
Tárgy: Személyes gondoskodást nyújtó intézményi társulás létrehozása 
 
 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a személyes gondoskodást nyújtó 
intézményi társulás létrehozására irányuló elõterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint 
határoz: 
 
 

1. A Képviselõ-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) 
bekezdés e) pontjában biztosított kizárólagos jogkörében eljárva a Szentesi Kistérség 
Önkormányzatainak Személyes  Gondoskodást Nyújtó Intézményi Társulása 
létrehozására és mûködtetésére irányuló megállapodást az elõterjesztett 
szövegtartalommal jóváhagyja. 

2. Hatályon kívül helyezi a 168/2006. (XI.24.) Kt. számú határozatának a Szentes 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítására vonatkozó 3. 
pontját és egyetért azzal, hogy a feladatellátás változása miatt a Szentes Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodása a következõképpen módosul: 
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"A feladat- és hatáskör ellátás, az együttmûködés lehetséges területei" címû III. 
fejezet, 3. pontja kiegészül a következõvel: 
 
3.10. Szociális intézményi feladatok ellátása 
           
Ugyanennek a fejezetnek ”A feladatellátás módja” szövegezésû 4. pontjának 4.9. 
alpontja a következõképpen módosul: 
4.9. A személyes gondoskodás keretébe tartozó, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján szociális alapszolgáltatási feladatok 
ellátása 

• házi segítségnyújtás 
• jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 
• közösségi ellátások 
• nappali ellátás (hajléktalanok nappali ellátása) 

közös fenntartásából eredõ feladatokat a Többcélú Társulás a Szentesi Kistérség 
Önkormányzatainak Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézményi Társulásán 
keresztül biztosítja. 

 
"A feladat- és hatáskör ellátás, az együttmûködés lehetséges területei" címû III. 
fejezet, ”A feladatellátás módja” szövegezésû 4. pontja kiegészül a következõvel: 
4.10. A személyes gondoskodás keretébe tartozó, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján szociális intézményi feladatok ellátása 

• hajléktalanok átmeneti szállása 
közös fenntartásából eredõ feladatokat a Többcélú Társulás a Szentesi Kistérség 
Önkormányzatainak Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézményi Társulásán keresztül 
biztosítja. 

 
A határozatról értesítést kap: 
 
1. Szentes Kistérség Többcélú Társulása – Szentes, Kossuth tér 5. 
2. Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Irodája és általa az érintettek 
 
 
Szentes, 2007. február 8. 
 
 
 
 

Szirbik Imre 
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 MEGÁLLAPODÁS 
 

személyes gondoskodást nyújtó intézményi társulás létrehozására és mûködtetésére 
 

 
 
A szentesi kistérséget alkotó települési önkormányzatok képviselõ-testületei feladataik 
célszerûbb, gazdaságosabb, hatékonyabb megvalósítására, a polgároknak nyújtott 
közigazgatási szolgáltatások színvonalának javítására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény (Ötv.) 10.§ (1) bekezdés e.) pontjában kapott át nem ruházható 
hatáskörükben eljárva, a 43.§-ban foglaltak szerint a szociális alapszolgáltatások és 
intézményi feladatok ellátása céljából személyes gondoskodást nyújtó intézményi társulást 
hoznak létre,  2007. március 1. napjával határozatlan idõre. 
 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1.) A társulás elnevezése: 

"Szentesi Kistérség Önkormányzatainak Személyes Gondoskodást Nyújtó 
Intézményi Társulása" 

 
 
2.) A társulás székhelye: 

6600 Szentes, Kossuth tér 6.  
 
3.) A társulás tagjai: 

– Szentes Város Önkormányzata (Székhelye: Szentes, Kossuth tér 6.) 
– Árpádhalom Község Önkormányzata (Székhelye: Árpádhalom, Petõfi u. 17.) 
– Derekegyház Község Önkormányzata (Székhelye: Derekegyház, Kossuth u. 4.) 
– Eperjes Község Önkormányzata (Székhelye: Eperjes, Petõfi u. 1.) 
– Fábiánsebestyén Község Önkormányzata  

(Székhelye: Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.) 
– Nagymágocs Község Önkormányzata (Nagymágocs, Szentesi út 42.) 
– Nagytõke Község Önkormányzata (Székhelye: Nagytõke, Széchenyi tér 6.) 
– Szegvár Község Önkormányzata (Székhelye: Szegvár, Szabadság tér 2.) 
 
 

4.) A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik. 
  
5.) A társulás célja: 

– a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által a 
szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi ellátó 
rendszerének kiépítése és mûködtetése, a területén lakó rászorulók ellátásának 
biztosítása. 

 
 
 
Átruházott feladat: 
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– házi segítségnyújtás 
– jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 
– közösségi ellátások 
– nappali ellátás (hajléktalanok nappali ellátása) 
– hajléktalanok átmeneti szállása. 

 
 
 
6.) A társulás fenntartói:  

A megállapodás 3. pontjában felsorolt önkormányzatok 
 
 
7.) A társulás mûködési területe:  

A szentesi kistérséghez tartozó települési önkormányzatok közigazgatási területe.  
 
 
 

II. 
Részletes rendelkezések 

 
 
1.) A társult önkormányzatok az I. fejezet 5. pontjában megfogalmazott 
 

- házi segítségnyújtás, 
- jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, 
- közösségi ellátások  

      feladatokat a szentesi székhelyû Gondozási Központ (Szentes, Horváth M. u. 10.) keretein 
belül , 

 
- a nappali ellátás (hajléktalanok nappali ellátása), 
- hajléktalanok átmeneti szállása  

      feladatokat  a szentesi székhelyû Hajléktalan Segítõ Központ (Szentes, Rákóczi F. u. 183.) 
keretein belül biztosítják.  

 
  
2.) a./ A társulás az intézményi üzemeltetéshez, fenntartáshoz, felújításhoz szükséges 

pénzügyi fedezetet a társuló képviselõ-testületek döntésükkel évente a költségvetési 
tervezés idõszakában, a polgármesterek által kialakított ajánlás figyelembevételével 
biztosítják. 
A megállapodó felek évente külön döntéssel határoznak a hozzájárulás tényleges 
mértékérõl. A társulási hozzájárulást a tárgyév június 30. napjáig kell 12066007-
00372800-00100007 számlaszámra átutalni. 

,, 
b./ A társulás tagjai a hozzájárulást az ellátásban résztvevõk létszáma szerint fizetik. 
 
c./ A társulás mûködésének ellenõrzését célszerûségi és gazdasági szempontból Szentes 

Kistérség Belsõellenõrzési Társulása végzi. 
 
3.) a./ A közös fenntartású intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátására, hatáskörök 

gyakorlására Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete jogosult. 
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b./ A társulással kapcsolatos minden döntésrõl Szentes város polgármestere köteles a 

döntéshozatalt követõen a társulás többi tagját tájékoztatni. 
 
 
4.) A társulás vagyona: 

A társulás saját vagyonnal nem rendelkezik. 
A helyi önkormányzatok társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzatok 
vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat – a vagyonszaporulat létrehozásához 
való anyagi hozzájárulás arányában – a társult helyi önkormányzatok közös vagyona, és 
arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

 
 

 
III. 

Záró rendelkezések 
 
1.) A társulás megszûnik: 

a./ a társulásban résztvevõ önkormányzatok bármelyikének kezdeményezésére, képviselõ-
testületeinek erre irányuló – külön-külön minõsített többséggel hozott – döntése 
alapján, figyelemmel a többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatása 
mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának 
részletes feltételeirõl szóló 65/2004. (IV.15.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdés b.) 
pontján alapuló a Szentes Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás Általános 
Rendelkezések címû I. fejezet 3–4. bekezdésében foglaltakra. 
A felmondást a megállapodó felekkel írásban közölni kell. Felmondani csak a 
költségvetési év végével lehet. 
A felmondásról szóló döntést a képviselõ-testület legalább három hónappal korábban 
köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.  

 
b./ a bíróság jogerõs döntése alapján 
 A társulás tagjai a társulás megszûnésekor kötelesek egymással – a teljesített 

hozzájárulásokra tekintettel – elszámolni. 
 
2.) A társulás mûködése során felmerülõ vitás kérdésekben a Szentesi Városi Bíróság az 

illetékes. 
 
Szentes, 2007………………… 
 
 
 

Árpádhalom Község Önkormányzat  
Képviselõ-testülete Froman Róbert  

  
Derekegyház Község Önkormányzat  

Képviselõ-testülete Szabó István  
  

Eperjes Község Önkormányzat  
Képviselõ-testülete Dr. Kiss Csaba 
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Fábiánsebestyén Község Önkormányzat 
Képviselõ-testülete Dr. Kós György 

  
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat 

Képviselõ-testülete Stibál Róbert 
  

Nagytõke Község Önkormányzat  
Képviselõ-testülete Staberecz Ferenc 

  
Szegvár Nagyközség Önkormányzat  

Képviselõ-testülete Gémes László 
  

Szentes Város Önkormányzata  
Képviselõ-testülete Szirbik Imre 

  
 
 


