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S z e n t e s 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A  szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 
112/2006. /V.12.) Korm. rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy szociális intézmény az 
intézményen belül az ellátottakat foglalkoztassa. Olyan munkaterületekről, tevékenységekről 
van szó, amelyekhez nem szükséges külön szakképzettség (kertgondozás, ebédszállítás stb.) A 
Gondozási Központ 1996. óta foglalkozik speciális foglalkozást igénylő ellátottakkal 
(fogyatékkal élők, pszichiátriai betegségben szenvedők). 
Számukra különösen fontos lenne a foglalkoztatás megszervezése önbecsülésük fejlesztése 
érdekében, valamint azért, hogy a társadalom is jobban elfogadja őket, és nem utolsó sorban 
jövedelmüket is kiegészíthetik. 
 
2004. évig a Humán Foglalkoztató Kft-vel volt az intézménynek szerződése, ahol kinder 
figurák összeszerelését végezték az ellátottak, és kaptak érte juttatást. Tárgyalásokat folytattak 
a Rehab Kht-val is, de a foglalkoztatási kapacitás bővítésére ott sincs lehetőség. 
 
A szociális foglalkoztatás megszervezéséhez a központi költségvetés a szociális intézmény 
részére – a fenntartón keresztül – támogatást nyújt, amely a  

• a foglalkoztatottak munkarehabilitációs díjához, illetve munkabéréhez és ezek 
járulékaihoz, 

• a külön jogszabályban előírt segítők munkabéréhez és ennek járulékaihoz, 
• az anyagköltséghez, 
• a közüzemi költséghez, 
• az adminisztrációs költséghez, 
• eszközbeszerzéshez 

használható fel. 
 
Az intézményen belüli foglalkoztatás megszervezéséhez működési engedélyt kell kérni a Dél-
alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalától. Az előzetes 
megbeszélések alapján a Hivatal nem látja akadályát az engedély megadásának, de az 
intézmény Alapító Okiratában szerepeltetni kell ezt a feladatellátást is. 
 



Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gondozási Központ Alapító 
Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot tárgyalja meg és fogadja el annak figyelembe 
vételével, hogy a foglalkoztatás az önkormányzat költségvetése terhére többlet kiadást nem 
jelent.  
 
 
……./2007. (VI.29.)Kt. 
Tárgy:  Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása 
 

H A T Á R O Z A T I   J AV A S L A T 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Gondozási Központ 
Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület a Gondozási Központ módosított Alapító Okiratát a melléklet 
szerint elfogadja. 

 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
 

1. Szentes Város Jegyzője 
2. Gondozási Központ Vezetője 
3. Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintettek 

 
 
 
Szentes, 2007. június 12. 
 
 
 
 
                                                                                                                  Dr. Sztantics Csaba 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Alapító okirat 
 

Gondozási Központ 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Gondozási Központ  
alapító okiratát  egységes szerkezetben a következők szerint határozza meg: 
 
Költségvetési szerv neve: Szentes Város Gondozási Központja 
 
Költségvetési szerv székhelye: Szentes, Horváth M. u. 10. 
 
Költségvetési szerv telephelyei: 
Szentes, Nagyörvény u. 53. 
Szentes, Dózsa Gy. u. 86/a 
Szentes, Munkás u. 54. 
 
Alapító neve és az alapítás éve: Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1991. 
 
Működés területe: Szentes város közigazgatási területe, a házi segítségnyújtás, a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a közösségi ellátások esetében Szentes 
Kistérség Többcélú Társulása 
 
Alaptevékenysége: 
 
TEÁOR ’03 85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül (szakágazati szám: 853200) 
- szociális információs szolgáltatás 
- időskorúak nappali szociális ellátása 150 fő, 
- értelmi fogyatékosok nappali ellátása 20 fő, 
- rászorulók körzetesített házi segítségnyújtása(változó), 
- rászorulók szociális étkeztetése 230 fő, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 47  fő 
- közösségi pszichiátriai ellátás 25 fő, 
- nappali ellátás (pszichiátriai) 30 fő 
- átmeneti szállást biztosító idősek klubja 10 fő, 
- szociális foglalkoztatás 
- munkahelyi étkeztetés 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
Gazdálkodási jogköre: Az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önálló 
bérgazdálkodási jogkörrel. 
 
Rendelkezési jog: Az intézmény használatában lévő vagyonnal való rendelkezés szabályait 
az Önkormányzat rendelete határozza meg. 
 
Fenntartó és felügyeleti szerv megnevezése: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-
testülete. A közvetlen irányítási feladatokat a Polgármester látja el. 
 
 



 
A Gondozási Központ vezetőjének kinevezési rendje: 
A Gondozási Központ vezetőjét az Önkormányzat képviselő-testülete a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően bízza meg az intézmény vezetésével. 
A beosztás ellátására pályázatot kell kiírni. A pályázati eljárás lefolytatására a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 
257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet előírásai irányadóak. 
 
 
Az Alapító Okiratot Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ………/2007. 
(VI.29.) Kt határozatával hagyta jóvá, ezzel egyidejűleg az előzőt hatályon kívül helyezte. 
 
Az Alapító Okirat ……………………….napjától hatályos. 
 
 
 
Szentes,………………………. 
 
 
 
                                                                                                     Dr. Sztantics Csaba 
                                                                                                                 jegyző 
 
 


