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E LŐTERJESZTÉS 

a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítására 

Püspökladányban önerős beruházásként elkészült a személyes gondoskodás keretébe 

tartozó szakosított ellátást, ápolást, gondozást nyújtó időskorúak tartósbentlakásos 

otthona. 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2016. (I. 28.) 

önkormányzati testületi határozatával még a kiviteli munkák végzése során arról döntött, 
hogy az új ellátást a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás fenntartásában 
működő Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

és Központ intézmény keretein belül kívánja nyújtani Püspökladány lakosainak. 

Ahhoz, hogy az új ellátás bevezetésre kerüljön Püspökladányban, módosítani kellett az 

intézmény Alapító Okiratát, Szakmai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
valamint ki kellett dolgozni az új szakmai egység Szakmai Programját és Házirendjét. 

Valamennyi dokumentumot megtárgyalta és jóváhagyta az Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Tanácsa, mint a fenntartó döntést hozó szerve. 

Az új ellátás megkezdésének feltétele, hogy a Társulási Megállapodásnak tartalmaznia 

kell az időskorúak tartós bentlakásos ellátását, emiatt módosítani szükséges a 
Megállapodást, melyet valamennyi tagönkormányzatnak meg kell tárgyalnia és jóvá kell 

hagynia. 

Az Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2017. április 11-ei ülésén ennek 

érvényesítésére kezdeményezte a Társulási Megállapodás módosítását a társult 
települések képviselő-testületei felé. 

A Társulási Megállapodás legutóbb 2015. novemberében került módosításra, így 
tartalmának felülvizsgálata is indokolttá vált. Átvezetésre került az állandó lakosságszám 

a 2017. január 1-jei állapot szerint, változott néhány kormányzati funkció (pl.: külön vált 
az idősek és a demens személyek nappali ellátása, a gyermekjóléti szolgáltatás család- és 

gyermekjóléti szolgáltatásra változott), a demens személyek nappali ellátása bővült a 
Nagyrábén bevezetett ellátással. Változott a költségvetési szerv vezetőjének kinevezési 

rendje. Ezek szintén átvezetésre kerültek. 

A fentiekben leírtak figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 

határozati javaslatban foglaltak elfogadására. 
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Határozati javaslat 

Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 93. S-ában foglaltak alapján 
a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását a mellékletben szerepló módosító okirat szerint elfogadja. 

A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 
aláírására. 

Határidó: 2017. április 30.  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Szerep, 2017. április 11. 

       Tóthné Verő Tünde s.k.  

        polgármester 


