KIVONAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március hó 16. napján, a Makói
Polgármesteri Hivatal I. emeleti nagytermében megtartott 6. – rendkívüli, zárt – ülés
jegyzőkönyvéből
68/2017. (III.16.) MÖKT h.
Tárgy: Marjai Jánosnéval megkötött gondozási megállapodás felmondása
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény
6900 (székhely: Makó, Béke u. 9., képviseli: Tóthné Balázs Andrea intézményvezető)
fenntartója Marjai Jánosné (6900 Makó, Fuvola u. 6.) intézményi elhelyezésre vonatkozó
megállapodás felmondása ellen benyújtott panaszát
elutasítja.
A fenntartó tájékoztatja a panaszost, hogy a bíróságtól kérhető a fenntartói döntés
jogellenességének megállapítása, ha azt az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat
vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja. Az ellátást változatlan feltételek
mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó nem dönt, illetve a bíróság jogerős
határozatot nem hoz.
INDOKOLÁS
A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény 2016. szeptember 27-én megállapodással intézményi
elhelyezést biztosított Marjai Jánosnénak az időskorúak átmeneti gondozóházában.
Marjai Jánosné az elmúlt időszakban viselkedésével, fenyegető, zaklató magatartásával
többször is súlyosan megszegte az intézmény házirendjének 1.1 az együttélés alapelveire,
valamint az 1.3 a vélemény-nyilvánítási jog és annak gyakorlására vonatkozó szabályait.
Számos szóbeli figyelmeztetés, jegyzőkönyvbe foglalt megbeszélés ellenére a helyzet nem
változott, ezért 2016. december 06. napján írásbeli figyelmeztetésben részesült a házirend
megsértése miatt. 2017. január 2. és február 2. napján a gondozóház szakmai vezetője, Nagy
Zoltánné ismét tájékoztatta Tóthné Balázs Andrea intézményvezetőt Marjai Jánosné a
gondozók és a lakótársak felé tanúsított minősíthetetlen viselkedéséről.
Ezek után - az ott lakók nyugalmának megőrzése érdekében - az intézményvezető 2017.
február 9-én az intézményi elhelyezésére vonatkozó megállapodást írásban felmondta.
A felmondást követő napon, 2017. február 10. napján az egyik bentlakó gyermeke, Vígh
István Csaba panaszt tett Marjai Jánosné viselkedése miatt. A panaszában leírta, hogy idős
demens édesanyját egy eltévesztett szoba okán agresszívan fogadta, trágár és fenyegetőző
magatartást tanúsított vele szemben.
A felmondást Marjai Jánosné 2017. február 16. napján átvette. Mivel a felmondás
jogszerűségét vitatta 2017. február 17. napján a fenntartóhoz, Makó Város Önkormányzatához
fordult panaszával. A panaszában nem ismeri el a házirend megsértését és leírja, hogy nincs
megjelölve, sem bizonyítva, hogy mely pontokban sértette meg a házirendet.
Az intézményi jogviszony megszüntetésének szabályait a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 100-104. § szabályozza.
A törvény ide vonatkozó szabályozása szerint az intézményi ellátásra vonatkozó
megállapodást állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető
(szolgáltató vezetője) írásban mondhatja fel, ha az ellátott a házirendet súlyosan megsérti. A
felmondási idő bentlakásos intézmény esetén három hónap. Ha a felmondás jogszerűségét az

ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető
személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a
fenntartóhoz fordulhat.
Bíróságtól kérhető a fenntartói döntés jogellenességének megállapítása, ha azt az ellátott, a
törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személy
vitatja.
A fent leírtakból egyértelműen megállapítható, hogy Marjai Jánosné a házirendet több
alkalommal súlyosan megsértette, melyre bizonyítékul szolgálnak a becsatolt tájékoztatások,
jegyzőkönyvek és a hozzátartozói panasz is.
A házirend súlyos ismétlődő megsértése, a bentlakók nyugalmának és a dolgozók emberi
méltóságának megőrzése érdekében az intézményvezető élt a jogszabályok biztosította
lehetőségével és az intézményi elhelyezésre vonatkozó megállapodást 3 hónap felmondási
idővel jogszerűen felmondta.
A fentiekben részletesen kifejtett tényállás figyelembevételével a fenntartó az Szt. 101. § (4)
bekezdése alapján a rendelkező részben leírtaknak megfelelő döntést hozott.
A döntés felülvizsgálatának lehetőségéről az Szt. 101. § (5) bekezdés c) pontja alapján adtam
tájékoztatást.
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