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Készült: Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma 2017. március 10. napján 18 órai 

kezdettel a Csendes Ősz Idősek Otthona hivatalos helyiségében megtartott üléséről. 
 

 

 



KECEL IDŐSEIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA 

K E C E L, Fő tér 1. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Jelen vannak: A Kuratórium tagjai és a meghívottak a jelenléti ív szerint. (mellékelve) 

 

Földes Ferencné elnök:  

Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, így azt 

megnyitja. 

Napirendként a meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.  

 

Javaslatával a kuratórium tagjai egyhangúan egyetértettek, a napirendet a következők szerint 

állapították meg: 

Napirend 

 

1. Pályázat benyújtása a VP-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosító számú, „A vidéki térségek 

kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése” című pályázati kiírásra (Írásbeli előterjesztés mellékelve) 

 

2. Belépési hozzájárulás meghatározása a tartós bentlakásos ellátásra – idősek otthona – 

vonatkozóan (Írásbeli előterjesztés mellékelve) 

 

3. Csendes Ősz Idősek Otthona Szakmai Program módosítása (Írásbeli előterjesztés 

mellékelve, a módosított Szakmai Program és házi rend letölthető a 

www.csendesosz.hu honlapon a felső menüsor „Kecel Időseiért Közalapítvány” 

menüben „Meghívók, előterjesztések” menüpont alatt a „Kuratóriumi ülés 

2017.03.10.” linkre kattintva – a módosítások pirossal jelölve) 

 

4. Egyéb ügyek 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Pályázat benyújtása a VP-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosító számú, „A vidéki térségek 

kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – 

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 

közétkeztetés fejlesztése” című pályázati kiírásra 

 

Földes Ferencné: 

Az írásbeli előterjesztés mindenkinek kiküldésre került. Megkérdezi van-e valakinek 

észrevétele, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Gombkötőné dr. Sendula Judit: az írásbeli előterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy a 

konyha jelenlegi hűtő-fagyasztó kapacitása már nem elegendő, ezért szükségesnek látja a 

fejlesztést. A napkollektor, illetve napelem felszerelése csak akkor jönne szóba, ha maradna rá 

http://www.csendesosz.hu/


forrás. A fő cél hűtő-fagyasztókamrák telepítése, valamint egy db nagykonyha gáztűzhely, 

valamint egyetemes konyhai robotgép beszerzése lenne. 

 

 

Földes Ferencné: köszöni a tájékoztatást. Mivel több hozzászólás, észrevétel nem hangzott 

el, a Kuratórium az alábbi határozatot hozta: 

 

 

H a t á r o z a t  

2/2017. (Kecel Időseiért Közalapítvány 

Kuratóriuma) hat. 
A VP-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosító számú, „A vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” 

című pályázati kiírásra 

 

 
A Kecel Időseiért Közalapítvány a VP-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosító számú, „A vidéki 

térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – 

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése” című pályázati felhívás 2. célterületére – közkonyha fejlesztésére - 

támogatási kérelmet kíván benyújtani.  

A Kuratórium felhatalmazza a Kuratórium elnökét a támogatási kérelem benyújtására, 

valamit arra, hogy a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti 

kötelezettségeket és jogokat gyakorolja. 

 

Felelős: Kuratórium, illetve a Kuratórium elnöke 

Határidő: a pályázati kiírásnak megfelelően 

 

 

 
2. Napirendi pont 

 

Belépési hozzájárulás meghatározása a tartós bentlakásos ellátásra  

– idősek otthona – vonatkozóan 

 

Földes Ferencné: Az írásbeli előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdi, van-e valakinek 

észrevétele, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Megkérdi van-e még valakinek kérdése, észrevétele az üggyel kapcsolatban. Mivel 

hozzászólás észrevétel nem hangzott, megkérdezte ki ért egyet a belépési hozzájárulás 

bevezetésével. 

 

H a t á r o z a t  

3/2017. (Kecel Időseiért Közalapítvány 

Kuratóriuma) hat. 
Belépési hozzájárulás meghatározása a tartós bentlakásos ellátásra – idősek otthona - 

vonatkozóan 

 



 
A Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma a Csendes Ősz Idősek Otthona 

tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó ellátás – idősek otthona – esetén 2017. április 

1. napjától a belépési hozzájárulást az alábbiak szerint határozza meg 3 férőhelyre 

vonatkozóan: 

1 ágyas fürdőszobás 15,84 m
2
 alapterületű lakrész   1 400 000 Ft 

1 ágyas fürdőszobás 11,06 m
2
 alapterületű lakrész    1 000 000 Ft 

      1 ágyas fürdőszobás 11,64 m
2
 alapterületű lakrész              1 000 000 Ft 

A Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma felhatalmazza a kuratórium elnökét 

a belépési hozzájárulás megfizetésére vonatkozó megállapodás megkötésére. 

A belépési hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás 

megfizetését vállaló személy fizeti meg a Kecel Időseiért Közalapítvány 

bankszámlájára legkésőbb az ellátás megkezdésének napján. 

A belépési hozzájárulást a Kecel Időseiért Közalapítvány a Csendes Ősz Idősek 

Otthona által nyújtott tartós bentlakásos ellátás – idősek otthona - működtetésére, 

fejlesztésére fordítja. 

A befizetett belépési hozzájárulás időarányos visszafizetésének módját és részletes 

szabályait a házirend tartalmazza. 

 

Felelős: Kuratórium, ill. Kuratórium elnöke 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Csendes Ősz Idősek Otthona Szakmai Programjának módosítása 

 

Földes Ferencné: Az írásbeli előterjesztést mindenki megtekinthette a Csendes Ősz Idősek 

otthona honlapján. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal 

kapcsolatban. 

 

Gombkötőné dr. Sendula Judit: Elmondja, hogy a Szakmai Program és mellékleteinek 

módosítását a belépési hozzájárulás bevezetése, jogszabályváltozás indokolja. Az írásbeli 

előterjesztésben részletesen kifejtésre került a változás indoka. Szeretné, ha a Kuratórium 

hozzájárulna ahhoz, hogy a házi segítségnyújtást az intézmény az eddigiektől eltérően 

(hétfőtől szombatig) csak hétfőtől péntekig nyújtsa. Szombati napon átlagosa 1 óra időtartamú 

gondozásra van csak igény már nagyon hosszú ideje. Az ellátást igénybevevőkkel előzetes 

egyeztetés történt erre vonatkozóan. Jelzésük szerint az átszervezés nem fog gondot okozni. 

 

Földes Ferencné: Megkérdi, van-e valakinek észrevétele, javaslata a napirendi ponttal 

kapcsolatban. 

 

Mivel több hozzászólás észrevétel nem hangzott el, felkérte a jelenlévő kuratóriumi tagokat, 

hozzanak döntést. 

 

 

 

 

 



4/2017. (Kecel Időseiért Közalapítvány 

Kuratóriuma) hat. 
Csendes Ősz Idősek Otthona Szakmai Programjának módosítása 

 

 

A Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma a Csendes Ősz Idősek Otthona Szakmai 

Programja és mellékletei módosítását a jegyzőkönyvhöz mellékeltek szerint rendeli el 

alkalmazni, ill. jóváhagyja. 

Felelős: intézményvezető 

Határidő: értelemszerűen 
 

 

 

Földes Ferencné: mivel a 4. napirendi ponthoz megtárgyalandó javaslat, ügy nincs, az ülést 

18 óra 30 perckor bezárja. 

 

K.m.f. 

Hegedűsné Kovács Ildikó 

jegyzőkönyvvezető 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

 

 

 

 

 


