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Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
H e l y b e n  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2007. februári ülésén már foglalkozott a Szentes Kistérség Többcélú 
Társulása keretében ellátandó szociális feladatok hatékonyabb ellátásának lehetőségeit. 
A jelenlegi feladatellátás megszervezésére Szentes Város Önkormányzata által fenntartott 
Gondozási Központján keresztül történik. Az Önkormányzat és a Társulás közötti 
megállapodás alapján  kerül sor a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
valamint a közösségi ellátások biztosítására. 
 
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 a 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. 
 
A fenti feltételek szerint a Társulás jelenleg még nem igényelhet kiegészítő normatív 
támogatást. A szociális alapszolgáltatási feladatok áttekintését a finanszírozási lehetőségek 
maximális kihasználásának figyelembe vételével már 2007 januárjában megkezdtük .  
Az előzetes költségvetési egyeztető tárgyalásokon a kistérség települései úgy nyilatkoztak, 
hogy támogatják azokat a lehetőségeket, amelyek a feladatbővítéssel kiegészítő támogatást 
biztosítanak. Ennek megfelelően kezdődött meg a szociális területen az intézményfenntartó 
társulás szervezése. 
 
Ezt megelőzően a kistérség településeinek képviselő-testületei 2006. év végén úgy döntöttek, 
hogy a közös feladatellátást a szociális területen a hajléktalan ellátással bővítik. Ennek 
megfelelően 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 bővült. 
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Az előzetes egyeztetések ellenére a februári Képviselő-testületi ülést követően több települési 
önkormányzat is jelezte, hogy a házi segítségnyújtás feladatot továbbra is önállóan kívánja 
ellátni. 
 
Ennek figyelembe vételével újra át kellett gondolni a közös feladatellátást, úgy, hogy a 
normatív támogatás igénybe vehető legyen. 
Két szociális alapszolgáltatási feladat, a közösségi ellátás, valamint a hajléktalanok nappali 
ellátása a kistérségben teljes körűen biztosított lehet. Harmadik feladatként, ahhoz, hogy a 
támogatást igényelni lehessen, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bővítése látszik célszerű 
megoldásnak. 
 
A tárgyalások során Derekegyház, Fábiánsebestyén, Nagytőke települések jelezték, hogy 
igény lenne a szolgáltatás bevezetésére. Ehhez szükséges, hogy az érintett Képviselő-
testületek ezen döntésüket határozatba foglalják, amellyel biztosítható a kiegészítő 
támogatásra való jogosultság feltételeinek dokumentálása. 
 
Ahhoz, hogy a feladatellátáshoz minél több állami költségvetési forrást lehessen igénybe 
venni, hasonlóan a gyermekvédelmi feladatok ellátásához, a szociális feladatok ellátását is 
intézményi társulás keretében célszerű működtetni, mivel a külön megállapodással működő 
feladatellátási formákra lényegesen kevesebb támogatást biztosít a központi költségvetés.  
A cél az, hogy a kistérségben  hosszabb távon is működőképes és valamennyi önkormányzat 
által elfogadott feladatellátási forma alakuljon ki. 
Ennek a döntésnek a meghozatala is természetesen a Képviselő-testületek kompetenciája.  
 
Ahol továbbra is az önkormányzat saját maga látja el a feladatot, azt az intézményi társulási 
megállapodás szövegében jeleztük .  
 
 
A kistérségi szintű feladatellátás keretein belül a Társulás a Társulási Megállapodás 3.1. 
pontja szerint vállalta „a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. tv. (1) bekezdésének a.) és b.) 
pontjában meghatározott intézmények fenntartásával összefüggő egyes feladatok” ellátását a 
szentesi kistérség településeinek közigazgatási területén. 
 
A közoktatás terén vállalt egyes feladatok ellátása a Megállapodás 4.1. pontja szerint jelenleg 
a Szentes-Nagytőke,  Szentes-Eperjes és az Árpádhalom-Fábiánsebestyén-Nagytőke 
települések önkormányzatai képviselő-testületei által létrehozott intézményi társulási 
megállapodások alapján történik. 
 
Mivel Szentes Város Önkormányzata és Derekegyház község önkormányzata új közoktatási 
intézményfenntartó társulást hoztak létre, és ez érinti a többcélú kistérségi Társulás 
feladatellátását, ezért annak nevesítve meg kell jelennie a Megállapodás 4.1. pontjában 
felsorolt közoktatási társulások között. 
 
Ennek megfelelően a Megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosulna: 
 

„A közoktatás terén vállalt egyes feladatok ellátása a Szentes-Nagytőke,  Szentes-Eperjes, 
Árpádhalom-Fábiánsebestyén-Nagytőke és a Szentes-Derekegyház települések 
önkormányzatai képviselő-testületei által létrehozott intézményi társulási megállapodások 
alapján történik.” 
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Jelen előterjesztéshez kapcsolódóan a T. Képviselő testületnek döntenie kell a szociális 
területen működő feladatellátási forma megváltoztatásáról, az ehhez kapcsolódó 
intézményi társulás létrehozásáról, illetve a döntés szerint a Társulási Megállapodás 
módosításáról. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 
 
 
……../2007. (…...)Kt. 
Tárgy: Személyes gondoskodást nyújtó intézményi társulás létrehozása; Kistérségi Társulási 
Megállapodás módosítása 
 
 
 

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

1. Hatályon kívül helyezi a 29/2007. (II.23.)Kt. számú határozatának intézményi 
társulása létrehozására és működtetésére vonatkozó 1. pontját és a Képviselő-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 
működtetésére irányuló megállapodást az előterjesztett szövegtartalommal jóváhagyja. 

 
2. Egyetért azzal, hogy a feladatellátás változása miatt a Szentes Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Megállapodása a következőképpen módosul: 
 

"A feladat- és hatáskör ellátás" című III. fejezet, 3. pontja kiegészül a következővel: 
 
3.10. Szociális intézményi feladatok ellátása 
           
Ugyanennek a fejezetnek ”A feladatellátás módja” szövegezésű 4. pontjának 4.9. 
alpontja a következőképpen 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 (Szentes és Árpádhalom vonatkozásában) 
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szentes, Derekegyház, Fábiánsebestyén, 

Nagytőke, Szegvár vonatkozásában) 
• közösségi ellátások 
• nappali ellátás (hajléktalanok nappali ellátása) 

közös fenntartásából eredő feladatokat a Többcélú Társulás a Szentesi Kistérség 
Önkormányzatainak Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézményi Társulásán 
keresztül biztosítja. 
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"A feladat- és hatáskör ellátás" című III. fejezet, ”A feladatellátás módja” 
szövegezésű 4. pontja kiegészül a következővel: 
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 eredő feladatokat a Többcélú Társulás a Szentesi Kistérség 
Önkormányzatainak Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézményi Társulásán keresztül 
biztosítja. 
 

3. Egyetért azzal, hogy a kistérségi közoktatási feladatellátás változása miatt a Szentes 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 4.1. pontja az alábbiak szerint 
módosul: 

 
„A közoktatás terén vállalt egyes feladatok ellátása a Szentes-Nagytőke,  Szentes-
Eperjes, Árpádhalom-Fábiánsebestyén-Nagytőke és a Szentes-Derekegyház 
települések önkormányzatai képviselő-testületei által létrehozott intézményi társulási 
megállapodások alapján történik.” 

 
A határozatról értesítést kap: 
 

1./ Szentes Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
2./ Szentes Kistérség Többcélú Társulás Társulási Irodája 
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett intézmény-, osztály- és 
irodavezetők 

 
 
 
      Szentes, 2007. június 5. 
 
 
 
 

Szirbik Imre 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 MEGÁLLAPODÁS 
 

személyes gondoskodást nyújtó intézményi társulás létrehozására és működtetésére 
 

 
 
A szentesi kistérséget alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei feladataik 
célszerűbb, 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 időre. 
 
 

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, Petőfi u. 17.) 
– Derekegyház Község Önkormányzata (Székhelye: Derekegyház, Kossuth u. 4.) 
– Eperjes Község Önkormányzata (Székhelye: Eperjes, Petőfi u. 1.) 
– Fábiánsebestyén Község Önkormányzata  

(Székhelye: Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.) 
– Nagymágocs Község Önkormányzata (Nagymágocs, Szentesi út 42.) 
– Nagytőke Község Önkormányzata (Székhelye: Nagytőke, 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 működtetése, a területén lakó rászorulók ellátásának 
biztosítása. 
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Átruházott feladat: 
– házi segítségnyújtás 
– jelzőrendszeres 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 működési területe:  

A szentesi kistérséghez tartozó települési önkormányzatok közigazgatási területe.  
 
 
 

II. 
Részletes rendelkezések 

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

- házi segítségnyújtás (Szentes,  Árpádhalom vonatkozásában), 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szentes, Derekegyház, Fábiánsebestyén, 

Nagytőke, Szegvár vonatkozásában), 
- közösségi ellátások  

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

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

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

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

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

,, 
b./ A társulás tagjai a hozzájárulást az ellátásban résztvevők létszáma szerint fizetik. 
 
c./ A társulás működésének ellenőrzését célszerűségi és gazdasági szempontból Szentes 

Kistérség Belsőellenőrzési Társulása végzi. 
 



 7 

3.) a./ A közös fenntartású intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátására, hatáskörök 
gyakorlására Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult. 

 
b./ A társulással kapcsolatos minden döntésről Szentes város polgármestere köteles a 

döntéshozatalt követően 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 megszűnik: 

a./ a társulásban résztvevő önkormányzatok bármelyikének kezdeményezésére, képviselő-
testületeinek erre irányuló – külön-külön minősített többséggel hozott – döntése 
alapján, figyelemmel a többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatása 
mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának 
részletes feltételeiről szóló 65/2004. (IV.15.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdés b.) 
pontján alapuló a Szentes Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás Általános 
Rendelkezések című 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 képviselő-testület legalább három hónappal korábban 
köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.  

 
b./ a bíróság jogerős döntése alapján 
 A társulás tagjai a társulás megszűnésekor kötelesek egymással – a teljesített 

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

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

Árpádhalom Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete Froman Róbert  

Derekegyház Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete Szabó István  

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

  
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete Stibál Róbert 

Nagytőke Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete Staberecz Ferenc 

Szegvár Nagyközség Önkormányzat  
Képviselő-testülete Gémes László 

Szentes Város Önkormányzata  
Képviselő-testülete Szirbik Imre 

 
 
 


