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S z é k h e l y é n 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szentes Város Képviselő-testülete 8/2004.(I.23.) KT. határozatában döntött a bentlakásos 
emelt szintű idősek otthonának megvalósítása tárgyában, szükségesnek tartja annak felépítését 
Szentes városában. 
 
Határozatában megállapította, hogy az idősek otthonát Szentes város Rendezési Tervében 
szereplő területen valósítja meg. 
 
A Képviselő-testület megbízta az illetékes bizottságokat és a Polgármesteri Hivatal 
szakapparátusát az elfogadott cél megvalósításával, melynek első állomása a 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. 
 
A megvalósíthatósági tanulmányt, valamint  a  szakmai programnak a beruházással érintett 
tartalmi követelményeit az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi  miniszter által 
előírtaknak megfelelően kell elkészíteni, amely a Önkormányzati Közlöny 2005. február 23-i 
számában jelent meg. 
 
Főbb elemként tartalmaznia kell a beruházás eredményeként megvalósuló intézményben 
tervezett szociális szolgáltatást nyújtó ellátási formák bemutatását, az intézményi ellátás 
igénybevételének módját, az intézménybe történő bekerülés feltételeit. Be kell mutatni a 
működtetés személyi feltételeit, a működtetési forrásokat. 
 
A megvalósíthatósági tanulmányt két változatban kell elkészíteni, mivel az otthon bekerülési 
költsége az 1MD Ft-ot meghaladja, célszerű címzett támogatási pályázat keretében 
benyújtani. 
A pályázat beadási határideje: 2005. április 25., melyről a kiírás szerint a Képviselő-
testületnek kell dönteni. 
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Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat 
elfogadására: 

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

 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Idősek Otthona címzett 
támogatás pályázatának lehetőségét és az alábbiak szerint dönt: 
 
1. Egyetért a 2006. évi  címzett támogatáshoz benyújtandó, a 100 férőhelyes idősek otthona 
megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésével és a pályázat jogszabályi határidőre történő 
benyújtásával. A pályázatot az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi 
Minisztérium szakmai irányelveiben megfogalmazott prioritások figyelembe vételével kell 
elkészíteni. 
 
2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a 
pályázati kiírásnak megfelelően,  költségvetésében 15 % saját erőt biztosít a pályázati döntés 
szerinti ütemezésben. 
 
Határidő: pályázati határidő szerint 
Felelős: jegyző 
 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
 
1. Szentes város Polgármestere - Helyben 
2. Szentes város Alpolgármestere – Helyben 
3. Szentes Város Jegyzője - Helyben 
4. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda - Helyben 
5. Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály – Helyben 
 
 
Szentes, 2005. március 11. 
 
 
 

Szirbik Imre 
 


