JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Kistérségi Iroda (5700, Gyula, Damjanich.u.6.sz.), tárgyaló termében 2009. április. 24. napján
09.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács
rendkívüli ülésén.
Jelen vannak:
Szavazati joggal rendelkező tagok:
Pluhár László - Társulás elnök Elek polgármester, Dr. Tarr Lajos – Lőkösháza polgármester,
Kalcsó Istvánné – Kétegyháza polgármester, Szabó Árpád – gyula PMH alpolgármester
Meghívottként megjelentek:
Lebenszky Attila – Kistérségi Irodavezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet – Szociális
Intézményigazgató, Dr. Nagy Adrienn – Kistérségi iroda jogi képviselő, Kóra János –
Kistérségi Iroda feladat-ellátási referens,
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai ülésen. Megállapítom, hogy 4 fő szavazatra jogosult
tag jelenlétével a Társulási Tanács határozatképes. Kalcsó Istvánné személyében szeretnék
javaslatot tenni a jegyzőkönyv hitelesítőjére. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3
igen szavazattal,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
31/2009.(IV. 24.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó
Istvánné tanácstagot, Kétegyháza polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Felelős: Pluhár László elnök
Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)
Ismertetném a mai napirendi pontokat:
I. Napirend
1. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása, kiegészítése
2. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye szociális
határozatának módosítása
3. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye étkezési
térítési díjának módosítása Kétegyháza vonatkozásában
II. Bejelentések
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Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)
Aki a mai napirendi pontokkal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg.
Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
32/2009.(IV. 24.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a mai ülés
napirendi pontjait.
I. Napirend
1. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása, kiegészítése
2. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye szociális
határozatának módosítása
3. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye étkezési
térítési díjának módosítása Kétegyháza vonatkozásában
II. Bejelentések
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: azonnal

1.

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása, kiegészítése

Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)
Kérem igazgató asszonyt, ismertesse, hogy miért kerül sor az intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítására.
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Az intézmény szervezetében bekövetkezett változás, az idősek otthonában a bekerülés
szabályának a változása miatt vált szükségessé az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatának a módosítása. Viszont a 1993. évi III. törvény - a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról –, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényváltozás értelmében is
szükség van az SZMSZ módosítására.
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)
Van valakinek észrevétel, hozzászólása a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk. Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot az
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intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

módosítására

vonatkozóan,

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
33/2009.(IV. 24.) sz. Többcélú Társulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és Működési
Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja, egészíti ki:
1.
/ Az 1. Fejezet 1.2.15 pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.2.15 Az intézményvezető megbízása: Az intézmény mindenkori igazgatóját az „Alapító”
vezető szerve – Társulási Tanács – nevezi ki a hatályos jogszabályi előírások alapján, felette
az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.”
2./ 3. Fejezet 3.1.3.1 pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép
„3.1.3.1 Étkeztetés: az alábbiak szerint
Tartalma: legalább naponta egyszer meleg étel biztosítása, orvosi javaslatra diétás
étkeztetésben való részvétel.
Eleken a Napközi Konyha, Lőkösházán pedig a lökösházi Óvodai Napközi Konyha szállítja a
meleg élelmet. Kétegyházán szintén az eleki Napközi Konyha szolgáltatásait veszik igénybe.
Módja: helyben fogyasztással idősek klubjaiban, 13 telephelyen”
3./ 3. Fejezet 3.1.3.2 pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki
„3.1.3.2.1. A házi segítségnyújtás a felsorolt települések egészére (Elek, Kétegyháza,
Lőkösháza, Gyula) kiterjed, a házi gondozók adminisztratív tevékenységüket az idősek
klubjaiban végzik”
4. / 3.Fejezet 3.1.3. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki
„ 3.2.3.1. Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes
körülményei az ellátás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, az ellátás az
intézményvezető döntése alapján határozott időre, de legfeljebb három hónapra - a gondozási
szükséglet vizsgálata nélkül - biztosítható. Ebben az esetben a megállapodást határozott időre
kell megkötni, és a megállapodás azt is tartalmazza, hogy ha a szociális szakértői szerv a
határozott időtartam leteltéig nem állapítja meg a gondozási szükségletet, az ellátást meg kell
szüntetni. A gondozási szükséglet vizsgálata az ellátás megkezdését követően
kezdeményezhető. Az ellátott jövedelemvizsgálatát a határozott időtartam alatt úgy kell
kezdeményezni, hogy - a gondozási szükséglet megállapítása esetén - a határozott időtartam
leteltével az ellátott személyi térítési díja a jegyző által kiállított igazolás alapján legyen
megállapítható”
5./ 5.Fejezet 5.1.5. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki
5.1.5. Helyettesítése:
„Távolléte esetén helyettesítését az igazgató általános helyettese látja el.”
6./ Ezen határozat módosítás rendelkezései a mai naptól hatályosak és érvényesek.
7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri az
intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a jelen módosítások, kiegészítések alapján az egységes
intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítéséről.
Felelős: Pluhár László elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: 2009. április. 30.
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2. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye szociális
határozatának módosítása
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)
Megkérem igazgató asszonyt ismertesse, hogy a szociális határozat módosítására miért van
szükség.
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Mivel az SZMSZ-ben módosítottuk a gondozási szükségletet, a szociális határozatban is
szükségessé válik módosítani. Tehát itt is a szociális törvényváltozás miatt kell a korábban
elfogadott 88/2008 (08.27.) számú határozatot módosítani. Továbbá az étkeztetésénél és az
egyszeri hozzájárulásnál emeltünk még ki egy –egy mondatot. Az egyszeri hozzájárulásnál a
próbaidő letelte után kell befizetni.
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)
Van-e valakinek észrevétele, kiegészíteni valója a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs,
kérem, szavazzunk. aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot az
intézmény szociális határozatának módosításáról, kézfelnyújtással szavazza meg.
Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
34/2009.(IV. 24.) sz. Többcélú Társulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye vonatkozásában 88/2008 (08.07.)
TT. szám alatt elfogadott szociális határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1./ A határozat II.fejezet 1.pontja az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:
(8) A) Életkora miatt rászoruló az az időskorú személy, aki nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesül, illetőleg a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte.
B) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
alapján fogyatékossági támogatásban részesül.
C) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben
képes.
D) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a bejelentett
lakóhellyel nem rendelkezik kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.
E.) A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat illetve nyilatkozatokat lehet
elfogadni:
a.) A) pontokban meghatározott esetekben háziorvosi, szakorvosi igazolást,
b) a B) pontban meghatározott esetben fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát,
illetve magasabb összegű családi pótlékot megállapító, folyósítását igazoló határozatot,
szakvéleményt, illetve iratot,
c) a C) pontban meghatározott esetben pszichiáter vagy neurológus szakorvosi
szakvéleményt,
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d) a D) pontban meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi igazolványt, illetve
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő bejelentett lakóhellyel nem
rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás.
2./ A határozat II.fejezet 11.pontja az alábbi (3/a) és (3/b) bekezdéssel egészül ki:
(3/a) Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes
körülményei az ellátás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, az ellátás az
intézményvezető döntése alapján határozott időre, de legfeljebb három hónapra - a gondozási
szükséglet vizsgálata nélkül - biztosítható. A megállapodást határozott időre kell megkötni, és
a megállapodás azt is tartalmazza, hogy ha a szociális szakértői szerv a határozott időtartam
leteltéig nem állapítja meg a 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükségletet, az ellátást
meg kell szüntetni. A gondozási szükséglet vizsgálata az ellátás megkezdését követően
kezdeményezhető.
(3/b) Az ellátott Sztv. 119/C-119/D. § szerinti jövedelemvizsgálatát a (3) bekezdés szerinti
határozott időtartam alatt úgy kell kezdeményezni, hogy - a gondozási szükséglet
megállapítása esetén - a határozott időtartam leteltével az ellátott személyi térítési díja a
jegyző által kiállított igazolás alapján legyen megállapítható. Emelt szintű férőhely elfoglalása
esetén az egyszeri hozzájárulást a próbaidő leteltét követően kell befizetni.
3./ A határozat III.fejezet 1.pontjának (3) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
(3) Az Szt.68/A.§. szabályai szerint:
- Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető kezdeményezi az ellátást
igénylő személy gondozási szükségletének vizsgálatát a szociális szakértő szervnél (ORSZI)
- A szociális szakértői szerv megvizsgálja a gondozási szükségletet- külön jogszabályban
meghatározottak szerint (36/2007.SZMM rendelet szerint)- és kötelező erejű szakvéleményt
ad a napi gondozási szükséglet mértékéről, illetve a kérelmező körülményeiről.
- Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve- a külön jogszabályban meghatározottegyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján
nyújtható.
Ha az igénylő gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a 4 órát, és egyéb
körülmények sem indokolják az idősotthoni elhelyezést, az intézményvezető tájékoztatást
nyújt a kérelmezőnek a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről és átadja az
igénylőnek a szakvéleményt, másolatát pedig megküldi az igénylő lakóhelye, illetve
tartózkodási helye szerinti települési önkormányzatnak. Ez a szakvélemény igazolja a házi
segítségnyújtásnál a gondozási szükségletet.
Kiegészül:
Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei az
ellátás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, az ellátás az intézményvezető döntése
alapján határozott időre, de legfeljebb három hónapra - a gondozási szükséglet vizsgálata
nélkül - biztosítható. A megállapodást határozott időre kell megkötni, és a megállapodás azt
is tartalmazza, hogy ha a szociális szakértői szerv a határozott időtartam leteltéig nem
állapítja meg a 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükségletet, az ellátást meg kell
szüntetni. A gondozási szükséglet vizsgálat az ellátás megkezdését követően
kezdeményezhető.
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4./ A határozat IV.fejezet 1.2.pontjának (3) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
(3) A személyi térítési díjat a kötelezett havonta utólag a tárgyhónapot követő hónap 10.
napjáig fizeti meg., kivétel az étkeztetés, melynek személyi térítési díját megállapodásban
foglaltak szerint havonta előre kell az ellátottnak kifizetni.
5./ A határozat IV.fejezet 1.2.pontja az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
(4) Idősek otthonaiban tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig fizeti meg, de különösen
indokolt esetben: a tárgyhónapot követő 20. napjáig. A késedelmes befizetést indokolni kell.
6./ Ezen határozat módosítás rendelkezései a mai naptól hatályosak és érvényesek.
7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri az
irodavezetőt, hogy gondoskodjon a jelen módosítások, kiegészítések alapján az egységes
szociális határozat elkészítéséről.
Felelős: Pluhár László elnök
Lebenszky Attila irodavezető
Határidő: 2009. április. 24.
3. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye étkezési térítési
díjának módosítása Kétegyháza vonatkozásában
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)
Kérem igazgató asszonyt ismertesse Kétegyháza vonatkozásában az étkezési térítési díjak
módosításának szükségességét.
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Polgármester asszony egyetértésével kerestek meg engem, hogy a személyi térítési díjakat
magasnak ítélik meg az ellátást igénylők, hivatkozván a nehéz anyagi helyzetre. Mivel
minden településen a fenntartónak joga van megváltoztatni a díjakat, így Kétegyháza kéri az
alacsonyabb étkezési térítési díjak megállapítását.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Mivel, majd 100.- Ft-l emelkedtek a díjak, a gondozottak jöttek a panaszaikkal és kérték a
módosítást. Kb.: 50 főről van szó. Ennek a fedezete a költségvetésben meg van. Kérem a
tisztelt Társulási Tanácsot, hogy támogassák a módosításra vonatkozó határozati javaslat
elfogadását.
Dr. Nagy Adrienn (Kistérségi Iroda, jogi képviselő)
A díjak módosítását helyi rendeletben a Képviselő-testületnek el kell fogadnia.
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)
Van-e valakinek észrevétele, kiegészíteni valója a napirendi ponttal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja az előterjesztésben feltüntetett
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határozati javaslatot Kétegyháza vonatkozásában az étkeztetés, valamint a személyi térítési
díjak módosításáról, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
35/2009.(IV. 24.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
2009.május 1.-től a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Kétegyháza vonatkozásában a határozati javaslatban foglaltak szerint fogadja el az étkeztetés,
valamint a személyi térítési díjait.
Étkezési térítési díj
Ellátási típus
Az ellátott
családjában az egy
főre eső jövedelem a
nyugdíjminimum
150%-át nem
haladja meg
Az ellátott
családjában az egy
főre eső jövedelem
eléri a
nyugdíjminimum
150%-át, de nem
haladja meg annak
300%-át.
Az ellátott
családjában az egy
főre eső jövedelem a
nyugdíjminimum
300%-át
meghaladja.

Önköltség
éves
Ft/év/fő

Önköltség
Napi/adag
Ft//fő/adag

Önköltség és
normatíva
különbözete

Javasolt térítési
díj
Ft/fő/adag

10.689.327

697

335

238

10.689.327

697

375

279

10.689.327

697

442

346
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Személyi térítési díjak
1. Családi jövedelem egy főre jutó
része az öregségi nyugdíjminimum
150 %-a alatt van

Jövedelmi
kategóriák

Személyi
térítési
díjak
Bruttó
Ft/adag
Térítési díj
az étel
kiszállításá
val
100
Ft/család

2. Családi
jövedelem
egy főre jutó
része az öregségi
nyugdíjminimu
m
150 -300 %-a
Családi
jövedelem egy
főre jutó része
42 750 – 85 500.
Ft /hó

3. Családi
jövedelem egy főre
jutó része az
öregségi
nyugdíjminimum
300 % fölött van
Családi jövedelem
egy főre jutó része
85 501 – Ft /hó

A család
nem
rendelkezi
k
jövedelem
mel

Családi
jövedelem
egy főre
jutó része
28 500 Ft
/hó és alatt
van

Családi
jövedelem
egy főre jutó
része

0

200

238

279

346

0

300

338

379

446

28 501 42 749 Ft/hó

Felelős: Pluhár László elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: 2009. május. 01.
II. Bejelentések
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)
Domokos László a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke levelet írt a Társulás
részére az EU-s forrásokhoz kapcsolódó pályázati rendszerek tárgyában. Kéri, hogy
szíveskedjünk 2009. május. 08-ig észrevételeinket megtenni a kistérségben a pályázatok
szempontjából releváns szereplők körében végzett vizsgálatról, konkrét esetek a pályázó, a
pályázati kiírás megnevezésével kapcsolatban, valamint tapasztalataink és esetleges
lehetséges megoldási javaslatainkkal együtt.
Pluhár László (elnök)
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, a
mai rendkívüli Társulási Tanácsülésünket ezennel bezárom.
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Gyula, 2009. április. 24

------------------------------------Pluhár László
elnök

-----------------------------------------Kalcsó Istvánné
jkv. hitelesítő

------------------------------------Germán Jánosné
Jegyzőkönyvkészítő
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