
Szentes Város Polgármesterétől 
6600 Szentes, Kossuth tér 6. 
 
 
05-21504/2007. 
Lencséné Szalontai Mária 
tel.: 63-510-323 
e-mail: lencsene@szentes.hu 
 
 
                                                                       Tárgy: Szociális intézmények feladatellátásának 
                                                                                    átszervezése 
                                                                        Mell.: 1 db 
 
Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
S z é k h e l y é n 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Csongrád Megyei Közgyűlés 2007. szeptember 27-i ülésén elfogadta a szociális 
intézmények feladatellátása átszervezésének koncepcióját, amely a szociális ágazatban a 
rövid- és hosszú távon tervezett intézkedéseket tartalmazza. 
 
Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § k) pontja alapján a Közgyűlés elnöke 
megküldte az előterjesztés mellékletét képező koncepciót és kéri a Tisztelt Képviselő-
testületet annak megtárgyalására és a koncepcióval kapcsolatos állásfoglalásának 
kialakítására.  
 
A szociális intézményrendszer átalakítása érinti a szentesi Pszichiátriai Ápoló Otthon 
működését is. Jelenleg az intézmény határozott idejű működési engedéllyel rendelkezik 2008. 
december 31-ig, 97 férőhellyel. A határozott idejű működési engedélynek nem csak a 
zsúfoltság az oka, hanem más feltételek (pld. közösségi helyiségek) hiánya is okozza, vagyis a 
férőhely csökkentéssel sem kaphat az intézmény határozatlan idejű működési engedélyt, 
viszont 2 fő szakdolgozót kell elbocsájtaniuk. 
Az intézményi integráció – Nagymágocs és Derekegyház ide csatolása – a gazdasági 
részlegekben is jelent elbocsájtásokat, de erről az anyag nem tartalmaz információkat. 
 
A Pszichiátriai Ápoló Otthon épülete valóban rossz állapotban van. A koncepció elvárásként 
jeleníti meg, hogy az intézményi épületek állagmegóvása érdekében az önkormányzatok 
tulajdonosi kötelezettségeiknek tegyenek eleget. A napokban készül el pályázati forrásból a 
foglalkoztató részleg teljes felújítása, és lebontásra került a dolgozói ebédlő, melynek 
újraépítésére ugyancsak pályázatot nyújtott be az intézmény. A címzett támogatások 
megszűnésével az uniós forrásokat lehet kiaknázni, a Társadalmi Infrasturktúra Operatív 
Program keretében az előzetes információk szerint lehetőség nyílik források megszerzésére. 
Az integráció azonban nagymértékben befolyásolhatja a pályázatokat, mivel jelenleg az 
intézmény alanyi adómentes körbe tartozik, amit az összevonásokkal elveszít, megnehezítve 
ezzel a pályázati eljárásokat. 



A koncepció a nagymágocsi intézmény férőhelycsökkentésére is tesz javaslatot azzal, hogy 
majd a szentesi idősek otthona kiváltja a férőhelyeket. A szentesi idősek otthona 
létrehozásának nem az volt az indoka, hogy más otthonok ellátottjait vegye át, hanem az, 
hogy a bentlakásos intézményi ellátás iránt  folyamatosan növekvő  igényeket  csökkentse. 
 
Fenti kiegészítésekkel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet állásfoglalásának kialakítására, és 
a következő határozati javaslat elfogadására: 
 
……./2007. X.26.)Kt 
Tárgy: Szociális intézmények feladatellátásának átszervezése 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Csongrád Megyei Közgyűlés szociális intézmények 
feladatellátásának átszervezéséről szóló koncepcióját és a következő határozatot hozta:  
 

1. A Képviselő-testület nem ért egyet a szentesi kistérség területén működő szociális 
intézmények integrációjával, valamint a férőhelyek csökkentésével. 

2. Felkéri a Csongrád Megyei Közgyűlést, hogy a fenntartásában lévő szociális 
intézmények megfelelő működéséhez a szükséges személyi és tárgyi feltételeket 
biztosítsa. 

 
A határozatról értesítést kap: 
 

1. Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke Szeged, Rákóczi tér 1. 
2. Szentes Város Polgármestere  
3. Szentes Város Jegyzője 
4. Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 

 
 
 
Szentes, 2007. október 3. 
 
 
 
 

Szirbik Imre 
  






































