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Intézkedési ütemterv 

 
Tisztelt Képviselı  - testület! 

 
Kunné Horváth Izabella EESZI intézményvezetı je a Tisztelt képviselı  – 
testület 2012. év januári (múlt) havi ülésén felkért, hogy készítsem elı, az 
intézmény szakmai egységét képezı Idısek Gondozóháza megszüntetésének 
intézkedési ütemtervét. 
Az eddigiekben megtett intézkedésekrı l  az alábbiakban számolok be: 
 

1.) 2012. január 31-én ismertettem az 5 fı dolgozóval a Képviselı – 
testület irányomban történı felkérését, az Idısek Gondozóházának 
megszőntetésével kapcsolatban. 

2.) 2012. február 1-én megbeszéltem az ellátottakkal, ki melyik településre   
szeretne kerülni hozzátartozói közelébe.  Több ízben került  sor 
személyes megbeszélésekre a lakókkal. 

3.) Közben folyamatos kapcsolatot tartottam a csongrád megyei 
módszertani intézménnyel, a felmerült bentlakásos idısek otthonaival,  
a mőködési engedélyt kiadó hivatallal. 

4.) 2012. február 7.-én P.J. ellátott tájékoztatott , hogy rokonai lakásukba 
fogadják. 

5.) 2012. febr. 8.-án N.L. ellátott tájékoztatott, hogy kiszombori lakásába 
költözik vissza és igényl i a nappali el látást. 

6.) 2012. febr. 9-én a makói és szegedi bentlakásos otthonok igazgatóit  
hívtam telefonon az ellátottak elhelyezése ügyében. 
Makó: Igazgató Úr tájékoztatása szerint üres férıhellyel nem 
rendelkeznek, a Tisztelt  Képviselı-testület által  elıre jelzett  idıpontig, 
fel tehetı leg üresedni fognak helyek, de biztosat nem tudnak ígérni.   
Beszereztem a felvételi el járáshoz szükséges összes nyomtatványt és 
tájékoztatókat. Elkezdıdött a nyomtatványok folyamatos kitöl tése. 
Szeged:  
Zsidó Hitközösség Otthona: csak a hitközösséghez tartozóknak van 
lehetıségük az intézménybe jutásra. 
Krisztusban Hívı Nazarénus Gyülekezetek Idısek Otthona: szintén a 
gyülekezet tagjai kerülhetnek a bentlakásos intézménybe, üres férıhely 
nincs.  
„İszidı” Kht.: ki kell egészíteni hozzátartozóknak a személyi térítési 
díjat az intézményi térí tési díj  tel jes összegére. Ennek azt az összegnek 
a megfizetését lakók nem tudják vállalni . 
 
ESZI önkormányzati  fenntartásban lévı Idısek Otthona igazgatójának 
tájékoztatása szerint, soron kívüli elhelyezés során sem tudják az 
intézmény ellátott jait felvenni. Emelt szintő el látás keretében van 



szabad kapacitás, mely helyek egyszeri hozzájárulás befizetésével 
tölthetık be. Ezt az összeget a két érintet lakó nem tudja megfizetni.   

7.) 2012. febr. 13. : Ismételt egyeztetés a lakókkal és a hozzátartozóikkal.  
A makói intézménybe hány fı kéri a felvételét. Igazgató Úrnak 
elküldtem a két telephelyre hány fı (5 fı) milyen megosztásban 
jelentkezik, továbbá a nemek megoszlásának arányát. 

8.) 2012. febr. 14. : A makói intézménybe költözı  lakókkal, 
hozzátartozóikkal a felvételi menetének ismertetése.  

9.) 2012. febr. 22.:  A Szegedi Egyházmegyei Szeretetotthon 
igazgatónı jével történt egyeztetés során: 2 fı lakó elhelyezését a 
késıbbiekben sem tudja az általa vezetett intézményben biztosítani.  
Lehetıséget ajánlott  fel Szegedtı l  70 km-re lévı  Gerendás településen 
bentlakásos otthoni elhelyezésre, amennyiben nyugdíjuk 80 %-a fedezi 
az intézményi térítési díjat.                                    

 
Késıbbiekben teendı  intézkedések: 
 

1.) Két lakó elhelyezésének intézése, amikor N.F.-né visszakerül a 
gondozóházba  a kórházból és utána hozzátartozójával is meg tudom a 
további lehetıségeket beszélni, i l letve N.I. f iának látogatásakor 
megbeszélni ezt az új helyzetet. 

2.) A fenntartónak e szociális szolgáltatás megszőntetésérı l  hivatalosan, 
dokumentáltan kell  döntést hoznia. 

3.)  Amikor minden lakónak megtörtént az elıgondozása az idısek otthonai 
részérı l  „visszaigazolták” a jelentkezésüket, az intézmény mőködési 
engedélyét kiadó szervnek el kell küldeni a másolati példányokat. Ezzel 
egyidejő leg a fenntartónak a mőködési engedély visszavonásához A 
szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérı l  
szóló 321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján az 
Idısek Gondozóházának mőködési engedélyének visszavonási kérelmét 
adatlapon vagy elektronikus őrlapon kell benyújtani. 

4.) 2012. febr. 29.: A lakók i l l . egy esetben a törvényes képviselınek 
átadásra, i l l . megküldésre kerül az Idısek gondozóház mőködésének 
megszőnését tartalmazó értesítés. 

5.) 5 fı munkatársnak egyéb szakfeladaton intézményen belül,  i l letve az 
önkormányzatnál esetleg álláslehetıség biztosítása. További egyeztetés 
a Polgármester Asszonnyal, minél hamarabb. 

6.) A dolgozók munkaviszonyának megszőntetése tárgyában a fenntartó 
munkaügyi jogászát kértem. Dr. Sipos Márta Asszony korábban már ezt 
a fenntartóval egyeztette.  

7.) Az érintett  5 fı  kolléganı szabadság kivételével kapcsolatban 
tájékoztattam Polgármester Asszonyt. 

 
 

Kiszombor, 2012. február 22. 
 
                                                 Tisztelettel: 
 
                                                                         Kunné Horváth Izabella 


