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I. Bevezetés 
Az állampolgárok alapvető szociális jogait az Alaptörvény szabályozza: „Magyarország arra 
törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, 
rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden 
magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult. Magyarország a szociális 
biztonságot a rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja 
meg.” (XIX. cikk ) 
Lényeges garanciának minősíthető az, hogy az Alaptörvény kimondja „ A szociális intézkedések 
jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő személynek a közösség számára hasznos 
tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja. Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a 
társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen 
létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami 
nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is 
megállapíthatja. ” (XIX. cikk) 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
biztosítja a települések igazgatási önállóságát. „A helyi önkormányzat ellátja a törvényben 
meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.” (Mötv. 10. § (1) 
bekezdés). 
 
,, A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként 
vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv 
kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, 
ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti 
a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a 
saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.”(Mötv. 10. § (2) 
bekezdés). 
 
,, A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok különösen:....8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
(Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontja) 
 
A Mötv. értelmében helyi önkormányzati feladat a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és 
ellátások biztosítása. ,,A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására – 
jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit 
szervezetet és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, továbbá szerződést 
köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel.” 
(Mötv. 41. § (6) bekezdés) 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
az ellátórendszer kiépítése során egy abszolút és egy relatív biztonsági szintet fogalmaz meg. Ennek 
értelmében a szociális ellátások minimális szintjét jelöli meg, amit biztosítani kell mindenkinek, 
annak érdekében, hogy érvényesüljenek az Alaptörvényben biztosított jogai.  
 
Az Szt. 92. § (3)-(10) bekezdése rendelkezik a társulások szociális szolgáltatástervezési koncepció 
készítési, illetve felülvizsgálati kötelezettségéről. 
 
Az Szt. 92. § (3) bekezdése szerint „A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a 
településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási 
feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a 
települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a 
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szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az 
önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja.” 
 
A szolgáltatástervezési koncepciónak a különböző szolgáltatások fejlesztésére, a szükséges tárgyi-
személyi feltételek biztosítására, a szakmai feladatok ellátására és teljesítésre- egy átgondolt, 
megalapozott fejlesztési elképzelésre érdemes épülnie. Ebben a tekintetben egy olyan „eszköz”, 
amelyből kidolgozott szociális szolgáltatási stratégia, operatív program, megvalósításra váró tervek 
valósulhatnak meg. 
 
A szociális szolgáltatástervezési koncepció tehát olyan elengedhetetlen szakmai dokumentum a 
szociális ellátás területén, amely: 
- meghatározza a településeken, a kistérségekben, a megyékben, illetve a fővárosban élő 
szociálisan rászoruló személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatokat, fejlesztési 
elképzeléseket, 
- bevezetése egy olyan rendszer kiépülését hivatott szolgálni, amelyben megvalósulhat a 
tervezési szintek (települési, kistérségi, megyei) egymásra épülése, teret nyerhet a szükségletekre 
irányuló feladatellátás, és a szociális problémákat átfogóbban lehet kezelni. 

I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja 
- meghatározni a szociális szolgáltatások fejlesztésének alapelveit, irányait, céljait, 

amelyeket a társulás a szociális szolgáltatások fejlesztése során követ, 
- részletezni azokat a konkrét célkitűzéseket, amelyeket a szociális szolgáltatások biztosítása 

során érvényesíteni kíván a társulás, 
- elősegíteni a szociális törvény által bevezetésre került új típusú intézmények feladatainak 

ellátását, 
- a szociális ellátórendszer kistérségi szintű, illetve a társulási formában történő 

feladatellátás, valamint tapasztalatainak bemutatása.  

I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata 
- világítson rá a kistérségben működő szociális ellátórendszer hiányosságaira, 
- információk biztosítása egyéb fejlesztési koncepciók, programok, tervek kidolgozásához 

és megvalósításához, 
- segítse információkkal a döntéshozókat, illetőleg a szolgáltatások biztosításában 

résztvevőket, és 
- adjon kellő alapot a szociális szolgáltatások fejlesztésének operatív programjaihoz. 

 

I. 3. A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 
 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 34/2006. (XII. 20.) CsKTT. sz. 
határozatával hagyta jóvá a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepcióját. A koncepció 1. felülvizsgálatát a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Tanácsa a 52/2009. (VII.30.) CsKTT. sz. határozatával, még a koncepció 2. felülvizsgálatát a 
60/2011. (IX.20.) CsKTT. sz. határozatával fogadta el. 
 
A 2006. évben elkészített koncepcióban szereplő jövőkép alapvető pillére volt, hogy a térség 
önkormányzatai felismerték a kistérségi feladatellátásban rejlő előnyöket, így már a 2006. évben 
több szociális szolgáltatást a Csongrád Város Önkormányzata által fenntartott Szociális Ellátások 
Intézményével kötött megállapodás alapján kistérségi területen láttak el. 
A 2007. évben a Kistérség fenntartásába kerültek a szociális intézmények, a Piroskavárosi 
Rehabilitációs Kft. kivételével, ugyanakkor a Kft-ből jogutódlással kivált az idősotthoni ellátás és a 
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásba került. 
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A Szociális Ellátások Intézménye 2007. március 7-én kelt átadás-átvételi megállapodás alapján 
került a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába. 
A Piroskavárosi Idősek Otthona, a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon, a Remény 
Szociális Alapszolgáltató Központ 2007. március 14-én kötött átadás-átvételi megállapodással 
került a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába. 
 
A koncepció elérte célját, hiszen összeállításával először készült kistérségi szinten teljes körű 
áttekintés a szociális szolgáltatásokról, s olyan elemzés, amely kiterjedt a társadalmi-gazdasági 
környezetre, s a más ágazatokkal való kapcsolódási pontokra. A koncepció megfogalmazta a 
szolgáltatások fejlesztésének rövid távú elképzeléseit intézményi és társulási szinten is. A tervezett 
fejlesztések a 2006-2012. évben megvalósultak, valamint a társulási feladatellátás lehetőségeit 
kihasználva megállapodás alapján további szolgáltatások kerültek kistérségi feladatellátásba.  
Az Szt. a koncepció kétévenkénti aktualizálását írja elő, ennek célja az eltelt időszakban a szociális 
szolgáltatások terén bekövetkezett változások bemutatása, s a jövőkép ennek megfelelő korrekciója.  
 
A felülvizsgálat során elsősorban az elmúlt két évben történt kapacitásbeli változásokra, 
valamint a jogszabályok folyamatos változásaira, jelentős módosításainak az ellátórendszerre 
gyakorolt hatására helyeződik a hangsúly.  
 
A szolgáltatástervezési koncepció a szolgáltatások jelenét és jövőjét vázolja, megalkotása és 
felülvizsgálata annak érdekében is fontos, hogy a különböző szolgáltatások fejlesztése, a legjobb 
szolgáltatás nyújtása az ellátást igénylők megelégedésére, a magas színvonalú szakmai munka 
végzése pedig átgondolt és megalapozott költségvetés tervezésére épüljön. 
 
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása: 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulását alkotó települések (Csongrád város, Csanytelek, 
Felgyő, Tömörkény községek) közötti együttműködés a többcélú társulási forma létrehozását 
megelőzően is több éves múltra tekint vissza, amelyet bizonyít, hogy ezen települések 
önkormányzatai 1990-ben Csongrád és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulást hoztak 
létre, majd Területfejlesztési Társulás megalakulására 2004. július 30-án került sor. 
Együttműködésüket továbbfejlesztve a csongrádi kistérség települési önkormányzatainak képviselő-
testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. CXXXV. törvény alapján önálló jogi személyiséggel 
rendelkező Többcélú Kistérségi Társulást hoztak létre 2005. március 29. napjától határozatlan időre. 
 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulását (továbbiakban: Társulás) alkotó települési 
önkormányzatok Képviselő-testületei a Társulás megszüntetését 2013. június 30. napjával (24.00 
órakor) való megszüntetését kezdeményezték az alábbi határozataikkal: 

- Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
70/2013. (V.30.) önkormányzati határozat, 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
34/2013. (V. 10.) Ökt határozat, 

- Felgyő Községi Önkormányzata Képviselő-testülete  
29/2013.(V. 9.) Kvt. sz. hat., 

- Tömörkény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete  
36/2013. (V.10.) Kt. sz. határozat. 
 

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 36/2013. (V.31.) CsKTT. sz. 
határozatával jóváhagyta a Társulás jogutódos megszüntetését 2013. június 30. napjával 24.00 
órakor.  
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Megszüntető szerv neve, a Társulást alapító 4 önkormányzat: 
- Csongrád Város Önkormányzata 
- Csanytelek Község Önkormányzata 
- Felgyő Községi Önkormányzat 
- Tömörkény Községi Önkormányzat 

 
A megszűnés módja: jogutódos megszűnés 
 
Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás: 
A Társulás jogutódjaként 2013. július 1. napjától az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulást 
(továbbiakban Jogutód Társulás) jelölték meg, melyet Csanytelek Község Önkormányzata, 
Tömörkény Községi Önkormányzat és Felgyő Községi Önkormányzat alkot. 
 
A jogutód szervezet megnevezése: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
A jogutód szervezet székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér J. tér 2. 
A Társulás székhely települése: Csanytelek Község  
Képviselője: székhely település polgármestere 
Irányító szerve: Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
 
A jogutód szervezet tagjai és azok székhelye: 

Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér J. tér 2.)  
Felgyő Községi Önkormányzat (6645 Felgyő, Széchenyi u. 1.) 
Tömörkény Községi Önkormányzat (6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.) 

 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás intézmény-fenntartó társulásként jogutódlással 
gondoskodik a 

- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (Csanytelek, Kossuth u. 39.), 
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény, Ifjúsági u. 8.), 
- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Felgyő, Templom u. 1. sz.) alatti 

költségvetési intézmények működtetéséről.  
 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában lévő Szociális Ellátások Intézménye 
(6640 Csongrád, Vasút u. 92.) és Piroskavárosi Idősek Otthona (6640 Csongrád, Szent Imre u. 19.) 
fenntartója 2013. július 01. napjától Csongrád Város Önkormányzata (6640 Csongrád, Kossuth tér 
7., képviselője: Dr. Kőrösi Tibor, polgármester). 
 
A fenti szervezeti változás következtében vált szükségessé új Szociális Szolgáltatástervezési 
koncepció kidolgozására 2013. évben az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás által, 
figyelembe véve a jogelőd, Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Szociális 
Szolgáltatástervezési koncepcióit.  
 
A koncepció felülvizsgálatának elkészítésekor az egyik legfontosabb alapelv a szociális 
ellátórendszer pontos, hiteles, lehetőség szerint naprakész adatokkal történő bemutatása, amelynek 
alapja a szociális intézmények számára megküldött adatlapok alapján nyert ténymegállapítások, 
adatok. 
 
Az Szt. 92. § (4) bekezdése a koncepció legfontosabb tartalmi elemeit meghatározza, melyek 
beépítése a koncepcióba való alapvető fontosságú: 
 
a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, 
 
b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, 
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c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés 
kereteit, 
 
d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai 
betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, 
szolgáltatások biztosításának szükségességét. 
 
A fejlesztés stratégiai céljainak és forrásainak meghatározásánál figyelembe vettük az eltelt 
években történt változásokat, a megvalósult, illetve elhalasztott beruházásokat, és a várható EU-s 
forrásokat. 
 
A fejlesztések középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek 
színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását, a segítők és segítettek 
együttműködését. 

II. Helyzetkép 

II. 1. Általános jellemzők  
Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Csongrád megye északnyugati részén, a Tisza 
magyarországi szakaszának alsó folyásánál - Budapesttől 109 km-re, Szegedtől 38 km-re –, Bács-
Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék találkozásánál helyezkedik el. A települések természeti 
erőforrások tekintetében a megye egyik legjobb adottságú területei. Jól hasznosítható, értékes 
termőfölddel, előnyös klimatikus viszonyokkal rendelkezik, amelyek kedvező feltételeket 
teremtenek a szántóföldi és a kertészeti növénykultúra termesztéséhez. A térség bővelkedik a 
felszíni és felszín alatti vizekben is.  

   
 
Csanytelek az ország leghosszabb faluja (7km), Magyarország dél-alföldi részén, Csongrád megye 
északi részén, a Tisza jobb partján, a 4519. számú fő közlekedési út mentén, Csongrádtól 14, 
Szegedtől 36 km-re helyezkedik el. Csanytelek területe 3.471 ha, belterülete 177 hektár, külterülete 
közel 3.300 hektár. Csanytelek az 1960-as évektől kezdve a primőr zöldségtermesztés egyik 
országos szempontból is jelentős központja. 
Legnagyobb vonzerejét csodálatos természeti környezete jelenti: a Pusztaszeri Tájvédelmi 
Körzethez tartozó Csaj-tó és a tiszai ártér rendkívül gazdag madár- és értékes növényvilága 
(üstökös gém, kanalas gém, kiskócsag). 
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Felgyő Magyarország délkeleti részén, Csongrád megyében található, mezőgazdasági jellegű 
kistelepülés. Megközelíthető közúton: az 5-ös úton Kiskunfélegyházáig, onnan a 451-es úton 
Csongrádig, majd déli irányban 4,5 km.  
Felgyő összes területe 7673 hektár, ebből a belterülete 135 hektár, a külterülete 7538 hektár. 
Szántóföldi és fóliás növényeket termesztenek és állattartással foglalkoznak az itt élő emberek. Egy 
rendezett, infrastrukturálisan jól ellátott kisközség fogadja az oda látogatókat. 

 

Tömörkény a Tisza jobb partján található, Csongrádtól délnyugatra haladva, Csanytelek és 
Pusztaszer között fekszik. Kiskunfélegyháza felöl is könnyen megközelíthető Pálmonostorán 
keresztül. Tömörkény összes területe 5391 hektár, ebből a belterülete 112 hektár, a külterülete 5279 
hektár. A település alapvetően mezőgazdasági jellegű, sík vidéken fekszik. A falu környékén szép 
erdős területek is találhatóak, s jellegzetes tanyavilág övezi. Fő vonzerejét védett madárvilága és 
egyéb természeti értékei jelentik, valamint a közelében található Halastó, mely természeti szépsége 
mellett a horgászásra is kedvező lehetőséget biztosít.  
 

 

A településrendszer jellegzetes eleme a kiterjedt és sűrűn lakott tanyavilág. Csongrád megyében a 
külterületi lakosok aránya meghaladja a 9%-ot.  
 
Település 
A település fogalma a közigazgatási egységet alkotó helységet (a fővarost, a fővaros kerületeit, a 
megyei jogú várost, a várost, a nagyközséget és a községet) foglalja magába. 
Belterület a település azon része, amelynek területen a település igazgatási szervei és általában az 
ellátó intézmények többsége található.  
Külterület a település rendezési tervében meghatározott belterület határán kívül fekvő rész, amely 
általában mező- vagy erdőgazdasági terület. A népszámlálási gyakorlatban azt tekintjük külterületi 
településrésznek, ahol legalább egy személyt összeirtunk, vagy ahol legalább egy üres (nem lakott), 
de egyébkent használható lakás van.   
 
A térségben jelentős a külterületen élő lakosság száma, a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgáltatások szervezése kapcsán a szolgáltatások, információk, ellátások eljuttatása a külterületen 
élők számára kiemelt fontosságú.  
A népesség 96,9 százaléka a települések belterületén él, 3,1 százaléka külterületeken. A külterületi 
népesség aránya minimális mértékben növekedett 2001 óta. A külterületeken élő lakosság Bács-
Kiskun megyében (12,7 százalék) és Csongrád megyében (8,6 százalék) a legnagyobb arányú. 
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Országos szinten a mintegy 308 ezer külterületen élő 22 százaléka Bács-Kiskun-, 16 százaléka Pest 
és 12 százaléka Csongrád megyei lakos. 
    

II. 2. Demográfiai adatok 
Országos helyzetkép: 

 

A népesség lélekszáma az ország jelenlegi területén 1981-ben érte el maximumát 10 millió 713 ezer 
fővel, azóta változó intenzitással ugyan, de folyamatosan csökken, és 2013. január 1-jén 9 millió 
909 ezer főt tett ki. Ez harminckét év alatt mintegy 804 ezer fős, 7,5 százalékos 
lélekszámcsökkenést jelent.  
 
2011. október 1-jén Magyarország lakónépessége 9 937 628 fő volt, az előző népszámlálás, 2001. 
február 1-je óta eltelt tíz év és nyolc hónap alatt 261 ezer fővel csökkent. A népesség csökkenése a 
természetes fogyásból eredt: minden évben kevesebb gyermek született, mint ahányan meghaltak, 
az ország lakossága tehát természetes módon 387 ezerrel csökkent. 
 
A KSH szerint a népességcsökkenés eltérő módon érintette a különböző életkorú és nemű 
lakosokat. A gyermekkorúak létszáma az össznépességnél is nagyobb mértékben, 925 ezer fővel, 
közel 40 százalékkal csökkent, miközben 65 évnél idősebb lakosok száma – a várható élettartam 
javulásával – nőtt. Felgyorsult a népesség öregedési folyamata, ami a korösszetétel torzulásával, 
illetve a gyermek- és a fiatal-, valamint az időskorú népesség arányának kedvezőtlen változásával 
jár együtt. 
 
A fiatal népességen belül a bölcsődés- és óvodás korúak száma is kevesebb a 10 évvel ezelőttinél, 
még nagyobb mértékben esett vissza az általános iskolás korúaké.  
Az időskorúak közül különösen nagy mértékben növekedett a 60–69 éves korosztály létszáma. A 
70–79 évesek mintegy 21 ezer fővel kevesebben vannak, mint 10 éve, a 80 évnél is idősebbek 
száma pedig csaknem 120 ezerrel több, mint 2001-ben, és a növekedés túlnyomó része a nőknél 
következett be. Az ország lakosságából minden tizedik lakos 70 éves vagy idősebb. A népesség 
nagy korcsoportjainak létszámváltozása nyomán a felnőttkorúakra jutó eltartási teher az elmúlt tíz 
évben valamelyest növekedett, száz aktív korúra 2011-ben 61 gyermek- és időskorú társadalmi 
értelemben vett eltartása hárult, aminek nagyobb részét az időskorúak adják.  
 
Csongrád megyében 2011. október 1-jén, a népszámlálás időpontjában az ország népességének 4,2 
százaléka, megközelítőleg 417,5 ezer fő élt. A megye lakossága a tíz évvel korábbi 
népszámláláshoz képest csaknem 15,9 ezer fővel, 3,7 százalékkal csökkent.  
 
Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulást alkotó települések lakosságszáma továbbra sem 
emelkedik, csökkenés tapasztalható a vizsgált éveket viszonyítva, a népszámlálási adatok alapján a 
korcsoportonkénti megbontásban településenkénti népességszáma az alábbiak szerint alakult: 
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Év Életkor 0-2 3-5 6-13 14 15-17 18-54 55-59 60-69 70-79 80- Összesen (fő) 

 

 

 

 

 

 

F 

E 

L 

G 

Y 

Ő 

2006.12.31 

ffi 14 20 79 12 29 362 48 81 32 12 689 

nő 16 15 61 13 27 348 56 88 45 27 696 

össz 30 35 140 25 56 710 104 169 77 39 1385 

 ffi 16 16 67 9 35 347 42 81 31 11 655 

2007.12.31. nő 11 16 47 11 37 349 54 91 48 26 690 

 össz 27 32 114 20 72 696 96 172 79 37 1345 

2008.12.31. 

ffi 12 13 72 4 32 343 40 84 29 14 643 

nő 12 16 45 7 40 333 55 92 49 25 674 

össz 24 29 117 11 72 676 95 176 78 39 1317 

2009.12.31. 

ffi 12 12 61 14 23 340 41 86 28 16 633 

nő 18 9 43 8 32 325 61 94 54 26 669 

össz 30 21 104 22 55 665 102 180 82 42 1303 

2010.12.31. 

ffi 12 15 51 14 26 338 44 83 34 19 636 

nő 15 10 36 11 26 330 59 98 55 24 664 

össz 27 25 87 25 52 668 103 181 89 43 1300 

2011.12.31 

ffi 13 11 50 10 31 333 45 86 36 17 632 

nő 15 11 35 6 26 331 56 96 59 23 658 

össz 28 22 85 16 57 664 101 182 95 40 1290 

2012.12.31. 

ffi 11 13 47 6 37 321 49 80 39 15 618 

nő 8 20 38 2 26 326 54 98 58 22 652 

össz 19 33 85 8 63 647 103 178 97 37 1270 

2013.06.30. 

ffi 10 14 59 7 41 427 53 125 75 17 828 

nő 9 16 26 1 18 213 50 54 29 14 430 

össz 19 30 85 8 59 640 103 179 104 31 1258 

 

 

 

 

T 

Ö 

M 

Ö 

R 

K 

É 

N 

Y 

2006.12.31. 

ffi 18 10 51 17 36 446 74 102 87 41 882 

nő 16 26 61 13 28 440 55 128 139 91 997 

össz 34 36 112 30 64 886 129 231 226 132 1879 

 ffi 20 17 42 7 36 461 64 105 80 46 878 

2007.12.31. nő 24 16 69 10 30 428 67 117 132 104 997 

 össz 44 33 11 17 66 889 131 222 212 150 1875 

2008.12.31. 

ffi 27 22 41 6 33 458 65 110 70 52 884 

nő 25 15 69 10 27 423 78 106 128 104 985 

össz 52 37 110 16 60 881 143 216 198 156 1869 

2009.12.31. 
ffi 27 18 45 11 26 453 65 107 73 44 869 

nő 22 25 64 12 26 413 76 106 125 113 982 

össz 49 43 109 23 52 866 141 213 198 157 1851 

2010.12.31. 

ffi 13 26 44 6 28 443 67 111 72 45 855 

nő 20 24 66 4 30 412 79 103 122 115 975 

össz 33 50 110 10 58 855 146 214 194 160 1830 

 

2011.12.31 

ffi 12 24 46 3 25 436 69 114 69 45 843 

nő 19 25 58 12 28 402 78 114 109 114 959 

össz 31 49 104 15 63 838 147 228 178 159 1802 

2012.12.31. 
ffi 12 22 50 6 24 427 75 116 63 45 840 

nő 32 20 62 7 28 400 73 115 115 97 949 



 
1111 

 

össz 44 42 112 13 52 827 148 231 178 142 1789 

2013.06.30. 

ffi 14 13 56 5 18 423 73 120 69 42 833 

nő 28 19 60 8 23 393 77 120 113 108 949 

össz 42 32 116 13 41 816 150 240 182 150 1782 

 

 

 

 

 

 

C 

S 

A 

N 

Y 

T 

E 

L 

E 

K 

 

2006.12.31. 

ffi 55 55 121 12 57 757 75 156 93 57 1438 

nő 39 34 134 24 51 711 95 195 186 99 1569 

össz 94 89 255 36 108 1468 170 351 279 156 3007 

 ffi 50 55 125 16 55 772 84 136 85 57 1435 

2007.12.31. nő 38 37 139 13 65 713 91 198 181 99 1574 

 össz 88 92 264 29 120 1485 175 334 266 156 3009 

2008.12.31. 

ffi 43 56 131 14 52 763 90 141 85 54 1429 

nő 38 40 128 20 56 722 93 190 183 97 1567 

össz 81 96 259 34 108 1485 183 331 268 151 2996 

2009.12.31. 

ffi 32 51 135 21 51 756 88 133 91 52 1410 

nő 39 43 124 17 53 702 107 183 177 98 1543 

össz 71 94 259 38 104 1458 195 316 268 150 2953 

2010.12.31. 

ffi 29 51 147 14 53 769 92 124 99 45 1423 

nő 42 38 131 18 55 702 111 186 166 105 1554 

össz 71 89 278 32 108 1471 203 310 265 150 2977 

2011.12.31. 

ffi 34 44 144 12 49 753 100 125 96 45 1402 

nő 38 41 122 20 56 697 106 187 167 99 1533 

össz 72 85 266 32 105 1450 206 312 263 144 2935 

2012.12.31. 

ffi 29 38 147 13 45 720 114 131 95 40 1372 

nő 32 39 115 21 54 690 115 181 160 109 1516 

össz 61 77 262 34 99 1410 229 312 255 149 2888 

2013.06.30. 

ffi 23 27 133 19 37 596 113 178 152 43 1321 

nő 27 37 108 22 58 800 110 132 110 119 1523 

össz 50 64 241 41 95 1396 223 310 262 162 2844 

            Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A települések lakónépessége csökkenő tendenciát mutat, ahogyan az ország, a megye és a kistérség 
lakossága is csökken. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a nők aránya a férfi állandó 
népességhez viszonyítva átlagosan 5%-kal magasabb. A népességalakulás tényezői közül a születések 
száma rendre elmarad a halálozásokétól, s a jellemzően negatív vándorlási különbözet is hozzájárul 
a lassú népességvesztéshez.  
A születések számának hosszan tartó csökkenése, a gyermekkorúak arányának csökkenéséhez, az 
időskorúak arányának növekedéséhez, azaz a népesség elöregedéséhez vezet. Ezt a jelenséget az 
öregedési index teszi szemléletessé, ami azt mutatja, hogy száz fő 14 év alatti gyermekkorúra 
mennyi 65 éven felüli jut. Ez a mutató 2010. évben volt a legalacsonyabb.  
Az elöregedés a munkaképes korú lakosság arányának fokozatos csökkenését, az eltartottak 
arányának növekedését eredményezi. Mindent összevetve kijelenthető, hogy a települések lakossága 
folyamatosan csökken, ezen túlmenően pedig viszonylag kedvezőtlenül alakul a lakosság 
kormegoszlása is. A népességfogyás legfontosabb okaként elemzésünk eredményeként a természetes 
fogyás folyamatát nevezhetjük meg. 
 
Az össznépességhez viszonyítva magas a 60 év feletti lakosság aránya, az aktív korosztály száma 
összességében a kistérségben csökkenő tendenciát mutat. 
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A KSH adatai szerint 2011. januárjában folytatódott a születésszám csökkenése, a halálozások 
száma viszont magasabb volt, mint az előző években. 
 

         Forrás: KSH 2011. évi adatok 

Az idősek száma és aránya az elmúlt évtizedek során fokozatosan nőtt. Az élettartam 
meghosszabbodásával ez az arány további emelkedő tendenciát mutat, amely új feladat elé állítja a 
szociális ellátórendszert. 

II. 3. Foglalkoztatottság, munkanélküliség 
A 2001-es és 2011-es népszámlálás között a Csongrád megyei népesség gazdasági aktivitás szerinti 
összetétele már nem változott olyan számottevő mértékben, mint a megelőző évtizedben. A 
gazdaságilag aktívak, ezen belül mind a foglalkoztatottak, mind a munkanélküliek aránya 
emelkedett, míg az inaktív keresők, illetve az eltartottak aránya mérséklődött. 
 
 
Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya az állandó lakóhelyük szerint 
 

2010. 
 
 
 

Település 
megnevezése 

 
 

Nyilvántartott 
össz. 

fő 

 
 

Folyamatos 
nyilv. 

hossza (365 
nap) 

 
 

Járadék 
tip. ell. 

fő 

 
 

Segély 
tip. ell. 

fő 

 
 

Rendelk
. áll. 

tám. fő 

 
Munkav. 

korú népes. 
fő (KSH 

2011 adatai 
szerint) 

Relatív mutató 
% (a 

nyilvántartott 
álláskeresők a 
munkavállalási 
korú népesség 

%-ában) 

Arányszám (a 
relatív 

mutatóknak az 
országos 
relatív 

mutatóhoz 
viszonyított 

aránya) 
Csanytelek 

 
186 44 20 17 53 1841 10,10 1,15 

Felgyő 
 

68 17 13 10 11 882 7,71 0,88 

Tömörkény 146 44 23 15 27 1127 12,95 1,47 

 

 

 
 

Terület 

 
Élveszületés 

 
Halálozás 

Természetes 
szaporodás, 

ill. fogyás   
 (-) 

 
Vándorlási 
különbözet 

 
Lakó 

népesség 
2001 

 
Élveszületés 

 
Halálozás 

Természetes 
szaporodás, ill. 

fogyás  
  (-) 

 
Vándorlási 
különbözet 

 
Lakó 

népesség 
2011 

 1990–2001  2001–2011  

Csanytelek 332 666 -334 181 3 008 274 577 -303 71 2 776 
Felgyő 170 198 -28 127 1 482 98 157 -59 -198 1 225 
Tömörkény 164 438 -274 24 1 948 129 406 -277 82 1 753 

2011. 
 
 
 

Település 
megnevezése 

 
 
 

Nyilvántartott 
össz. fő 

 
 

Folyamatos 
nyilv. 

hossza (365 
nap) 

 
 

Járadék 
tip. ell. 

fő 

 
 

Segély 
tip. ell. 

fő 

 
 

BPJ, 
RÁT, 
RSZS 

fő 

 
Munkav. 

korú népes. 
fő (KSH 

2011 adatai 
szerint) 

 
Relatív mutató 

% (a 
nyilvántartott 
álláskeresők a 
munkavállalási 
korú népesség 

%-ában) 

Arányszám (a 
relatív 

mutatóknak az 
országos 
relatív 

mutatóhoz 
viszonyított 

aránya) 
Csanytelek 

 
199 35 37 0 75 1819 10,94 1,33 

Felgyő 
 

85 12 16 1 14 861 9,87 1,20 

Tömörkény 118 26 22 2 20 1110 10,63 1,29 
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2012. 
 
 

Település 
megnevezése 

 
 

Nyilvántartott 
össz. fő 

 
 

Folyamatos 
nyilv. 

hossza (365 
nap) 

 
 

Járadék 
tip. ell. fő 

 
 

Segély 
tip. ell. 

fő 

 
RÁT, 
BPJ, 
FHT, 
RSZS 

fő 

 
Munkav. 

korú népes. 
fő (KSH 

2011 adatai 
szerint) 

Relatív mutató 
% (a 

nyilvántartott 
álláskeresők a 
munkavállalási 
korú népesség 

%-ában) 

Arányszám (a 
relatív 

mutatóknak az 
országos 
relatív 

mutatóhoz 
viszonyított 

aránya) 
Csanytelek 

 
213 48 11 0 65 1856 11,48 1,34 

Felgyő 
 

71 17 6 0 7 861 8,25 0,96 

Tömörkény 140 40 10 1 19 1110 12,61 1,47 

 

2013.06.30. 
 
 

Település 
megnevezése 

 
 

Nyilvántartott 
össz. fő 

 
 

Folyamatos 
nyilv. 

hossza (365 
nap) 

 
 

Járadék 
tip. ell. fő 

 
 

Segély 
tip. ell. 

fő 

 
 

FHT, 
RSZS 

fő 

 
Munkav. 

korú népes. 
fő (KSH 

2011 adatai 
szerint) 

Relatív mutató % 
(a nyilvántartott 
álláskeresők a 
munkavállalási 
korú népesség 

%-ában) 

Arányszám 
(a relatív 

mutatóknak 
az országos 

relatív 
mutatóhoz 
viszonyított 

aránya) 
Csanytelek 

 
124 41 6 2 23 1837 6,75 0,90 

Felgyő 
 

51 16 5 0 7 858 5,94 0,79 

Tömörkény 83 35 1 1 17 1087 7,64 1,02 

               Forrás: KSH 2011. évi adatok 
 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 
(6640 Csongrád, Kis-Tisza u. 4. ) fogadja az álláskeresőket, a nem nyilvántartott munkát keresőket. 
A Kirendeltség a munkaerő-piaci képzések lebonyolításában, a képzési lehetőségek felkutatásában, 
a pályaválasztási tevékenységben az intézményi és a piaci képzőkkel tart fenn kapcsolatokat.  
Tekintettel a fenti adatok alapján bemutatott foglalkoztatási viszonyokra, az aktív korú lakosság 
körében fontos a preventív munka erősítése, a fiatal korosztály segítése mind az oktatás, mind a 
munkába való elhelyezkedés terén. 
A munkaerő piaci helyzet alakulása nagy hatással van a szociális ellátások iránti igényekre. A 
foglalkoztatási arány javítása különösen fontos, hiszen a munkanélküliség közvetlenül érinti a 
szociális ellátórendszert, ráadásul az egyre kedvezőtlenebb demográfiai folyamatok mellett fontos, 
hogy az aktív korú lakosság anyagi értelemben is képes legyen az ellátásra szoruló társadalmi 
csoportok megsegítésére. 

II. 4. Gazdasági helyzet 
A települések gazdasági helyzetét főként versenyképességük szempontjából vizsgálják. A 
versenyképesebb gazdaság növeli a foglalkoztatást, a jövedelmeket, az életszínvonalat, így 
közvetlenül befolyásolja az itt élők életminőségét. A Csongrádi kistérség nem tartozik a megye 
versenyképesebb gazdasággal rendelkező kistérségei közé.  
A kistérség gazdasági szerkezete nem homogén. A kistérség községeiben túlnyomórészt a 
mezőgazdaság dominál. A kistérség és a város mérete, jellemzői jelenleg a vidékfejlesztési irányt is 
lehetővé teszik, emellett az iparfejlesztést is érdemes és fontos megemlíteni, mely elősegíti a 
kistérség versenyképességének növelését, magasabb szintű foglalkoztatottság és jövedelmek 
elérését. 
A csongrádi kistérség vállalkozási struktúrája a kilencvenes években átalakult. A régi 
nagyvállalatok kisebb gazdasági társaságokká alakultak, így a kistérségre többnyire kis- és 
középvállalkozások a jellemzőek. A térségben élő lakosoknak az önkormányzati intézmények és a 
vállalkozások nyújtanak sokrétű szolgáltatást.  
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II. 5. Szociális ellátások rendszere 
A szociális ellátásokra jogosultak részére jövedelmük kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális 
ellátás nyújtható. 
Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben, vagy részben természetbeni 
szociális ellátás formájában is nyújthatók. Az ellátások alapvető célja, hogy a szociális ellátásokra 
jogosult személy, vagy család az egy főre jutó havi jövedelmének alacsony szintjét ellensúlyozza. 
 
A Szt. az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátási 
formákat határozza meg: 

II.5.1. Pénzbeli ellátások 
A települési önkormányzat jegyzője:  
- foglalkoztatást helyettesítő támogatást, 
- rendszeres szociális segélyt, 
- lakásfenntartási támogatást, 
- méltányosságból közgyógyellátást 
állapít meg. 
 
A települési önkormányzat képviselő-testülete: 
- méltányosságból ápolási díjat, 
- átmeneti segélyt, 
- temetési segélyt; 
állapít meg. 
 
A járási hivatal: 
- időskorúak járadékát, 
- a 18 év alatti tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy után (ide értve a fokozott ápolás 

esetén járó ellátást is) alanyi jogú ápolási díjat 
állapít meg. 

II.5.2. Természetben nyújtott szociális ellátások 
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül természetbeni szociális ellátás formájában 
- a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
- a lakásfenntartási támogatás, 
- az átmeneti segély és 
- a temetési segély nyújtható. 
 
Továbbá természetbeni ellátás a 
- köztemetés, 
- közgyógyellátás, 
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
- adósságkezelési-szolgáltatás. 

 

II.5.3. Szociális szolgáltatások rendszere 
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok 
biztosítják. 
A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított 
ellátásokat. 
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I. Szociális alapszolgáltatások 
- falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, 
- étkeztetés, 
- házi segítségnyújtás, 
- családsegítés, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
- közösségi ellátások: 
  - pszichiátriai betegek közösségi ellátása, 
  - szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
- támogató szolgáltatás, 
- utcai szociális munka, 
- nappali ellátás: 

- Idősek klubja, 
- Nappali melegedő, 
- Pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
- Szenvedélybetegek nappali intézménye, 
- Fogyatékos személyek nappali intézménye. 

 
II. Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: 
- az ápolást, gondozást nyújtó intézmény: 

- idősek otthona, 
- fogyatékos személyek otthona, 
- pszichiátriai betegek otthona, 
- szenvedélybetegek otthona, 
- hajléktalanok otthona. 

- a rehabilitációs intézmény: 
- a pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 
- a szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 
- a fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 
- a hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye. 

- a lakóotthon: 
- fogyatékos személyek lakóotthona; 
- pszichiátriai betegek lakóotthona; 
- szenvedélybetegek lakóotthona  

- az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: 
-    időskorúak gondozóháza, 
- fogyatékos személyek gondozóháza, 
- pszichiátriai betegek átmeneti otthona, 
- szenvedélybetegek átmeneti otthona, 
- éjjeli menedékhely, 
- hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

- a támogatott lakhatás,  
- az egyéb speciális szociális intézmény. 

II. 6. Egyes ellátotti csoportok jellemzői  
 Időskorúak, nyugdíjasok 

 
Az életkorral összefüggő, egymással összehasonlítható előrejelzések szerint, az elkövetkező 
évtizedekben Magyarország népességének nagysága, és életkor szerinti összetétele drámai 
változásokon fog keresztül menni az alacsony termékenységi ráta, a várható élettartam folyamatos 
növekedése következtében. 
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Ennek a gazdaság fejlődésére, a munkaerőpiacra gyakorolt jelentős közgazdasági hatásai várhatók. 
Emellett olyan társadalmi hatásokkal is számolni kell, amelyek többek között a családösszetételben, 
az együttélési formákban, a szociális ellátásban, az egészségügyi ellátásban mutatkoznak majd meg. 
 
A lakosság 20 %-a idős korú és e 65 év feletti idős korosztály 66%-a nő (KSH adatok). Mivel ez 
igen magas számadat, így mindenképpen meg kell vizsgálni, az időskorúak helyzetét, hiszen fontos, 
hogy az idősek hogyan élik meg az évek múlását, amely nagymértékben függ a társadalom nyújtotta 
életkörülményektől, az idősekkel szemben tanúsított társadalmi magatartástól. Ezekben az 
esetekben növekszik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény, ami jelentős 
kihívás elé állítja az önkormányzatokat.  
 
Az alapszolgáltatások megszervezésével az intézmények segítséget nyújtanak a rászorulóknak saját 
otthonukban, és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi 
állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Az 
idősek mindennapjait, biztonságérzetét a szociális alapszolgáltatások (pl. étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) igénybe vétele 
jelentősen megkönnyíthetik, segíthetik. 
Azokról a rászorultakról, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, 
egzisztenciális problémáik és napi életvezetésük egyedüli megoldását sok esetben csak az 
intézményi ellátási formák jelentik. A tartós bentlakást biztosító idősek otthonában az egészségügyi 
ellátáson kívül nagyon fontos szerepe van a szociális gondozásnak is, melynek célja és feladata a 
gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás, melynek mértékét és fajtáját 
mindenkor a segítségre szoruló ember testi, lelki és szociális állapota határozza meg.  
 

 Fogyatékkal élő személyek 
 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. 
§-a értelmében fogyatékos személy, az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, 
kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással - illetve ezek bármilyen 
halmozódásával - él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal 
kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja. 
 
Az elmúlt években a fogyatékkal élő személyeket érintő több új jogszabály megalkotására és 
meglévő jogszabályok módosítására is sor került. 
2009. január 1-jétől megszűnt a támogató szolgáltatás fenntartási kötelezettsége a 10 ezer főnél 
nagyobb településeken. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának 
rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján a támogató szolgálat nem kötelező 
önkormányzati feladat, utána nem jár állami normatíva. A fenntartónak pályázni kellett 2012.-2014. 
évekre vonatkozó támogatás elnyerésére. 
 
A fogyatékkal élők támogatása, szociális ellátórendszerbe történő bevonása kiemelt szerepet kap 
mind a kistérség, mind a kistérséget alkotó települések vonatkozásában. A fogyatékkal élő 
személyek esetén kiemelt feladat az infrastrukturális háttér kialakítása fizikai és info-kommunikáció 
területen is.  
 
A fogyatékkal élők munkaerőpiacon való megjelenésének előmozdítása érdekében szükséges a 
fogyatékkal élők számára az akadálymentes környezet kialakítása, továbbá a közlekedési 
nehézségek miatt a távmunka lehetőségének biztosítása. A szociális ellátások területén a 
fogyatékossággal élő személyek esetében a saját lakókörnyezetben történő segítségnyújtás kap 
prioritást. 
A fogyatékkal élő népességre vonatkozóan továbbra is kevés adat áll rendelkezésünkre.  
A 2011. évi népszámlálás önkéntes adatszolgáltatás keretében gyűjtött információkat a lakossági 
rétegről. Továbbra is a népszámlálási adatokra tudunk támaszkodni – e kérdéskör esetén is.  
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Országos adatok: 
A 2011. évi népszámlálás szerint 2011-ben a fogyatékkal élők száma 457 ezer fő volt, a népesség 
4,6 százaléka. A nemek szerinti arány nem tér el jelentősen a teljes népességétől, a fogyatékkal élők 
53 százaléka nő. A fogyatékkal élők több mint 70 százaléka 50 évesnél idősebb. A fogyatékkal élők 
56 százaléka legfeljebb általános iskolát végzett. Az általános iskolát be sem fejezők aránya 
viszonylag magas az értelmi fogyatékosok és a beszédfogyatékosok között, valamint – a fiatal 
korukkal is összefüggésben – az autisták között. A nagyothallóknak és a mozgássérülteknek 
ugyanakkor 9–10 százaléka egyetemi vagy főiskolai végzettségű. 
 
Csongrád megyei adatok: 
Csongrád megye vonatkozásában némileg mérséklődött a megye népességén belül a magukat 
fogyatékosnak vallók aránya, közülük minden negyedik többszörösen sérült.  Csaknem négyszer 
több a tartós betegséggel küzdő lakos a megyében, mint a fogyatékos. A betegségek leginkább a 
nőket és az időseket sújtják. 

A válaszadók száma alapján a Csongrád megyei népesség mintegy 5 százalékának van valamilyen 
fogyatékossága, közülük minden 4. többszörösen sérült. A nemek között a fogyatékosság 
tekintetében nincs markáns különbség. Többségük mozgássérült, ők teszik ki a népességen belül a 
legnagyobb arányt, 2,4 százalékot. Gyengén vagy alig látók, nagyothallók, súlyos belszervi 
fogyatékosok, mentálisan sérültek, valamint értelmi fogyatékosok is jelentős számban vannak, de 
népességszámra vetített hányaduk egy százalék alatt marad, melyről az alábbi táblázat mutat 
tényleges adatokat, ahol a fogyatékossággal élők száma eltér a megjelölt fogyatékosságok együttes 
számától, mert a népszámlálás során egy személy több fogyatékosságot is megjelölhetett.   

A fogyatékossággal élők a fogyatékosság típusa szerint, 2011 (Csongrád megyei adatok) 

 
A fogyatékosság típusa 

 
Férfi 

 
Nő 

Összesen 
fő a népesség 

százalékában 
Mozgássérült 4396 5569 9965 2,39 

Gyengénlátó, aliglátó 1263 1968 3231 0,77 

Vak 198 224 422 0,10 

Nagyothalló 1232 1583 2815 0,67 

Siket 181 173 354 0,08 

Súlyos belszervi fogyatékos 1131 1191 2322 0,56 

Mentálisan sérült (pszichés sérült) 1163 1316 2479 0,59 

Értelmi fogyatékos 1044 772 1816 0,44 

Beszédhibás 371 208 579 0,14 

Beszédfogyatékos 277 172 449 0,11 

Autista 167 52 219 0,05 

Siketvak (látás – és hallássérült) 62 66 128 0,03 

Egyéb 39 53 92 0,02 

Ismeretlen 56 39 95 0,02 

Fogyatékossággal élők 9391 10725 20116 4,82 
 



 
1188 

 

A kistérségben a fogyatékos személyek ellátása a támogató szolgáltatás és a fogyatékos személyek 
nappali ellátása által oldható meg.  
 
A támogató szolgáltatás 2009. január 1. napjától kikerült az alapszolgáltatási körből. 
Működtetésére a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása sikeresen pályázott, 2009.-2011. és 
2012.-2014. évekre vonatkozó finanszírozásra.  
 
A harmadik életévüket betöltött, önellátásra részben képes fogyatékosok napközbeni gondozása, 
foglalkoztatása és nevelése a  fogyatékosok nappali ellátásával valósul meg, mely az Szt. 86.§ -a 
alapján a  tízezer főnél több állandó lakosú települési önkormányzat kötelező feladata. 
 
2010. július 01. napjától Csongrádon új szolgáltatásként indult a Szociális Ellátások Intézménye 
által a fogyatékos személyek nappali ellátása. A nappali ellátás a Csongrád, Síp u. 3. sz. alatt 
működik, 24 fő ellátása volt biztosított. Az ellátás iránt az igény megnövekedett, így 2011. 
szeptember 01. napjától a tárgyi és személyi feltételek biztosításával az ellátható személyek száma 
32 főre emelését engedélyezte a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala.   
Ellátási területként a kistérséget alkotó települések közigazgatási területén élők kerültek 
meghatározásra. 
2013. július 01. napjától az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás és Csongrád Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások közül 
támogató szolgáltatásra és fogyatékos személyek nappali ellátása tekintetében ellátási szerződést 
kötöttek. 
 

 Pszichiátriai betegek 
 

Az utóbbi években előtérbe kerültek a pszichiátriai és szenvedélybetegek, hangsúlyozottabbá vált 
ezen problémákkal küzdő személyek közösségi integrálódása, pszicho-szociális rehabilitációja.  
A pszichiátriai gondozásban részesültek száma Csongrád megyében az elmúlt években 
folyamatosan emelkedett. A mentális betegségekkel kapcsolatban jelenleg nagy az információhiány 
mind az érintettek és hozzátartozóik, mind a lakosság körében. A tudatlanság legfőbb veszélye, 
hogy a tünetek, problémák ismeretének hiányában a felismerés, az egyén önbelátása is elmarad, 
amely – éppen ennél a betegségcsoportnál – a gyógyulás egyik kritikus feltétele lehet. A 
pszichiátriai betegek döntő többsége otthon, családi környezetben él. 
Számukra a szülői, családi támogatás általában élethossziglan tart. Sokszor az „eltartó” család a 
segítő, évek alatt összeomlik, rokkantnyugdíjassá válik, tehát a szociális ellátórendszert igénybe 
vevők száma növekszik. A települési önkormányzatok számára fontos feladat a közösségi 
pszichiátriai ellátás, mint szociális alapszolgáltatás biztosítása. A pszichiátriai betegek 
gyógykezelése, gondozása, a rájuk irányuló személyes gondoskodás Magyarországon az 
egészségügyi és a szociális ellátás közös feladata.  
A pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás 2009. január 1. napjától kikerült az 
alapszolgáltatási körből. A szolgáltatások működését az állam három évre megkötött finanszírozási 
szerződések útján támogatta ettől az időponttól.  
A pszichiátriai betegek közösségi ellátása működtetésére a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 
sikeresen pályázott 3 év (2009.-2011.) finanszírozására. 2012. január 01. napjától újabb pályázat 
került befogadásra, így 2012.-2014. évekre is nyert finanszírozást a Társulás.   
 

 Szenvedélybetegek 
 

A szenvedélyek, függőségek alapvetően kétfélék lehetnek: kémiai addikciók (alkohol-, drog-, 
nikotinfüggőség), továbbá viselkedéses vagy anyag nélküli addikciók (pl. játékszenvedély, 
munkamánia, kóros vásárlás, kleptománia, internetfüggőség).  
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Az alkoholizmus és a kábítószer használat az egészség, a szociális kapcsolatok súlyos veszélyeztető 
és károsító faktora. Az alkoholfogyasztással és kábítószer fogyasztással összefüggő problémák a 
legsúlyosabb közegészségügyi gondok közé tartoznak, amelynek számos egészségi és társadalmi 
következménye ismert. 
A települési önkormányzatok fontos feladataként jelentkezik a szenvedélybetegek szociális 
alapszolgáltatás keretében való segítése, ugyanakkor 2009. január 1-jétől megszűnt a közösségi 
ellátások fenntartási kötelezettsége a 10 ezer főnél nagyobb településeken.  
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása pályázatot nyújtott be a szenvedélybetegek közösségi 
ellátása 3 évre történő finanszírozásra, mely pályázat befogadást nyert.  
A szenvedélybetegek közösségi ellátásának célja, hogy az általa gondozott addiktológiai 
problémával küzdő ellátottak integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve, ha 
betegségükből adódóan már kirekesztődtek a társadalomból, reintegrálódjanak a közösségbe. Ennek 
érdekében a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció minden formáját az igénybevevő 
otthonában, illetve lakókörnyezetében biztosítja (ha erre nincs lehetőség, az ellátott előfordulási 
helyén történik az együttműködés). Segítséget nyújt a szenvedélybetegek számára egészségi és 
pszichés állapotuk javításában, meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve 
fejlesztésében, a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik 
megoldásában, a szociális és mentális gondozásukban, és az egészségügyi ellátáshoz való 
hozzájutásukban. A szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást 
kínál, amely nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a természetes 
közösségi erőforrásokra, őket is oktatva és támogatva.  
A szenvedélybetegek közösségi ellátása együttműködési megállapodást kötött egészségügyi 
szolgáltatóval, addiktologiai gondozó intézettel és a közösségi munkacsoport tagjaival. A közösségi 
munkacsoport célja, hogy rendszeres esetmegbeszéléseivel a szenvedélybetegek közösségi 
ellátásában részesülők problémáira megoldást találjanak.  
További problémát jelent, hogy Csongrád megyében tartós, bentlakást nyújtó szociális intézményi 
ellátás egyáltalán nem áll a rendelkezésükre, emiatt a szenvedélybeteg emberek a pszichiátriai 
betegek otthonaiba és az idősek otthonaiba kerültek elhelyezésre, amely szakmailag nehezen 
feldolgozható, ráadásul sokszor jelent súlyos konfliktusforrást az ellátottak körében, valamint az 
ellátottak és az ott dolgozók között. 
 

 Hajléktalan személyek 
 

Az ellátási szemléletű meghatározás szerint, hajléktalan az, aki éjszakáit közterületen vagy nem 
lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. Az igazgatási szemléletű meghatározás szerint, hajléktalan 
az, aki bejelentett lakcímmel nem rendelkezik, kivéve, ha bejelentett lakcíme a hajléktalanszállás. A 
hajléktalan ember nem rendelkezik kapcsolati tőkével, amely átsegítené a problémákon. A 
kapcsolati tőke hiányában nehezebben jut munkához, nehezebben jut lakhatási lehetőséghez, 
nehezebben jut élelmiszerhez, ruhához, mindazokhoz a javakhoz, amelyek a túléléshez 
szükségesek. A hajléktalanellátó rendszer feladata a hajléktalanok felkutatása, ellátása, fejlesztése, 
az önálló életvitelhez szükséges képességek helyreállítása, habilitáció, rehabilitáció. A kialakult 
gyakorlat szerint a hajléktalanellátó rendszer elemei az utcai szociális munka, a krízisvonal, az 
étkeztetés, a nappali melegedő, az éjjeli menedékhely, az átmeneti szállás, a hajléktalanok 
rehabilitációs intézménye, a hajléktalanok otthona. Csongrád megyében nincs tartós, bentlakást 
nyújtó hajléktalanok otthona. 
A Családsegítő Szolgálat kapcsolatban áll a környékben működő hajléktalan ellátást biztosító 
intézményekkel, ezért szükség esetén Szentesre, Vásárhelyre, illetve Kecskemétre tudják a 
hajléktalan személyeket irányítani.  
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III. Jogszabályi háttér áttekintése  
A szociális törvény megalkotása óta számos jelentős módosításon ment keresztül, párhuzamosan a 
vonatkozó végrehajtási rendeleteivel. Tekintettel arra, hogy már a helyzetkép megítélését is 
alapvetően befolyásolja a szociális törvény elmúlt években hatályba lépett módosítása, indokolt 
először áttekinteni a szociális szolgáltatások rendszerét, valamint az önkormányzatok feladat-
ellátási kötelezettségének változását. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat érintő jelentősebb jogszabályok: 

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.), 
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, 
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 

24.) SzCsM rendelet, 
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 

Korm. rendelet, 
- A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 

vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM 
rendelet, 

-  A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő 
szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) 
Korm. rendelet, 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény, 

- A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről 
szóló 321/2009. ( XII.29.) Korm.rendelet, 

- A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 
191/2008. (VII.30.) Korm.rendelet, 

- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 
azonosítójáról és országos nyilvántartásról szóló 226/2006. ( XI.20.) Korm.rendelet. 

 
Főbb jogszabály módosítások áttekintése: 
1. Bevezetésre került 2012. évben a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást 
Igénybevevőkről (KENYSZI) 
2012.01.01. napjától hatályos A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: rendelet) 13/B. §-a, mely előírja a fenntartók igénybevevői nyilvántartásba 
történő adatszolgáltatási kötelezettségét. 
Az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettség arra az engedélyesre terjed 
ki, amely bármely általa nyújtott szolgáltatás után az adott időpontban normatív állami 
hozzájárulásban vagy a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről 
szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet szerinti finanszírozásban részesül. 
A rendelet 13/C. § (1) bekezdése alapján az igénybevevői nyilvántartásba történő 
adatszolgáltatásért a fenntartó felel. 
A 2012. január 1-jén működési engedéllyel rendelkező fenntartónak minimum egy ügyfélkapu 
belépési jogosultsággal rendelkező személyt (a továbbiakban: e-képviselő) meg kellett hatalmaznia 
az adatszolgáltatás teljesítése érdekében.  
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása részéről Dr. Kőrösi Tibor, a Társulás elnöke Viglási 
Nóra Munkaszervezet vezetőt és Boda Anita szociális referenst hatalmazta meg e-képviselőnek. Az 
e-képviselők nyilvántartásba vétele a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Regionális 
Kirendeltségénél (Továbbiakban: Hivatal) megvalósult 2012. január 19. napján. A Hivatalnál az e-
képviselők adatait berögzítették az elektronikus rendszerbe.  
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Az e-képviselők „Szociális ügyek elektronikus ügyintézője” című képzésen vettek részt 
Budapesten. 
Az adatszolgáltatás teljesítésére az e-képviselő a nyilvántartásba vételét követően – az engedélyes 
vagy a fenntartó munkatársai közül – ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt vagy 
személyeket jelölhet ki (a továbbiakban: adatszolgáltató munkatárs). Az adatszolgáltató 
munkatársak kijelölése az intézményvezetők javaslatai alapján határidőre, 2012. január 31. napjáig 
megvalósult.  
Az e-képviselő az adatszolgáltató munkatársak berögzítése során megadta, hogy adott 
munkatársnak mely ellátás-nyújtási hely (székhely, telephely) és mely szolgáltatási típus 
vonatkozásában van jogosultsága a napi adatrögzítést elvégezni.  
Az adatszolgáltatás az igénybe vevők Szt., illetve Gyvt. szerinti adatainak a 13/E. § szerinti 
rögzítéséből és a 13/F. § szerinti napi jelentésből áll. 
Az adatszolgáltatásra jogosult az Szt.-ben, illetve a Gyvt.-ben meghatározott adatokat szociális 
szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén legkésőbb az igénybevétel első napját követő 
munkanap 24 óráig rögzíti az igénybevevői nyilvántartásban. 
A törzsadatok rögzítéséhez és a napi jelentési kötelezettség teljesítése érdekében az e-képviselők 
folyamatosan írásban tájékoztatták az adatszolgáltató munkatársakat. A https://tevadmin.nrszh.hu 
oldalon folyamatosan frissültek az oktató anyagok és a felhasználói kézikönyv, melyek segítséget 
jelentettek mind az e-képviselők, mind az adatszolgáltató munkatársak részére. 
A napi jelentési kötelezettség teljesítésének elmaradása miatt 2012. június 30-ig jogkövetkezmény 
nélkül, majd 2012. június 30-tól jogkövetkezmény alkalmazással történik. Így a napi jelentési 
kötelezettség az adatszolgáltató munkatársak részéről elsődleges fontosságúvá vált.  

2. Módosult az Szt. alábbiak szerint: 

- Módosult az intézményi térítési díjak megállapításának menete az alábbiak szerint: 
Szt. 92. § (1) bekezdése b) pontja alapján: „ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy 
többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat 
a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.” 
Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában (továbbiakban: 
Társulási Megállapodás) székhely településként, Csanytelek Község Önkormányzata került 
kijelölésre, melynek Képviselő-testülete az ágazati törvényekben meghatározott feladatok teljesítése 
érdekében a Társulás Társulási Tanácsa által hozott döntésekről, illetve a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
önkormányzati rendeletet alkotott, amely rendelet a társulás területén lévő és a Társulás által 
fenntartott intézményekre nézve kötelező érvényű.  
Az Szt. 115.§ (1)-(10) bekezdései alapján az intézményi térítési díjat minden év április 1-ig kell 
megállapítani, melyet Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati 
rendeletben állapít meg a Társulási Megállapodás, illetve a fenntartó döntése alapján, amely 
szükség esetén – amennyiben a tárgyidőszaki folyamatok indokolják – a tárgyévben egyszer 
módosítható. 
Az Szt. 115. § (1) bekezdése értelmében: a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a 
központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének, 
támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a 
szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. 
Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a 
közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.  
Szt. 115. § (9) bekezdése értelmében: A szolgáltatási önköltséget tárgyévre tervezett adatok 
alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. Ugyanezen paragrafus (10) bekezdése 
értelmében a fenntartó az intézményi térítési díjat az Szt. 115. § (1) bekezdés szerint kiszámított és 
külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 
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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló 2013. július 01. napján lépett hatályba. 
- Kapacitásszabályozás bevezetése új szolgáltatások, férőhelyek létesítése és az ellátotti 
létszám növelése esetén: 
A személyes gondoskodást nyújtó új szolgáltatók, intézmények létesítése, már működő 
intézmények férőhelyeinek bővítése, illetve egyes szolgáltatások ellátotti létszámának növelése 
esetére bevezetett kapacitásszabályozás indoka a ténylegesen felmerülő szükségletekre reagáló 
szolgáltatás-szervezés biztosítása, az arányos területi eloszlás érvényesítése, továbbá a normatív 
állami támogatás felhasználásának racionalizálása.  
2012. január 1-jét követően új szolgáltatók, intézmények létesítése, már működő intézmények 
férőhelyeinek bővítése, illetve az ellátotti létszám növelése esetén a működési engedély 
megszerzése nem az egyetlen feltétele a normatív állami támogatásra való jogosultságnak: a 
létrehozott új szolgáltatók, intézmények, valamint új férőhelyek és ellátottak vonatkozásában 
bevezetésre került a normatív állami finanszírozásra való jogosultság többletfeltételeként a 
befogadás intézménye. (2012.01.01.-től kiegészült az Szt. 58/A. § egy (2) és (2a) bekezdéssel) 
A befogadási eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalban e célra létrejövő bizottság 
dönt a fenntartó kérelméről, mérlegelve, hogy az adott szolgáltató, intézmény vagy férőhely 
létrehozása, ellátotti létszám növelése az ellátási területen felmerülő igényekre tekintettel valóban 
indokolt-e. A befogadási eljárás alól kivételt képeznek a pályázati úton finanszírozott szociális 
szolgáltatások.  
Szt. 58/A. § (2e) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 145. § (2c) bekezdése értelmében a finanszírozási rendszerbe a 
rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell fogadni: 

- az állami vagy önkormányzati kötelező feladatot ellátó állami fenntartót; 
- azt a szolgáltatást, intézményt, hálózatot, ellátotti számot, férőhelyszámot, amelyre 

nézve a fenntartó pályázati úton elnyert európai uniós vagy hazai fejlesztési 
támogatásban részesül; 

- szociális szolgáltatások vonatkozásában azt a kérelem benyújtását megelőzően is 
érvényes működési engedélyben feltüntetett szolgáltatást, intézményt, ellátotti számot,  
férőhelyszámot, amely esetében a működési  engedély módosítását kizárólag  
költségvetési többletkiadást nem eredményező szétválás vagy egyesítés, a fenntartó  
intézményei,  telephelyei közötti, illetve újonnan létesített telephelyére történő  
férőhelyszám átcsoportosítás vagy átmeneti és tartós ellátás t nyújtó férőhelyek egymás  
közti átminősítése teszi szükségessé;   

- gyermekjóléti szolgáltatások vonatkozásában azt a kérelem benyújtását megelőzően is 
érvényes működési engedélyben feltüntetett szolgáltatást, intézményt, hálózatot, 
férőhelyszámot, amely esetében a működési engedély módosítását kizárólag 
költségvetési többletkiadást nem eredményező szétválás vagy egyesítés, szolgáltatási 
formaváltás, valamint a fenntartó intézményei, telephelyei közötti férőhelyszám 
átcsoportosítás teszi szükségessé; 

- 2012. évre vonatkozóan az igénylésben megjelölt időponttól, illetve ha a működési 
engedélyben ennél későbbi időpont szerepel, az abban megjelölt időponttól kezdődően 
azt a szolgáltatást, intézményt, hálózatot, ellátotti számot, férőhelyszámot, amelyre a 
helyi önkormányzat, illetve a társulás a normatív hozzájárulások és támogatások iránti 
igényét 2011. év során a jogszabályoknak megfelelően benyújtotta. 

- Módosult az Szt. 20. § szerinti nyilvántartás tartalma. Az Szt. 20. § (2) bekezdés h) pontja 
szerinti adattartalom „az előgondozás lefolytatásának időpontja"-ra változott. A módosítás 2013. 
április 1-jétől hatályos. 
- 2013. január 1-jétől a teljes módszertani feladatellátást a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság hatáskörébe utalták. 2013. április 1-jétől rehabilitálták az egyházi módszertani 
intézményeket, ennek megfelelően az Szt. 58. §-a módosult.  
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- Módosult a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szabályozása. Az Szt. 65. § -a kiegészül egy 
(7) bekezdéssel, ez rendelkezik arról, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami 
feladat. Ezzel összefüggésben két ponton módosul a szolgáltatástartalomra vonatkozó törvényi 
szintű szabályozás. Az Szt. 65. § (1) bekezdésből törlésre kerülnek a szolgáltatás biztosításának 
módjára vonatkozó részletszabályok. Az Szt. 65. § (3) bekezdés úgy módosul, hogy előírásra kerül 
az ellátott idős célcsoport vonatkozásában a házi segítségnyújtó szolgálattal való együttműködés. 
A finanszírozás rendjének kialakítására vonatkozó felhatalmazó szabály az Szt. 132. § (1) bekezdés 
p) pontjában szintén törlésre kerül. A módosítás 2013. július 1-jétől hatályos. 
- Módosult az Szt. 115. § (2) bekezdése szerinti térítési díjról való tájékoztatási kötelezettség 
is. Az igénylő már a szolgáltatóval való megállapodás megkötésekor tájékoztatást kap a fizetendő 
térítési díj összegéről. Az ellátás igénybevételét megelőzően csak a várható térítési díjról kell 
tájékoztatást adni számára. A módosítás 2013. április 1-jétől hatályos. 

3. Módosult  a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletet (továbbiakban: R.) az 
alábbiak szerint:  

- Az R. kiegészül egy 5/D. §-sal, amely előírja a fenntartók számára azt, hogy a szociális 
ágazati portálon a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó alapadataikat tegyék közzé és negyedévente 
aktualizálják. (Megjegyzés: ezt Szociális Regiszterbe való jelentési kötelezettség mellett kell 
teljesíteni, tehát újabb adatszolgáltatási kötelezettségről van szó, ami a fenntartók vonatkozásában 
nem egyszerűsítés).  
Az adatszolgáltatás tartalma az alábbi lesz: R. 5/D. § értelmében a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátás fenntartója a szociális ágazati portálon közzéteszi és negyedévente aktualizálja az 
alábbi adatokat: 
a) a személyes gondoskodást nyújtó intézmény nevét, elérhetőségét, 
b) a szolgáltatás tartalmát, 
c) az engedélyezett férőhelyek számát, 
d) az intézménybe bekerülésre való várakozás átlagos időtartamát, 
e) az intézményi térítési díj összegét." 
A módosítás 2014. január 1-jétől hatályos, tehát ekkortól kell az adatszolgáltatásnak eleget tenni. 

4. Módosult a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (továbbiakban: Ir.) az alábbiak szerint: 

- A szolgáltatásokhoz való gyorsabb hozzáférés, valamint a bürokratikus terhek csökkentése 
érdekében alapszolgáltatások esetében kötelezően benyújtandó dokumentumok felhasználásának 
lehetősége időben kitolódik. A módosítás értelmében amennyiben az igénybevevő három hónapon 
belül más alapszolgáltatást igényel, elfogadható a dokumentumok másolata is, illetve ha ugyanazon 
szolgáltatónál igényel további alapszolgáltatást, a szükséges dokumentumok benyújtását nem kell 
megismételni, azok az első benyújtástól számított három hónapig érvényesek maradnak. Szintén az 
adminisztrációs terhek csökkentését szolgálja, hogy az alapszolgáltatás keretében nyújtott ellátás 
megszűnését követő 3 hónapon belüli ismételt kérelmezés esetén a korábbi dokumentáció (így az 
orvosi igazolás vagy azzal egyenértékű zárójelentés, jövedelemnyilatkozat, szakvélemények, 
szociális rászorultságot igazoló egyéb dokumentum) felhasználható. 
A módosítás 2013. április 1-jétől hatályos. 
- Nem csak alapszolgáltatásokra vonatkozik, hanem szakosított ellátásokra is az a 
rendelkezés, amely szerint a kórházi kezelést követő 30 napon belül a zárójelentés kiváltja a 
háziorvosi igazolást. Az Ir. 3. § (2) bekezdésében az „orvosi igazolást" szövegrész helyébe az 
„orvosi igazolást vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését 
követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést" szöveg lép. 
Tehát házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idősek, 
fogyatékosok és demens személyek nappali ellátása, továbbá bentlakásos intézmény (az éjjeli 
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menedékhely kivételével) esetében vagy az 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást 
vagy pedig a 30 napnál nem régebbi kórházi zárójelentést kell csatolni az adott szolgáltatásra való 
jogosultság igazolásához. A módosítás 2013. április 1-jétől hatályos. 
- A módosítás nyomán megszüntetésre kerül az egyszerűsített előgondozás és a kétszakaszos 
előgondozás egyszakaszossá válik. Az alapszolgáltatások igénybevételét gyorsítja, és az 
adminisztrációs terheket csökkenti, hogy a módosítás megszünteti az egyszerűsített előgondozást, 
melyet eddig az igénybevételt megelőzően el kellett végezni. Törlésre kerül az Ir. 4. § (3) 
bekezdése, illetve 4. számú melléklete szerinti egyszerűsített előgondozás adatlap. 
Tehát nem kell egyszerűsített előgondozást végezni házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás keretében végzett személyi segítés, demens nappali ellátás, 
fogyatékosok nappali ellátása esetében. A módosítás 2013. április 1-jétől hatályos. 
Az Ir. egyéb előgondozásra vonatkozó szabályai annyiban változnak, hogy a kétszakaszos 
előgondozás egy szakaszossá válik, és egy darab előgondozási adatlapot kell tölteni az előgondozás 
során. Ezen egy szakaszos előgondozási adatlap az Ir. 2. számú mellékletét jelenti. Az adatlap 
tartalma nem újdonság, a korábbi két darab adatlap kerül egy nyomtatványba van applikálva. 
Nem változik az a rendelkezés, hogy előgondozást kell végezni bentlakásos intézményi elhelyezés 
előtt, az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével. 
Az idősek otthona esetében a gondozási szükséglet vizsgálatot az előgondozás során kell elvégezni 
(korábban ez az előgondozás I. szakaszához kötődött). Nem változnak azok a rendelkezések, amely 
szerint az előgondozás során tájékoztatni kell az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes 
képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, intézményvezető átadja az 
igénylőnek a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról.  
Változik viszont a térítési díjról való tájékoztatási kötelezettség, mivel az előgondozás során csak a 
térítési díj várható mértékéről kell tájékoztatást adni, a megállapodás megkötésekor kell a személyi 
térítési díjról tájékoztatást adni. Az egyéb előgondozásra vonatkozó tartalmi szabályok 
vonatkozásában nincs változás, csupán a jogszabály más szakaszaiba és bekezdéseibe kerülnek a 
korábbi tartalmak. A módosítás 2013. április 1-jétől hatályos. 

5. A szociális ellátórendszerben az alábbi alapvető változások következtek be: 

- A 2011. évi CLIV. törvény alapján a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő szociális 
és gyermekvédelmi intézmények 2012. január 1-jével állami fenntartásba kerültek. 
- A 2011-ben megkezdett folyamat 2012. évben is folytatódott az egyes szakosított szociális 
intézmények és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények 
módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény (továbbiakban: Törvény) elfogadásával, mely szerint  
a megyében működő települési önkormányzatok fenntartásában lévő fogyatékos, pszichiátriai beteg, 
továbbá szenvedélybeteg személyek szakosított szociális ellátását nyújtó intézmények, valamint a 
gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekre vonatkozóan is előírta az állami átvétel 
kötelezettségét. Ezen célcsoportok vonatkozásában eddig az átmeneti elhelyezést a harmincezernél 
több állandó lakossal rendelkező települési önkormányzat és fővárosi kerület, valamint a megyei 
jogú város, a tartós bentlakást nyújtó elhelyezést a fővárosi önkormányzat és a lakossági 
szükségletekre alapozott döntése szerint a megyei jogú város volt köteles biztosítani, így intézményt 
fenntartani. Tehát az önkormányzatok e kötelezettsége 2013. január 1-jétől megszűnt, a fogyatékos, 
a pszichiátriai és a szenvedélybeteg személyek átmeneti és tartós bentlakást nyújtó ellátásának 
megszervezése és az intézmények fenntartása állami kötelezettségé vált, az eddig önkormányzat 
által fenntartott intézményeket az állam átvette. 
- Az állam fenntartói feladatait a települési önkormányzatoktól átvételre kerülő intézmények 
esetében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról szóló 316/2012. (XI. 13.) 
Korm. rendelet szerint, 2013. január 1. napjától a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja 
el.  
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IV. A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások bemutatása 
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok 
biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és 
szakosított ellátásokat. 
 
Az Szt. 86. § (1) bekezdése értelmében: 
A települési önkormányzat köteles biztosítani 

- étkeztetést, 
- házi segítségnyújtást, 
- állandó lakosainak számától függően a (2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat, 
- a fentiekben nem említett szociális szolgáltatásokhoz- különös tekintettel a családsegítéshez-     

való hozzáférést. 
(2) Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén 

- kétezer főnél több állandó lakos él, családsegítést  
- háromezer főnél több állandó lakos él, a családsegítést és idősek nappali ellátását, 
- tízezer főnél több állandó lakos él, családsegítést, idősek nappali ellátását, a nem említett 

nappali ellátásokat,  
- harmincezer főnél több állandó lakos él, a fenti szerinti szociális szolgáltatásokat és átmeneti 

elhelyezést nyújtó ellátást 
köteles biztosítani.” 

IV. 1. A Társulás fenntartásban működő intézmények bemutatása 
Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás jogelődje a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 
a szociális intézmény hálózata által - az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásába 
kerülő intézmények vonatkozásában - az alábbi ellátásokat biztosította 2013. 06. 30. napjáig: 

 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ – integrált szervezeti forma 
Az intézmény székhelye:  6647 Csanytelek Kossuth u. 39.: idősek otthona,  idősek  

nappali ellátása, házi segítségnyújtás, étkeztetés 
Az intézmény telephelyei:  6647 Csanytelek Kossuth u. 34.: családsegítés 

6647 Csanytelek Radnóti u. 2.: gyermekjóléti szolgáltatás 
 Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon – integrált szervezeti forma 

Az intézmény székhelye:  6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.: idősek Otthona,  
Az intézmény telephelyei:  6646 Tömörkény, Szabadság tér 1.: idősek nappali ellátása, 

házi segítségnyújtás 
6646 Tömörkény, Petőfi u. 9/a.:  étkeztetés 

 

Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás a szociális intézmény hálózata által az alábbi 
ellátásokat biztosítja 2013. 07. 01. napjától:  

 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ az alábbi feladatokat látja el ellátási 
területen és engedélyezett ellátási létszámmal 2013. július 01. napjától: 

- nappali ellátás- idősek klubja  
Ellátható személyek száma: 40 fő 
Ellátási terület: Csanytelek község közigazgatási területe, 

- étkeztetés 
Ellátható személyek száma: 120 fő 
Ellátási terület: Csanytelek, Felgyő községek közigazgatási területe, 
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- házi segítségnyújtás 
Ellátható személyek száma: 72 fő 
Ellátási terület: Csanytelek és Felgyő községek közigazgatási területe, 

- családsegítés 
Ellátási terület: Csanytelek, Felgyő, Tömörkény községek közigazgatási területe, 

- gyermekjóléti szolgáltatás 
Ellátási terület: Csanytelek, Felgyő, Tömörkény községek közigazgatási területe, 

- ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás- idősek otthona 
Ellátható személyek száma: 26 fő 
Ellátási terület: Csongrád megye közigazgatási területe. 

 
2013. július 01. napjától az intézmény szervezetileg is átalakult, köszönhetően a 6647 Csanytelek, 
Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan felújítása befejezésének, mely a Társulás „A Remény 
Szociális Alapszolgáltató Központ ellátási színvonalának fejlesztése telephely integráció és 
racionalizáció által, a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások minőségi 
feltételeinek javítása érdekében” című pályázaton való sikeres részvétel által került felújításra.  
 
A projekt következtében a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szervezeti felépítése az 
alábbiak szerint alakul 2013. július 01. napjától:  
 
Az intézmény székhelye:  6647 Csanytelek Kossuth u. 39.:  

- ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona  
Az intézmény telephelye:  6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2.:  

- idősek nappali ellátása 
- házi segítségnyújtás 
- szociális étkeztetés 
- családsegítés 
- gyermekjóléti szolgáltatás 
 

Nyitva álló helyiségek családsegítés vonatkozásában:  
Felgyőn: 6645 Felgyő, Széchenyi út 2. 
Tömörkényen: 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8. 
 

Nyitva álló helyiségek étkeztetés, házi segítségnyújtás vonatkozásában:  
Felgyőn: 6645 Felgyő, Széchenyi út 2. 

 
 

 Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon az alábbi feladatokat látja el 
ellátási területén és engedélyezett ellátási létszámmal 2013. július 01. napjától: 
 

- nappali ellátás- idősek klubja  
Ellátható személyek száma: 70 fő 
Ellátási terület: Tömörkény község közigazgatási területe, 

- étkeztetés 
Ellátási terület: Tömörkény község közigazgatási területe, 

- házi segítségnyújtás 
Ellátható személyek száma: 9 fő 
Ellátási terület: Tömörkény község közigazgatási területe, 

- ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás- idősek otthona 
Ellátható személyek száma: 49 fő 
Ellátási terület: Csongrád megye és Bács-Kiskun megye közigazgatási területe. 
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A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon szervezeti felépítése 2013. július 01. 
napjától: 
 
Az intézmény székhelye:  6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.:  

- ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona  
Az intézmény telephelyei:  6646 Tömörkény, Szabadság tér 1.:  

- idősek nappali ellátása  
- házi segítségnyújtás 

6646 Tömörkény, Petőfi u. 9/a.:   
- étkeztetés 

IV. 1. 1.  Szociális alapszolgáltatások főbb jellemzői 
Az alapszolgáltatások megszervezésével kapcsolatos feladatok hangsúlyozottan szerepelnek a 
szociális törvényben, hiszen ezzel biztosítható, hogy a szociálisan rászorulók saját otthonukban 
és lakókörnyezetükben kapjanak segítséget önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi 
állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Fontos, 
hogy a komplex gondozás érdekében az alapszolgáltatást nyújtó együttműködjön az ellátási 
területén működő szociális, gyermekjóléti-gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási intézményekkel, 
a munkaügyi szolgáltatókkal és az érdekvédelmi szervezetekkel. 

1. Étkeztetés 
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, 
pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. 
Az étkeztetés biztosítása minden települési önkormányzat kötelező feladata. A működési 
engedélyek határozatlan időre szólnak. Az ellátásban várakozók nincsenek, az étkeztetést igénybe 
vevők száma évről-évre jelentősen növekszik.  
 

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
Korcsoportok 2006.12.31. 2007.12.31. 2008.06.30. 2009.12.31. 2010.12.31. 2011.12.31. 2012.12.31. 2013.06.30. 
0-18 éves - - - - -    
19-39 éves - - - 1 1 1 2 2 
40-59 éves 4 9 5 4 5 5 6 4 
60-69 éves 5 7 7 9 6 6 11 13 
70-79 éves 14 13 15 13 15 15 17 17 
80- éves 14 16 14 18 12 12 14 15 
összesen: 37 45 41 45 39 39 50 51 

2013.06.30. napjáig foglalkoztatottak létszáma:  1 fő szakképzett, 0 fő szakképzetlen  
2013.07.01. napjától foglalkoztatottak létszáma:  2 fő szakképzett, 0 fő szakképzetlen  
2013.07.01. napjától ellátottak száma:   Csanytelek: 52 fő, Felgyő: 53 fő 
Hétvégi igénybevétel átlagosan:    5-6 fő 
Diétás ebéd igénylése:     5-6 fő 

           Forrás: Intézményi adatszolgáltatás 
 

Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 
Korcsoportok 2006.12.31. 2007.12.31. 2008.06.30. 2009.12.31. 2010.12.31. 2011.12.31. 2012.12.31. 2013.06.30. 
0-18 éves - - - - - - - - 
19-39 éves - - - - - - - 1 
40-59 éves 8 8 4 5 3 6 6 6 
60-69 éves - - 3 3 4 6 10 12 
70-79 éves - - 3 4 7 3 3 4 
80- éves - - - 5 4 1 7 6 
összesen: 8 8 10 17 18 16 26 29 

2013.06.30. napjáig foglalkoztatottak létszáma:  5 fő szakképzett,  
1 fő szociális segítő napi 2 órában,  
3 fő szakképzetlen 
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2013.07.01.napjától foglalkoztatottak létszáma:  5 fő szakképzett,  

1 fő szociális segítő napi 2 órában,  
3 fő szakképzetlen  

Hétvégi igénybevétel átlagosan:    9 fő 
Diétás ebéd igénylése:     -            Forrás: Intézményi adatszolgáltatás 
 

2. Házi segítségnyújtás 

A házi segítségnyújtás az étkeztetés mellett az egyik legfontosabb alapszolgáltatás, amelyet 
minden települési önkormányzatnak kötelezően biztosítania kell. A házi segítségnyújtás keretében a 
szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel 
fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően az 
intézményvezetőnek vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A házi segítségnyújtást a megállapított 
napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában nyújtják.  
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2013. június 30. napjáig Csanytelek község területén, 
2013. 07. 01. napjától Csanytelek és Felgyő területén, a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális 
Otthon Tömörkény területén látja el e feladatot. 
 

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
Korcsoportok 2006.12.31. 2007.12.31. 2008.06.30. 2009.12.31. 2010.12.31. 2011.12.31. 2012.12.31. 2013.06.30. 

0-18 éves - - - - -    
19-39 éves 1 - - - -    
40-59 éves - 1 2 - -    
60-69 éves 4 4 2 6 2 2 2 3 
70-79 éves 10 16 14 11 9 10 8 10 
80- éves 13 13 16 11 14 13 17 23 

összesen (fő): 28 33 34 27 25 25 27 36 
2013.06.30. napjáig foglalkoztatottak létszáma:  4 fő szakképzett, 0 fő szakképzetlen  
2013.07.01.napjától foglalkoztatottak létszáma:  6 fő szakképzett, 0 fő szakképzetlen  
2013.07.01. napjától ellátottak száma:   Csanytelek: 36 fő, Felgyő: 15 fő 

           Forrás: Intézményi adatszolgáltatás 
 
 

Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 
Korcsoportok 2006.12.31. 2007.12.31. 2008.06.30. 2009.12.31. 2010.12.31. 2011.12.31. 2012.12.31. 2013.06.30. 

0-18 éves - - - - - - - - 
19-39 éves - - - - - - - - 
40-59 éves - - - - - - - - 
60-69 éves 5 5 1 - - - - - 
70-79 éves - - 3 5 6 2 2 2 
80- éves - - 1 3 3 7 7 7 

összesen (fő): 5 5 5 8 9 9 9 9 

2013.06.30. napjáig foglalkoztatottak létszáma:  1 fő szakképzett, 0 fő szakképzetlen  
2013.07.01.napjától foglalkoztatottak létszáma:  1 fő szakképzett, 0 fő szakképzetlen  
2013. 07.01. napjától ellátott száma:   9 fő 

           Forrás: Intézményi adatszolgáltatás 
 

Ellátásra várakozók általában nincsenek, de jelenleg a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális 
Otthonnál 1 fő várakozik házi segítségnyújtásra. 
A működési engedélyek határozatlan időre szólnak. A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális 
Otthon működési engedélyében 9 fő ellátható személy száma került meghatározásra. A Remény 
Szociális Alapszolgáltató Központ működési engedélyében az ellátható személyek száma 36 fő volt 
2013. június 30. napjáig.  
2013. július 01. napját követően az ellátási terület Felgyő község közigazgatási területére is 
kiterjedt, így az ellátható személyek számának növelése indokolttá vált.  
A Társulás emiatt az alábbiakra hivatkozással megkereste a Nemzeti és Rehabilitációs Szociális 
Hivatalt az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében, melyhez csatolásra került 
Csanytelek és Felgyő Községek Jegyzője által kiadott igazolás a feladat ellátási kötelezettségről. 
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A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal XIII./007309-1/2013. számú előzetes szakhatósági 
állásfoglalást adott ki, miszerint hozzájárulását adta a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
(6647 Csanytelek, Kossuth u. 39.) intézmény által biztosított étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás esetében a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások területi 
lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadásához a működési 
engedélyezési eljáráshoz. 
 
3. Családsegítés 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a 
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatás.  
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 
működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, 
valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a 
társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó 
szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. 
A családsegítés keretében a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi 
nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, a családgondozást, így a családban jelentkező 
működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, közösségfejlesztő, valamint 
egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, a tartós munkanélküliek, a fiatal 
munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a 
krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, 
illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, a 
családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő 
mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő 
szolgáltatásokat biztosít a feladatot ellátó.  
Családsegítő szolgáltatást az önkormányzati Társulásnál a Remény Szociális Alapszolgáltató 
Központ biztosít, Felgyő, Tömörkény, Csanytelek ellátási területén 2013. július 01. napjától 
biztosítja. A szolgáltatás működési engedélye határozatlan idejű. 
 
Az ellátottak kor szerinti összetétele:  

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
Korcsoportok 2006.12.31. 2007.12.31. 2008.06.30. 2009.12.31. 2010.12.31. 2011.12.31. 2012.12.31. 2013.06.30. 

0-6 éves - - - 25 2 46 36 0 
7-13 éves 1 1 1 30 15 37 66 10 
14-17 éves - 3 5 82 3 15 8 8 
18-59 éves 112 206 224 176 212 257 219 187 

60- 17 30 25 51 85 78 92 64 
összesen: 130 240 255 364 317 433 421 269 

 

2013.06.30. napjáig foglalkoztatottak létszáma: 1 fő szakképzett, 0 fő szakképzetlen  
2013.07.01.napjától foglalkoztatottak létszáma: Csanyteleken 1 fő szakképzett, 0 fő szakképzetlen  

 Felgyőn 1 fő szakképzett, 0 fő szakképzetlen  
Tömörkényen 1 fő szakképzett, 0 fő szakképzetlen  

2013.07.01. napjától ellátottak száma:  Csanytelek: 28 fő, Felgyő: 1 fő, Tömörkényen:15 fő 
            

Forrás: Intézményi adatszolgáltatás 
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4. Nappali ellátás 

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő 
a) 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy időskoruk miatt szociális és mentális 

támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes személyek, 
b) az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel -a kiskorúság miatt korlátozottan 

cselekvőképes 16 és 18 év közötti személynek a szenvedélybetegek részére nyújtott 
közösségi alapellátással és nappali ellátással összefüggésben tett jognyilatkozatához nem 
szükséges a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása- tizennyolcadik 
életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, 
illetve szenvedélybetegek, 

c) 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de 
felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek 

részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, a társas kapcsolatokra, valamint az 
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide 
nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését. 
 
Idősek nappali ellátása 
 
Idősek nappali ellátását biztosít a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Csanytelek község 
közigazgatási területén 40 férőhellyel, és a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 70 
férőhellyel Tömörkény község közigazgatási területén. Várakozók az ellátásra nincsenek. Az 
ellátottak kor szerinti megoszlása mutatja, hogy az igénybevevők többsége 60 év feletti személy.  
 
Az ellátást igénybevevők kor szerinti megoszlása: 

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
Korcsoportok 2006.12.31. 2007.12.31. 2008.06.30. 2009.12.31. 2010.12.31. 2011.12.31. 2012.12.31. 2013.06.30. 

0-18 éves - - - - - - - - 
19-39 éves - 1 - - - - - - 
40-59 éves 15 15 15 14 9 9 7 5 
60-69 éves 13 11 12 11 15 15 15 14 
70-79 éves 11 17 14 12 12 12 8 18 

80- éves 4 2 4 5 4 4 6 3 
összesen (fő): 43 46 45 42 40 40 36 40 
2013.06.30. napjáig foglalkoztatottak létszáma:  2 fő szakképzett, 0 fő szakképzetlen  
2013.07.01.napjától foglalkoztatottak létszáma:  2 fő szakképzett, 0 fő szakképzetlen  

             Forrás: Intézményi adatszolgáltatás 
 

Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 
Korcsoportok 2006.12.31. 2007.12.31. 2008.06.30. 2009.12.31. 2010.12.31. 2011.12.31. 2012.12.31. 2013.06.30. 

0-18 éves - - - - - - - - 
19-39 éves - - - - - - - - 
40-59 éves 6 5 9 9 6 4 3 3 
60-69 éves 31 29 25 26 21 19 22 21 
70-79 éves 18 21 23 25 40 40 35 33 

80- éves 5 5 4 4 9 9 14 18 
összesen (fő): 60 60 61 64 76 72 74 75 

2013.06.30. napjáig foglalkoztatottak létszáma:  2 fő szakképzett, 1 fő szakképzetlen  
2013.07.01.napjától foglalkoztatottak létszáma:  2 fő szakképzett, 1 fő szakképzetlen  

           Forrás: Intézményi adatszolgáltatás 

5. Tanyagondnoki szolgáltatás 
A Szociális Ellátások Intézménye keretein belül Felgyő külterületén egy körzetben működött a 
szolgáltatás 2013. június 30. napjáig. Az egyszemélyes szolgálat gyakorlatilag együttesen látta el 
az étkezés, házi segítségnyújtás, családsegítés feladatait, sőt még tágabb segítséget tudott nyújtani, 
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hiszen a családi gazdaságok működtetésében, az érintett személyek közösségi programokon való 
részvételében, a gyermekek iskolába és egyéb intézményekbe történő szállításában is segítséget 
nyújtott.  
 
Felgyőn a 2013. június 30. napjáig működő tanyagondnoki szolgáltatás megszüntetésre került, az 
ellátottakat más szociális alapszolgáltatás keretében látják el 2013. július 01. napjától, melyről az 
ellátottak írásban nyilatkoztak. Felgyő Község vonatkozásában, a kötelező önkormányzati 
feladatokat: a házi segítségnyújtást, étkeztetést, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást 
2013.07.01. napjától a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ látja el. 
A jelenleg tanyagondnoki szolgáltatásban részesülő ellátottak közül az írásban tett nyilatkozatuk 
alapján 4 fő házi segítségnyújtást és étkeztetést, 2 fő házi segítségnyújtást, 9 fő étkeztetést igényel a 
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által 2013. július 01. napjától. 46 fő pedig nyilatkozott, 
hogy nem kíván más szociális alapszolgáltatást igénybe venni, mert önmagáról képes gondoskodni 
a továbbiakban.  
 
Alapszolgáltatások vonatkozásában tárgyi és személyi feltételek áttekintése: 
 
Az érintett intézmények szociális alapszolgáltatásai vonatkozásában a személyi feltételek terén, a 
meghatározott szakképesítési előírásoknak a foglalkoztatottak megfelelnek, és az 1/2000. (I.7.) 
SzCsM rendeletben meghatározott szakmai létszámnormák teljesülnek. 
A működési engedélyek egy része határozott időre szólt, 2012. december 31-ig, a működést 
engedélyező hatóság előírta az akadálymentesítést, illetve a hiányzó tárgyi feltételek biztosítását 
a következő ellátások működési feltételeként: 

- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ –idősek nappali ellátása- Idősek Klubja, 
- Gondozási Központ – idősek nappali ellátása- Idősek Klubja. 

Az akadálymentesítés, illetve a hiányzó tárgyi feltételek megteremtése a megoldás a működési 
engedélyek határozatlan időre történő módosítására. Emiatt a pályázati lehetőségek folyamatos 
nyomon követése még kiemelkedőbb szerepet játszott a jogelőd, Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulása feladatkörében, 2012. évben 2 pályázat is benyújtásra került e célból az érintett 
intézmények vonatkozásában: 
- DAOP-4.1.3/A-11-2012-0032 – A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ellátási 
színvonalának fejlesztése telephely integráció és racionalizáció által, a szociális alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti alapellátások minőségi feltételeinek javítása érdekében, 
- DAOP-4.1.3/A-11-2012-0040 - A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 
infrastrukturális fejlesztése a működési feltételek biztosításáért. 
 
A működési engedélyek 2014. december 31. napjáig történő meghosszabbítása érdekében a 
működést engedélyeztető szerv a szakmai terv elkészítését írta elő.  
 

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szakmai terve 
 

A jogelőd Társulás által a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (6647 Csanytelek, Kossuth u. 
39.) kereteiben működtetett idősek nappali ellátása - Idősek Klubja, illetve ápolást-gondozást nyújtó 
intézmény - Idősek Otthona vonatkozásában a működési engedély ideiglenes időre szólt, 2012. 
december 31-ig. A szolgáltatások további fenntartása Csanytelek Község Önkormányzatának és a 
Társulásnak is ellátási érdeke. 
 
A határozatlan idejű működési engedély kiadásához szükséges feltételek megteremtését, a 
működést engedélyező hatóság által előírt akadálymentesítést, illetve a hiányzó tárgyi feltételek 
biztosítását a Társulás és Csanytelek Község Önkormányzata pályázati úton kívánta megvalósítani. 
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A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című 
konstrukcióihoz, DAOP-4.1.3/A-11. kódszámú pályázat célja a Szociális tv-ben nevesített szociális 
alapszolgáltatások (kivéve a tanya- és falugondnoki szolgálat), valamint a gyermekvédelmi tv-ben 
nevesített gyermekjóléti alapellátások (kivéve az átmeneti ellátások és a bölcsődei ellátás) 
elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új szolgáltatások 
infrastruktúrájának megteremtésével, és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.  
 
A Társulás által „A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ellátási színvonalának fejlesztése 
telephely integráció és racionalizáció által, a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások minőségi feltételeinek javítása érdekében” című, pályázat benyújtásra került 
2012.01.09. napján.  
A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című 
konstrukcióhoz 49 db DAOP-4.1.3/A-11. kódszámú pályázat érkezett, mely közül 20 pályázat nyert 
támogatást. 
 
2012.05.22. napján kelt Értesítés, illetve 2012.05.30. napján kelt Támogató levél alapján a 49 
pályázatból „A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ellátási színvonalának fejlesztése 
telephely integráció és racionalizáció által, a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások minőségi feltételeinek javítása érdekében” című, DAOP-4.1.3/A-11-2012-0032 jelű 
pályázat befogadást nyert, és 49 999 440 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. 
Az elfogadott elszámolható összköltség: 52.630.990,-Ft. Az elfogadott támogatási intenzitás: 
94,999999%. 
Csanytelek Község Önkormányzata a fennmaradó összeget önerőből fedezte, a projekthez 
szükséges 2.631.550 Ft önerő összege Csanytelek Község Önkormányzat költségvetésben 
elkülönítetten rendelkezésre állt.  
 
Csanytelek Község Önkormánya kezdeményezte a Csanytelek, Baross G. u. 2. szám alatti ingatlan 
ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét a szociális alapfeladatok ellátására történő hasznosítási 
cél megjelölésével. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csanytelek, Baross 
Gábor u. 2. szám alatti (48 hrsz-ú) ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének jogát 
megkapta 2011. évben a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Csongrád Megyei Területi Irodájától. 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám 
alatti (48 hrsz-ú) ingatlant használatba adta a Társulás részére a projekt fenntartási időszak végéig, 
2018. június 30. napjáig. 
 
A Társulás által benyújtott pályázat változtatás nélkül elfogadásra került, mely tükrözi a pályázat 
előkészítésének alaposságát, Csanytelek Község Önkormányzatának és a Társulásnak ellátási 
érdekből történő közreműködését, pályázat nyertességét.  
 
A pályázat áttekintése 
 
„A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ellátási színvonalának fejlesztése telephely 
integráció és racionalizáció által, a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
minőségi feltételeinek javítása érdekében” című, DAOP-4.1.3/A-11-2012-0032 számú, 2012.08.21. 
napján kelt Támogatási szerződés alapján: 
A Projekt megvalósítási időszakának (tervezett) kezdő időpontja: 2012. év 10. hó 01 nap. 
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2013. év 06. hó 30. nap. 
A Projekt tervezett összköltsége: 52.630.990,-Ft. A Projekt elszámolható összköltsége: 52.630.990,-
Ft. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének, 94,99 % -a, azaz 49 999 440,- Ft.  
 
A pályázat által a szolgáltatások határozatlan idejű működési engedélyének tárgyi feltételei 
biztosítottá vált, az új telephely kialakításával a 6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti 
ingatlanban az alábbiak figyelembe vételével: 
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- a jelenlegi Kossuth L. u. 39. szám alatti ingatlanból áthelyezésre kerül a nappali ellátás (idősek 
klubja), ahol a nappali ellátást igénybevevők számára biztosítható a közösségi együttlétre és a 
pihenésre alkalmas külön helyiség, továbbá a személyes tisztálkodásra és a személyes ruházat 
tisztítására alkalmas helyiség, ételmelegítésre, tálalásra és az étel elfogyasztására megfelelő 
helyiség, ezáltal lehetővé válhat a szociális étkeztetés feltételeinek biztosítása is, 

- a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők számára külön irodahelyiség is kialakításra 
került a Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlanban, 

- a Baross Gábor u. 2. sz. alatti épületben elkülönített a családsegítés alapszolgáltatási 
feladatkörökhöz előírt valamennyi tárgyi feltétel (iroda, raktár, váróhelyiség, személyzeti és 
igénybe vevők által használható illemhelyek), 

- az eddig családsegítő szolgáltatásnak helyet adó épületrész felszabadult és használatra 
díjmentesen átadásra kerülhet a Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete számára. Az Egyesület 
iroda, illetve fogadóhelyiségként fogja hasznosítani az ingatlant, melyet a projekt fenntartási 
idejét meghaladó időpontig használhat, 

- az új telephelyen elkülönített helyiségben biztosított a gyermekjóléti szolgáltatás, mivel 
jelenleg a Radnóti Miklós u. 2. sz. alatti telephelyen a feladat ellátás a védőnői szolgálattal egy 
helyiségben biztosított, 

- az alapszolgáltatások feladatköreinél feltárt hiányzó tárgyi feltételek a Baross G. utcai épületben 
hiánytalanul megteremtődtek, 

- a jelenlegi működési telephelyen szociális intézményben felszabaduló klub helyiségben (amely a 
nappali ellátást jelenleg biztosítja) az idősek otthoni ellátásánál hiányosságként rögzített 
látogatószoba, foglalkoztató szoba, imasarok térelválasztóval rendelkezésre állhat; 

- a jelenlegi központi épületben kialakított vezetői irodahelyiség mellett a Baross G. u. 2. sz. 
alatti ingatlanban is kialakításra került az irattározási feladatokkal együtt; 

- a fejlesztés részeként megvalósult telephely racionalizáció és integrálás következtében 
felszabadult helyen a Kossuth u. 39. sz. alatti ingatlanban imaszoba, látogatószoba, nővérszoba, 
foglalkoztató helyiség, mosókonyha, egy irodahelyiség, mozgáskorlátozott mosdó helyiség 
kialakítása megvalósulhat, így az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona határozatlan idejű 
működési engedélye érdekében a tárgyi feltételek megteremtése biztosítottá válhat, és 

- a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ jelenlegi 1 székhelye, és 2 telephelye 1 székhelyre 
és 1 telephelyre csökkent.  

 
A fejlesztés részletes műszaki tartalma  
 
Az építési beruházás a 6647 Csanytelek, Baross Gábor utca 2. szám alatti ingatlan teljes körű 
felújítására irányult.  
Az ingatlan bruttó alapterülete 386 m2.  
Az épületet az évek során a funkciónak megfelelően többször bővítették és átalakították.  
A helyiségek a fent bemutatott funkciók befogadására alkalmassá vált, azonban a vizesblokk teljes 
felújításra szorult, továbbá a helyiségek belső – szerkezeti átalakítással nem járó – gipszkarton 
válaszfallal történő leválasztása is megtörtént. A felújítás során megvalósult a tetőszerkezet 
felújítása, a szükséges faanyag cseréjével, pótlással, a tetőlécezés, valamint héjazat cseréjével.  
Az energiahatékonyság növelése érdekében és környezetvédelmi szempontok miatt az épület 
homlokzati falának és födémszerkezetének hőszigetelése, továbbá hőszigetelt redőnyök beépítésére, 
valamint az elöregedett burkolatok cseréje is sor került. Az álmennyezet beépítése által a fűtési 
költségek csökkenthetők.  
A felújítás részét képezte a korszerű mozgáskorlátozott WC kialakítása is. A szolgáltatásokat 
igénybevevő célcsoport összetétele miatt rendkívül fontos az akadálymentesítés biztosítása. Jelen 
projekt keretében projektarányos akadálymentesítésre került sor.  
Az épületgépészet felújítása keretében fűtéskorszerűsítése is meg valósult kazáncsere által.  
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Összegezve tehát a projekt következtében a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ területi 
szervezeti felépítése az alábbiak szerint alakul:  
Kossuth u. 39. (székhely): az integrálást követően egyedül az ápolást-gondozást nyújtó intézményi 
ellátás idősek otthona marad az épületben. 
Baross Gábor u. 2. (telephely): idősek nappali ellátása (40 fő), házi segítségnyújtás (36 fő), 
szociális étkeztetés (60 fő), családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás feladata ellátására jogosított.  
 
A Baross Gábor u. 2. sz. alatti telephely kialakításával kiváltható: 
 
Radnóti u 2.: korábban kettős feladat ellátású telephelyként működött, a gyermekjóléti szolgáltatás 
elköltözésével a védőnői szolgálat számára értékes hely szabadul fel.  
Kossuth u. 34.: az ingatlankiváltást követően a Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete használatba 
kapja az épületet.  
 
A szakmai tervben bemutatott pályázat megvalósítása által a határozatlan idejű működési engedély 
kiadásához szükséges feltételek adottá válhattak 2013. évben. A Remény Szociális Alapszolgáltató 
Központ székhelyén (6647 Csanytelek, Kossuth u. 39.) biztosított szolgáltatások további 
működtetése Csanytelek Község Önkormányzatának és a Társulásnak is ellátási érdeke. Az 
ideiglenes működési engedély hatályának meghosszabbítására irányuló, a határozatlan idejű 
működési engedély kiadásához szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervet a 
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 74/2012. (XI.06.) CsKTT. határozattal 
elfogadta.  
 
2013. július 01. napjától a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által biztosított idősek 
nappali ellátása határozatlan idejű működési engedélyt kapott az intézmény új telephelyére, 
6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2. alá működési engedély kiadása által. 
 
 

Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon szakmai terve 
 

A jogelőd Társulás által a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Székhely: 6646 
Tömörkény, Ifjúság u. 8.) telephelyén, 6646 Tömörkény, Szabadság tér 1. sz. alatt működtetett 
idősek nappali ellátása - Idősek Klubja ideiglenes működési engedéllyel rendelkezett, 2012. 
december 31. napjáig. A szolgáltatások további fenntartása Tömörkény község Önkormányzatának 
és a Társulásnak is ellátási érdeke. 
 
A nappali ellátás Tömörkény, Szabadság tér 1. szám alatti ingatlanban valósul meg. Ellátható 
személyek száma 70 fő. Az intézmény kihasználtsága 100%-os.  
A nappali ellátás elsősorban egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a 
napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek 
kielégítésére.  
 
Tömörkény község lakossága öregedő, az idős lakosok aránya magas. A 2012. január 01-i adatok 
alapján - 1802 fő lakosból - 60 éven felüli 565 fő. Egyre erősödő ellátotti érdek mutatkozik a 
nappali ellátás igénybevételére, ezért a szolgáltatás további biztosítása közös ellátotti érdek. 
 
A határozatlan idejű működési engedély kiadása érdekében megtett eddigi intézkedések: 
Az intézményben 2004-ben pályázati forrásból megvalósuló tisztasági festés és padlózat cseréjére 
került sor. Ezen felül az intézmény költségvetése terhére mosógép, gáztűzhely, mikrohullámú sütő, 
illetve kisebb eszközök (kávéfőző, porszívó, teafőző) beszerzését valósította meg. 
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A Társulás és Tömörkény Község Önkormányzata a  határozatlan idejű működési engedély 
kiadásához szükséges feltételek megteremtését, a működési engedélyező hatóság által előírt 
akadálymentesítést, illetve a hiányzó tárgyi feltételek biztosítását pályázati úton kívánta 
megvalósítani, mely érdekében több pályázat is benyújtásra került: 

1. DAOP-2008-4.1.3/A, „Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz  
való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése” című konstrukcióhoz 
pályázat került benyújtásra a tömörkényi Idősek nappali ellátása infrastrukturális fejlesztése 
vonatkozásában. 
A „Tömörkényi Gondozási Központ nappali ellátásának fejlesztése” című, DAOP-4.1.3/A-
2008-0017 jelű pályázat nem érte el a támogathatóság feltételeként előírt pontszámot, 
ezért a pályázat nem részesült támogatásban, mely ellen a Társulás panaszt nyújtott be, mely 
szintén elutasításra került. 

2. DAOP-2009-4.1.3/A, „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése” című konstrukcióhoz pályázat került benyújtásra az Idősek 
nappali ellátása infrastrukturális fejlesztése vonatkozásában. 
A „Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon infrastrukturális fejlesztése a működési 
feltételek biztosításáért” című, DAOP-2009-4.1.3/A-09-2009-0004 jelű pályázat 
forráshiányra hivatkozással nem részesült támogatásban. 

3. DAOP-4.1.3/A-11., „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése” című konstrukciói célja a Szociális törvényben nevesített 
szociális alapszolgáltatások (kivéve a tanya- és falugondnoki szolgálat), valamint a 
gyermekvédelmi tv-ben nevesített gyermekjóléti alapellátások (kivéve az átmeneti ellátások 
és a bölcsődei ellátás) elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új 
szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, és már működő ellátások 
infrastrukturális fejlesztésével.  
A Társulás által „Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon infrastrukturális 
fejlesztése a működési feltételek biztosításáért” című, pályázat benyújtásra került 
2012.01.09. napján.  
A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése 
című konstrukcióhoz 49 db DAOP-4.1.3/A-11. kódszámú pályázat érkezett, mely közül 20 
pályázat került támogatásra. 
2012.05.22. napján kelt Értesítés alapján a 49 pályázatból „Gondozási Központ Rózsafüzér 
Szociális Otthon infrastrukturális fejlesztése a működési feltételek biztosításáért” című, 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0040 jelű pályázat nem részesült támogatásban. 
 

 A pályázat az alábbi indokok miatt került elutasításra: 
- A Pályázó a megvalósíthatósági tanulmányban egyáltalán nem számol be az általa 

elvégzettként jelzett igényfelmérés eredményéről, így annak illeszkedése a pályázathoz 
nem alátámasztott, a helyi szükségletekhez való igazodás nem igazolt. Az igényfelmérés 
mintáját csatolta, azonban több információ nem található a pályázatban. A Pályázati 
felhívás C1 pontja alapján a felhívás keretében „Kizárólag olyan pályázatok 
támogathatók, amelyek a felhívás A1 és A2 pontjaiban meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, és helyi szükségleten alapulnak." A 
helyi szükségletet a pályázattal érintett település(ek)en végzett igényfelmérés alapján a 
megvalósíthatósági tanulmányban kellett bemutatni. Tekintettel arra, hogy a 
megvalósíthatósági tanulmányban az igényfelmérés eredményei nem kerültek 
bemutatásra, a pályázat a Pályázati felhívás C1 pontjában megfogalmazott fenti 
feltételeknek nem tesz eleget.  

- A Pályázati Felhívás (továbbiakban: Felhívás) E 1.2/ II.1./ III. 7. szempontjának nem 
teljesítése.  
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A fentiekben bemutatott indokokkal a Társulás nem értett egyet, ezért a 4/2011. ( I. 28.) 
Korm. rendelet 81. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Társulás 2012. május 31. napján 
kelt levelében kifogást nyújtott be. 
A DAOP-4.1.3/A-11-2012-0040 jelű pályázat áttekintése: 
A felújítás kiterjed a bejárat és egy mellékhelyiség akadálymentesítésére, a tálalókonyha, a 
nemenkénti illemhelyek, a kiszolgáló helyiségek (öltöző, mosdó), pihenő szoba 
kialakítására. A jelenleg rosszul záró nyílászárók helyett hőszigetelt üvegezésű nyílászárók 
beépítése, valamint a meglévők felújítása történik, padlóburkolatok felújításra kerülnek, 
belső felületek festése- simított vakolaton gletteléssel és diszperziós festéssel, üzemvíz elleni 
szigetelés, belső ajtók cseréje, külső homlokzati vakolat, bádogos szerkezetek felújítása, 
fűtésrendszer korszerűsítésével zárt égésterű kombi kazán kerül beépítésre, mely 
égéstermékének kivezetésére szerelt alu szett típusú kémény készül. Hang gátló falazat 
kialakítása, válaszfalak elhelyezése. 1 db akadálymentes parkoló kerül kialakításra a 
főbejárat mellett, telken belül, az épületbe való bejutáshoz rámpa kialakítása. Jól látható és 
tapintható jelölésrendszer kerül kiépítésre az épületben az infokommunikációs 
akadálymentesítés részeként.  
Az engedélyezett terv alapján az épület teljesen átalakítható a jogszabályokban előírtaknak 
megfelelően, a tárgyi feltételek biztosítása, az akadálymentesítés maradéktalanul 
biztosítható.  
Pozitív elbírálás esetén a projekt által 1 db felújított, akadálymentesített, 306,31m2 bruttó 
területű épület, 70 fő férőhelyet, 5 fő munkahelyet szociális szolgáltatást érintő fejlesztés 
valósulhatna meg, mely által a határozatlan idejű működési engedély kiadásához szükséges 
feltételek megteremtése biztosítottá válna.  
Negatív elbírálás esetén további pályázati lehetőségek felkutatása kiemelkedő szerepet fog 
betölteni mind a Társulás, mind Tömörkény Község Önkormányzata, mind az intézmény 
részéről.  
Az elsődleges cél a nappali ellátás fenntartása, ezért a jövőben telephely módosítás 
lehetősége is felmerült a szolgáltatás további biztosítása érdekében. 

Az akadálymentesítés, illetve a hiányzó tárgyi feltételek megteremtése lenne a megoldás a 
működési engedély határozatlan időre történő módosítására. Emiatt a pályázati lehetőségek 
felkutatása, folyamatos nyomon követése megfogalmazásra került a Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójában is. 
„A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről” szóló 
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 22/D. § alapján meghatározott európai uniós forrás, a TIOP 
3.4.2.-11/1. célcsoportja az Szt-ben, a Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, a fogyatékos személyek jogairól szóló egyezmény 
kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott bentlakásos intézmények, ezért ez 
nem releváns a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon által biztosított idősek nappali 
ellátása vonatkozásában, erre pályázatot benyújtani nem volt mód. 
 A Szabadság tér 1. szám alatti ingatlan Tömörkény község központi részében található, közel az 
üzletekhez, orvosi rendelőhöz, gyógyszertárhoz, postához, autóbuszmegállóhoz, piachoz. Az 
épületet nagy kert veszi körül, amely szabadidős programok rendezéséhez alkalmas. A csendes, 
nyugodt környezet miatt is a lakosság közkedvelt helye. A nappali ellátás épülete helyt ad a civil 
szervezetek programjai megvalósításának (Tömörkény István Idősek Klubja, Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete, Idősek Egymásért Egyesület).  
A nappali ellátásban rendszeresen megrendezésre kerülő programok nyitottak a község lakói 
számára és nagy érdeklődést keltenek. Az ellátottak érdeke a megszokott telephelyen biztosított 
szolgáltatás.  
A nappali ellátás jelenleg hétfőtől péntekig tart nyitva, de nagyon nagy ellátotti érdek mutatkozik 
a hétvégi foglalkozásokra is, ezért az intézmény tervezi a „Nagymama-Unoka” alkotó műhelyt, ahol 
együtt készülhetnek hagyományos ünnepekre az idősek és unokáik, megtanulva az idősektől az 
ünnepi hagyományokat. 
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A fentiek érdekében a Társulás és Tömörkény Község Önkormányzatának a 6646 Tömörkény, 
Szabadság tér 1. szám alatti telephelyén a nappali ellátás működési engedély hatályának 
meghosszabbítása a célja, mely által az ellátottak részére a szolgáltatás tovább biztosítható, a 
nappali ellátásban dolgozó munkatársak munkahelyei megtarthatóak, a telephely mostani, 
megszokott helyén tovább működtethető. 
A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon által működtetett nappali ellátás további 
fenntartása Tömörkény Község Önkormányzatának és a Társulásnak is ellátási érdeke. Az 
ideiglenes működési engedély hatályának meghosszabbítására irányuló, és egyúttal a határozatlan 
idejű működési engedély kiadásához szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervet 
a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 75/2012. (XI.06.) CsKTT. határozattal 
elfogadta.  
A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon által működtetett nappali ellátás 
vonatkozásában a pályázat elutasításra került, a hiányzó tárgyi feltételek megteremtése 
érdekében a pályázatok nyomon követése a jogutód, Alsó-Tisza-menti Önkormányzati 
Társulás részére is kiemelkedő feladattá vált. 
 

IV. 1. 2.  Szakosított ellátások főbb jellemzői 
- Ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás – idősek otthonai 

Az intézmények által biztosított az ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona, az 
önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább 
háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális 
gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról az ápolást, gondozást nyújtó 
intézményben gondoskodnak, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.  
Az idősek otthonában a napi 4 órás gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-
gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy 
látható el. 
Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról 
gondoskodni nem képes, a fentiek szerinti gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, 
ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. 
A férőhelyszám legfeljebb 15%-áig napi 4 órás gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is 
ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a 
szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. 
Idősek otthonába a nyugdíjkorhatárt betöltött személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve 
együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a gondozási szükséglet 
hiányában is felvehető, ha vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű térítési díj 
megfizetését. 
 
Az ellátásban részt vevők és az ellátásra várakozók kor szerinti alakulása az alábbi 
táblázatban látható intézményenkénti megbontásban: 
 

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ  
Idősek Otthona 

 

Kor- 
csoportok 

Ellátottak 
2006.12.31. 

Várakozók 
2006.12.31. 

Ellátottak 
2007.12.31. 

Várakozók 
2007.12.31. 

Ellátottak 
2008.06.30. 

Várakozók 
2008.06.30. 

 

Ellátottak 
2009.12.31. 

Várakozók 
2009.12.31. 

 

Ellátottak 
2010.12.31. 

Várakozók 
2010.12.31. 

 0-18 éves - - - - - - - - - - 
19-39 éves - - - - - - - - - - 
40-59 éves - - - - - - - - - - 
60-69 éves 2 1 3 1 2 1 - 1 2 1 
70-79 éves 3 6 6 4 6 3 2 1 4 2 

80- éves 16 6 16 6 17 7 19 5 18 2 
Összesen 

(fő): 
21 13 25 11 25 11 21 7 24 5 
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Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon  
Idősek Otthona 

 

 

 

 

 

 
Az ellátásban jelentős a várakozók száma, mely jól tükrözi az ellátási érdeket, miszerint a lakosság 
körében jelentős az igény az idősek otthonai szolgáltatására, mely magyarázható a fokozatosan 
elöregedő népességgel és a csekély számú munkalehetőség okozta elvándorlásokkal.  
A fenti táblázatból jól látható, hogy az ellátás igénybevétele során kiemelkedő számban vannak 
jelen a 80 év és afeletti személyek, akik a várakozók között is jelentős hányadot képviselnek. A 
gondozási szükséglet bevezetése, valamint az igénybevevők előrehaladott kora az ápolási feladatok 
megnövekedését, ezáltal a dolgozók fokozott leterhelését indukálja. 
 
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ kereteiben működő idősek otthona engedélyezett 
férőhelyeinek száma 2013.06.30. napjáig 23 fő, 2013.07.01. napjától 26 fő. A működési engedélye 
szintén a tárgyi feltételek hiányosságai miatt határozott időre szóló, melyet a működést engedélyező 
szerv 2014. december 31-ig meghosszabbított. Az ellátási területe Csongrád Megye közigazgatási 
területe.  
A működést engedélyező szerv a szolgáltatások működési engedélyét 2014. december 31-éig azzal 
a feltétellel hosszabbítja meg, hogy a szolgáltatások színvonala a 2007. december 31-i állapothoz 
képest nem eshet vissza, illetőleg az épület akadálymentesítése megtörténik. A szakmai tervben 
leírtaknak megfelelőn az intézmény tárgyi feltételeinek biztosítása 2014. december 31. napjáig meg 
fog valósulni (Szakmai tervet lásd 33. oldal). 
2013.06.30. napjáig foglalkoztatottak létszáma:  6 fő szakképzett, 0 fő szakképzetlen 
2013.07.01. napjától foglalkoztatottak létszáma: 6 fő szakképzett, 0 fő szakképzetlen 
 

Kor- 
csoportok 

Ellátottak 
2011.12.31. 

Várakozók 
2011.12.31. 

Ellátottak 
2012.12.31. 

Várakozók 
2012.12.31. 

 

Ellátottak 
2013.06.30. 

Várakozók 
2013.06.30. 

 0-18 éves       
19-39 éves       
40-59 éves       
60-69 éves 2 1 2 2 1 2 
70-79 éves 4 1 6 2 3 2 
80- éves 18 8 15  19 2 

Összesen (fő): 24 10 23 4 23 6 

Kor- 
csoportok 

Ellátottak 
2006.12.31. 

Várakozók 
2006.12.31. 

Ellátottak 
2007.12.31. 

Várakozók 
2007.12.31. 

Ellátottak 
2008.06.30. 

Várakozók 
2008.06.30. 

 

Ellátottak 
2009.12.31. 

Várakozók 
2009.12.31. 

 

Ellátottak 
2010.12.31. 

Várakozók 
2010.12.31. 

 
0-18 éves - - - - - - - - - - 
19-39éves - - - - - - - - - - 
40-59 éves - - - - - - - - - 1 
60-69 éves 8 2 7 2 2 2 2 - 2 1 
70-79 éves 15 6 14 6 12 6 15 4 18 5 
80- éves 26 7 27 9 33 7 33 - 31 5 
Összesen 

(fő): 
49 15 48 17 47 15 50 4 51 12 

Kor- 
csoportok 

Ellátottak 
2011.12.31. 

Várakozók 
2011.12.31. 

Ellátottak 
2012.12.31. 

Várakozók 
2012.12.31. 

 

Ellátottak 
2013.06.30. 

Várakozók 
2013.06.30. 

 
0-18 éves - - - - - - 
19-39éves - - - - - - 
40-59éves 1 1 - 1 - 2 
60-69 éves 3 2 8 2 9 3 
70-79 éves 11 6 11 6 11 6 
80- éves 35 14 32 6 33 11 
Összesen 

(fő): 
50 23 51 15 53 22 
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A Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon működési engedélye jelenleg 49 fő ellátására 
vonatkozik. Az otthonban 20 fő demens személy ellátását végzik. Az ellátási területe Csongrád 
megye és Bács-Kiskun megye közigazgatási területén élőkre terjedt ki.  
 
A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.) ápolást, 
gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona tulajdonosa 1992. óta Tömörkény Község 
Önkormányzata 90%-ban, míg Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 10% 
arányban. 
Tömörkény Község Önkormányzata által megküldött Adásvételi szerződés alapján megállapítható, 
hogy Tömörkény Község Önkormányzata 2012. december hónapban megvásárolta 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatától a Gondozási Központ Rózsafüzér 
Szociális Otthona ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona tekintetében a 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatát megillető 10 % tulajdoni hányadot. Így a 
Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon kizárólagos tulajdonosa Tömörkény Község 
Önkormányzata lett, mely következtében az ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek 
otthona ellátási területe módosításra került, „Csongrád megye, Bács-Kiskun megye közigazgatási 
területe”-re 2013. március 27. napjától. 
A működési engedélye ideiglenes a tárgyi és személyi feltételek hiányosságai miatt, 2012. 
december 31-ig szólt. Az ápolást, gondozást nyújtó intézményben a hiányzó tárgyi feltételek, az 
akadálymentesítés kialakítása pályázati lehetőségek kihasználásával megvalósult 2010. évben. A 
hiányzó személyi feltételek biztosítottá váltak, 2 fő ápoló-gondozó felvétele magvalósult 2011. 
évben. 2011. szeptember 21. napjától az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona határozatlan 
idejű működési engedéllyel rendelkezik.  
2013.06.30. napjáig foglalkoztatottak létszáma:  13 fő szakképzett, 2 fő szakképzetlen  
2013.07.01. napjától foglalkoztatottak létszáma: 13 fő szakképzett, 2 fő szakképzetlen  
 
Szakosított ellátások vonatkozásában a hiányzó tárgyi és személyi feltételek 
összegzése: 
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ – ápolást-gondozást nyújtó intézmény -Idősek 
Otthona működési engedélye határozott időre szól, 2014. december 31-ig a tárgyi feltételek hiánya 
miatt. A DAOP-4.1.3/A-11-2012-0032 számú, „ A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
ellátási színvonalának fejlesztése telephely integráció és racionalizáció által, a szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások minőségi feltételeinek javítása érdekében” című 
pályázat által, a fejlesztés részeként megvalósult telephely racionalizáció és integrálás 
következtében felszabadult helyen a Kossuth u. 39. sz. alatti ingatlanban imaszoba, látogatószoba, 
nővérszoba, foglalkoztató helyiség, mosókonyha, egy irodahelyiség, mozgáskorlátozott mosdó 
helyiség kialakítása megvalósulhat, így az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona határozatlan 
idejű működési engedélye érdekében a tárgyi feltételek megteremtése biztosítottá válhat.  
A személyi feltételek terén, a meghatározott szakképesítési előírásoknak a dolgozók megfelelnek, 
az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározott szakmai létszámnormák teljesülnek. 

IV. 2. Ellátási szerződéssel ellátott szolgáltatások 

1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy 
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett 
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 100 kihelyezett készülékkel a Szociális Ellátások 
Intézménye biztosítja az önkormányzati társulást alkotó településén és megállapodás alapján 
Tiszasas településen.  
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A szolgáltatást külön megállapodás útján biztosítja a Csongrád Város Önkormányzata 
fenntartásában lévő Szociális Ellátások intézménye.  
 
A kihelyezett készülékek megoszlása településenként: 
Csongrád:  35 készülék               
Csanytelek:  27 készülék                                     
Tiszasas:  17 készülék                              
Tömörkény:  11 készülék                                     
Felgyő:  10 készülék       
 

Az ellátottak és a várakozók kor szerinti összetétele 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Korcsoportok 

Ellátást 
igénybevevők 

száma- 
2011.12.31. 

Ellátásra 
várakozók 
száma – 

2011.12.31. 

Ellátást 
igénybevev
ők száma- 

2012.12.31. 

Ellátásra 
várakozók 
száma – 

2012.12.31. 

Ellátást 
igénybevev
ők száma- 

2013.06.30. 

Ellátásra 
várakozók 
száma – 

2013.06.30. 

 
ÖSSZES 100 készülék 

0-18 éves - - - - - - 
19-39 éves - - - - - - 

40-59 éves 1 - - - - - 

60-69 éves 11 - 16 - 14 - 
70-79 éves 41 8 31 2 29 2 
80- éves 49 5 53 1 57 3 

összesen: 100 13 100 3 100 5 

 
Korcsoportok 

Ellátást 
igénybevevők 

száma- 
2011.12.31. 

Ellátásra 
várakozók 
száma – 

2011.12.31. 

Ellátást 
igénybevev
ők száma- 

2012.12.31. 

Ellátásra 
várakozók 
száma – 

2012.12.31
. 

Ellátást 
igénybevevő

k száma- 
2013.06.30. 

Ellátásra 
várakozók 
száma – 

2013.06.30. 

 
CSANYTELEK 

0-18 éves - - - - - - 
19-39 éves - - - - - - 

40-59 éves - - - - - - 

60-69 éves 3 - 2 - 1 - 
70-79 éves 8 - 7 - 7 - 
80- éves 16 - 18 - 19 - 

összesen: 27 0 27 0 27 0 

 
Korcsoportok 

Ellátást 
igénybevevők 

száma- 
2011.12.31. 

Ellátásra 
várakozók 
száma – 

2011.12.31. 

Ellátást 
igénybevev
ők száma- 

2012.12.31. 

Ellátásra 
várakozók 
száma – 

2012.12.31. 

Ellátást 
igénybevev
ők száma- 

2013.06.30. 

Ellátásra 
várakozók 
száma – 

2013.06.30. 

 
FELGYŐ 

0-18 éves - - - - - - 
19-39 éves - - - - - - 

40-59 éves - - - - - - 

60-69 éves 1 - 1 - 1 - 
70-79 éves 7 - 4 - 3 - 

80- éves 3 - 5 - 6 - 

összesen: 11 0 10 0 10 0 
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A fenti adatokból is látszódik, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételének igénye 
folyamatosan növekszik. A szolgáltatás működési engedélye határozatlan időre szóló.  
A szolgáltatásban 24 fő foglalkoztatott vesz részt megbízási jogviszonyban, 24 órás ügyeleti 
rendszerben.  
A szolgáltatásra folyamatosan van igény, az otthonukban élő idős, beteg embereknek biztonságot 
nyújt a jelzőberendezés. Az adatokból jól látható, hogy az igénybevétel jelentős részét az 
időskorúak képezik. 
A riasztás diszpécser központon keresztül történik. A gesztor település és egyben a diszpécser 
központ: Csongrádi Gondviselés Háza /Csongrád, Vasút u. 92./. ahol a mindenkori műszakos 
gondozó fogadja és továbbítja a készenlétben lévő gondozónőnek a riasztást. 
 

Segélyhívások száma 2011. 2012. 
Csongrád 20 20 
Csanytelek 16 20 
Felgyő 2 5 
Tömörkény 9 7 
Tiszasas 9 7 
Összes 56 59 

 
A segélyhívások megoszlása főbb okok szerint 

2007. évben a segélyhívások száma: 80 eset.  
A segélyhívás oka A segélyhívások száma 

Pszichés probléma 13 
Szomatikus probléma - 
Betegség, rosszullét 47 
Krízishelyzet 1 
Higiénés szükséglet miatt - 
Téves riasztás 17 
Segítés az esti lefekvéshez - 
Egyéb okok 2 

 
2010. évben a segélyhívások száma: 45 eset.  

A segélyhívás oka A segélyhívások száma 
Pszichés probléma 2 
Szomatikus probléma 9 
Betegség, rosszullét 8 
Krízishelyzet 3 
Higiénés szükséglet miatt 2 
Téves riasztás 17 
Segítés az esti lefekvéshez - 
Egyéb okok 4 

 

 
Korcsoportok 

Ellátást 
igénybevevők 

száma- 
2011.12.31. 

Ellátásra 
várakozók 
száma – 

2011.12.31. 

Ellátást 
igénybevev
ők száma- 

2012.12.31. 

Ellátásra 
várakozók 
száma – 

2012.12.31. 

Ellátást 
igénybevevő

k száma- 
2013.06.30. 

Ellátásra 
várakozók 
száma – 

2013.06.30. 

 
TÖMÖRKÉNY 

0-18 éves - - - - - - 
19-39 éves - - - - - - 

40-59 éves - - - - - - 

60-69 éves 1 - 2 - 1 - 
70-79 éves 6 - 4 - 5 - 

80- éves 4 - 5 - 5 - 

összesen: 11 0 11 0 11 0 



 
4422 

 

2012. évben a segélyhívások száma: ÖSSZES 59 eset  
A segélyhívás oka A segélyhívások száma 

Pszichés probléma 0 
Szomatikus probléma 6 
Betegség, rosszullét 35 
Krízishelyzet 0 
Higiénés szükséglet miatt 0 
Téves riasztás 17 
Segítés az esti lefekvéshez - 
Egyéb okok 1 

 
2012. évben a segélyhívások megoszlása főbb okok szerint – CSANYTELEK: 20 eset 

A segélyhívás oka A segélyhívások száma 
Pszichés probléma - 
Szomatikus probléma 1 
Betegség, rosszullét 9 
Krízishelyzet - 
Higiénés szükséglet miatt - 
Téves riasztás 10 
Segítés az esti lefekvéshez - 
Egyéb okok - 

 
2012. évben a segélyhívások megoszlása főbb okok szerint – FELGYŐ: 5 eset 

A segélyhívás oka A segélyhívások száma 
Pszichés probléma - 
Szomatikus probléma - 
Betegség, rosszullét 1 
Krízishelyzet - 
Higiénés szükséglet miatt - 
Téves riasztás 3 
Segítés az esti lefekvéshez - 
Egyéb okok 1 

 
2012. évben a segélyhívások megoszlása főbb okok szerint – TÖMÖRKÉNY: 7 eset 

A segélyhívás oka A segélyhívások száma 
Pszichés probléma - 
Szomatikus probléma 3 
Betegség, rosszullét 4 
Krízishelyzet - 
Higiénés szükséglet miatt - 
Téves riasztás - 
Segítés az esti lefekvéshez - 
Egyéb okok - 

A csongrádi és szentesi rendőrök mintegy hatmillió forintot nyertek idén a Belügyminisztérium 
pályázatán, melynek elemeként ötven segélyhívót vásárolnak közbiztonsági feladatok ellátása 
érdekében. A Csongrádi kistérség külterületi lakosainak 25 készülék került kihelyezésre 2011. 
évben (Csongrád 6, Csanytelek 17, Tömörkény 2 készülék). Az eltelt időszakban éles riasztás a 
Csongrádi kistérségből nem érkezett ezen készülékek segélyhívását fogadó Szegedi diszpécser 
központba.  

2. Támogató szolgáltatás 

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, 
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük 
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. 
A támogató szolgáltatás biztosítása a 10.000 főnél több állandó lakosú településeken 2008. 
december 31.-éig volt kötelező, ezt követően kikerült a kötelező önkormányzati feladatok közül, 
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pályázni lehetett a működtetésre. A támogató szolgálat állami finanszírozása 2009. január elsejével 
új struktúrában, teljesítmény arányosan történik. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása a 
szolgálat működésére finanszírozási szerződés 3 évre (2009-2011) szóló megkötésével kap állami 
támogatást, így az intézmény a szolgáltatást a társulás összes településén biztosítani tudja. 
A támogatás elszámolására minden évet követően év február 28-áig volt köteles elszámolni.  
2012. - 2014. évre új finanszírozási szerződés megkötésére került sor. A Csongrádi Kistérség 
Többcélú Társulása megszüntetésével 2013. július 01. napjától feladat ellátási szerződés alapján 
látja el a Szociális Ellátások Intézménye a feladatot Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek 
közigazgatási területén.  
 
A finanszírozási szerződések alapján támogató szolgáltatás működtetésére:  
2009. év   3000 feladategység   7.500.000,-Ft 
2010. év   3000 feladategység   7.500.000,-Ft 
2010. 06.15. napjától   3400 feladategység    8.220.000,-Ft 
2011. év   3250 feladategység   7 950 000,-Ft 
2012. év   3250 feladategység  8.545.500,-Ft 
2013. év   3250 feladategység  8.545.500,-Ft 
 

ÖSSZES ELLÁTOTT 
 

Korcsoportok 
Ellátást igénybe 
vevők száma- 
2007. dec. 31. 

Ellátást igénybe 
vevők száma- 

2008. június 30. 

Ellátást 
igénybe 

vevők száma- 
2009.12.31. 

Ellátást 
igénybe 

vevők száma-
2010.12.31. 

Ellátást 
igénybe 

vevők száma- 
2011.12.31. 

Ellátást 
igénybe 

vevők száma- 
2012.12.31. 

Ellátást 
igénybe 

vevők száma- 
2013.06.30. 

0-18 éves 4 6 11 11 15 14 15 
19-39 éves 2 3 12 17 15 16 20 
40-59 éves 7 11 11 12 11 7 7 
60-69 éves 6 10 5 4 4 3 3 
70-79 éves 3 5 3 3 2 2 3 

80- éves 5 3 4 3 4 3 3 
összesen (fő): 27 38 46 50 51 45 51 

 
 CSANYTELEK FELGYŐ TÖMÖRKÉNY 

Kor-
csoportok 

Ellátást 
igénybe 

vevők száma- 
2011.12.31. 

Ellátást 
igénybe 

vevők száma 
2012.12.31. 

Ellátást 
igénybe 

vevők száma- 
2013.06.30. 

Ellátást 
igénybe 

vevők száma- 
2011.12.31. 

Ellátást 
igénybe 

vevők száma- 
2012.12.31. 

Ellátást 
igénybe 

vevők száma- 
2013.06.30. 

Ellátást 
igénybe 

vevők száma- 
2011.12.31. 

Ellátást 
igénybe 

vevők száma- 
2012.12.31. 

Ellátást 
igénybe 

vevők száma- 
2013.06.30. 

0-18 éves 1 2 2 2   2 3 2 
19-39 éves 2 3 3  1 1    
40-59 éves  1        
60-69 éves          
70-79 éves          
80- éves          
összesen 

(fő): 
3 6 5 2 1 1 2 3 2 

             (Forrás: Intézményi adatszolgáltatás) 
 

3. Közösségi ellátások 
Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi 
alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás. 
A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében az alábbi 
szolgáltatást biztosítják:  
-      a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, 
- a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését, 
- a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő 

állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, 
- a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, 
- az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel 

ösztönzését és figyelemmel kísérését, 
- megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. 
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3.1. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 

A közösségi pszichiátriai ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú 
gondozás, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, 
illetve lakókörnyezetében történik. 
A pszichiátriai közösségi ellátás biztosítása 2008. december 31-ig a 10.000 fő feletti állandó 
lakosságszámú települési önkormányzatok kötelező feladata volt, 2009. január elsejétől kikerült a 
kötelező önkormányzati feladatok közül, pályázni lehetett a működtetésre. A közösségi ellátás 
állami finanszírozása 2009. január elsejével új struktúrában, teljesítmény arányosan történik. A 
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása a szolgálat működésére finanszírozási szerződés 3 évre 
(2009. - 2011.) szóló megkötésével kap állami támogatást, így az intézmény a szolgáltatást a 
társulás összes településén biztosítani tudja. 
A támogatás elszámolására minden évet követően év február 28-áig volt köteles elszámolni.  
2012. - 2014. évre új finanszírozási szerződés megkötésére került sor. A Csongrádi Kistérség 
Többcélú Társulása megszüntetésével 2013. július 01. napjától feladatellátási szerződés alapján látja 
el a Szociális Ellátások Intézménye a feladatot Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek 
közigazgatási területén.  
Finanszírozási összegek: 
2009. év   40 fő  8.000.000,-Ft 
2010. év   40fő  8.000.000,-Ft 
2010.06.15. napjától   45fő  8.750.000,-Ft (felhalmozási összeg: 850.000,-Ft) 
2011. év   45 fő   8.750.000,-Ft (felhalmozási összeg: 1.000.000,-Ft) 
2012. év   40 fő   8.000.000,-Ft (felhalmozási összeg: 1.113.800,-Ft) 
2013. év   40 fő   8.000.000,-Ft 
Csongrád Város Önkormányzata fenntartásában működő Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs 
Foglalkoztató Nonprofit Kft. szintén nyújt pszichiátriai betegeknek közösségi ellátást Csongrád 
város területén.  
 

ÖSSZES ELLÁTOTT 
 
 

Korcsoportok 

Ellátást igénybe 
vevők száma- 
2007. dec. 31. 

Ellátást 
igénybe 

vevők száma 
– 2008. június 

30. 

Ellátást igénybe 
vevők száma –

2009.12.31. 

Ellátást 
igénybe 

vevők száma 
2010.12.31 

Ellátást 
igénybe 

vevők száma- 
2011.12.31 

Ellátást 
igénybe 

vevők száma- 
2012.12.31 

Ellátást igénybe 
vevők száma- 
2013.06.30. 

0-18 éves - - - -  1 1 
19-39 éves - 1 6 8 7 7 7 
40-59 éves 2 22 31 32 23 23 22 
60-69 éves 2 2 5 6 12 10 12 
70-79 éves - 2 2 3 3 3 3 
80- éves - 3 2 1 1   

összesen (fő): 4 30 46 50 46 44 45 
        
  
 
 

Kor- 
csoportok 

CSANYTELEK FELGYŐ TÖMÖRKÉNY 

Ellátást 
igénybe 
vevők 
száma- 

2011.12.31. 

Ellátást 
igénybe 

vevők száma- 
2012.12.31. 

Ellátást 
igénybe 

vevők száma- 
2013.06.30. 

Ellátást 
igénybe 

vevők száma- 
2011.12.31. 

Ellátást 
igénybe 

vevők száma- 
2012.12.31. 

Ellátást 
igénybe 
vevők 
száma- 

2013.06.30. 

Ellátást 
igénybe 
vevők 
száma- 

2011.12.31. 

Ellátást 
igénybe 
vevők 
száma- 

2012.12.31. 

Ellátást 
igénybe 
vevők 
száma- 

2013.06.30. 
0-18 éves          
19-39 éves 1         
40-59 éves  2 2 1   1   
60-69 éves 1         
70-79 éves      1   1 
80- éves          

összesen (fő): 2 2 2 1  1 1  1 
(Forrás: Intézményi adatszolgáltatás) 
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3.2 Szenvedélybetegek közösségi ellátása 
 
A szenvedélybetegek közösségi ellátását 16 és 18 év közöttiek is igénybe vehetik azzal, hogy az 
igénybevevő jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos 
jóváhagyása. Ugyanakkor, ha a 16 és 18 év közötti személy a törvényes képviselő beleegyezése 
vagy jóváhagyása nélkül tesz jognyilatkozatot, a szolgáltató a családdal való kapcsolatfelvétel 
eredménytelensége esetén felveszi a kapcsolatot az illetékes gyermekjóléti szolgálattal.    
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása a szolgálat működésére finanszírozási szerződés 3 évre 
szóló (2012. – 2014.) megkötésével kap állami támogatást, így az intézmény a szolgáltatást a 
jogutód Társulás összes településén biztosítani tudja. 
A támogatás elszámolására minden évet követően év február 28-áig volt köteles.  
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása megszüntetésével 2013. július 01. napjától 
feladatellátási szerződés alapján látja el a Szociális Ellátások Intézménye a feladatot Csanytelek, 
Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területén.  
Finanszírozási támogatás összegei: 
2012. év 40 fő  8.000.000,-Ft (felhalmozási összeg: 2.400.000,-Ft) 
2013. év 40 fő  8.000.000,-Ft 
 

ÖSSZES ELLÁTOTT 
 

Korcsoportok 
Ellátást igénybe 
vevők száma- 
2012.12.31. 

Ellátást igénybe 
vevők száma- 
2013.06.30. 

0-18 éves - - 
19-39 éves 4 4 
40-59 éves 30 30 
60-69 éves 8 8 
70-79 éves - - 

80- éves - - 
összesen (fő): 42 42 

 
 

Korcsoportok 

CSANYTELEK FELGYŐ TÖMÖRKÉNY 
Ellátást 
igénybe 

vevők száma- 
2012.12.31. 

Ellátást 
igénybe 

vevők száma- 
2013.06.30. 

Ellátást igénybe 
vevők száma- 
2012.12.31. 

Ellátást igénybe 
vevők száma- 
2013.06.30. 

Ellátást igénybe 
vevők száma- 
2012.12.31. 

Ellátást igénybe 
vevők száma- 
2013.06.30. 

0-18 éves - - - - - - 
19-39 éves 1 1 - - - - 
40-59 éves 1 1 - - 1 1 
60-69 éves 1 1 - - - - 
70-79 éves - - - - - - 

80- éves - - - - - - 
összesen (fő): 3 3 0 0 1 1 

 
4. Fogyatékos személyek nappali ellátása 

 
A fogyatékkal élők nappali intézménye a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben 
képes, fogyatékkal élők napközbeni gondozására, foglalkoztatására, fejlesztésére és nevelésre 
szolgáló, a közoktatás körébe nem tartozó ellátási forma. A saját otthonukban élők számára biztosít 
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, és az alapvető higiéniai 
szükségletek kielégítésére. 
A Fogyatékosok Nappali Intézménye a 6640 Csongrád, Síp u. 3.-5. sz. alatti ingatlan átalakításával 
valósult meg. Csongrád Város Önkormányzata az Szt. 86. §-a alapján a fogyatékos személyek 
nappali ellátásának biztosítására köteles. 
Az új szolgáltatás bevezetése a szociálisan nehéz helyzetben élők, fogyatékosok esélyegyenlőségét, 
családjaik tehermentesítését, szociális biztonságát valósította meg. 
A 2010. július 01. napjától működő fogyatékkal élők nappali intézménye a szolgáltatás 
bevezetésével 2010. évben 5 fő részére teremtett új munkahelyet. 
A szolgáltatás megfelelő biztosítása érdekében. Az intézményi munkavégzésben komoly szerepet 
tölt be a támogató szolgálat, a beszállítás és a kliens felkutatás területén. 
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Az ellátást igénybevevők kor szerinti megoszlása 

ÖSSZES ELLÁTOTT 
Korcsoportok Ellátást igénybe 

vevők száma- 
2010.12.31. 

Ellátást igénybe 
vevők száma- 
2011.12.31. 

Ellátást igénybe 
vevők száma- 
2012.12.31. 

Ellátást igénybe 
vevők száma- 
2013.06.30. 

0-18 éves 2 1 1 1 
19-39 éves 14 16 20 22 
40-59 éves 8 11 13 13 
60-69 éves - 1 2 2 
70-79 éves - - - - 

80- éves - - - - 
összesen (fő): 24 29 36 38 

 
CSANYTELEK 

Korcsoportok Ellátást igénybe 
vevők száma- 
2010.12.31. 

Ellátást igénybe 
vevők száma- 
2011.12.31. 

Ellátást igénybe 
vevők száma- 
2012.12.31. 

Ellátást igénybe 
vevők száma- 
2013.06.30. 

0-18 éves 2 1 1 1 
19-39 éves 3 5 4 4 
40-59 éves 1 1 1 1 
60-69 éves - - - - 
70-79 éves - - - - 

80- éves - - - - 
összesen (fő): 6 7 6 6 

 
FELGYŐ 

Korcsoportok Ellátást igénybe 
vevők száma- 
2010.12.31. 

Ellátást igénybe 
vevők száma- 
2011.12.31. 

Ellátást igénybe 
vevők száma- 
2012.12.31. 

Ellátást igénybe 
vevők száma- 
2013.06.30. 

0-18 éves - - - - 
19-39 éves 2 2 2 2 
40-59 éves - - - - 
60-69 éves - - - - 
70-79 éves - - - - 

80- éves - - - - 
összesen (fő): 2 2 2 2 

 
TÖMÖRKÉNY 

Korcsoportok Ellátást igénybe 
vevők száma- 
2010.12.31. 

Ellátást igénybe 
vevők száma- 
2011.12.31. 

Ellátást igénybe 
vevők száma- 
2012.12.31. 

Ellátást igénybe 
vevők száma- 
2013.06.30. 

0-18 éves - - - - 
19-39 éves - 1 1 1 
40-59 éves - - - - 
60-69 éves - - - - 
70-79 éves - - - - 

80- éves - - - - 
összesen (fő): 0 1 1 1 

             (Forrás: Intézményi adatszolgáltatás) 

V. Civil szervezetek 
Fontos szerepet játszanak a kistérség területén működő civil szervezetek a szociális ellátások 
rendszerében, a szociális munka egyik alapvető pillére kell, hogy legyen ezen szervezetekkel való 
kapcsolattartás.  
A szervezetek szerepe a felderítés, prevenció, bizalomkeltés, anyagi és mentális segítségnyújtás 
terén is jelentős. 
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Nonprofit szervezetek településenkénti alakulása  

Település Alapítványok 
száma 2010. 

Egyesületek 
száma 2010. 

Szervezetek 
száma 

összesen 2010. 

Alapítványok 
száma 2012. 

Egyesületek 
száma 2012. 

Szervezetek 
száma 

összesen 2012. 

Felgyő - 4 4 - 5 5 

Csanytelek 1 8 9 1 8 9 

Tömörkény - 6 6 - 5 5 

Összesen 1 18 19 1 18 19 

        (Forrás: Civil Információs Portál) 
     
A civil szervezetek neve, címe településenkénti bontásban a koncepció 1. számú mellékletében 
található. 
A szociális ellátás integráns részét kell, hogy képezzék az önkéntes programok, cél, hogy jelenjen 
meg az önkéntes programok integrációja a szociális ellátó rendszerben. 
 
Az önkéntesek és civil szervezetek bevonása által jelentős könnyebbség adódna pl. pályázatírás, 
ápolás-gondozás, ellátások megszervezése, foglalkoztatás, programok szervezésében történő 
részvétel által. 
 
A civil szervezetek jelenléte a szolgáltatásokban most is jelentős, cél kell, hogy legyen a fentiekben 
leírtak miatt, ennek további erősítése. 
Az alábbi feladatok ellátásában már jelenleg is érvényesül a civil szervezetekkel való 
kapcsolattartás: 
 

- A gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés során az észlelő és jelzőrendszerben a 
településeken működő civil szervezetek részvétele. 

- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatások során a településen 
működő polgárőrség részvétele. 

- A településeken működő civil szervezeteknek az intézmények helyet biztosítanak a 
taggyűléseikhez és egyéb programjaikhoz. 

- A civil szervezetek bevonásával az ellátottak részére szabadidős programok megszervezése, 
segítése. 

VI. A kistérség területén működő egyéb szociális intézmények, szolgáltatók 
Az előzőekben bemutattuk az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában működő 
intézményeket, fontos azonban megemlíteni a kistérség területén működő egyéb szociális 
intézményeket is. 
Csongrád Város Önkormányzata által fenntartott intézmények: 

- Szociális Ellátások Intézménye 
- Piroskavárosi Idősek Otthona 
- Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. 

 
VI. 1. Szociális Ellátások Intézménye 

A költségvetési szerv neve: Szociális Ellátások Intézménye 
Költségvetési szerv székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.  
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A költségvetési szerv telephelye(i), kirendeltsége(i): - 
Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátások:  

6640 Csongrád, Fő u. 64.:   Étkeztetés 
      Házi segítségnyújtás 
      Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
      Támogató szolgáltatás 
      Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
      Szenvedélybetegek közösségi ellátása 
      Nappali ellátás -II. számú Idősek Klubja 
6640 Csongrád, Síp u. 3.:   Fogyatékosok Nappali Intézménye 
6640 Csongrád, Gr. Apponyi u. 5.:  Étkeztetés 
      Nappali ellátás- I. számú Idősek Klubja 
6640 Csongrád Kossuth tér 7.:   Családsegítés 
      Tanyagondnoki szolgálat I-IV. körzet  

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások: 
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.:  Gyermekjóléti Szolgáltatás 
6640 Csongrád, Széchenyi u. 29.: Gyermekek átmeneti gondozása: Gyermekek 

Átmeneti Otthona 
Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás:  

6640 Csongrád, Vasút u. 92.:  
ápolást-gondozást nyújtó intézmény: Gondviselés Háza Csongrád 
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: Szociális Ápoló Otthon 

 
Az intézmény nyitva álló helyiségei: 

6645 Felgyő, Széchenyi út 2.:  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
      Támogató szolgáltatás 
      Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
      Szenvedélybetegek közösségi ellátása 
6647 Csanytelek, Kossuth u. 34.:  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
      Támogató szolgáltatás 
      Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
      Szenvedélybetegek közösségi ellátása 
6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.:  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Támogató szolgáltatás 
      Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
      Szenvedélybetegek közösségi ellátása 
5474 Tiszasas, Fő u. 13.:   Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

 
Az intézmény működési területe: 
Tanyagondnoki szolgáltatás: Csongrád város közigazgatási területe I.-IV.körzet 
Étkeztetés: Csongrád város közigazgatási területe. 
Házi segítségnyújtás: Csongrád város 
Családsegítés: Csongrád város közigazgatási területe. 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek, 
továbbá megállapodás alapján Tiszasas közigazgatási területe. 
Támogató Szolgálat: Csongrád város, Felgyő, Csanytelek, Tömörkény községek közigazgatási 
területe. 
Nappali ellátás Csongrád város közigazgatási területe. 
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása: Csongrád város, Felgyő, Csanytelek, Tömörkény községek 
közigazgatási területe. 
Szenvedélybetegek közösségi ellátása: Csongrád Város, Felgyő, Csanytelek, Tömörkény községek 
közigazgatási területe. 
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Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást, gondozást nyújtó idősek 
otthona - Gondviselés Háza Csongrád /6640 Csongrád, Vasút u. 92./: Csongrád város, Tömörkény 
és Felgyő községek közigazgatási területe. 
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: Szociális Ápoló Otthon: Csongrád város, Tömörkény és 
Felgyő községek közigazgatási területe. 
Gyermekjóléti Szolgálat: Csongrád város közigazgatási területe 
Fogyatékosok nappali intézménye: Csongrád város, Felgyő, Csanytelek, Tömörkény községek 
közigazgatási területe. 
Gyermekek Átmeneti Otthona: Csongrád város, Felgyő, Csanytelek, Tömörkény községek 
közigazgatási területe. 
 
VI. 2. Piroskavárosi Idősek Otthona 

A költségvetési szerv neve: Piroskavárosi Idősek Otthona  
Költségvetési szerv székhelye:  6640 Csongrád, Szent Imre u. 19. 
Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás: ápolást-gondozást nyújtó intézmény. 
Az intézmény működési területe: Csongrád város, Tömörkény, Csanytelek és Felgyő községek 
közigazgatási területe 
 
VI.3. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. 

Székhelye:   6640 Csongrád, Szent Imre u. 19. 
Telephelyei:    6640 Csongrád, Templom u. 13. 

6640 Csongrád, Fő u. 74. 
6640 Csongrád, Tanya 362. 
6640 Csongrád, Fő u. 11-17. fsz.72. 

 
Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák: 

a) Pszichiátriai betegek nappali intézménye  
Telephelyei: 
6640 Csongrád, Fő u. 74. 
Engedélyezett férőhelyszám: 63 fő 
 
6640 Csongrád, Templom u. 13. 
Engedélyezett férőhelyszám: 43 fő 
A szolgáltatások ellátási területe: Csongrád, Felgyő, Tömörkény, Csanytelek, Szentes 

 
b) Pszichiátriai betegek közösségi ellátása  

Telephelye:6640 Csongrád, Fő u. 74. 
Engedélyezett létszám: 50 fő 

 
c) Étkeztetés, közétkeztetés 

Telephelye: Szent Imre u. 19. 
Vállalkozási tevékenység: Étkeztetés, közétkeztetés 
Közhasznú tevékenység: pszichiátriai betegek nappali intézménye ellátottjai részére étkeztetés 
 
A 6640 Csongrád, Tanya 362. sz. alatti telephelyen mezőgazdasági tevékenységet nem folytatott az 
intézmény. 
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A 6640 Csongrád, Fő u. 11-17. fsz. 72. sz. alatti ingatlan 10 év időtartamra a Kft-nek történő 
bérbeadása valósult meg szociális bolt működtetése céljából.  
 
VI.4. Aranysziget Otthon  

Az Aranysziget Otthon 1993. december 20-án nyitotta meg kapuit idősek ápoló-gondozó 
otthonaként. 1994. óta megyei módszertani feladatokat is ellát. Minőségirányítási rendszerünket 
1999-ben kezdtük meg kiépíteni, melyet azóta is sikerrel működtetünk. 2007-ben nyílt meg 
csongrádi telephelyünk a Kisréti Otthon, ahol fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthoni és 
lakóotthoni ellátása folyik. 
 
2008. július óta módszertani tevékenységünket regionális szinten látjuk el. A Dél-alföldi Regionális 
Módszertani Intézmény konzorciumi tagjaként a régióban működő idős ellátórendszer mennyiségi 
és minőségi elemeinek feltérképezését, fejlesztését, a jogszabályok érvényre jutásának, 
alkalmazásának segítését, a szakmai munka fejlesztését, a jó gyakorlatok népszerűsítését tűztük ki 
célul. 
A jelenlegi integrált intézmény 2011. május 1-én jött létre. 
Székhelye: 
Név: Aranysziget Otthon 
Cím: 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.  
Ellátás típusa: Idősek ápoló-gondozó otthona. Férőhelyek száma: 184 fő. 
Telephelyei: 

1) Aranysziget Otthon Nagymágocsi Kastélyotthon 
 
Cím: 6622 Nagymágocs Szentesi út. 2. 
Ellátás típusa: Idősek ápoló-gondozó otthona. Férőhelyek száma: 300 fő.  
 

2) Aranysziget Otthon Szentesi Otthon 
 
Cím: 6600 Szentes, Sima Ferenc u. 6-10. 
Ellátás típusa: Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona. Férőhelyek száma: 90 fő.  
 

3) Derekegyházi Ápoló Otthon 
 
Cím: 6621 Derekegyház, Köztársaság tér 9. 
Ellátás típusa: Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona és lakóotthonai. Férőhelyek 
száma: 120 fő + 2X12 fő +1X10 fő.  
 

4) Aranysziget Otthon Kisréti Otthon 
 
Cím: 6640 Csongrád, Tanya 19/a 
Ellátás típusa: Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona és lakóotthonai.  
Férőhelyek száma: 100 fő + 2X12 fő. 
 A Kisréti Otthona 2007. szeptemberben került átadásra, 124 fő értelmi fogyatékos személy 
befogadására alkalmas. 
Az új intézmény lehetővé tette a megyében működő nagy intézmények átszervezetését, ezzel a 
zsúfoltság csökkentését, valamint a profiltisztítást. Az új intézmény teljes mértékben 
akadálymentes. Korszerű, az európai normáknak megfelelő intézmény valósult meg, amely 
tömegközlekedési eszközzel is megközelíthető. A bútorzata, berendezési és felszerelési tárgyai az 
ellátotti csoportnak, életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának megfelelő.  
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A főépületben 100 férőhelyes ápolást-gondozást nyújtó intézményben felnőtt, értelmileg 
akadályozott személyeket részesítenek segítő gondozásban, akiknek oktatására, képzésére, 
foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. Az ápolási-
gondozási egységen belül a fennjáró és az ápolási osztály szintenként került elhelyezésre. Több 
olyan kiszolgáló közösségi helyiséget alakítottak ki, melyekben az egyéni fejlesztést végzik, illetve 
a lakók életvitelét segítik (tankonyha, terápiás szoba, fizikoterápia stb.). Az önálló életvitelre 
személyi segítséggel képes, 16. életévét betöltött, de a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még 
el nem ért értelmi fogyatékos személyek ellátása kisközösséget befogadó, két 12 fős ápoló-gondozó 
célú lakóotthonban, tevékenység-központú gondozásban történik. 
Valamennyi intézményegység jelentős szakmai múlttal és eredményekkel rendelkezik. Az 
intézmény fontosnak tartja, hogy a helyi szakmai értékeket megtartva hangolják össze és a 
célszerűség és ésszerűség mentén egységesítsék az intézményben folyó szakmai folyamatokat. 
 

VII. A szociális szolgáltatások finanszírozásának helyzete 
VII. 1. A finanszírozás törvényi háttere 
Az Szt. 125. § értelmében a települési önkormányzat által megállapított és folyósított pénzbeli és 
természetben nyújtott ellátások kiadásaihoz, továbbá a közcélú foglalkoztatás költségeihez, 
valamint a helyi önkormányzatok, illetve társulásaik által fenntartott szociális szolgáltatók és 
intézmények működési költségeihez az állam - a központi költségvetési törvényben foglaltak szerint  
 

a) központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatással, 
 

b) kötött felhasználású foglalkoztatási támogatással, 
 

c) a lakásfenntartási támogatáshoz [38. § (2) és (5) bek.] és az adósságcsökkentési 
támogatáshoz kötött felhasználású támogatásokkal 

járul hozzá.  
 
Az Szt. 126. § alapján az állandó lakosok után járó központi költségvetésről szóló törvényben 
biztosított támogatás tartalmazza a települési önkormányzatok által nyújtott pénzbeli és 
természetbeni ellátások kiadásaihoz, valamint az éves költségvetési törvényben meghatározott 
szociális szolgáltatások működtetési költségeihez történő állami hozzájárulást.  
 
Szt. 127. § tartalmazza: 

(1) A szociális szolgáltatások után járó központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 
támogatások tartalmazzák az egyes szociális szolgáltatások működtetési költségeihez 
történő állami hozzájárulást.  
 

(2) A nem állami, illetve egyházi fenntartónak a külön jogszabályban meghatározott, és az általa 
fenntartott szociális intézmény működéséhez biztosított központi költségvetésről szóló 
törvényben biztosított támogatás - kivéve a kiegészítő támogatást - teljes összegét át kell 
adnia annak az intézménynek, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.  

 
(3) A 92/K. § (5)-(6) bekezdése szerinti férőhelyszámon, illetve házi segítségnyújtás esetén 

meghatározott ellátotti létszámon felül ellátott személyek után központi költségvetésről 
szóló törvényben biztosított támogatás nem igényelhető és nem számolható el.  
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Szt. 128. § (1) bekezdése alapján a kötött felhasználású állami támogatásként a helyi 
önkormányzatok: 
 

a) címzett és céltámogatást a külön törvényben foglaltak szerint, 
 
b) központosított előirányzatot,  
 
c) szociális szakmai programokhoz nyújtott támogatást 

kaphatnak. 
 

Az Szt. 131/A. § - a rendelkezik a támogató szolgáltatások, a közösségi ellátások és 2012. január 
1-jétől az utcai szociális munka működtetését az állam-a külön jogszabályban meghatározott 
eljárási rend szerint kiválasztott-fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján támogatja.  
A finanszírozási szerződést - ha jogszabály másként nem rendelkezik - három évre kell megkötni.  
 

VII. 2. A fenntartásban működő intézmények finanszírozása 

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatások finanszírozása                                                                                                                                     
Forrás 2007.  

év 
2008. 

év  
2009.  

év 
2010. 

év 
2011. 

év 
2012. 

év  
2013. 

tervezett 
Kiadás (e Ft) 56.263 59.337 62.014 57.270 18 806 20 184 20 503 

Bevétel: (e Ft) 54.377 62.286 59.967 56.553    
saját/e Ft/ 13.479 15.465 16.335 16.434 18 259 18 396 18 459 
normatív finanszírozás (e Ft) 15.472 43.597 40.863 34.694 35 531 37 380 40 817 
önkormányzati támogatás (e Ft) 25.426 3.224 2.139 3.438 2 302 5 228 - 
átvett pénzeszköz, bevétel (e Ft) 0 0 630 1.987 2 063 1 513 - 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) 18 19 19 19 20 19 21 
 

A Gondozási Központ Rózsafüzér által nyújtott szolgáltatások finanszírozása 
Forrás 2007.  

év 
2008. 

év  
2009.  

év 
2010.  

év 
2011.  

év 
2012.  

év  
2013. 

tervezett 
Kiadás (e Ft) 89.084 101.453 106.030 100.896 107.329 115.701 130.453 
Bevétel: (e Ft) 86.368 101.486 107.227 102.701 109.329 121.519 130.453 

saját/e Ft/ 29.306 35.154 39.938 43.097 48.475 54.400 58.976 
normatív finanszírozás (e Ft) 21.233 64.091 60.382 56.022 56.488 58.987 63.559 
önkormányzati támogatás (e Ft) 35.523 0 0 - 1.036 5.000 0 
átvett pénzeszköz, bevétel (e Ft) 306 2.241 6.907 2063 3.330 3.132 7.918 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) 27 26 26 25 27 27 28 

 
Az utóbbi években nyomon követhető finanszírozási változások a többcélú kistérségek 
szerepvállalását erősítik, ugyanakkor az állami szerepvállalás a szociális intézményrendszer 
finanszírozására csökkenő tendenciát mutat, a gazdasági helyzet az egyébként sem emelkedő 
normatívák csökkentését eredményezi, nehezen, illetőleg alig finanszírozhatóak a tárgyi és személyi 
minimum feltételek, a működtetés. Az alacsony, csekély jövedelemmel rendelkező, ellátást 
igénybevevőkre ugyanakkor a plusz terhek nyilvánvalóan nem háríthatóak át. A társulási 
feladatellátás még 2008. évben lehetővé tette a normatívákból és a minimális saját bevételekből 
való finanszírozást, ugyanakkor a szükséges és nélkülözhetetlen fejlesztésekre nem nyújt keretet.  
A 2008. év volt az első teljes, társulás fenntartásában működtetett év. A költségvetési javaslat 
összeállításánál a prioritási sorrend az alábbiak szerint lett figyelembe véve: 
- legfontosabb feladatként az intézmény-hálózat működőképességének fenntartása, a 
megállapodásokban vállalt feladatok ellátása, 
- az intézmény épületek felújítása, állagmegóvása, 
- a lehetséges pályázatok minél teljesebb körű kihasználása. 
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VIII. SWOT analízis 
Az analízis a szociális ellátás szereplőinek összeállításával készült, az eddigi koncepciókban is 
szerepeltettünk már ilyen típusú összegzést, az eltelt két évben ez az alábbiak szerint alakult: 
Erősségek 
- szakmai együttdolgozás, 
- területi egyenlőtlenségek kiváltása, 
- társulási összefogás, 
- a finanszírozás lehetőségeinek kihasználása, 
- személyi feltételek biztosítása, 
- magas szakképzettségi ráta, a szakdolgozók 

megfelelő szaktudása, elhivatottsága, szakmai 
gyakorlata, tapasztalata, 

- ellátottaknak elégedettsége az ellátásokról. 
 

Gyengeségek 
- tárgyi feltételek hiánya. Beszűkült 

lehetőségek a tárgyi feltételek hiányának 
pótlására, 

- az ellátottak anyagi helyzete (alacsony 
nyugdíjak), 

- a dolgozók anyagi megbecsülésének 
hiánya, 

- a bevételek csak a zavartalan működésre 
elegendőek, csekély pénzösszeg jut a 
karbantartásokra, az intézmények 
bővítésére, korszerűsítésére, 

- Kevés foglalkoztatott az, aki számítógépen 
is tud dolgozni, 

- a képzési rendszer kedvezőtlen átalakítása: 
nincs anyagi fedezet a képzésekre, nincs 
lehetőség szakmai programokon való 
részvételre, nincs lehetőség a dolgozók 
számára szupervíziókat, 
személyiségfejlesztő csoportokat szervezni 
szakemberek bevonásával, 

- az ellátottak állapota egyre rosszabb, így 
egyre több gondozást igényelnek. 

Lehetőségek 
- a kiírásra kerülő, fenntartható és indokolt 

pályázati források kihasználása a kitűzött 
célok megvalósítására 

- a valós szükségletfelmérésen alapuló hiányzó 
szociális szolgáltatások minőségi 
megszervezése 

- humánerőforrás megtartása és lehetőség 
szerinti fejlesztése. A munkatársak folyamatos 
képzése, továbbképzése, szupervíziók 
megtartása. Team munka. 

- családbarát munkahely megteremtése 
- esélyegyenlőség biztosítása 
- sikerélmény, kiteljesedés a kreatív lehetőségek 

és megoldások folyamatában 

Akadályok, veszélyek 
- a gyakran változó jogszabályok miatt 

bizonytalan tervezés, az igénybevételi rend, 
dokumentációk folyamatos változása, az 
adminisztráció túlzott előtérbe helyezése,  

- nehéz gazdasági helyzet, anyagi források 
hiánya, 

- az idősgondozás helye, helyzete a 
társadalomban, 

- az állami támogatás alacsony 
finanszírozottsága. 

IX. A szociális szolgáltatások fejlesztési szükségletei 
A konkrét fejlesztéseknél figyelemmel kell lenni arra, hogy a társadalmi – gazdasági - területi 
kohéziót közvetlenül szolgálja a területi különbségek mérséklése, a közszolgáltatások fejlesztése, az 
akadálymentesítés, a szolgáltatások elérhetőségének javítása, az esélyteremtés és mobilitás 
feltételeinek kialakítása, a társadalmi biztonság erősítése. 
Az egyes szociális szolgáltatások nyújtása során meg kell mutatni a szegénységből kivezető utakat 
és az öngondoskodás lehetőségeit mindazok számára, akik ma nem szereplői a munkaerőpiacnak és 
nem aktív tagjai a társadalomnak. 
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Biztosítani kell a méltó életfeltételeket, a társadalmi integráció lehetőségét, a közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférést azok számára, akik betegségük, fogyatékosságuk, életkoruk miatt nem 
kapcsolódhatnak be a foglalkoztatásba. 
A népesség megtartás érdekében komplex programokra, területi – szektorközi - ágazati 
együttműködésre van szükség. A hátrányos helyzetű térségekben (tanyák, aprófalvak) élhető vidék 
és környezet kialakítására kell törekedni. 
Erősíteni kell a toleranciát, a szolidaritást, a befogadást az élet minden szintjén és színterén. 
Mivel a lakosság egészségi állapota közvetlenül befolyásolja a szociális ellátásokra való 
rászorultság alakulását, ezért preventív jelleggel minden korosztály körében nagy hangsúlyt kell 
helyezni az egészségfejlesztésre, a mentális problémák és a szenvedélybetegségek kezelésére. 
A bentlakásos intézményi ellátás biztosításánál a rászorultsági elv fokozott érvényesítése szükséges, 
különösen az idősek otthonai esetében, ahol alapvetően a nagyobb ápolást, gondozást igénylő 
személyek ellátását lehet felvállalni. A feladat megfelelő színvonalú ellátásához a tárgyi és személyi 
feltételek biztosítása szükséges (ápolási osztály, hospice és demens részleg). 
Különösen a fogyatékos személyeket, valamint a pszichiátriai és szenvedélybetegeket ellátó 
intézményekben fontos az ellátottak új típusú foglalkoztatási lehetőségének biztosítása, a speciális 
egyéni ellátást igénylők részére önálló részleg kialakítása, a rehabilitációs célú otthonokban külső 
férőhelyek létesítése, az utógondozás megszervezése. 
Az intézmények hosszú távon történő fenntarthatósága, racionális működtetése érdekében is meg 
kell vizsgálni a más szervezeti formában történő működtetés (KHT, ellátási szerződés), illetve egyes 
feladatok (élelmezés, mosatás, takarítás, stb.) kiszerződtetésének lehetőségét. 
Fontos a szociális ágazatban a minőségügyi rendszerek kiépítése, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon 
az igénybevevők elvárásainak megfelelő szolgáltatásnyújtás. 
Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulást érintő intézmények vonatkozásában a jogelőd által 
beadott, megvalósított, folyamatban lévő pályázatokat a 2. számú melléklet mutatja be. 
 

IX. 1. A szociális szolgáltatások tervezett fejlesztései, prioritásai 
Tekintettel az önkormányzati társulás fenntartásában lévő intézmények számára, azok által ellátott 
feladatok sokrétűségére, az infrastrukturális és személyi feltételek különbözőségére a fejlesztési 
irányokat és prioritásokat intézményenként szerepeltetjük. A fejlesztések elsődleges finanszírozási 
forrásaként a pályázati lehetőségeket kell kihasználnunk. A fejlesztések meghatározásánál kiemelt 
szempont a már meglévő felújítások továbbvitele, illetőleg a működési engedélyek terén a 
határozatlan időre szóló működési engedélyek megszerzése. A működést engedélyező szerv a 
működési engedélyek 2014. december 31.-éig történő meghosszabbításáról döntött. Az 
akadálymentesítés feltételeit biztosítani szükséges a szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének 
megteremtése céljából.  
Általános cél hosszú távon a költséghatékonyabb működtetés feltételeinek megteremtése, az 
ellátatlan területek ellátásának kiépítése. 
 
A fejlesztések során kiemelt feladatok:  

 A szociális jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő működtetés. 
 Működtetés feltételeinek biztosítása, törvényességi ellenőrzések, szakmai munka 

színvonalának emelése. 
 Szakemberképzés, továbbképzés biztosítása. 
 Szakmai munka értékelése. 
 Érdekképviselet és civil kontrol folyamatos működtetése. 
 Ágazati és intézményközi együttműködés. 
 Idősek otthonánál a szakápolási feladatokra engedélyek megszerzése, ugyanis a 4 órás 

gondozási szükséglettel rendelkező ellátottak esetén a szakápolási feladatatok előtérbe 
kerültek. 
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 Szakmai háttér, finanszírozás megteremtése. 
 Lakossági tájékoztatás, ennek erősítése. 
 Intézményi struktúra hatékony működtetése, folyamatok elemzése, gyenge pontok időbeni 

észlelése, kiküszöbölése. 
 A szolgáltatások bővítési lehetőségeinek kiaknázása. 
 Pályázati kiírások figyelemmel kísérése, kihasználása. 

 
Fejlesztési tervek: 

 A tervek között szerepel mind a hazai, mind az EU-s felhívásokat figyelemmel kísérése. Az 
alapműködés biztosításához, valamint az innovációs tervek megvalósításához 
elengedhetetlen a meglévő pályázati források minél szélesebb körű megismerése, 
felhasználása. 

 
Fejlesztési irányok: 

 Az intézmények, szolgálatok épületeinek, irodáinak korszerűsítése és az infrastruktúra 
fejlesztése a településeken. Az ellátottak életminőségét, komfortérzetét javítani célzó 
fejlesztések, energetikai fejlesztések megvalósítása. Sok esetben történtek intézkedések az 
intézmények akadálymentesítésére, ennek további ösztönzése és támogatása kiemelt feladat 
kell, hogy legyen a jövőben is. Ezek elsősorban pályázati lehetőségek bevonásával történhet, 
valamint a fenntartók által biztosított saját erő felhasználásával. 

 A korszerűtlen, nagy létszámú fogyatékos személyeket ellátó intézmények folyamatos 
kiváltása, összhangban a Kormány által 2011.-2041. évre kidolgozott stratégiai programmal, 
melynek célja a kisebb létszámú, lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles 
szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő és az azt 
fejlesztő szolgáltatási rendszer irányába történő elmozdulás. 

 Nappali ellátás elérhetővé tétele minden településen. 
 Szociális étkeztetés nagyobb arányú kihasználása, melyhez a településeknek a kiszállítási 

problémákat kell megoldani. Ehhez viszont megfelelő, jó minőségű gépjárművekre van 
szükség. 

 Szükséges új – a települések által nem kielégített szükségletek biztosítása – szolgáltatások 
megszervezése, kiemelt hangsúllyal a hátrányos helyzetű településekre. 

 Külterületen élők életminőségének javítása a szociális szolgáltatások elérhetősége terén. 
 Az alapszolgáltatások és a szakosított ellátások összehangolása. 
 A területen dolgozók folyamatos szakmai továbbképzése, nem szakirányú végzettségű 

munkatársak beiskolázása. 
 Önkéntes segítők bevonása a szociális ellátások terén. 

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
A szolgáltatások határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkeznek, kivéve az ápolást-
gondozást nyújtó intézményi ellátás- idősek otthona, aki ideiglenes működési engedéllyel 
rendelkezik 2014. december 31. napjáig a tárgyi feltételeinek hiánya miatt.  
Az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona nem rendelkezik foglalkozató helyiséggel és 
mosókonyhával. Bővítés keretében imaszoba, látogatószoba, nővérszoba, foglalkoztató helyiség, 
mosókonyha, egy irodahelyiség kialakítása lenne szükséges, figyelembe véve az 
akadálymentesítést.  
A 6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti telephely kialakításával az alapszolgáltatások 
átköltözésével helyiségek szabadultak fel a székhelyen, mely részben megteremti a hiányzó tárgyi 
feltételeket. A hiányzó akadálymentesített mosdó kialakítása 2014. december 31. napjáig meg kell, 
hogy valósuljon. 
Ebből adódóan a pályázati kiírások, felhívások figyelemmel kisérése továbbra is kiemelt feladat.  
Az intézmény részére a gépjármű beszerzése az önkormányzat, valamint az intézmény gazdasági 
helyzetére való tekintettel jelenleg is megoldatlan. 
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Továbbiakban prioritást élvez a fentiekben felsorolt beruházásoknak, szolgáltatások fejlesztésének 
megvalósítása. 

Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 
A szolgáltatások határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkeznek, kivéve az idősek 
nappali ellátását a hiányzó tárgyi feltételek hiánya miatt. 
A nappali ellátás vonatkozásában pályázat került benyújtásra a nappali ellátások fejlesztésére, de 
sajnos harmadik alkalommal sem sikerült támogatást elnyerni a klub felújítására.  
  
A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon a Tömörkény Község Önkormányzata 
tulajdonában lévő gépjárművett az intézmény munkatársai igénybe tudják venni, vagy a 
munkatársak saját gépjárművel látják el a külső helyszínen történő feladatokat, melyet utólag 
elszámolhatnak. 
A gépjárművek beszerzése, cseréje, elszámolás engedélyezése az önkormányzat, és az intézmény 
gazdasági helyzetére való tekintettel jelenleg is megoldatlan. 

IX. 2. A fejlesztések forrásai 
Az infrastrukturális fejlesztések megvalósításához, a tárgyi feltételek biztosításához a pénzügyi 
keretet nagy részben uniós és hazai forrásból nyújtott pályázatokból reméljük. A pályázati források 
mellett a feladatot átadó önkormányzatok hozzájárulása képezheti a fejlesztések saját részét. 
A demográfiai mutatók és a népesség egészségügyi helyzetének alakulását figyelembe véve a jövő 
nagy kihívása a rászorultakról való gondoskodás. 
Amennyiben az ellátó rendszer korszerűsítésének feltételei pályázati forrásból nem teremthetőek 
meg, a feladatokat átadó önkormányzatok pénzügyi hozzájárulására lesz szükség az elkerülhetetlen 
beruházások, javítások, korszerűsítések, akadálymentesítések, eszközbeszerzések megvalósításához. 
Az önkormányzatok pénzügyi keretei is szűkösek ugyanakkor a finanszírozás tendenciája az 
önkormányzati hozzájárulás csökkenését, a társulási üzemeltetés gazdaságosságát mutatja.  

X. A szolgáltatástervezési koncepció tapasztalatai 
A szolgáltatástervezési koncepció 2006. évi megalkotása óta elérte a célját, előrevetítette az 
időközben már megvalósult, többcélú társulási fenntartásban működő feladatellátást. A 2006. évi 
koncepcióban megfogalmazott jövőkép, intézményi és fenntartói struktúra megvalósult. Javult a 
kistérség településein a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a szociális ellátások az elmúlt években 
tovább fejlődtek, bővültek – közösségi ellátások, tanyagondnoki szolgáltatások, fogyatékos 
személyek nappali ellátásának kiépítése.  
 
A működési engedélyek túlnyomórészt határozatlan időre szólóak, a meglévő tárgyi és személyi 
feltételeket, hiányosságokat a 3. és 4. számú melléklet mutatja be intézményenként és 
szolgáltatásonként.  
A működési engedélyek bemutatása indokolt 2013. június 30. napja és 2013. július 01. napját 
követően is, mert jól láthatóak a társulás által elért eredmények. 
 
A társadalmi kirekesztődés kockázatának megelőzése erősödött azáltal, hogy a kistérségi 
intézmények közötti együttműködés javult, az ellátások biztosítása rugalmasabbá vált. 
 
A szociális szolgáltatástervezési koncepciót az Szt. 92. § (7) bekezdése alapján: „ A 
szolgáltatástervezési koncepciót az önkormányzat az elfogadást megelőzően véleményezteti az 
intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzattal. A koncepció végleges változatának 
elfogadása során a kialakított véleményeket az önkormányzat lehetőség szerint figyelembe veszi.”  
 
Az intézményvezetők írásbeli javaslatai a koncepció végleges elfogadását megelőzően 
beépítésre kerültek. 
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Szt. 58/B. § (2) bekezdése szerint: „A 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy 
társulás, illetve a fővárosi önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a 
szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának 
folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy 
alkalommal ülést tart, tagjai a helyi önkormányzat, illetve a társulás területén szociális 
intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá a helyi rendeletben meghatározott 
szervezetek képviselői.” 
 
A szociálpolitikai kerekasztal 2011. és 2012. években 1-1 alkalommal tartotta meg ülését, ahol a 
szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, pályázati 
lehetőségek áttekintése volt napirenden. 

XI. Várható eredmények 
A szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata során megfogalmazott célok a 
társadalmi befogadás növelése érdekében a célcsoport igényeihez illeszkedő szolgáltatások 
fejlesztését, infrastrukturális feltételeinek javítását, ezáltal az ellátottak társadalmi aktivitásának 
növelését valósítanák meg. 
Kiemelt cél az intézmények korszerűsítése, rekonstrukciója, humanizált, a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I. 7.) 
SZCSM rendeletben a lakhatási feltételekre vonatkozó előírásoknak való megfelelésen túl, azt 
meghaladó színvonalú ellátási környezet kialakítása az igénybe vevők méltó életkörülményeinek 
megteremtése érdekében. 
A hátrányos helyzetű és leszakadó rétegek társadalmi integrációja erősödik, a fogyatékos személyek 
esélyei a társadalomban való aktív részvétellel nőnek. 
A fejlesztésekkel megvalósuló gazdaságosabb működés garanciát jelent az ellátások – kiemelten a 
nem kötelezően nyújtott ellátásokra – biztosításának biztonságára. 
A szociális ellátórendszer átalakítása, a gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények és egyéb 
jogszabályok módosulása napjainkban is folytatódik.  
A szociális jogszabályok módosításai, valamint a szociális ágazaton belül a fogyatékos személyek 
ellátását érintő stratégia új kihívást és feladatokat jelent a fenntartók számára. A már működő 
ellátások személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása mellett, az elkövetkező évek fontos feladata a 
teljes akadálymentesítés megvalósítása, melyhez saját forrás biztosítása mellett szükség van a 
pályázati erőforrások nyújtotta lehetőségek kihasználására. 
A szolgáltatástervezési koncepció végrehajtása – a költségvetési lehetőségek függvényében– tovább 
folytatódik, de a szociális szolgáltatást nyújtó intézményeknek, az önkormányzati és civil 
fenntartóknak, valamint az önkormányzat által létrehozott Szociálpolitikai Kerekasztalnak fontos 
feladata a végrehajtás folyamatnak kétévente történő értékelése, annak érdekében, hogy a 
megvalósítás mindig a változó szociális szükségletekhez igazodjon. 
Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás a kötelező feladatellátáson kívül több 
alapszolgáltatást is biztosít ellátási szerződés útján. Az intézmények és szolgáltatások 
igénybevételét, kihasználtságát folyamatosan figyelemmel kísérve olyan fenntartói döntések 
kerülnek előkészítésre, melyekkel az állandó változásban lévő társadalmi környezet és a jelentkező 
új igények tükrében kívánnak a térség számára megfelelő szolgáltatást biztosítani.  
 
Érvényesíteni, és kiemelt figyelemmel kell kísérni az eddigi koncepciókban megfogalmazottakat a 
társulásban működő intézményekre nézve is, mely szerint: 
 
,,Mindemellett különös fontossággal bír az intézmények közötti kommunikáció, a jó 
gyakorlatok megismerése, átadása. Tapasztalat, hogy a kollegákkal való együttgondolkodás 
mindig gyümölcsöző, és a további fejlődés kulcsa.” 

 (Forrás: Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2010)
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  1. számú melléklet 
Civil Információs Portál /http://www.civil.info.hu/civil-szervezetek/ 

 
Felgyő 

 Csanyteleki "Új Élet" Vadásztársaság  
 6645 Felgyő, I. ker. Tanya 172. 

 Felgyő és Térsége Lovasegyesület  
6645 Felgyő, Széchenyi u. 1. 

 Felgyőiek a Felgyőiekért Egyesület - Közhasznú Szervezet  
6645 Felgyő, Templom utca 1. 

 Őszirózsa Egyesület Felgyő  
6645 Felgyő, Széchenyi út 6. 

 Felgyői Polgárőr Egyesület 
 6645 Felgyő, Széchenyi út 1. 
 

Csanytelek 
 Csanytelek és Térsége Földtulajdonosi Vadásztársaság 

6647 Csanytelek, Táncsics Mihály utca 2/a. 
 Csanytelek Polgárőr Egyesület 

6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 
 Csanyteleki Diák és Szenior Sport Egyesület 

6647 Csanytelek, Kiss Ernő utca 5. 
 Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület 

6647 Csanytelek, Kossuth utca 39. 
 Csanyteleki Rekreációs Egyesület 

6647 Csanytelek, Radnóti utca 17. 
 Csanyteleki Sport Club 

6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 
 Csanyteleki Sporthorgász Egyesület 

6647 Csanytelek, Ady E. utca 74. 
 Európai Csanytelekért Közalapítvány 

6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 
 Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete 

6647 Csanytelek, Botond u. 20/a 
Tömörkény  

 Idősek Egymásért Egyesület Tömörkény 
6646 Tömörkény, Szabadság tér 1. 

 Nyugdíjasok Egyesülete Tömörkény 
6646 Tömörkény, Szabadság tér 1. 

 Tömörkény István Nyugdíjas Egyesület Tömörkény 
6646 Tömörkény, Szabadság tér 1. 

 Tömörkény Községi Sportegyesület 
6646 Tömörkény, Ifjúság utca 8. 

 Tömörkényi Polgárőr Egyesület 
6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8. 
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2. sz. melléklet  
 

Pályázat megnevezése Megvalósítás helye Pályázó 
neve 

Jóváhagyott 
támogatás 

(Ft) 

Pályázati 
azonosító szám 

2011. évi pályázat az állami és nem 
állami fenntartású ápolás-gondozást 

nyújtó bentlakásos intézmények tárgyi 
feltételeinek javítását szolgáló állami 

támogatásra 

Szociális Ellátások 
Intézménye 

Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ 

Piroskavárosi Idősek 
Otthona 

Gondozási Központ 
Rózsafüzér Szociális Otthon 

Csongrádi 
Kistérség 
Többcélú 
Társulása 

nem nyert - 

A Remény Szociális Alapszolgáltató 
Központ ellátási színvonalának 

fejlesztése telephely integráció és 
racionalizáció által, a szociális 

alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások minőségi feltételeinek 

javítása érdekében 

Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ 

Csongrádi 
Kistérség 
Többcélú 
Társulása 

49 999 440 
DAOP-4.1.3/A-11-

2012-0032 

„A Gondozási Központ Rózsafüzér 
Szociális Otthon infrastrukturális 
fejlesztése a működési feltételek 

biztosításáért” 

Gondozási Központ 
Rózsafüzér Szociális Otthon 

Csongrádi 
Kistérség 
Többcélú 
Társulása 

nem nyert 
DAOP-4.1.3/A-11-

2012-0040 

Támogató Szolgálat finanszírozása 
Szociális Ellátások 

Intézménye 

Csongrádi 
Kistérség 
Többcélú 
Társulása 

2012: 8 545 
500, 2013: 
8.545.500 

SZOC-11-ALT-TSZ-1-
0260 

Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
finanszírozása 

Szociális Ellátások 
Intézménye 

Csongrádi 
Kistérség 
Többcélú 
Társulása 

2012: 8 000 
000, 2013: 
8.000.000 

SZOC-11-ALT-PSZ-1-
0093 

Szenvedélybetegek közösségi ellátása 
finanszírozása 

Szociális Ellátások 
Intézménye 

Csongrádi 
Kistérség 
Többcélú 
Társulása 

2012: 8 000 
000, 2013: 
8.000.000 

SZOC-11-ALT-SSZ-1-
0094 

A Szociális Ellátások Intézménye két 
telephelyén működő szociális 

alapszolgáltatásainak, gyermekjóléti 
szolgáltatásának infrastrukturális 

fejlesztése 

Csongrád Fő u. 64., Felgyő 
Széchenyi u. 2. 

Csongrádi 
Kistérség 
Többcélú 
Társulása 

49 670 553 
DAOP-4.1.3/A-2008-

0032 

EU Önerő - A Szociális Ellátások 
Intézménye két telephelyén működő 

szociális alapszolgáltatásainak, 
gyermekjóléti szolgáltatásának 

infrastrukturális fejlesztése 

Csongrád Fő u. 64., Felgyő 
Széchenyi u. 2. 

Csongrádi 
Kistérség 
Többcélú 
Társulása 

2 207 580 
BMÖNAL-129-

090730-06 



 
6611 

 

Idősek tartós bentlakásos 
intézményeinek kiegészítő támogatása 

Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ 

Csongrádi 
Kistérség 
Többcélú 
Társulása 

151 943 SZOC-IBL-09-0120 

Idősek tartós bentlakásos 
intézményeinek kiegészítő támogatása 

Gondozási Központ 
Rózsafüzér Szociális Otthon 

Csongrádi 
Kistérség 
Többcélú 
Társulása 

364 664 SZOC-IBL-09-0163 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Szociális Ellátások 

Intézménye 

Csongrádi 
Kistérség 
Többcélú 
Társulása 

2010: 4000000 
2011: 4 000 000 
2012: 2 967 900                                        
2013: 1,471.727                        

JHS/000175/09 

Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
Szociális Ellátások 

Intézménye 

Csongrádi 
Kistérség 
Többcélú 
Társulása 

2009: 8 000 000 
2010: 8 750 000 
2011: 8 750 000 

SZOC-BF-08-K-0167 

Támogató Szolgálat finanszírozása 
Szociális Ellátások 

Intézménye 

Csongrádi 
Kistérség 
Többcélú 
Társulása 

2009: 7 500 000 
2010: 8 220 000 
2011: 7 950 000 

SZOC-BF-08-T-0289 

2008. évi egyszeri kiegészítő támogatás  
Remény Gondozási 

Központ, Csanytelek 
Kossuth u. 39 

Csongrádi 
Kistérség 
Többcélú 
Társulása 

3 667 000 SZOC-EK-08-B-0087 
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  3. számú melléklet 

 
Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulást érintő intézmények tekintetében  

2013.06.30. napjáig 

Megnevezés Székhely Telephely Ellátási 
forma 

Férő-hely 
(fő) 

Működési 
engedély 

időtartama 

Akadály 
mentesség 

Előírt 
dolgozói 

létszámból 
hiányzik 

Szakképzettég 
aránya (%) 

Tárgyi feltételek 
megléte 

Remény 
Szociális 

Alapszolgáltató 
Központ 

Csanytelek, 
Kossuth u. 

39. 
  idősek 

otthona 23 2014.12.31 részben - 100  részben 

Remény 
Szociális 

Alapszolgáltató 
Központ 

Csanytelek, 
Kossuth u. 

39. 
  Idősek 

klubja 40 2014.12.31 részben  - 100  részben 

Remény 
Szociális 

Alapszolgáltató 
Központ 

Csanytelek, 
Kossuth u. 

39. 
  étkeztetés   határozatlan 

idejű részben - 
 

100 
  

 
 
 

részben 
 
 
 

Remény 
Szociális 

Alapszolgáltató 
Központ 

Csanytelek, 
Kossuth u. 

39. 
  

házi  
segítség-
nyújtás 

36  határozatlan 
idejű részben -  100  részben 

Remény 
Szociális 

Alapszolgáltató 
Központ 

  
Csanytelek, 
Kossuth u. 

34. 

családsegíté
s   határozatlan 

idejű nem  - 100  részben 

Gondozási 
Központ 

Rózsafűzér 
Szociális 
Otthon 

Tömörkény, 
Ifjúság u. 8.   

idősek 
otthona -  

 
49 határozatlan  igen - 90  igen 

Gondozási 
Központ 

Rózsafűzér 
Szociális 
Otthon 

Tömörkény, 
Ifjúság u. 8.   

házi  
segítség-
nyújtás 

9  határozatlan 
idejű igen  - 100   igen 

Gondozási 
Központ 

Rózsafűzér 
Szociális 
Otthon 

  
Tömörkény, 
Szabadság 

tér 1. 

Idősek 
Klubja 70 2014.12.31 nem  1  100  részben 

Gondozási 
Központ 

Rózsafűzér 
Szociális 
Otthon 

  
Tömörkény, 

Petőfi u. 
9./a 

étkeztetés   határozatlan 
idejű részben  - 100  igen 
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 4. számú melléklet 
Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulást érintő intézmények tekintetében  

2013.07.01. napjától 

Megnevezés Székhely Telephely Ellátási forma Férőhely 
(fő) 

Működési 
engedély 

időtartama 

Akadály 
mentesség 

Előírt 
dolgozói 

létszámból 
hiányzik 

Szakképzettég 
aránya (%) 

Tárgyi feltételek 
megléte 

Remény 
Szociális 

Alapszolgáltató 
Központ 

Csanytelek, 
Kossuth u. 

39. 
  idősek 

otthona 26 2014.12.3
1 részben - 100  részben 

Remény 
Szociális 

Alapszolgáltató 
Központ 

 

 

Csanytelek, 
Baross 
Gábor u. 2. 

Idősek klubja 40 határozatla
n idejű igen  - 100  igen 

Remény 
Szociális 

Alapszolgáltató 
Központ 

 

 

Csanytelek, 
Baross 
Gábor u. 2. 

étkeztetés   határozatla
n idejű igen - 

 
100 

  

 
 
 

igen 
 
 
 

Remény 
Szociális 

Alapszolgáltató 
Központ 

 

 

Csanytelek, 
Baross 
Gábor u. 2. 

házi  
segítség-
nyújtás 

72  határozatla
n idejű igen -  100  igen 

Remény 
Szociális 

Alapszolgáltató 
Központ 

 

 

Csanytelek, 
Baross 
Gábor u. 2. 

családsegítés   határozatla
n idejű igen  - 100  igen 

Remény 
Szociális 

Alapszolgáltató 
Központ 

 

Csanytelek, 
Baross 
Gábor u. 2. gyermekjóléti 

szolgáltatás   határozatla
n idejű igen  - 100  igen 

Gondozási 
Központ 

Rózsafüzér 
Szociális 
Otthon 

Tömörkény, 
Ifjúság u. 8.   

idősek 
otthona -  

 
49 határozatla

n  igen - 100  igen 

Gondozási 
Központ 

Rózsafüzér 
Szociális 
Otthon 

 

 Tömörkény
, 

Szabadság 
tér 1. 

házi  
segítség-
nyújtás 

9  határozatla
n idejű igen  - 100   igen 

Gondozási 
Központ 

Rózsafüzér 
Szociális 
Otthon 

  
Tömörkény, 
Szabadság 

tér 1. 
Idősek Klubja 70 2014.12.3

1 nem  -  100 részben 

Gondozási 
Központ 

Rózsafüzér 
Szociális 
Otthon 

  
Tömörkény, 

Petőfi u. 
9./a 

étkeztetés   határozatla
n idejű igen  - 100   igen 



 
6644 

 

 


