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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 18. 
napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
 
 
 
NAPIREND: 
1. Döntési javaslat 
- „Kiszombor Nagyközség csapadékvíz-csatornázás fejlesztése” címő pályázattal kapcsolatos 
hiánypótlás. 
- Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel kapcsolatos fenntartói intézkedések. 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
Hat. szám.    Tárgy:     Jegyzıkönyvi 
             oldalszám: 
 
302/2011.  Napirend elfogadása       4. 
 
303/2011.  „Kiszombor Nagyközség csapadékvíz-csatornázás 

fejlesztése” címő pályázat benyújtása tárgyú  
295/2011.(IX. 27.) KNÖT határozat kiegészítése  5. 

 
304/2011.  Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel 

kapcsolatos fenntartói intézkedések - szervezeti és  
mőködési szabályzat, házirendek, valamint  
szakmai program jóváhagyása    14. 
 

305/2011.  Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel 
kapcsolatos fenntartói intézkedések – intézkedési terv  
elfogadása       15. 
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Jegyzıkönyv 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 18. 
napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Szegvári Ernıné polgármester, Bacsa György alpolgármester, Gazsi Gábor 
képviselı, Szekeres Krisztián képviselı 
 
Összesen: 4 fı 
 
Igazoltan távol van: Balázs Zoltán képviselı, Börcsökné Balázs Márta képviselı, Szirbik 
Imre képviselı 
 
Összesen: 3 fı 
 
Tanácskozási joggal részt vettek: Dr. Kárpáti Tibor jegyzı, Kunné Horváth Izabella EESZI 
intézményvezetı, Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselı-testület tagjait, jegyzı 
urat, intézményvezetı asszonyt! Megállapítom, hogy a képviselı-testület határozatképes 
számban jelen van, az ülést megnyitom. Javaslatot teszek a napirendre, a meghívótól eltérı 
módon. A döntési javaslatok közül elsıként a „Kiszombor Nagyközség csapadékvíz-
csatornázás fejlesztése” címő pályázattal kapcsolatos hiánypótlást, másodikként az Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézménnyel kapcsolatos fenntartói intézkedéseket tárgyaljuk. 
Van-e más javaslat? Aki egyetért a módosított napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 4 igen szavazattal meghozta 302/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 
302/2011.(X. 18.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. október 18-i 
rendkívüli nyilvános testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
NAPIREND: 
15.00 
Döntési javaslatok.  
- „Kiszombor Nagyközség csapadékvíz-csatornázás fejlesztése” címő pályázattal kapcsolatos 
hiánypótlás. 
- Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel kapcsolatos fenntartói intézkedések. 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
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1. Napirend 
Döntési javaslatok. 
- „Kiszombor Nagyközség csapadékvíz-csatornázás fejlesztése” címő pályázattal 
kapcsolatos hiánypótlás 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
       polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 3. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: „Kiszombor Nagyközség csapadékvíz-csatornázás fejlesztése” 
címő pályázattal kapcsolatos hiánypótlás az elsı döntési javaslat. Kérdés, észrevétel, 
vélemény? Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 4 igen szavazattal meghozta 303/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: „Kiszombor Nagyközség csapadékvíz-csatornázás fejlesztése” címő pályázat 
benyújtása tárgyú 295/2011.(IX. 27.) KNÖT határozat kiegészítése 
 
303/2011.(X. 18.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a „Kiszombor 
Nagyközség csapadékvíz-csatornázás fejlesztése” címő pályázat benyújtása tárgyú 
295/2011.(IX. 27.) KNÖT határozat kiegészítése tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be az Új 
Széchenyi Terv keretében a DAOP-5.2.1/A-11 kódszámú „Helyi és térségi jelentıségő 
vízvédelmi rendszerek fejlesztése” felhívásra a „Kiszombor Nagyközség csapadékvíz-
csatornázás fejlesztése” címmel, mely lehetıséget kínál a nagyközség belterületén található 
csapadékvíz elvezetı csatornák rendbetételére az alábbi részletezésben: 

- Óbébai utca: 877, 878, 879 hrsz. 
- Nagyszentmiklósi utca: 1146, 1147, 1148 hrsz. 
- Szegedi utca: 215, 213 hrsz. 
- kivett közterület: 633., 3 hrsz. 
- Szent István tér: 1449/2 hrsz. 
- közpark: 1/1 hrsz. 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte a pályázat 
költségvetését, melyet az alábbi részletezésben fogad el: 

Önkormányzati önrész (saját 
forrás) 

6.768.650,-Ft 

Támogatási konstrukció 
keretében igényelt támogatás 

                        
60.917.850,-Ft 

Összes elszámolható költség 67.686.500,-Ft 
 

Projekt elıkészítés: 5.325.625 Ft 
Megvalósíthatósági tanulmány 735.625 Ft 
Tervezés és hatástanulmányok 3.250.000 Ft 
Közbeszerzés 1.340.000 Ft 
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Építés, átalakítás, felújítás, bıvítés 59.126.500 Ft 
Projektmenedzsment 1.344.375 Ft 
Szakmai szolgáltatások: 1.570.000 Ft 
Mőszaki ellenırzés 1.250.000 Ft 
Könyvvizsgáló  320.000 Ft 
Nyilvánosság 320.000 Ft 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázathoz szükséges 
önrészt a felhalmozási tartalék (diszkont kincstárjegy értékesítése) keret terhére az alábbi 
bontásban elkülönítve biztosítja: az önkormányzat 2012. évi költségvetésében 2.625.063,- Ft, 
a 2013. évi költségvetésében 4.143.588,- Ft összegben. 
 
Jelen módosítás a 295/2011.(IX. 27.) KNÖT határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok a 
továbbiakban is érvényesek.  
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné, polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor, jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel kapcsolatos fenntartói 
intézkedések. 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Kunné Horváth Izabella 
       polgármester      EESZI vezetı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslatok, a szakmai dokumentumok és a jóváhagyott szakmai 
dokumentumok a jegyzıkönyv 4. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı az Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézménnyel kapcsolatos fenntartói intézkedések. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat, 
Házirendek, Szakmai Program módosításáról és az intézkedési tervrıl kellene dönteni. Két 
határozati javaslat készült az anyaghoz. Kérdezem az intézményvezetıt, szeretne-e szóbeli 
kiegészítést tenni?  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Az ellenırzések áprilisban és májusban voltak, 
amire most az intézkedési terv és a hiánypótlás készült. Miután kiment az anyag a képviselık 
részére utána, még dolgoztam az anyagon és megpróbáltam leginkább arra fókuszálni, hogy a 
kiegészítések, amelyek a jelenleg hatályos jogszabályok alapján szükségesek, 
mindenféleképpen belekerüljenek.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Kiegészítéseket, módosításokat kellene elmondani, hogy tisztában 
legyen a döntéshozó testület, hogy a kiadott anyaghoz képest mi változik. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Úgy gondolom, hogy a véglegesítést, amikor már teljesen 
átlátja az intézményt, akkor kellene a testület elé hozni.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Az SzMSz tartalomjegyzéke nem az alapító 
okirat szervezeti egységeinek elnevezését tartalmazza. Szakfeladatok és TEÁOR számok 
vannak az alapító okiratban, és ezeket a megnevezéseket szoktuk használni az 
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alapdokumentációban, itt viszont vannak belsı egységek. Ezek maradjanak így? Például 
Alapszolgáltatási Központ elnevezés nincs az alapító okiratban. A területi védını 2010-tıl 
család- és nıvédelmi, egészségügyi gondozás címen szerepel. Maradjanak így, vagy az 
alapító okiratnak megfelelıen javításra kerüljenek?  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Az alapító okirattal kellene összhangba hozni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Azt is meg kell nézni, hogy nincs-e benne olyan költségvetési 
tétel, ami fontos azért, hogy a költségvetési támogatásokat le tudjuk igényelni.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Az SzMSz-ben van egy rész, amiben az szerepel, 
hogy amennyiben a szociális szolgáltató intézmény költségvetési szerv a költségvetési 
szervekre külön jogszabályban elıírt tartalmi elemeket kell, hogy tartalmazzon az SzMSz. 
Nem igazán tudjuk, ez mit takar. 
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: A Gyámhivatal kifogásában nem az 
SzMSz-re gondolt, hanem a gondozottak tájékoztatására. A megbízott intézményvezetınek 
megmondták a jogszabályi hátteret is, hogy mire hivatkoznak a szociális törvényben. Az 
SzMSz-t nem kifogásolták, nem tudom érdemes-e ezzel foglalkozni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem tudom érdemes-e ennyire részletekbe menıen 
módosítani, vagy elküldjük, és késıbb behozzuk újra testület elé átnézve tételesen. Ha most 
elkezdjük részletesen módosítani, hosszú folyamattá válna.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Az SzMSz-szel kapcsolatban a következı 
kiegészítést tettem: a szervezeti egységek szakmai együttmőködése és a helyettesítés címszó 
alatt, ami a 6.5 pont után következne a szervezeti egység szakmai felügyelete és a 
vagyonkezelés közé. Ez a belsı kapcsolattartást, külsı kapcsolattartást, üzleti kapcsolatokat, 
helyettesítést, intézmény mőködési elvét, intézményvezetést, munkáltatói jogok gyakorlását, 
közalkalmazotti jogviszony létrejöttét, intézmények közalkalmazotti jogviszonyban álló 
dolgozók díjazását, munkavégzés teljesítését, munkaköri kötelezettségeket, hivatali titok 
megırzését, munkaköri leírásokat tartalmazná. A másik, a vagyonkezelés rendje után egyéb 
szabályok kerülhetnének be: dokumentumok kiadásának szabályai, intézmény 
ügyiratkezelése, bélyegzık használata, saját gépkocsi használata, nyilatkozat 
tömegtájékoztató szervek részére, intézményben végezhetı reklámtevékenység, intézményi 
óvó- védı elıírások, bombariadó esetén követendı eljárás. Jegyzı úr ezeket bele kellene 
tenni? 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Szerintem ezek a függelékét képezik. 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Ezek nem szabályzatok, hanem egyéb szabályok.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az a baj, hogy nem tudjuk minden oldalról megnézni az 
összefüggéseket, és ha most valamit jóváhagyunk, nem tudjuk a költségvetési hatásait és lehet 
egyébként nem is tudnánk rá kötelezettséget vállalni. Például a helyettesítés rendje. A 
helyettesítés rendjében benne van például, hogy a védınık helyettesítik.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Azt ki kellene belıle venni.  
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Szegvári Ernıné polgármester: Ha ezt nem tudjuk szakmai szemmel végignézni, hogy mi a 
következı lépése, a költségvetési vonzata, akkor most jóváhagyunk valami olyat, amit 
egyébként, ha elég idınk lett volna, nem biztos, hogy javasolnánk a testületnek jóváhagyásra 
behozni. Az intézményünk pénzügyi helyzete nem jó. Már jelen pillanatban is az Öregek 
Napközi Otthonához 11 millió Ft-ot, a bölcsıdéhez 6,6 millió Ft plusz önkormányzati forrást 
biztosítunk. Ha ezt még kibıvítjük intézményvezetıi helyettesi beosztással, aki esetleg többet 
venne részt az intézményvezetésben, illetménypótlékkal járna. Nézni kell, hogy kinek milyen 
végzettsége van, mert a bölcsıdében sem tudjuk megbízni a munkatársat, mert nincs meg 
hozzá a végzettsége. Létrehoznánk egy szabályozást, csak nem tudnánk végrehajtani. Kérjük 
az intézményvezetıt, hogy most csak a szükséges pontosítások történjenek meg. Elküldjük a 
hatósághoz, hogy adják meg az engedélyt, a késıbbiekben a részletes módosításra egy 
hosszabb elıkészítés után tennék javaslatot. 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Benne volt a helyettesítés, meg is jelöltem, hogy 
szerintem, ki kellene venni. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Akkor ki a helyettes? 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Azt nem tudom.  
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Nem arról van szó, hogy távolléte 
esetén ki helyettesíti? Nem konkrétan intézményvezetı helyettesrıl van szó. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Most ez van benne.  
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Nem egy kinevezett vezetıhelyettes.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha a szófordulatok úgy következnek egymás után, akkor 
most a gyors módosítással elérhetjük azt, hogy minden szervezeti egységnek lesz egy 
kinevezett vezetıje.  
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Távolléte esetén kellene a 
helyettesítés rendjérıl rendelkezni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Távolléte esetén ki végzi az intézményvezetı helyettesítését, 
az kerüljön bele. 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Nem kell helyettes? 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Nem. Nincs helyettesem, de a helyettesítés rendje szabályozva 
van. A hivatalban külön területek vannak, az igazgatási területen az igazgatási csoportvezetı 
helyettesít, pénzügyi vonalon az ellenjegyzési jogot a pénzügyi csoportvezetı gyakorolja 
távollétemben. Megosztják és nem egy általános helyettesem van, aki mindent elvégez.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ezt át kellene gondolni, hogyan kellene ezt megoldani, de 
úgy hiszem, erre most nem elég az idı, hogy ezt mindenki átgondolja a maga területérıl.  
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Úgy tudom, a munkaköri leírásoknál 
benne volt, hogy a védını végzi a helyettesítést.  
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Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: A dolgozóknak rávezettem, hogyan történik a 
helyettesítésük.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Szerintem szőken tartsuk magunkat ahhoz a kritériumrendszerhez, 
amit a Szociális és Gyámhivatal végzésében meghatározott. Ha azt mondták az SzMSz-re, 
hogy aktualizálni szükséges, akkor meg kell nézni, hogy a benne lévı jogszabályi 
rendelkezések jók-e, azzal összhangban vannak-e és akkor nem kell még kibıvíteni 30 
oldallal.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Szervezeti ábrát bele kellett tenni, azt kérték. Az 
alapító okirat szerint változtassam, vagy maradjon így, és utána egyben módosítsuk az 
egészet? 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Az alapító okirattal fontos, hogy összhangban legyen, de 
leginkább a mőködési engedéllyel, mert azokra a formákra van kiadva az engedély.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Szerintem hiányzik az a két pont, amit mondtam 
és a szervezeti ábra. Az 1.5 pontba az intézmény szervezete leírás után tenném be a szervezeti 
ábrát. A többi rendben van, mindent tartalmaz, amit a jogszabály elıír. Lennének még dolgok, 
többek között, hogy az idısek klubjában tagsági díj nincs. Ismereteim szerint meg kell 
határoznia a testületnek, elı kell írni a térítési díjat, amit meg lehet olyan magasan állapítani, 
hogy senki ne essen bele abba a kategóriába, és valójában ne kelljen fizetni. Tagsági díj nincs, 
ilyen nem lehet, mert kötelezı térítési díjat megállapítani.  
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Intézményi térítési díjat meg kell 
határozni, de a megfizetésére mentességet adhat a testület. Meg is van határozva, már oda is 
adtam a rendeletet az intézményvezetınek. A rendeletben úgy szerepel, hogy 0 Ft-ban 
határozza meg a testület a személyi térítési díjat.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: A mostani megfogalmazás nem jó, hogy tagsági 
díj nincs, mert intézményi térítési díj van. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Azt bele lehet tenni, hogy meg van állapítva az intézményi 
térítési díj. A személyi térítési díj fizetése alól mentességet élveznek.  
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Gondozási nap alapján ki kell 
számolni a térítési díjat. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Annyi elég lenne, hogy a testület rendeletében állapítja meg, 
különben évente át kellene benne írni a számokat.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: A Szakmai Programban mindent át kellene írni, 
állandóan aktuálisnak kellene lennie, hogy milyen végzettséggel, hány fı dolgozik, mely 
szakfeladaton, és ha személycsere van, azonnal aktualizálni kellene. Minden évben a 
statisztikai létszámokat szerepeltetni kell, hány férfi, hány nı, milyen ellátásban van. Úgy 
fogom javítani, hogy az intézményi térítési díjat az önkormányzat rendeletében 
megállapította. Az intézményvezetı helyettesítésével megbízott személy az SzMSz-ben nincs 
megjelölve csak így szerepel: az intézményvezetı helyettesítésével megbízott személynek van 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége, itt szerepel ezen az egy helyen.  
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Szegvári Ernıné polgármester: Valahol szerepel benne a védını. 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: A védını szakképesítését illetıen nem 
megfelelı. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Szakképesítést illetıen ki lehet? 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Csak a Családsegítı és Gyermekjóléti 
Szolgálattól lehetne valaki. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Igen, egy rövid ideig még.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Azt hiszem, szociális munkás végzettségő, vagy 
ami az intézményvezetı képesítésére vonatkozik, az a megfelelı. A védını egészségügyi 
végzettségő. Kérdés volt számomra, hogy az SzMSz milyen mértékben, mélységben 
tartalmazza az egészségügyi szakfeladatra vonatkozó dolgokat, mert a Szakmai Program is a 
szociális területre vonatkozik. Például a bölcsıdének van szakmai programja, amit a 
Módszertan elfogadott. Az biztos jó szakmailag. Azt az intézmény Szakmai Programjába 
fordítsam át és azokkal, ami a jogszabályban vannak címszavak, azok alá rendezzem a 
bölcsıde szakmai programját?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ez nem egy rossz megoldás lenne, ha van egy Szakmai 
Programjuk, akkor azt kellene ebbe is belerakni.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Beletettem. Az SzMSz-ben nagyon bıven volt a 
védınıkrıl és a fogorvosi szolgálatról. Az SzMSz-ben csak címszavakban gondoltam, hogy 
megemlítem a feladatokat, és teljes mértékben a részletesen kidolgozott rész a Szakmai 
Programba átkerülne. Amikor elküldtük, semmi nem volt a Szakmai Programban errıl a kettı 
szolgálatról.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ezt meg lehet csinálni, ki lehet venni, és mellékletként 
kerüljön bele. Az SzMSz-t végignéztük, mit kellene még javítani? 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: A személyi feltételekkel kapcsolatban gond, 
hogy volt egy dolgozó, aki helyett nem lett felvéve senki. Ahhoz, hogy az átmeneti ellátásban 
a mőszak menjen, át lett téve egy dolgozó, így nincs mentális foglalkoztató. Valójában az 
idısek klubjában, mint klubvezetı meg vagyok nevezve és a bölcsıdében is dolgozó személy, 
aki az élelmezési feladatokat intézi, valójában a klubnál van. Hogyan lehetne ezt megoldani?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Amikor a kiszombori lakosok közül alig járnak be a klubba, 
akkor a ferencszállásiak, klárafalviak még annyira sem fognak átjárni. A két településnek meg 
kellett oldania ezt a feladatot, társultunk. A másik két településen van falugondnoki szolgálat. 
Jogilag szerintem rendben vannak. Inkább arra kellene figyelmet fordítani, hogy járjanak be 
az idısek a klubba. Tudom, ennek egyetlen egy megoldása lenne, ha esetleg az étkeztetést 
ehhez kötnénk. Most az történik, hogy kiviszik a házi gondozók az ebédet, és alig járnak be az 
otthonba. Valamikor régen nem is engedélyeztük a kihordást, csak olyan esetekben, amikor az 
orvos igazolta, hogy fekvıbeteg. Azt érzem, hogy ez a személyi probléma jelen pillanatban 
nem feszít bennünket, mert a feladat nagyon kicsi.  
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Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Ahhoz, hogy a 18 fıre a normatíva lekérhetı 
legyen, nagyon nagy mennyiségő az adminisztrációs munka. Bejárnak a népdalkörösök, velük 
is beszélgettünk és említettem egy-két programot, aminek örültek. Az étkezéssel biztos, hogy 
lehet valamit kezdeni, csak az a gond, hogy nincs foglalkoztató, aki érdemben valami 
programot tudna szervezni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Azt a személyt kellene kiváltani mőszakból. Úgy tudom, van 
üres álláshely. Csak a másik oldalát is szeretem nézni, hogy az átmeneti otthonban az 5 fı 
gondozóra 10 gondozott jut. Nem lehet több személyt felvenni, és arra van 5 fı gondozó. 50 
fı gondozottig is ugyanennyi gondozót kellene alkalmazni. A munkákat, feladatokat egymás 
között célszerő megosztani, segítsen be a másik feladatába. Ez az intézmény önmagától fog 
összeomlani és a testületnek rosszabb lesz a helyzete, mert akkor valamit be kell zárni, idıs 
emberek és dolgozók kerülnek az utcára. Várjuk a jogszabályi hátteret, az önkormányzati 
törvényjavaslatból sokat nem tudtunk meg, majd az ágazati jogszabályok lesznek azok, 
amelyek konkréttá teszik az egész önkormányzati törvényhez kapcsolódó szabályozást. Több 
helyen emlegetik, hogy a kötelezı feladathoz adnak normatívát, abban az esetben a bent 
lakásos otthon ki fog kerülni a rendszerbıl, mert nincs annyi szabad pénzeszközünk, hogy 
finanszírozni tudjuk. Még ott van a bölcsıde is, ami nem kötelezı feladat. Gondolom, a 
testület is úgy gondolkodik, ha mérlegelni kell, akkor valószínő, hogy a bölcsıde irányába fog 
dönteni, ha már valamihez biztosítani kell plusz pénzt. A javaslatom majd ez lenne. Ha az 
otthonban dolgozókkal nem lehet megértetni, hogy a saját állásukért, a saját munkahelyükért, 
a saját jövedelmükért küszködnek és dolgoznak, akkor nagyon nagy baj van, és sajnos nagy 
probléma lehet. Egymás között fel kell osztani a feladatokat, úgy hogy segítsen be az, aki az 
átmeneti elhelyezésre van felvéve.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Akit most kihoztunk etetni, fürdetni kell.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az otthon egy átmeneti otthon. Mindig mérlegelni kell, hogy 
kit merünk felvállalni, akit bizton és biztonsággal tudunk ápolni. Ennek megvan a másik 
oldala is, ha történik vele valami, mert nem vagyunk rá szakmailag felkészülve. 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Így van, de ha nem vennénk fel, akkor 5-en 
lennének, és mi lenne a normatívával? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ez mérlegelés és döntés kérdése. Az ember, amikor nehéz 
feladatok elıtt áll, akkor mindig mérlegeli, hogy melyikben van nagyobb veszély. Fel kell 
ismerni a nagyobb veszélyt, és hogyha ebben az esetben a nagyobb veszély az, hogy valakit a 
gondozás alkalmatlansága, meg nem felelése miatt elveszthetünk, amibıl azután lehet jogi 
következmény is, ezt tudni kell mérlegelni. Nem arról van szó, hogy ez az otthon elfekvı 
otthon legyen.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Abban reménykedünk, hogy akit most felvettünk, 
sokkal jobb állapotba kerül, talpra állítjuk, felerısödik és nem lesz ilyen állapotban, mint 
amilyenben most van.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ez egy nagyon komoly kérdés. A pénz nem mindenek feletti 
és nem akkora hatalom, hogy ezt valaki bevállalja. A másik, ha megnézünk egy sebészeti 
osztályt, hogy hány emberre van hány nıvér, azt hiszem, a dolgozóink még mindig kiemelt és 
jó helyzetben vannak. Nem feszültségként szeretném ezt kiélezni, de a teljesítés oldaláról is 
szükséges nézni.  
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Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Az 5 fı dolgozó azért szükséges, hogy a 
szabadságokat is ki tudják venni a kolléganık. Most bevállaltuk, hogy ne legyenek üresek az 
ágyak. Valójában az orvosok sem tudják megmondani, hogy mennyi a veszélye, mennyire 
tudjuk talpra állítani. Az a jellemzı, hogy talpra állnak, sokkal jobb a kedvük, jobban esznek, 
jobb az ellátás, sokkal többet mozgatjuk, mert több idıt szakítunk rá, mint az osztályon. 
Viszont mi legyen, mert a személyi feltételek nem megfelelıek az átmeneti otthonban és a 
klubban? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Van üres álláshely, utána kell nézni szakképzett munkaerıt 
kapunk-e. Általában biztosítunk közmunkásokat is. Rehabilitációs járulékban részesülıvel 
lehetne betölteni az álláshelyet, csak meg kell találni azt a személyt, aki alkalmas arra.  
 
/Szirbik Imre képviselı megérkezett, így a képviselı-testület 5 fıvel folytatja munkáját./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Meg kell nézni a létszámokat, igyekszünk betölteni szakmai 
végzettségővel.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: A Szakmai Programban aktualizálás történt. Az 
alapító okirat és a mőködési engedély alapján javítanám át. A 7. oldalon alapadatok 
hiányoztak, pótoltam. A 11. oldalon személyi változás volt az étkeztetésnél, ott most nincs 
ember. A 28. oldalon a személyi feltételeknél Ferencszálláson, Klárafalván családsegítı 
családgondozó heti 10 órában dolgozik, heti 20 óra a munkaideje? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Megosztottan dolgozik, munkaidejét is meg kell nézni, hogy 
mire van alkalmazva, mert annak a felét tölti kint.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Nem megfelelı a szakirányú végzettsége.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Lépni kell majd ebben az ügyben is. Nem vállalta a tanulás 
költségét. 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Amit elküldtem anyagot, abban két bölcsıdérıl 
szóló rész is volt, a szolgáltatás adatait és a szolgáltatás feladatait a második bölcsıdei részbıl 
át fogom tenni, és ami utána volt fél oldal, azt ki fogom húzni. Ez abból adódik, hogy 
elkezdtem a bölcsıdét átdolgozni a szociális jogszabályoknak megfelelı alpontokkal.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem az egészségügyi jogszabályok szerint kellene 
átdolgozni, a rájuk vonatkozó jogszabályok alapján? Egészségügyi tárgyú jogszabályok 
szabályozzák a bölcsıde mőködését.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Az egészségügyben nem kell szakmai program. 
A védınıknek sincs. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Attól, hogy a jogszabály nem ír elı szakmai programot, saját 
szabályozásainkban készíthetünk. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Kértek? Benne volt a végzésben?  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Nem volt benne. A bölcsıde módszertani ajánlás 
alapján készített.  
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Szegvári Ernıné polgármester: Errıl meg kellene kérdezni a Szociális és Gyámhivatal 
munkatársát, hogy a bölcsıdéhez kell-e szakmai program. Ha kell, akkor a módszertani 
ajánlás alapján lesz egy szakmai programjuk.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Bölcsıdében 9,5 fı a dolgozói létszám és 10,5 fı 
szerepelt régebben.  
 
Szegári Ernıné polgármester: Itt is meg kellene nézni, hogy mi a szükségszerő, mert a 
gyermeklétszámok rendkívül lecsökkentek. Jelenleg 3 csoport van, nem lenne-e elegendı 2 
csoport és ahhoz a létszámokat biztosítani, mert más, amikor 30-35 gyermek van, mint amikor 
ilyen alacsony létszámmal mőködik a bölcsıde. Szinte úgy tőnik, hogy 1 csoportnyi gyermek 
jelenleg hiányzik a bölcsıdébıl. Azt tudjuk, hogy az iskola esetén osztályra, óvoda esetén 
csoportra hagyjuk jóvá, megvannak a minimum és maximum létszámok, errıl az oktatási 
törvény rendelkezik. A bölcsıdére nem tudjuk mi vonatkozik, mert lehet, hogy tudnánk itt is 
takarékoskodni, ha 3 csoport helyett 2 csoport mőködne. A logika is azt diktálja, hogy ha 
valamihez egy létszám meg van adva 30 fıre, a létszám 20 lesz, akkor a feladatok is 
csökkennek. 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Meg fogom nézni. Említettem, hogy az SzMSz-
ben a védınıi és fogorvosi szolgálat részletesen ki volt dolgozva, az átkerülne az Szakmai 
Programba.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A minimumokat beledolgozza, megnézzük, de most jóvá 
kellene hagyni. Házirendekkel folytassuk. 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Hat házirend van. A bölcsıde házirendjével talán 
nem kell foglalkoznunk, mert kedden fogják ellenırizni és nem kérték el. A nappali 
ellátásánál, amit úgy láttam nincs meg, az a 11. és a 12. pontban lenne, a 10. pont után jönne 
kiegészítésnek. Alapfeladataikat meghaladó programok, szolgáltatások köre, ez nem szerepel 
benne, a másik az étkezések számát és rendjét kellett elıírni a házirendben.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha most belekerülnek az alapellátáson kívüli programok, 
akkor arra nem vonatkoznak térítési díjak?  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Bele kell tenni, hogy igény esetén, elızetes 
felmérések alapján olyan programok szervezhetık, amelyek nem ütköznek az intézmény 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatával és Házirendjével, ezek a szolgáltatások és programok 
önköltségesek vagy adományból finanszírozottak.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Akkor ez kerüljön bele és az étkezések rendje is.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: A bentlakásos házirendben minden benne van. A 
ruházattal kapcsolatban nehezményeztek az átmeneti ellátásánál olyan dolgot, hogy nem 
vezetnek nyilvántartást a kiadott ruhákról, de a következı mondatban le van írva, hogy azért 
nem vezetünk, mert mindenki a saját ruháját használja és nem pedig intézményi ruhát adunk 
ki. Hiányolták a házirendet Klárafalván, Kiszomboron és Ferencszálláson, azok elkészültek. 
Ezt nem értem, mert ez nem nappali ellátás és miért kell házirend? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha Ferencszállást, Klárafalvát ellátjuk, ebben az otthonban 
látjuk el.  
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Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Nincs otttartózkodó ellátott.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A családsegítı, gyermekjóléti feladatok ellátására ott 
tartózkodik egy dolgozó. 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Az SzMSz-ben a dolgozókra vonatkozóan a 
jogok és kötelezettségek meg vannak határozva, elvileg házirend nem kellene, hogy ott 
milyen módon viselkedjen. Ilyet még nem hallottam, de elkészítettem. A közgazdasági 
csoportvezetıvel beszéltük, az intézményvezetınek tájékoztatót kell tartani az ellátottak 
számára, azt ki kell függeszteni és abban szerepelnie kell a szakfeladat mőködési költségének, 
az össz mőködési költségnek, hogy ebbıl mennyi a normatíva, a gondozási napok száma, egy 
ellátottra jutó egy napi gondozási díj, ezt nehezményezték, ez hiányzott. Átnéztem mindent, 
ami a nyilatkozattételben szerepel, azok pótolva lettek. Elég, ha bejövök és aláírom a 
nyilatkozatot, vagy ez hogy fog mőködni? 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Úgy gondolom, elégnek kell lennie egy testületi határozatnak 
nyilatkozatként, elfogadja a testület, hogy milyen intézkedések történtek és a jövıre nézve is 
tartalmazza. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az intézkedési tervben van egy nagyon fontos kérdés, ami a 
legsúlyosabb pénzben, nincs közösségi együttlétre alkalmas helyiségünk, foglalkoztatásra 
alkalmas helyiség. Ezek gondot okoznak, saját forrást biztosítani nem tudunk, ha esetleg lesz 
pályázati lehetıség, akkor fogjuk tudni bıvíteni. A nappali ellátásra megfelelı lenne az 
épület. Nem tudjuk, hogy mi lesz az ellátási formákkal. Van-e kérdés? 
 
Szekeres Krisztián képviselı: A Szakmai Programban az Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézmény székhelyeként: Kiszombor, Szegedi u. 11. van megjelölve.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Összekeveredett a két cím, javítani szükséges. 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Késıbbiek során nem lenne célszerő, ha az 
Óbébai u. 11. lenne a központja majd az intézménynek? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Várjunk még vele, hogy letisztuljanak a dolgok. Talán a 
gyermekjóléti szolgálatok a járásokhoz kerülnek, a családsegítı marad. Meglátjuk, szükséges 
lesz-e a Szegedi utcai cím vagy nem. Van-e még kérdés? Amennyiben nincs több kérdés, aki 
egyetért az 1. számú határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 304/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel kapcsolatos fenntartói 
intézkedések - szervezeti és mőködési szabályzat, házirendek, valamint szakmai program 
jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
304/2011.(X. 18.) KNÖT h. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézménnyel kapcsolatos fenntartói intézkedések tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § c) pontjában biztosított fenntartói 
jogkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (1) bekezdése 
szerinti normatív határozattal az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (6775 
Kiszombor, Szegedi u. 2.) szervezeti és mőködési szabályzatát, házirendjeit, valamint szakmai 
programját – a módosításokkal egységes szerkezetben- a mellékletek szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

2. Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény jóváhagyott szervezeti és mőködési 
szabályzata a határozat 1. számú, a házirendjei a 2. számú, a szakmai programja a 3. számú 
mellékletét képezi. 
 
3. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (5) bekezdése alapján, mint 
a képviselı-testület normatív határozatát, a helyben szokásos módon közzé kell tenni a 
polgármesteri hivatal hirdetıtábláján történı kihelyezéssel. 
 
A határozatról értesül:  

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Kunné Horváth Izabella intézményvezetı 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért a 2. számú határozati javaslatban foglaltakkal, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 305/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel kapcsolatos fenntartói 
intézkedések – intézkedési terv elfogadása 
 
305/2011.(X. 18.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézménnyel kapcsolatos fenntartói intézkedések tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi intézkedési tervet fogadja el: 
 

INTÉZKEDÉSI TERV 
 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata fenntartásában lévı Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény hatósági 
ellenırzése tárgyú, Sz02/481-26/2011. ügyiratszámú végzésében az intézménynél végzett 
hatósági ellenırzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére az Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézménnyel kapcsolatos fenntartói intézkedések az alábbiak: 
 
1.) Az intézmény által vezetett egyes szakmai dokumentáció kiegészítése megtörtént, így a 
- forgalmi napló fejléce kiegészítésre került az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben 

meghatározott összes tartalmi elemre tekintettel, vezetése folyamatos, 
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-  a nyilvántartás a személyes szociális gondoskodásban részesülı személyekrıl felvezetése, 
kiegészítése megtörtént, adatpontosítások végrehajtása megtörtént, a nyilvántartás vezetése 
folyamatos, 

- a nyilvántartás a gondozási napokról adattartalma kiegészítve, vezetése folyamatos     
          Határidı: legkésıbb 2011. október 24., azt követıen folyamatos, szabályszerő vezetése 
          Felelıs: intézményvezetı 
 
2.) Az intézmény által vezetett gondozási terv és gondozási napló pontosítása megtörtént, 
így a 
- gondozási tervek elkészültek, pontosításuk a szakértıi véleményben és a jegyzıkönyvben 

foglaltaknak megfelelıen, egyéni gondozási terv valamennyi lakóról készült, szükség 
szerint kiegészítve ápolási tervvel, gondozási tervet az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 9. §-a 
alapján évente kell készíteni, de a tervek pontosítása 6 hónaponként elkészül, 
felülvizsgálatuk, értékelésük minden esetben megtörténik,   

- gondozási napló pontosítása: a gondozásra fordított idı felvezetésével pontosításra került,    
   vezetése jelenleg ennek megfelelıen történik, a naplót az ellátott naponta aláírja, igazolja a    

gondozási tevékenységet, 
Határidı: legkésıbb 2011. október 24., azt követıen folyamatos, szabályszerő 
vezetése  
Felelıs: intézményvezetı 

 
3.) Tervezett és végrehajtott intézkedések a személyi és a tárgyi feltételekben megállapított 
hiányosságok megszüntetése érdekében:  
Nappali ellátás idısek klubja, illetve az idıskorúak gondozóháza esetében   
3.1. A nappali ellátás idısek klubja szociális alapszolgáltatásnál az 1/2000. (I.7.) SzCsM 

rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó 2. számú melléklet szerinti szakmai 
elıírásainak megfelelı személyi feltételek biztosítására történt intézkedés,  
melyek részeként fıállású, megfelelı szakmai végzettséggel, felkészültséggel és 
tapasztalattal rendelkezı intézményvezetı került kinevezésre, a helyettesítések rendjének 
kidolgozása folyamatban van, a személyi feltételek további és teljes körő teljesítése az 
önkormányzat következı évi költségvetésében kerül tervezésre. 

 
 Határidı: legkésıbb 2012. december 31. 
 Felelıs: intézményvezetı 

 
3.2. Munkaköri leírások kiegészítése, munkáltatói igazolvány kiállítása, munkaruha 
biztosítása 
Nappali ellátás idısek klubja, illetve az idıskorúak gondozóháza esetében   
-    a dolgozók rendelkeznek munkaköri leírással, munkáltatói igazolvánnyal, 
-    a szakdolgozók részére a munkaruha részben biztosított 
Házi segítségnyújtás 
-    a szociális gondozók részére munkaruha, védıruha biztosított 
Családsegítés 
-   a családsegítı munkatársak munkaköri leírásai kiegészültek a helyettesítési renddel 
 
3.3. Tárgyi feltételek teljesülése 
-   az intézmény feladatait ellátó intézményekben az akadálymentes közlekedés biztosítása 

részben megtörtént, az idıskorúak ellátását biztosító épületben a helyiségekben lévı, az 
idısek közlekedését gátló küszöbök eltávolításra kerültek;  
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-  az intézmény más épületeiben járdák, rámpák kialakításával, az intézményi udvarok 
megnyitásával a megközelíthetıség és a közlekedés egyszerősödött,  

-  az idıskorúak ellátását biztosító intézményi épület vizesblokkjának felújításával, a 
nyílászárók cseréjével az ellátás feltételei javultak,  

-  a hiányzó tárgyi eszközök beszerzése a szakmai javaslat és a jogszabályi elıírások 
figyelembevételével részben megtörtént. 

 
3.4. A tárgyi feltételeken belül a közösségi együttlétre alkalmas helyiség, foglalkoztatásra 
alkalmas helyiség, valamint pihenésre alkalmas helyiség kialakítása, mint a tárgyi feltételek 
további és teljes körő teljesítése: 

- pályázatok kiírása esetén nyílik lehetısége az önkormányzatnak az EESZI keretébe 
tartozó egyes intézményi feladatok ellátására alkalmas épület bıvítésére, mivel ilyen 
nagyságrendő fejlesztésre jelenleg az önkormányzat nem tud forrást biztosítani. 
 
Határidı: legkésıbb 2013. december 31. 
 Felelıs: intézményvezetı 

 
A határozatról értesül:  

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Kunné Horváth Izabella intézményvezetı 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tájékoztatni szeretném a képviselı-testület tagjait, hogy a 
csatornaszerzıdés alá van írva Makó, Magyarcsanád, Apátfalva esetében, nem volt 
fellebbezés. Ez már 9 milliárd Ft-ot leköt a pályázati összegbıl. Maroslele, Kiszombor és 
Földeák 1,3 milliárd Ft-os beruházást jelent. Kezdıdik a kiviteli terv készítésével a munka. A 
szennyvíztisztító-telep bıvítésére kiírt közbeszerzés esetén is megvan a kivitelezı, a 
szerzıdést aláírtuk. Készítjük elı az újabb közbeszerzését a három településnek. December 
közepén fog megjelenni az újabb közbeszerzési kiírás, kiviteli tervek készítésével indul jó 
esetben tavasszal. Ha egyéb kérdés, észrevétel nincs, köszönöm a megjelenést, a mai 
rendkívüli testületi ülést bezárom. 
 

Kmf. 
 
 

Szegvári Ernıné         Dr. Kárpáti Tibor 
   polgármester        jegyzı 
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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 18. 
napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
 
 
 
NAPIREND: 
1. Döntési javaslat 
- „Kiszombor Nagyközség csapadékvíz-csatornázás fejlesztése” címő pályázattal kapcsolatos 
hiánypótlás. 
- Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel kapcsolatos fenntartói intézkedések. 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
Hat. szám.    Tárgy:     Jegyzıkönyvi 
             oldalszám: 
 
302/2011.  Napirend elfogadása       4. 
 
303/2011.  „Kiszombor Nagyközség csapadékvíz-csatornázás 

fejlesztése” címő pályázat benyújtása tárgyú  
295/2011.(IX. 27.) KNÖT határozat kiegészítése  5. 

 
304/2011.  Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel 

kapcsolatos fenntartói intézkedések - szervezeti és  
mőködési szabályzat, házirendek, valamint  
szakmai program jóváhagyása    14. 
 

305/2011.  Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel 
kapcsolatos fenntartói intézkedések – intézkedési terv  
elfogadása       15. 
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Jegyzıkönyv 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 18. 
napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Szegvári Ernıné polgármester, Bacsa György alpolgármester, Gazsi Gábor 
képviselı, Szekeres Krisztián képviselı 
 
Összesen: 4 fı 
 
Igazoltan távol van: Balázs Zoltán képviselı, Börcsökné Balázs Márta képviselı, Szirbik 
Imre képviselı 
 
Összesen: 3 fı 
 
Tanácskozási joggal részt vettek: Dr. Kárpáti Tibor jegyzı, Kunné Horváth Izabella EESZI 
intézményvezetı, Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselı-testület tagjait, jegyzı 
urat, intézményvezetı asszonyt! Megállapítom, hogy a képviselı-testület határozatképes 
számban jelen van, az ülést megnyitom. Javaslatot teszek a napirendre, a meghívótól eltérı 
módon. A döntési javaslatok közül elsıként a „Kiszombor Nagyközség csapadékvíz-
csatornázás fejlesztése” címő pályázattal kapcsolatos hiánypótlást, másodikként az Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézménnyel kapcsolatos fenntartói intézkedéseket tárgyaljuk. 
Van-e más javaslat? Aki egyetért a módosított napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 4 igen szavazattal meghozta 302/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 
302/2011.(X. 18.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. október 18-i 
rendkívüli nyilvános testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
NAPIREND: 
15.00 
Döntési javaslatok.  
- „Kiszombor Nagyközség csapadékvíz-csatornázás fejlesztése” címő pályázattal kapcsolatos 
hiánypótlás. 
- Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel kapcsolatos fenntartói intézkedések. 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
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1. Napirend 
Döntési javaslatok. 
- „Kiszombor Nagyközség csapadékvíz-csatornázás fejlesztése” címő pályázattal 
kapcsolatos hiánypótlás 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
       polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 3. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: „Kiszombor Nagyközség csapadékvíz-csatornázás fejlesztése” 
címő pályázattal kapcsolatos hiánypótlás az elsı döntési javaslat. Kérdés, észrevétel, 
vélemény? Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 4 igen szavazattal meghozta 303/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: „Kiszombor Nagyközség csapadékvíz-csatornázás fejlesztése” címő pályázat 
benyújtása tárgyú 295/2011.(IX. 27.) KNÖT határozat kiegészítése 
 
303/2011.(X. 18.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a „Kiszombor 
Nagyközség csapadékvíz-csatornázás fejlesztése” címő pályázat benyújtása tárgyú 
295/2011.(IX. 27.) KNÖT határozat kiegészítése tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be az Új 
Széchenyi Terv keretében a DAOP-5.2.1/A-11 kódszámú „Helyi és térségi jelentıségő 
vízvédelmi rendszerek fejlesztése” felhívásra a „Kiszombor Nagyközség csapadékvíz-
csatornázás fejlesztése” címmel, mely lehetıséget kínál a nagyközség belterületén található 
csapadékvíz elvezetı csatornák rendbetételére az alábbi részletezésben: 

- Óbébai utca: 877, 878, 879 hrsz. 
- Nagyszentmiklósi utca: 1146, 1147, 1148 hrsz. 
- Szegedi utca: 215, 213 hrsz. 
- kivett közterület: 633., 3 hrsz. 
- Szent István tér: 1449/2 hrsz. 
- közpark: 1/1 hrsz. 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte a pályázat 
költségvetését, melyet az alábbi részletezésben fogad el: 

Önkormányzati önrész (saját 
forrás) 

6.768.650,-Ft 

Támogatási konstrukció 
keretében igényelt támogatás 

                        
60.917.850,-Ft 

Összes elszámolható költség 67.686.500,-Ft 
 

Projekt elıkészítés: 5.325.625 Ft 
Megvalósíthatósági tanulmány 735.625 Ft 
Tervezés és hatástanulmányok 3.250.000 Ft 
Közbeszerzés 1.340.000 Ft 
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Építés, átalakítás, felújítás, bıvítés 59.126.500 Ft 
Projektmenedzsment 1.344.375 Ft 
Szakmai szolgáltatások: 1.570.000 Ft 
Mőszaki ellenırzés 1.250.000 Ft 
Könyvvizsgáló  320.000 Ft 
Nyilvánosság 320.000 Ft 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázathoz szükséges 
önrészt a felhalmozási tartalék (diszkont kincstárjegy értékesítése) keret terhére az alábbi 
bontásban elkülönítve biztosítja: az önkormányzat 2012. évi költségvetésében 2.625.063,- Ft, 
a 2013. évi költségvetésében 4.143.588,- Ft összegben. 
 
Jelen módosítás a 295/2011.(IX. 27.) KNÖT határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok a 
továbbiakban is érvényesek.  
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné, polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor, jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel kapcsolatos fenntartói 
intézkedések. 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Kunné Horváth Izabella 
       polgármester      EESZI vezetı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslatok, a szakmai dokumentumok és a jóváhagyott szakmai 
dokumentumok a jegyzıkönyv 4. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı az Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézménnyel kapcsolatos fenntartói intézkedések. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat, 
Házirendek, Szakmai Program módosításáról és az intézkedési tervrıl kellene dönteni. Két 
határozati javaslat készült az anyaghoz. Kérdezem az intézményvezetıt, szeretne-e szóbeli 
kiegészítést tenni?  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Az ellenırzések áprilisban és májusban voltak, 
amire most az intézkedési terv és a hiánypótlás készült. Miután kiment az anyag a képviselık 
részére utána, még dolgoztam az anyagon és megpróbáltam leginkább arra fókuszálni, hogy a 
kiegészítések, amelyek a jelenleg hatályos jogszabályok alapján szükségesek, 
mindenféleképpen belekerüljenek.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Kiegészítéseket, módosításokat kellene elmondani, hogy tisztában 
legyen a döntéshozó testület, hogy a kiadott anyaghoz képest mi változik. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Úgy gondolom, hogy a véglegesítést, amikor már teljesen 
átlátja az intézményt, akkor kellene a testület elé hozni.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Az SzMSz tartalomjegyzéke nem az alapító 
okirat szervezeti egységeinek elnevezését tartalmazza. Szakfeladatok és TEÁOR számok 
vannak az alapító okiratban, és ezeket a megnevezéseket szoktuk használni az 
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alapdokumentációban, itt viszont vannak belsı egységek. Ezek maradjanak így? Például 
Alapszolgáltatási Központ elnevezés nincs az alapító okiratban. A területi védını 2010-tıl 
család- és nıvédelmi, egészségügyi gondozás címen szerepel. Maradjanak így, vagy az 
alapító okiratnak megfelelıen javításra kerüljenek?  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Az alapító okirattal kellene összhangba hozni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Azt is meg kell nézni, hogy nincs-e benne olyan költségvetési 
tétel, ami fontos azért, hogy a költségvetési támogatásokat le tudjuk igényelni.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Az SzMSz-ben van egy rész, amiben az szerepel, 
hogy amennyiben a szociális szolgáltató intézmény költségvetési szerv a költségvetési 
szervekre külön jogszabályban elıírt tartalmi elemeket kell, hogy tartalmazzon az SzMSz. 
Nem igazán tudjuk, ez mit takar. 
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: A Gyámhivatal kifogásában nem az 
SzMSz-re gondolt, hanem a gondozottak tájékoztatására. A megbízott intézményvezetınek 
megmondták a jogszabályi hátteret is, hogy mire hivatkoznak a szociális törvényben. Az 
SzMSz-t nem kifogásolták, nem tudom érdemes-e ezzel foglalkozni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem tudom érdemes-e ennyire részletekbe menıen 
módosítani, vagy elküldjük, és késıbb behozzuk újra testület elé átnézve tételesen. Ha most 
elkezdjük részletesen módosítani, hosszú folyamattá válna.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Az SzMSz-szel kapcsolatban a következı 
kiegészítést tettem: a szervezeti egységek szakmai együttmőködése és a helyettesítés címszó 
alatt, ami a 6.5 pont után következne a szervezeti egység szakmai felügyelete és a 
vagyonkezelés közé. Ez a belsı kapcsolattartást, külsı kapcsolattartást, üzleti kapcsolatokat, 
helyettesítést, intézmény mőködési elvét, intézményvezetést, munkáltatói jogok gyakorlását, 
közalkalmazotti jogviszony létrejöttét, intézmények közalkalmazotti jogviszonyban álló 
dolgozók díjazását, munkavégzés teljesítését, munkaköri kötelezettségeket, hivatali titok 
megırzését, munkaköri leírásokat tartalmazná. A másik, a vagyonkezelés rendje után egyéb 
szabályok kerülhetnének be: dokumentumok kiadásának szabályai, intézmény 
ügyiratkezelése, bélyegzık használata, saját gépkocsi használata, nyilatkozat 
tömegtájékoztató szervek részére, intézményben végezhetı reklámtevékenység, intézményi 
óvó- védı elıírások, bombariadó esetén követendı eljárás. Jegyzı úr ezeket bele kellene 
tenni? 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Szerintem ezek a függelékét képezik. 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Ezek nem szabályzatok, hanem egyéb szabályok.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az a baj, hogy nem tudjuk minden oldalról megnézni az 
összefüggéseket, és ha most valamit jóváhagyunk, nem tudjuk a költségvetési hatásait és lehet 
egyébként nem is tudnánk rá kötelezettséget vállalni. Például a helyettesítés rendje. A 
helyettesítés rendjében benne van például, hogy a védınık helyettesítik.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Azt ki kellene belıle venni.  
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Szegvári Ernıné polgármester: Ha ezt nem tudjuk szakmai szemmel végignézni, hogy mi a 
következı lépése, a költségvetési vonzata, akkor most jóváhagyunk valami olyat, amit 
egyébként, ha elég idınk lett volna, nem biztos, hogy javasolnánk a testületnek jóváhagyásra 
behozni. Az intézményünk pénzügyi helyzete nem jó. Már jelen pillanatban is az Öregek 
Napközi Otthonához 11 millió Ft-ot, a bölcsıdéhez 6,6 millió Ft plusz önkormányzati forrást 
biztosítunk. Ha ezt még kibıvítjük intézményvezetıi helyettesi beosztással, aki esetleg többet 
venne részt az intézményvezetésben, illetménypótlékkal járna. Nézni kell, hogy kinek milyen 
végzettsége van, mert a bölcsıdében sem tudjuk megbízni a munkatársat, mert nincs meg 
hozzá a végzettsége. Létrehoznánk egy szabályozást, csak nem tudnánk végrehajtani. Kérjük 
az intézményvezetıt, hogy most csak a szükséges pontosítások történjenek meg. Elküldjük a 
hatósághoz, hogy adják meg az engedélyt, a késıbbiekben a részletes módosításra egy 
hosszabb elıkészítés után tennék javaslatot. 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Benne volt a helyettesítés, meg is jelöltem, hogy 
szerintem, ki kellene venni. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Akkor ki a helyettes? 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Azt nem tudom.  
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Nem arról van szó, hogy távolléte 
esetén ki helyettesíti? Nem konkrétan intézményvezetı helyettesrıl van szó. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Most ez van benne.  
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Nem egy kinevezett vezetıhelyettes.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha a szófordulatok úgy következnek egymás után, akkor 
most a gyors módosítással elérhetjük azt, hogy minden szervezeti egységnek lesz egy 
kinevezett vezetıje.  
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Távolléte esetén kellene a 
helyettesítés rendjérıl rendelkezni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Távolléte esetén ki végzi az intézményvezetı helyettesítését, 
az kerüljön bele. 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Nem kell helyettes? 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Nem. Nincs helyettesem, de a helyettesítés rendje szabályozva 
van. A hivatalban külön területek vannak, az igazgatási területen az igazgatási csoportvezetı 
helyettesít, pénzügyi vonalon az ellenjegyzési jogot a pénzügyi csoportvezetı gyakorolja 
távollétemben. Megosztják és nem egy általános helyettesem van, aki mindent elvégez.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ezt át kellene gondolni, hogyan kellene ezt megoldani, de 
úgy hiszem, erre most nem elég az idı, hogy ezt mindenki átgondolja a maga területérıl.  
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Úgy tudom, a munkaköri leírásoknál 
benne volt, hogy a védını végzi a helyettesítést.  
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Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: A dolgozóknak rávezettem, hogyan történik a 
helyettesítésük.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Szerintem szőken tartsuk magunkat ahhoz a kritériumrendszerhez, 
amit a Szociális és Gyámhivatal végzésében meghatározott. Ha azt mondták az SzMSz-re, 
hogy aktualizálni szükséges, akkor meg kell nézni, hogy a benne lévı jogszabályi 
rendelkezések jók-e, azzal összhangban vannak-e és akkor nem kell még kibıvíteni 30 
oldallal.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Szervezeti ábrát bele kellett tenni, azt kérték. Az 
alapító okirat szerint változtassam, vagy maradjon így, és utána egyben módosítsuk az 
egészet? 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Az alapító okirattal fontos, hogy összhangban legyen, de 
leginkább a mőködési engedéllyel, mert azokra a formákra van kiadva az engedély.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Szerintem hiányzik az a két pont, amit mondtam 
és a szervezeti ábra. Az 1.5 pontba az intézmény szervezete leírás után tenném be a szervezeti 
ábrát. A többi rendben van, mindent tartalmaz, amit a jogszabály elıír. Lennének még dolgok, 
többek között, hogy az idısek klubjában tagsági díj nincs. Ismereteim szerint meg kell 
határoznia a testületnek, elı kell írni a térítési díjat, amit meg lehet olyan magasan állapítani, 
hogy senki ne essen bele abba a kategóriába, és valójában ne kelljen fizetni. Tagsági díj nincs, 
ilyen nem lehet, mert kötelezı térítési díjat megállapítani.  
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Intézményi térítési díjat meg kell 
határozni, de a megfizetésére mentességet adhat a testület. Meg is van határozva, már oda is 
adtam a rendeletet az intézményvezetınek. A rendeletben úgy szerepel, hogy 0 Ft-ban 
határozza meg a testület a személyi térítési díjat.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: A mostani megfogalmazás nem jó, hogy tagsági 
díj nincs, mert intézményi térítési díj van. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Azt bele lehet tenni, hogy meg van állapítva az intézményi 
térítési díj. A személyi térítési díj fizetése alól mentességet élveznek.  
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Gondozási nap alapján ki kell 
számolni a térítési díjat. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Annyi elég lenne, hogy a testület rendeletében állapítja meg, 
különben évente át kellene benne írni a számokat.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: A Szakmai Programban mindent át kellene írni, 
állandóan aktuálisnak kellene lennie, hogy milyen végzettséggel, hány fı dolgozik, mely 
szakfeladaton, és ha személycsere van, azonnal aktualizálni kellene. Minden évben a 
statisztikai létszámokat szerepeltetni kell, hány férfi, hány nı, milyen ellátásban van. Úgy 
fogom javítani, hogy az intézményi térítési díjat az önkormányzat rendeletében 
megállapította. Az intézményvezetı helyettesítésével megbízott személy az SzMSz-ben nincs 
megjelölve csak így szerepel: az intézményvezetı helyettesítésével megbízott személynek van 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége, itt szerepel ezen az egy helyen.  
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Szegvári Ernıné polgármester: Valahol szerepel benne a védını. 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: A védını szakképesítését illetıen nem 
megfelelı. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Szakképesítést illetıen ki lehet? 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Csak a Családsegítı és Gyermekjóléti 
Szolgálattól lehetne valaki. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Igen, egy rövid ideig még.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Azt hiszem, szociális munkás végzettségő, vagy 
ami az intézményvezetı képesítésére vonatkozik, az a megfelelı. A védını egészségügyi 
végzettségő. Kérdés volt számomra, hogy az SzMSz milyen mértékben, mélységben 
tartalmazza az egészségügyi szakfeladatra vonatkozó dolgokat, mert a Szakmai Program is a 
szociális területre vonatkozik. Például a bölcsıdének van szakmai programja, amit a 
Módszertan elfogadott. Az biztos jó szakmailag. Azt az intézmény Szakmai Programjába 
fordítsam át és azokkal, ami a jogszabályban vannak címszavak, azok alá rendezzem a 
bölcsıde szakmai programját?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ez nem egy rossz megoldás lenne, ha van egy Szakmai 
Programjuk, akkor azt kellene ebbe is belerakni.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Beletettem. Az SzMSz-ben nagyon bıven volt a 
védınıkrıl és a fogorvosi szolgálatról. Az SzMSz-ben csak címszavakban gondoltam, hogy 
megemlítem a feladatokat, és teljes mértékben a részletesen kidolgozott rész a Szakmai 
Programba átkerülne. Amikor elküldtük, semmi nem volt a Szakmai Programban errıl a kettı 
szolgálatról.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ezt meg lehet csinálni, ki lehet venni, és mellékletként 
kerüljön bele. Az SzMSz-t végignéztük, mit kellene még javítani? 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: A személyi feltételekkel kapcsolatban gond, 
hogy volt egy dolgozó, aki helyett nem lett felvéve senki. Ahhoz, hogy az átmeneti ellátásban 
a mőszak menjen, át lett téve egy dolgozó, így nincs mentális foglalkoztató. Valójában az 
idısek klubjában, mint klubvezetı meg vagyok nevezve és a bölcsıdében is dolgozó személy, 
aki az élelmezési feladatokat intézi, valójában a klubnál van. Hogyan lehetne ezt megoldani?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Amikor a kiszombori lakosok közül alig járnak be a klubba, 
akkor a ferencszállásiak, klárafalviak még annyira sem fognak átjárni. A két településnek meg 
kellett oldania ezt a feladatot, társultunk. A másik két településen van falugondnoki szolgálat. 
Jogilag szerintem rendben vannak. Inkább arra kellene figyelmet fordítani, hogy járjanak be 
az idısek a klubba. Tudom, ennek egyetlen egy megoldása lenne, ha esetleg az étkeztetést 
ehhez kötnénk. Most az történik, hogy kiviszik a házi gondozók az ebédet, és alig járnak be az 
otthonba. Valamikor régen nem is engedélyeztük a kihordást, csak olyan esetekben, amikor az 
orvos igazolta, hogy fekvıbeteg. Azt érzem, hogy ez a személyi probléma jelen pillanatban 
nem feszít bennünket, mert a feladat nagyon kicsi.  
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Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Ahhoz, hogy a 18 fıre a normatíva lekérhetı 
legyen, nagyon nagy mennyiségő az adminisztrációs munka. Bejárnak a népdalkörösök, velük 
is beszélgettünk és említettem egy-két programot, aminek örültek. Az étkezéssel biztos, hogy 
lehet valamit kezdeni, csak az a gond, hogy nincs foglalkoztató, aki érdemben valami 
programot tudna szervezni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Azt a személyt kellene kiváltani mőszakból. Úgy tudom, van 
üres álláshely. Csak a másik oldalát is szeretem nézni, hogy az átmeneti otthonban az 5 fı 
gondozóra 10 gondozott jut. Nem lehet több személyt felvenni, és arra van 5 fı gondozó. 50 
fı gondozottig is ugyanennyi gondozót kellene alkalmazni. A munkákat, feladatokat egymás 
között célszerő megosztani, segítsen be a másik feladatába. Ez az intézmény önmagától fog 
összeomlani és a testületnek rosszabb lesz a helyzete, mert akkor valamit be kell zárni, idıs 
emberek és dolgozók kerülnek az utcára. Várjuk a jogszabályi hátteret, az önkormányzati 
törvényjavaslatból sokat nem tudtunk meg, majd az ágazati jogszabályok lesznek azok, 
amelyek konkréttá teszik az egész önkormányzati törvényhez kapcsolódó szabályozást. Több 
helyen emlegetik, hogy a kötelezı feladathoz adnak normatívát, abban az esetben a bent 
lakásos otthon ki fog kerülni a rendszerbıl, mert nincs annyi szabad pénzeszközünk, hogy 
finanszírozni tudjuk. Még ott van a bölcsıde is, ami nem kötelezı feladat. Gondolom, a 
testület is úgy gondolkodik, ha mérlegelni kell, akkor valószínő, hogy a bölcsıde irányába fog 
dönteni, ha már valamihez biztosítani kell plusz pénzt. A javaslatom majd ez lenne. Ha az 
otthonban dolgozókkal nem lehet megértetni, hogy a saját állásukért, a saját munkahelyükért, 
a saját jövedelmükért küszködnek és dolgoznak, akkor nagyon nagy baj van, és sajnos nagy 
probléma lehet. Egymás között fel kell osztani a feladatokat, úgy hogy segítsen be az, aki az 
átmeneti elhelyezésre van felvéve.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Akit most kihoztunk etetni, fürdetni kell.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az otthon egy átmeneti otthon. Mindig mérlegelni kell, hogy 
kit merünk felvállalni, akit bizton és biztonsággal tudunk ápolni. Ennek megvan a másik 
oldala is, ha történik vele valami, mert nem vagyunk rá szakmailag felkészülve. 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Így van, de ha nem vennénk fel, akkor 5-en 
lennének, és mi lenne a normatívával? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ez mérlegelés és döntés kérdése. Az ember, amikor nehéz 
feladatok elıtt áll, akkor mindig mérlegeli, hogy melyikben van nagyobb veszély. Fel kell 
ismerni a nagyobb veszélyt, és hogyha ebben az esetben a nagyobb veszély az, hogy valakit a 
gondozás alkalmatlansága, meg nem felelése miatt elveszthetünk, amibıl azután lehet jogi 
következmény is, ezt tudni kell mérlegelni. Nem arról van szó, hogy ez az otthon elfekvı 
otthon legyen.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Abban reménykedünk, hogy akit most felvettünk, 
sokkal jobb állapotba kerül, talpra állítjuk, felerısödik és nem lesz ilyen állapotban, mint 
amilyenben most van.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ez egy nagyon komoly kérdés. A pénz nem mindenek feletti 
és nem akkora hatalom, hogy ezt valaki bevállalja. A másik, ha megnézünk egy sebészeti 
osztályt, hogy hány emberre van hány nıvér, azt hiszem, a dolgozóink még mindig kiemelt és 
jó helyzetben vannak. Nem feszültségként szeretném ezt kiélezni, de a teljesítés oldaláról is 
szükséges nézni.  
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Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Az 5 fı dolgozó azért szükséges, hogy a 
szabadságokat is ki tudják venni a kolléganık. Most bevállaltuk, hogy ne legyenek üresek az 
ágyak. Valójában az orvosok sem tudják megmondani, hogy mennyi a veszélye, mennyire 
tudjuk talpra állítani. Az a jellemzı, hogy talpra állnak, sokkal jobb a kedvük, jobban esznek, 
jobb az ellátás, sokkal többet mozgatjuk, mert több idıt szakítunk rá, mint az osztályon. 
Viszont mi legyen, mert a személyi feltételek nem megfelelıek az átmeneti otthonban és a 
klubban? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Van üres álláshely, utána kell nézni szakképzett munkaerıt 
kapunk-e. Általában biztosítunk közmunkásokat is. Rehabilitációs járulékban részesülıvel 
lehetne betölteni az álláshelyet, csak meg kell találni azt a személyt, aki alkalmas arra.  
 
/Szirbik Imre képviselı megérkezett, így a képviselı-testület 5 fıvel folytatja munkáját./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Meg kell nézni a létszámokat, igyekszünk betölteni szakmai 
végzettségővel.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: A Szakmai Programban aktualizálás történt. Az 
alapító okirat és a mőködési engedély alapján javítanám át. A 7. oldalon alapadatok 
hiányoztak, pótoltam. A 11. oldalon személyi változás volt az étkeztetésnél, ott most nincs 
ember. A 28. oldalon a személyi feltételeknél Ferencszálláson, Klárafalván családsegítı 
családgondozó heti 10 órában dolgozik, heti 20 óra a munkaideje? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Megosztottan dolgozik, munkaidejét is meg kell nézni, hogy 
mire van alkalmazva, mert annak a felét tölti kint.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Nem megfelelı a szakirányú végzettsége.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Lépni kell majd ebben az ügyben is. Nem vállalta a tanulás 
költségét. 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Amit elküldtem anyagot, abban két bölcsıdérıl 
szóló rész is volt, a szolgáltatás adatait és a szolgáltatás feladatait a második bölcsıdei részbıl 
át fogom tenni, és ami utána volt fél oldal, azt ki fogom húzni. Ez abból adódik, hogy 
elkezdtem a bölcsıdét átdolgozni a szociális jogszabályoknak megfelelı alpontokkal.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem az egészségügyi jogszabályok szerint kellene 
átdolgozni, a rájuk vonatkozó jogszabályok alapján? Egészségügyi tárgyú jogszabályok 
szabályozzák a bölcsıde mőködését.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Az egészségügyben nem kell szakmai program. 
A védınıknek sincs. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Attól, hogy a jogszabály nem ír elı szakmai programot, saját 
szabályozásainkban készíthetünk. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Kértek? Benne volt a végzésben?  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Nem volt benne. A bölcsıde módszertani ajánlás 
alapján készített.  
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Szegvári Ernıné polgármester: Errıl meg kellene kérdezni a Szociális és Gyámhivatal 
munkatársát, hogy a bölcsıdéhez kell-e szakmai program. Ha kell, akkor a módszertani 
ajánlás alapján lesz egy szakmai programjuk.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Bölcsıdében 9,5 fı a dolgozói létszám és 10,5 fı 
szerepelt régebben.  
 
Szegári Ernıné polgármester: Itt is meg kellene nézni, hogy mi a szükségszerő, mert a 
gyermeklétszámok rendkívül lecsökkentek. Jelenleg 3 csoport van, nem lenne-e elegendı 2 
csoport és ahhoz a létszámokat biztosítani, mert más, amikor 30-35 gyermek van, mint amikor 
ilyen alacsony létszámmal mőködik a bölcsıde. Szinte úgy tőnik, hogy 1 csoportnyi gyermek 
jelenleg hiányzik a bölcsıdébıl. Azt tudjuk, hogy az iskola esetén osztályra, óvoda esetén 
csoportra hagyjuk jóvá, megvannak a minimum és maximum létszámok, errıl az oktatási 
törvény rendelkezik. A bölcsıdére nem tudjuk mi vonatkozik, mert lehet, hogy tudnánk itt is 
takarékoskodni, ha 3 csoport helyett 2 csoport mőködne. A logika is azt diktálja, hogy ha 
valamihez egy létszám meg van adva 30 fıre, a létszám 20 lesz, akkor a feladatok is 
csökkennek. 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Meg fogom nézni. Említettem, hogy az SzMSz-
ben a védınıi és fogorvosi szolgálat részletesen ki volt dolgozva, az átkerülne az Szakmai 
Programba.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A minimumokat beledolgozza, megnézzük, de most jóvá 
kellene hagyni. Házirendekkel folytassuk. 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Hat házirend van. A bölcsıde házirendjével talán 
nem kell foglalkoznunk, mert kedden fogják ellenırizni és nem kérték el. A nappali 
ellátásánál, amit úgy láttam nincs meg, az a 11. és a 12. pontban lenne, a 10. pont után jönne 
kiegészítésnek. Alapfeladataikat meghaladó programok, szolgáltatások köre, ez nem szerepel 
benne, a másik az étkezések számát és rendjét kellett elıírni a házirendben.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha most belekerülnek az alapellátáson kívüli programok, 
akkor arra nem vonatkoznak térítési díjak?  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Bele kell tenni, hogy igény esetén, elızetes 
felmérések alapján olyan programok szervezhetık, amelyek nem ütköznek az intézmény 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatával és Házirendjével, ezek a szolgáltatások és programok 
önköltségesek vagy adományból finanszírozottak.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Akkor ez kerüljön bele és az étkezések rendje is.  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: A bentlakásos házirendben minden benne van. A 
ruházattal kapcsolatban nehezményeztek az átmeneti ellátásánál olyan dolgot, hogy nem 
vezetnek nyilvántartást a kiadott ruhákról, de a következı mondatban le van írva, hogy azért 
nem vezetünk, mert mindenki a saját ruháját használja és nem pedig intézményi ruhát adunk 
ki. Hiányolták a házirendet Klárafalván, Kiszomboron és Ferencszálláson, azok elkészültek. 
Ezt nem értem, mert ez nem nappali ellátás és miért kell házirend? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha Ferencszállást, Klárafalvát ellátjuk, ebben az otthonban 
látjuk el.  
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Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Nincs otttartózkodó ellátott.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A családsegítı, gyermekjóléti feladatok ellátására ott 
tartózkodik egy dolgozó. 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Az SzMSz-ben a dolgozókra vonatkozóan a 
jogok és kötelezettségek meg vannak határozva, elvileg házirend nem kellene, hogy ott 
milyen módon viselkedjen. Ilyet még nem hallottam, de elkészítettem. A közgazdasági 
csoportvezetıvel beszéltük, az intézményvezetınek tájékoztatót kell tartani az ellátottak 
számára, azt ki kell függeszteni és abban szerepelnie kell a szakfeladat mőködési költségének, 
az össz mőködési költségnek, hogy ebbıl mennyi a normatíva, a gondozási napok száma, egy 
ellátottra jutó egy napi gondozási díj, ezt nehezményezték, ez hiányzott. Átnéztem mindent, 
ami a nyilatkozattételben szerepel, azok pótolva lettek. Elég, ha bejövök és aláírom a 
nyilatkozatot, vagy ez hogy fog mőködni? 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Úgy gondolom, elégnek kell lennie egy testületi határozatnak 
nyilatkozatként, elfogadja a testület, hogy milyen intézkedések történtek és a jövıre nézve is 
tartalmazza. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az intézkedési tervben van egy nagyon fontos kérdés, ami a 
legsúlyosabb pénzben, nincs közösségi együttlétre alkalmas helyiségünk, foglalkoztatásra 
alkalmas helyiség. Ezek gondot okoznak, saját forrást biztosítani nem tudunk, ha esetleg lesz 
pályázati lehetıség, akkor fogjuk tudni bıvíteni. A nappali ellátásra megfelelı lenne az 
épület. Nem tudjuk, hogy mi lesz az ellátási formákkal. Van-e kérdés? 
 
Szekeres Krisztián képviselı: A Szakmai Programban az Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézmény székhelyeként: Kiszombor, Szegedi u. 11. van megjelölve.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Összekeveredett a két cím, javítani szükséges. 
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Késıbbiek során nem lenne célszerő, ha az 
Óbébai u. 11. lenne a központja majd az intézménynek? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Várjunk még vele, hogy letisztuljanak a dolgok. Talán a 
gyermekjóléti szolgálatok a járásokhoz kerülnek, a családsegítı marad. Meglátjuk, szükséges 
lesz-e a Szegedi utcai cím vagy nem. Van-e még kérdés? Amennyiben nincs több kérdés, aki 
egyetért az 1. számú határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 304/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel kapcsolatos fenntartói 
intézkedések - szervezeti és mőködési szabályzat, házirendek, valamint szakmai program 
jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
304/2011.(X. 18.) KNÖT h. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézménnyel kapcsolatos fenntartói intézkedések tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § c) pontjában biztosított fenntartói 
jogkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (1) bekezdése 
szerinti normatív határozattal az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (6775 
Kiszombor, Szegedi u. 2.) szervezeti és mőködési szabályzatát, házirendjeit, valamint szakmai 
programját – a módosításokkal egységes szerkezetben- a mellékletek szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

2. Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény jóváhagyott szervezeti és mőködési 
szabályzata a határozat 1. számú, a házirendjei a 2. számú, a szakmai programja a 3. számú 
mellékletét képezi. 
 
3. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (5) bekezdése alapján, mint 
a képviselı-testület normatív határozatát, a helyben szokásos módon közzé kell tenni a 
polgármesteri hivatal hirdetıtábláján történı kihelyezéssel. 
 
A határozatról értesül:  

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Kunné Horváth Izabella intézményvezetı 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért a 2. számú határozati javaslatban foglaltakkal, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 305/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel kapcsolatos fenntartói 
intézkedések – intézkedési terv elfogadása 
 
305/2011.(X. 18.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézménnyel kapcsolatos fenntartói intézkedések tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi intézkedési tervet fogadja el: 
 

INTÉZKEDÉSI TERV 
 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata fenntartásában lévı Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény hatósági 
ellenırzése tárgyú, Sz02/481-26/2011. ügyiratszámú végzésében az intézménynél végzett 
hatósági ellenırzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére az Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézménnyel kapcsolatos fenntartói intézkedések az alábbiak: 
 
1.) Az intézmény által vezetett egyes szakmai dokumentáció kiegészítése megtörtént, így a 
- forgalmi napló fejléce kiegészítésre került az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben 

meghatározott összes tartalmi elemre tekintettel, vezetése folyamatos, 
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-  a nyilvántartás a személyes szociális gondoskodásban részesülı személyekrıl felvezetése, 
kiegészítése megtörtént, adatpontosítások végrehajtása megtörtént, a nyilvántartás vezetése 
folyamatos, 

- a nyilvántartás a gondozási napokról adattartalma kiegészítve, vezetése folyamatos     
          Határidı: legkésıbb 2011. október 24., azt követıen folyamatos, szabályszerő vezetése 
          Felelıs: intézményvezetı 
 
2.) Az intézmény által vezetett gondozási terv és gondozási napló pontosítása megtörtént, 
így a 
- gondozási tervek elkészültek, pontosításuk a szakértıi véleményben és a jegyzıkönyvben 

foglaltaknak megfelelıen, egyéni gondozási terv valamennyi lakóról készült, szükség 
szerint kiegészítve ápolási tervvel, gondozási tervet az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 9. §-a 
alapján évente kell készíteni, de a tervek pontosítása 6 hónaponként elkészül, 
felülvizsgálatuk, értékelésük minden esetben megtörténik,   

- gondozási napló pontosítása: a gondozásra fordított idı felvezetésével pontosításra került,    
   vezetése jelenleg ennek megfelelıen történik, a naplót az ellátott naponta aláírja, igazolja a    

gondozási tevékenységet, 
Határidı: legkésıbb 2011. október 24., azt követıen folyamatos, szabályszerő 
vezetése  
Felelıs: intézményvezetı 

 
3.) Tervezett és végrehajtott intézkedések a személyi és a tárgyi feltételekben megállapított 
hiányosságok megszüntetése érdekében:  
Nappali ellátás idısek klubja, illetve az idıskorúak gondozóháza esetében   
3.1. A nappali ellátás idısek klubja szociális alapszolgáltatásnál az 1/2000. (I.7.) SzCsM 

rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó 2. számú melléklet szerinti szakmai 
elıírásainak megfelelı személyi feltételek biztosítására történt intézkedés,  
melyek részeként fıállású, megfelelı szakmai végzettséggel, felkészültséggel és 
tapasztalattal rendelkezı intézményvezetı került kinevezésre, a helyettesítések rendjének 
kidolgozása folyamatban van, a személyi feltételek további és teljes körő teljesítése az 
önkormányzat következı évi költségvetésében kerül tervezésre. 

 
 Határidı: legkésıbb 2012. december 31. 
 Felelıs: intézményvezetı 

 
3.2. Munkaköri leírások kiegészítése, munkáltatói igazolvány kiállítása, munkaruha 
biztosítása 
Nappali ellátás idısek klubja, illetve az idıskorúak gondozóháza esetében   
-    a dolgozók rendelkeznek munkaköri leírással, munkáltatói igazolvánnyal, 
-    a szakdolgozók részére a munkaruha részben biztosított 
Házi segítségnyújtás 
-    a szociális gondozók részére munkaruha, védıruha biztosított 
Családsegítés 
-   a családsegítı munkatársak munkaköri leírásai kiegészültek a helyettesítési renddel 
 
3.3. Tárgyi feltételek teljesülése 
-   az intézmény feladatait ellátó intézményekben az akadálymentes közlekedés biztosítása 

részben megtörtént, az idıskorúak ellátását biztosító épületben a helyiségekben lévı, az 
idısek közlekedését gátló küszöbök eltávolításra kerültek;  
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-  az intézmény más épületeiben járdák, rámpák kialakításával, az intézményi udvarok 
megnyitásával a megközelíthetıség és a közlekedés egyszerősödött,  

-  az idıskorúak ellátását biztosító intézményi épület vizesblokkjának felújításával, a 
nyílászárók cseréjével az ellátás feltételei javultak,  

-  a hiányzó tárgyi eszközök beszerzése a szakmai javaslat és a jogszabályi elıírások 
figyelembevételével részben megtörtént. 

 
3.4. A tárgyi feltételeken belül a közösségi együttlétre alkalmas helyiség, foglalkoztatásra 
alkalmas helyiség, valamint pihenésre alkalmas helyiség kialakítása, mint a tárgyi feltételek 
további és teljes körő teljesítése: 

- pályázatok kiírása esetén nyílik lehetısége az önkormányzatnak az EESZI keretébe 
tartozó egyes intézményi feladatok ellátására alkalmas épület bıvítésére, mivel ilyen 
nagyságrendő fejlesztésre jelenleg az önkormányzat nem tud forrást biztosítani. 
 
Határidı: legkésıbb 2013. december 31. 
 Felelıs: intézményvezetı 

 
A határozatról értesül:  

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Kunné Horváth Izabella intézményvezetı 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tájékoztatni szeretném a képviselı-testület tagjait, hogy a 
csatornaszerzıdés alá van írva Makó, Magyarcsanád, Apátfalva esetében, nem volt 
fellebbezés. Ez már 9 milliárd Ft-ot leköt a pályázati összegbıl. Maroslele, Kiszombor és 
Földeák 1,3 milliárd Ft-os beruházást jelent. Kezdıdik a kiviteli terv készítésével a munka. A 
szennyvíztisztító-telep bıvítésére kiírt közbeszerzés esetén is megvan a kivitelezı, a 
szerzıdést aláírtuk. Készítjük elı az újabb közbeszerzését a három településnek. December 
közepén fog megjelenni az újabb közbeszerzési kiírás, kiviteli tervek készítésével indul jó 
esetben tavasszal. Ha egyéb kérdés, észrevétel nincs, köszönöm a megjelenést, a mai 
rendkívüli testületi ülést bezárom. 
 

Kmf. 
 
 

Szegvári Ernıné         Dr. Kárpáti Tibor 
   polgármester        jegyzı 
 


