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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az Idısek Gondozóháza lakóinak más bentlakásos intézménybe történı  
költözésük révén szükségtelenné vált 3 db kórházi ágy és 7 db kórházi éjjel i 
szekrény. Ismereteim szerint ezeket a tárgyi eszközöket az intézmény kórházi 
selejtezés után kapta használatra. 
 
Jelenleg, úgy tőnik, hogy 2012. május utolsó napjaiban kerül el az utolsó lakó 
a kórházi ágyról. A továbbiakban az intézménynek nincs szüksége e tárgyi  
eszközökre. Raktárhelyiségünk nincs. A fenntartóval történı egyeztetés során 
arra jutottunk, hogy a település más intézményei sem tudják hasznosítani a 
kórházi felszerelési tárgyakat. 
A további hasznosítás érdekében felvettem a kapcsolatot a Makói Idısek 
házával, ahol örömmel fogadják a felajánlott tárgyakat. Némi festés-felújítás 
után cél juknak megfelelıen tovább használhatóak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet,  hogy az Idısek gondozóházának az 
érték nélkül nyi lvántartott és az idısek átmeneti gondozása feladatellátás 
megszőnésével feleslegessé váló 3 db ágyának és 7 db kórházi 
kisszekrényének a Maros Menti Szociális Intézményben (Makó, Batthyány u. 
23.) történı további hasznosításához szíveskedjenek hozzájárulni. 
                                   
Kiszombor, 2012. máj. 21. 
 
     Tisztelettel:   
 
                                                               Kunné Horváth Izabella 
                                                               EESZI intézményvezetı 
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HATÁROZATI  JAVASLAT 

 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte az 
Idısek Gondozóházában feleslegessé vált ágyak és kórházi kisszekrények 
hasznosítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul 
veszi és egyetért az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
vezetı jének intézkedésével, miszerint az Idısek Gondozóháza lakói számára 
más bentlakásos intézménybe történı költözésük révén szükségtelenné vált és 
az intézménynél érték nélkül nyilvántartott 3 db kórházi ágyat és 7 db kórházi 
éjjel i szekrényt a Maros Menti Szociál is Intézménynek (Makó, Batthyány u. 
23.) adja át további hasznosításra. 
 
 
A határozatról értesül:  
- Kunné Horváth Izabella EESZI vezetı 
- Maros Menti Szociális Intézményben 6900 Makó, Batthyány u. 23. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
 


