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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. § (4) bekezdésében biztosított lehetıséggel élve helyi 
közügyként önként vállalt feladatként vállalta az idısek átmeneti ellátását (Idısek otthona, 
újabb megnevezéssel idısek gondozóháza) és azt Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény keretein belül látja el. 
 
Ez a feladatellátás a nagyközség számára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc tv.) szerint nem kötelezı szociális 
alapszolgáltatás. 
 
A feladatellátás mőködésére vonatkozó engedély 10 fı gondozott ellátására szól. Ez igen kicsi 
kapacitás, a mőködtetésénél be kell tartani mindazokat a tárgyi, személyi és szakmai 
normákat, amelyet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet tartalmaz, 
függetlenül attól, hogy  ezeket 100 férıhelyre vetítve kalkulálják.  

Az intézmény létszámkihasználtsága és a mőködtetési feltételei szempontjából nem a 
legkedvezıbb. Ahhoz, hogy az engedélyes férıhely növelhetı legyen és a mőködtetési 
mutatók javuljanak, számos téren fejleszteni kellene. 

A fenntartáshoz állami normatíva járult. Az Ötv. jelenleg úgy fogalmaz, hogy  az önként 
vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezıen elıírt 
önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását. Az új Ötv (Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ) már úgy fogalmaz, hogy az önként 
vállalt helyi közügyek megoldása nemcsak hogy nem veszélyeztetheti a törvény által 
kötelezıen elıírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, de finanszírozása a saját 
bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. Az 
önkormányzatok késıbbi finanszírozásáról még nincs konkrét ismeretünk, de az 
információink alapján elsıdlegesen a kötelezı feladatellátás finanszírozása várható. 

Mivel az idısek otthona mőködtetése ezeket a problémákat vetette fel a költségvetés 
tervezésekor, akként foglalt állást a Képviselı-testület a 40/2012. (II.28.) KNÖT 



határozatával, hogy az intézmény szorgalmazza az ellátottak végleges elhelyezését, illetve új 
ellátottat legkésıbb 2012. június 30. napjáig vehet fel. 
 
Az intézményvezetı rendszeresen tájékoztatta a testületet arról, hogy az idısek otthonában 
ellátottak száma, a végleges elhelyezésük hogyan alakul.  

Tekintettel arra, hogy ismereteink szerint 2012. május 31. napjával az idısek otthona kiürül, 
az ellátottak végleges elhelyezésre kerülnek, nincs akadálya annak, hogy az önkormányzat 
kimondja, mely eszmei idıponttól kezdve nem vállalja tovább önként vállalt feladatként az 
idısek átmeneti ellátását és a feladatellátás megszőnésérıl szóló döntéssel összefüggésben 
meghatározza azokat a feladatokat és következı döntéseket, amelyek a döntés végrehajtásával 
összefüggésben az intézményvezetı és a polgármesteri hivatal által elıkészítendık. 
(Intézkedési terv) 

Tisztelt Képviselı-testület! 

Mindezek ismeretében – különösen a gondozotti létszám alakulására - javaslom az idısek 
átmeneti ellátása (idısek otthona), mint az önkormányzatunk számára nem kötelezı szociális 
alapfeladat, hanem önként vállalt feladat feladatellátásáról 2012. június 15. napjával történı 
megszüntetésérıl és a megszőnéssel összefüggı további feladatokról dönteni szíveskedjen. 

Kiszombor, 2012. május 24.     
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
 polgármester 
 
 



Tárgy: Az idıskorúak átmeneti ellátása, mint önként vállalt feladat megszüntetése.  
 
____/2012. ( _____ ) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. § (4) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 57. §-ban foglalt szociális alapfeladatokra, 2012. június 15. napjával 
megszünteti az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménye (6775 Kiszombor, Szegedi 
u. 2.) keretén belül mőködtetett idısek átmeneti ellátását, mint helyi közügyként önként 
vállalt feladatot és ezen idıpontot követıen nem látja el.   
 
2. A Képviselı-testület az 1. pontban meghatározott intézkedésével összefüggésben a 
szükséges feladatok végrehajtására és ütemezésére a határozat mellékletét képezı intézkedési 
tervet jóváhagyja. 
 
3. A Képviselı-testület felhívja az intézményvezetıt, hogy az idısek átmeneti ellátása, mint 
feladatellátás megszőnésével összefüggı intézményi feladatokat készítse elı, terjessze elı a 
fenntartói döntést igénylı dokumentumokat a 2012. júniusi ülésre.  
A Képviselı-testület felhívja az intézkedésben résztvevı vezetı figyelmét arra, hogy a 
feladatellátás megszőnésébıl eredı rendezendı munkaügyi kérdésekben törekedjen a 
megnyugtató és szükség szerint kompromisszumos megoldásokra, mőködjön együtt a 
fenntartóval. 
 
4. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladatellátás megszőnésével 
összefüggı intézkedéseket készítse elı. 
 
Határozatról értesül: 
- Kunné Horváth Izabella EESZI intézményvezetı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 

 
 



MELLÉKLET a ____ /2012. (____ )KNÖT határozathoz 
 
 

INTÉZKEDÉSI TERV 
Az idısek átmeneti elhelyezést nyújtó (Idısek Otthona) feladatellátás megszőnésével 

kapcsolatos szervezési feladatok végrehajtására és ütemezésére 
 

1./ Az önként vállalt feladatellátás megszőntetésérıl szóló önkormányzati döntést megelızı  
fenntartói döntések  
  - az új felvétel idıbeli korlátozása 17/2012. (I. 31.) KNÖT h. 
  - fenntartói iránymutatás 40/2012. (II. 28.) KNÖT h.  
  - 2012. évi költségvetés elıkészítése  
  - 2012. évi költségvetési rendelet  
Felelıs: intézményvezetı, jegyzı, közg .csop. vez. 
Határidı: folyamatos, de legkésıbb 2012. június 30. 
 
2./ Az önként vállalt feladat megszüntetésérıl szóló döntéssel egyidejőleg intézkedés az 
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben lakó ellátottak elhelyezésérıl 
 - lakók és a hozzátartozóik tájékoztatása, egyeztetés a további gondozásról, 
 elhelyezésrıl 
 - egyeztetés az ellátottak elhelyezésérıl a megyei társintézményekkel (férıhely, 
 fogadás idıpontja, feltételek) 
 - elhelyezéssel, áthelyezéssel kapcsolatos egyedi döntések, dokumentáció 
Felelıs: intézményvezetı 
Határidı: folyamatos, de legkésıbb 2012. május 31. 
 
3./ Az önkormányzat és az érintett intézmény alapdokumentumainak felülvizsgálata és 
módosítása: 
a) - A képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzata  
 - a PH és intézmények közötti Ügyrendi megállapodás módosítása 
Felelıs: jegyzı, intézményvezetı 
Határidı: legkésıbb 2012. június 15. napjáig  
A módosítások hatálybalépése: 2012. június 15. 
 

b)  - az EESZI Alapító Okirata 
     -  az EESZI mőködési engedélye módosításának kezdeményezése 
     - az EESZI Szervezeti és Mőködési Szabályzata  (házirend és megállapodás-mintája) 
Felelısi: intézményvezetı, jegyzı, közg. csop. vez. 
Határidı: 2012. júniusi ülés 
A módosítások hatálybalépése: 2012. június 15. 
 

c)  - az önként vállalt feladatellátás megszüntetésérıl szóló döntés MÁK által vezetett 
 közhiteles törzskönyvi nyilvántartáson átvezetés  
 - az államháztartás rendszerében megjelenítése  
 - a felügyeleti, - a felettes-, és társszervek tájékoztatása 
 
Felelıs:, jegyzı, közg.csop.vez,  intézményvezetı 
Határidı: 2012. június 30. 
 

d) egyes önkormányzati rendeletek (pl. az önkormányzat költségvetésérıl szóló, a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési 
díjakról szóló 13/2007. (IV. 24.) KKÖT r.) módosítása, felülvizsgálata  
Felelıs: jegyzı, intézményvezetı 
Határidı: legkésıbb 2012. júniusi 15. napjáig 



A módosítások hatálybalépése: 2012. június 15. 
 

e)  a változással érintett belsı szabályzatok felülvizsgálata, módosítása 
Felelıs: jegyzı, intézményvezetı 
Határidı: 2012. július 
 

4./ A feladatellátással kapcsolatosan felmerülı munkajogi intézkedések elıkészítése, 
megtétele 
  - intézményi szintő tájékoztató a feladatellátás megszőnésérıl,   
  ütemezésérıl, és az azzal összefüggı várható változásokról 
  - a feladatellátás terén dolgozók részletes tájékoztatása a    
  döntésrıl és a megszüntetés folyamatáról (IT), a foglalkoztatás   
  lehetséges megoldásairól 
Felelıs: intézményvezetı , érdekképviselet, polgármester  
Határidı: a döntést követıen legkésıbb 2012. június 15. 
  - egyedi munkáltató döntések elıkészítése 
Felelıs: intézményvezetı  
Határidı: a megszüntetésrıl szóló döntést követıen folyamatos  
 
5./ Az  feladatellátással  kapcsolatos változások populáris közzététele   
honlapon átvezetés 
falugyőlés  
 
 


