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S z é k h e l y é n 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésén 203/2007. (IX.28.)Kt határozatával 
megalapította a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthont. Fenti határozatában kimondta, hogy 
támogatja az intézmény intézményi társulás formájában történő működtetését azzal, hogy ki 
kell kérni a kistérség településeinek véleményét, valamint a Társulási Tanács javaslatát. 
A Szentesi Kistérség Többcélú Társulása költségvetési egyeztető tárgyalásain, valamint a 
Társulási Tanács 2008. április 17-én megtartott ülésén is az hangzott el, hogy készüljön 
előterjesztés a települések képviselő-testületei számára a személyes gondoskodást nyújtó 
intézményi társulási megállapodás módosítására.  
 
I. 2008. április 1-jétől az intézménynek kinevezett igazgatója van Bolyánné Szamosközi 
Gabriella személyében, aki azóta figyelemmel kíséri az intézmény műszaki átadását, és az 
ígéretünknek megfelelően tájékoztató levelet küldött az otthonba lakónak jelentkezők részére, 
melyhez már csatolta is az idősotthoni ellátáshoz szükséges formanyomtatványokat. A 
visszaérkezett jelentkezési lapok alapján indulhat meg az előgondozás, melynek része az 
Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleménye a gondozási szükséglet 
megállapításáról. Ezzel párhuzamosan pedig a működési engedélyezési eljárások is 
megkezdődhetnek, az intézmény várható működésének kezdete legkésőbb 2008. október 1-je 
lehet. 
 
Áttekintettük a többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatási 
lehetőségeit. Eszerint a többcélú kistérségi társulás a 2006. január 31-ét követően megalakuló 
intézményi társulás által fenntartott intézményben ellátottak után támogatást nem vehet 
igénybe, kivéve, ha az intézmény 2006. január 31-ét követően központi költségvetési vagy 
európai uniós támogatással jött létre. A támogatás az intézményi ellátottak után illeti meg a 
többcélú kistérségi tárulást. A kiegészítő támogatásra való jogosultság feltétele ebben az 
esetben is az, hogy a kistérség legalább 5 településének részt kell vennie a feladatellátásban. 
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Az intézmény megfelel a törvényi előírásnak, mivel a fenti időpont után címzett támogatás 
elnyerésével épülhetett meg, így lehetőség van kiegészítő támogatás igénylésére. Ehhez 
azonban szükséges a társulási megállapodás, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
intézményi társulási megállapodás kiegészítése az  „időskorúak ápolást, gondozást nyújtó 
otthona” közös feladatellátással, amit minden település képviselő-testületének jóvá kell 
hagynia.  
 
II. Eperjes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a jelenleg 
fenntartásában lévő házi segítségnyújtást  - hasonlóan Árpádalom Községhez – a Társulás 
keretein belül szeretné működtetni. A Gondozási Központtal történt előzetes egyeztetések 
alapján ennek akadálya nincs, mivel a feltételek biztosítottak, de ehhez is szükséges az 
intézményi társulási megállapodás kiegészítése. 
 
Előre láthatólag a jövő évi jogszabályi változások érintik a Társulás szociális feladataihoz 
igényelhető kiegészítő támogatásokat is. Ennek oka, hogy 2009. évtől a közösségi ellátás és a 
támogató szolgáltatás nem lesz része a választható és támogatható szociális alapszolgálati 
feladatoknak, így a Társulás nem igényelhet támogatást, mivel a közösségi ellátás kiesésével 
nem lesz három alapszolgáltatási feladat, amely ezt lehetővé teszi. 
Ezért célszerű, és szükséges minden településnek átgondolni az alapszolgáltatási feladatok 
jelenlegi ellátásának módját és keresni annak a lehetőségét, hogyan tudna a Társulás forrást 
szerezni a szociális ellátások területén. 
 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
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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 társulási megállapodás módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbiak szerint határoz: 
 
 

1. A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) 
bekezdés e) pontjában biztosított kizárólagos jogkörében eljárva a Szentes Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodását a 2. pont szerint, a  Szentesi Kistérség 
Önkormányzatainak Személyes  Gondoskodást Nyújtó Intézményi Társulása 
módosított megállapodását a 3. pont szerinti szövegtartalommal jóváhagyja. 

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

Társulása Társulási Megállapodása a következőképpen módosul: 
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"A feladat- és hatáskör ellátás, az együttműködés lehetséges területei" című III. 
fejezet,  „A feladatellátás módja” 4. pontjának 4.9 alpontja Eperjes község 
feltüntetésével egészül ki: 
 

• házi segítségnyújtás (Szentes, Árpádhalom, és Eperjes vonatkozásában) 
 

"A feladat- és hatáskör ellátás, az együttműködés lehetséges területei" című III. 
fejezet, ”A feladatellátás módja” szövegezésű 4. pontjának 4.10. alpontja a 
következővel egészül ki:  
• időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona 
 

3. A Személyes gondoskodást nyújtó intézményi társulás létrehozására és működtetésére 
vonatkozó megállapodás I. fejezet 5. pontja a következőképpen egészül ki: 

           
– időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona. 

 
A Személyes gondoskodást nyújtó intézményi társulás létrehozására és működtetésére 
vonatkozó megállapodás II. fejezet 1. pontja az alábbiak feltüntetésével egészül ki: 
 

- házi segítségnyújtás (Szentes,  Árpádhalom, Eperjes vonatkozásában), 
       - az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona 
        feladat ellátását a szentesi székhelyű Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon (Szentes, 

Csallány      Gábor part 10.) keretein belül biztosítják.  
 

 
 
A határozatról értesítést kap: 
 
1. Szentes Kistérség Többcélú Társulása – Szentes, Kossuth tér 5. 
2. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintettek 
 
 
Szentes, 2008. április 29. 
 
 
 
 

Szirbik Imre 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


