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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2019. február 12-én tartandó ülésére. 

 

 

Tárgy: A Gondozási Központ működési engedélye. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Szociális és 

Gyámügyi Osztálya BK/SZGYO/216-1/2019 számú végzésével tájékoztatott, hogy az 

Önkormányzat által fenntartott Gondozási Központnál a bejegyzett adatok hivatalból történő 

adatmódosítása céljából közigazgatási hatósági eljárás megindításáról rendelkeznek. Ez 

valójában elsődlegesen a működési engedélyre vonatkozik, mivel 2017-ben hosszabbították 

meg az ideiglenes működési engedélyt 2019-ig.  

 

Az első kérdés, amit meg kell válaszolnunk, hogy milyen ellátási érdek indokolja az 

ideiglenes hatály meghosszabbítását. 

 

1.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdése 8a.pontja szerint: „ A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: szociális 

szolgáltatások és ellátások, amelynek keretében települési támogatás állapítható meg.” 

2.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Sztv.) 86.§ (1) és (2) bekezdései az alábbiakat tartalmazzák: 

- a települési önkormányzat köteles biztosítani a családsegítést, étkeztetést, házi 

segítségnyújtást, állandó lakosság számától függően a (2) bekezdés szerinti 

szolgáltatásokat. 

- Az a települési önkormányzat, amelyik területén háromezer főnél több állandó 

lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és idősek nappali ellátását köteles 

biztosítani. 

 

A törvényi kötelezettséget tovább erősíti a települési támogatásokról és a szociális ellátásokról 

szóló módosított 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet 18-22. §-ai is, hiszen itt kerülnek 

megnevezésre a szociális szolgáltatások, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés 

és az időskorúak részére nyújtott nappali ellátás. 

 

Szabályozási kötelezettségének az Önkormányzat eleget tett, így szükséges a szolgáltatások 

biztosításához szükséges humán és tárgyi környezet biztosítása. A működéssel kapcsolatos 

ingatlan nem alkalmas a nappali ellátás biztosítására, így jelenleg az ideiglenes működési 

engedély meghosszabbítását tudjuk kezdeményezni. 

 

A második feltétel biztosított mivel a Gondozási Központ Szakmai programját a fenntartó 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 55/20108. (09.04.) számú határozatával 

jóváhagyta, így a kivonatot csatolni tudjuk kérelmünkhöz. 

 



A harmadik kérdés úgy szó, hogy: „csatolja a határozott vagy határozatlan idejű 

bejegyzéshez szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét, határidők, 

elvégzendő feladatok ütemezésével és a megvalósítás bemutatásával.„ 

 

Izsák Város Önkormányzata a Gondozási Központ (6070. Izsák Kossuth Lajos u.49) 

épületében látja el az étkeztetési és házi segítségnyújtási szolgáltatások központosított 

feladatait. Ehhez a meglévő intézmény megfelelő elhelyezési és tárgyi körülményeket 

biztosít, azonban az időskorúak ellátásához szükséges feltételekhez ingatlan átalakítása 

szüksége.  

 

A Gorkij utcai alsó-tagozatos iskola épülete (6070. Kossuth Lajos u.35.), ahol folyamatban 

van az egészségügyi központ kialakítása, olyan helyiségekkel, melyek alkalmasak az 

időskorúak ellátásához szükséges feltételek biztosítására. A vonatkozó TOP-4.1.1-16 pályázat 

támogatási szerződése megkötésre került, a pályázat benyújtása óta eltelt időszakban a 

megváltozott építési árak miatt, jelenleg a tervek átdolgozás alatt vannak, de az épület egy 

részében saját erőből, vagy pályázati forrásból lehetőség nyílik majd a Gondozási Központ 

elhelyezésére.      

 

Az épületek biztosítani tudják: 

a. a közösségi együttlétre, 

b. a pihenésre, 

c. a személyi tisztálkodásra, 

d. a személyes ruházat tisztítására, 

e. szükség szerint az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségeket. 

 

Itt megfelelő helyiségek állnak rendelkezésre: 

a. a szabadidős programok szervezésére, 

b. szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezésére, 

c. hivatalos ügyek intézésére (internet stb.), 

d. életvitelre vonatkozó tanácsadásra, életvezetés segítésére, 

e. speciális önszerveződő csoportok támogatására, működésének, szervezésének 

megsegítésére. 

 

A feladatellátáshoz szükséges bútorzat és felszerelés új beszerzésekből biztosítható. 

 

A kapcsolódó foglalkozási, nyilvántartási, állami normatíva igénylési feladatokat a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM. rendelet (továbbiakban: R.) és a kapcsolódó belső szabályozások 

tartalmazzák. 

 

Nagyon fontos működési feltétel, hogy az indítástól biztosítottak legyenek a szükséges 

személyi és képesítési feltételek, mivel ezek elengedhetetlen kellékei a szolgáltatás 

elfogadtatásának, a működési gyakorlat kialakításának és az ellátottak közérzetének 

kialakításakor. 

 

A R. szerint a nappali intézmény esetében a feladat ellátásához – 50 férőhely alapulvételével 

– a szükséges létszám a következő: 

- intézményvezető                             1 fő, 

- gondozó                                          2 fő. 

 



A képesítési előírások a R. 3. számú melléklet 8. pontja szerint: 

 

A nappali intézményi  vezető esetében felsőfokú végzettség: 

Itt az elfogadható képesítések: szociális munkás, szociálpedagógus, andrológus, okleveles 

szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, okleveles egészségügyi szociális munkás, ápoló 

vagy gyógytornász - fizioterapeuta,  okleveles rehabilitációs szakember, mentálhigiénikus, 

szociális menedzser. 

 

A gondozó esetében OKJ-S képesítés: 

Itt az elfogadott képesítések: általános ápoló, gyakorló ápoló, szociális gondozó, szociális 

segítő, szociális szakgondozó 

 

Az álláshelyek közalkalmazotti jogviszonyban, pályázat kiírása után kerülnek betöltésre. 

 

A Gondozási Központ jelenlegi vezetője rendelkezik a szükséges végzettséggel és szociális 

gondozói végzettségű dolgozó van az alkalmazottak között. 

 

 

INTÉZKEDÉSI TERV 

 

1.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a Gondozási Központ olyan helyen 

történő elhelyezéséről, ahol a három alapellátási szolgáltatás (étkeztetés, házi 

segítségnyújtás és az időskorúak nappali ellátása) valamint a több éve tervezett tanyagondnoki 

szolgáltatás egymás mellett, külön-külön szervezeti egységként, egy városi szociális 

koncepció szerint biztosítható.  

A tervben szereplő ingatlanok az Önkormányzat tulajdonát képezik, itt a működési 

feltételekhez szükséges bővítés és átalakítás előirányzatát kell biztosítani. 

Az intézkedési tervet az egészségügyi központ módosított ütemtervéhez kell igazítani.  

 

Végrehajtási ütemterv: 

a) a szociális koncepció elfogadása, a Gondozási központ új épületének kijelölése  

Határidő: folyamatos, illetve 2020. június 30. 

Felelős:   Mondok József polgármester. 

 

b) a szükséges források biztosítása, élve a Területi Operatív Program (épület) és a 

Vidékfejlesztési Program (gépjármű beszerzése) által nyújtott pályázati lehetőségekkel. 

Határidő: folyamatos, illetve 2019.december 31 

Felelős: Mondok József polgármester.   

 

2.) Szakmai dokumentumok elkészítése, a jelenlegi ellátotti körök felülvizsgálata, a 

szolgáltatás iránti igények megalapozottságának vizsgálata.   

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős:   Mondok József polgármester, 

                Soltészné Marton Ildikó intézményvezető 

 

3.) A működéshez szükséges bútorok, felszerelések egyeztetése és a hiányzó tárgyi feltételek 

költségigényének és a szükséges 2020. évi költségvetési előirányzatának meghatározása. 

Határidő: 2019. november 30. 

Felelős:   Mondok József polgármester. 

 



4.) A személyi és képesítési feltételek felülvizsgálata, a három (illetve: négy) szolgáltatáshoz 

szükséges bér- és járulék előirányzatok meghatározása, pályázatok kiírása és a működési 

költségek biztosítása a 2020. évi költségvetésben. 

Határidő: 2019. november 30. 

Felelős:   Mondok József polgármester. 

 

5.) A határozatlan időre szóló működési engedélyek megkérése, az engedélyek alapján a 

költségvetésben biztosított normatívák igénylése. 

Határidő: folyamatos, illetve 2020. június 30. 

Felelős:   Mondok József polgármester. 

  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javasolom a határozat-tervezet elfogadását. 

 

Izsák, 2019. február 06. 

 

Bak Nándor 

jegyző 

 

 

 

Határozat-tervezet: 

Izsák Város Önkormányzata a Gondozási Központ (6070. Izsák Kossuth Lajos u.49.) 

működési engedélyével kapcsolatos előterjesztést elfogadja és az intézkedési terv 

végrehajtását elrendeli. 

Meghatalmazza a Polgármestert, hogy a fenntartó képviseletében eljárva kezdeményezze az 

intézmény részére kiadott ideiglenes működési engedély hatályának a meghosszabbítását. 

Határidő: azonnal. 

Felelős:   Mondok József polgármester. 
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