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2.  melléklet a ............./2014. (..... . ...) Atmöt határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 
kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi módosított alapító 
okiratot egységes szerkezetbe adja ki:  
 
1. A költségvetési szerv neve 

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ  
Költségvetési törzsszáma: 358 619 
 
A költségvetési szerv székhelye:  
6647 Csanytelek Kossuth u. 39.  
 
A költségvetési szerv telephelye(i), kirendeltsége(i): - 
- 6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2. 

            Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások:  
- Nappali ellátás- idősek klubja 
- Étkeztetés 
- Házi segítségnyújtás 
- Családsegítés 

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások: 
- Gyermekjóléti Szolgáltatás 

- 6647 Csanytelek Kossuth u. 39.  
                                 Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás:  
                                 ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás- idősek otthona 

  
Nyitva álló helyiségei:   Szociális alapszolgáltatások: 
- 6645 Felgyő, Széchenyi út 2.:   - Étkeztetés 

- Házi segítségnyújtás 
- Családsegítés 
- Gyermekjóléti szolgáltatás 

- 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.:  - Családsegítés 
- Gyermekjóléti szolgáltatás 

 
2. Létrehozásáról rendelkező jogszabály(ok), határozat(ok):  

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 87. § (1) bekezdése 88. § (3) bekezdése és 96. § (1) –( 2) bekezdése a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja, a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális 
vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Kormányrendelet, valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 10. §, 14. §, 15. §, 
17. § -a alapján határozatlan időre alapította Csanytelek Község Önkormányzata a Remény 
Szociális Alapszolgáltató Központját, melynek alapítót megillető jogainak gyakorlását 2007. július 
31. napjával a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulására ruházta át. 
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A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása jogutódja 2013. július 01. napjától az Alsó- Tisza-
menti Önkormányzati Társulás, amely 2013. 07. 01. napjától továbbra is fenntartói jogokat 
gyakorol a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ tekintetében, úgy, hogy a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központba 2013. július 01-től beintegrálja a Felgyő község közigazgatási területén 
ellátandó szociális alapszolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgáltatásokat, Tömörkény község közigazgatási területén pedig a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgáltatásokat. 
 

3. Közfeladata:   
A költségvetési szerv szociális alapszolgáltatásokat, valamint a személyes gondoskodás keretébe 
tartozó szakosított ellátást, ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonát működtet a  szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló  I/2000. (I.7.) 
SZCSM rendeletben, valamint egyéb jogszabályok és a fenntartó döntései, és Csanytelek Község 
hatályos helyi rendeletében szabályozott előírások szerint. 
 
Szakmai alaptevékenysége: 

- Az étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, vagy önmaguknak és eltartottjaik 
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.  

- A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségügyi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes személyek számára biztosít 
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, és az alapvető 
higiéniai szükségletek kielégítésére. 

- Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról a személyekről, akik otthonukban 
önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. 

- Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az 
ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést 
nem igényel.  

- A családsegítés feladata a szociális és mentális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízis 
helyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, krízishelyzetek 
megelőzése, valamint megszüntetésének elősegítése. 

- A Gyermekjóléti szolgáltatás által a gyermek testi, lelki egészségének, családban való 
nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, illetve megszüntetése és a 
családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozás, illetve utógondozás.  
 

A költségvetési szerv államháztartási szakágazati rend szerinti besorolása:  
873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 
 
A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
megjelölése: 
061020  Lakóépület építése, 
086090  Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás, 
102021  Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása, 
102030  Idősek, demens betegek nappali ellátása, 
104042  Gyermekjóléti szolgáltatások, 
107051  Szociális étkeztetés, 
107052  Házi segítségnyújtás, 
107054  Családsegítés, 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás, 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. 
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Vállalkozási tevékenysége: a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

4. Illetékessége, működési köre: 
Étkeztetés vonatkozásában: Csanytelek és Felgyő községek közigazgatási területe. 
Házi segítségnyújtás vonatkozásában Csanytelek és Felgyő községek területe. 
Családsegítés vonatkozásában Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. 
Nappali ellátás Idősek klubja vonatkozásában Csanytelek község közigazgatási területe. 
Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást, gondozást nyújtó idősek 
otthona tekintetében Csongrád megye közigazgatási területe. 

 
5. Alapító szerv neve, székhelye:  

Neve:  Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás  
Székhelye:  6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 
 
Irányító szerv neve, székhelye: 
Neve:   Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
Székhelye:  6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 
 
Fenntartó szerv neve, székhelye:  
Neve:  Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás  
Székhelye:  6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 
 

6. Vezető kinevezésének, megbízásának rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvénynek a szociális ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Kormányrendelet alapján és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján történik. 
Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Társulási Tanács Elnöke 
gyakorolja. 
Képviselet: A költségvetési szerv képviseletét a vezető látja el, aki e jogkörét esetenként vagy az 
ügyek meghatározott csoportjára nézve, a költségvetési szerv munkavállalójára ruházhatja át. 

 
7. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

- közalkalmazotti jogviszony, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény az irányadó, 

- munkajogviszony, melyekre nézve a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az 
irányadó.  
 

8. A költségvetési szerv vagyona 
A feladatellátást szolgáló vagyon: 
A fenntartó Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás által a használatába adott, Csanytelek 
Község Önkormányzata és a Társulás törzsvagyonába sorolt, valamint a költségvetési szerv 
könyvviteli nyilvántartásában rögzített ingó- és ingatlan vagyon. 

   
Használatában álló ingatlan vagyontárgy:  

 Megnevezés Hrsz. Művelési ág Terület  m² 
Remény Szociális Alapszolgáltató 
Központ  
Csanytelek, Kossuth u. 39. 

32   kivett 2221 

Csanytelek, Baross Gábor u. 2. 48 kivett 1366  
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A vagyon feletti rendelkezési jog: 
A Társulás és az érintett önkormányzatok gazdálkodása egyes szabályairól szóló Társulási 
határozatok, a Társulás és az érintett önkormányzatok éves költségvetési határozata, rendelete, 
valamint más hatályos jogszabályi előírások határozzák meg. 
A feladatok ellátásához a költségvetési szervnek rendelkezésére áll a székhelyén, továbbá a 
telephelyén lévő ingatlan, a rajta található épülettel, valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök és az éves költségvetés szerinti pénzeszköz. A költségvetési szerv a rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat a feladatainak ellátásához szükséges mértékben szabadon használhatja. 
A költségvetési szerv használatában lévő, az alapító Társulás és/vagy az alapító Társulás részeként 
működő Önkormányzat(ok) tulajdonát képező ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti 
rendelkezési jog az ingyenes és teljes körű használati jog gyakorlására és rendeltetésszerű 
használatára terjed ki. 
Az önkormányzat és a Társulás tulajdonában, a költségvetési szerv használatában lévő 
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg a költségvetési szervet. Az ilyen 
vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerű használata módosítása 
vonatkozásában a költségvetési szerv a rendelkezési jognak és rendeltetésszerű használatnak 
megfelelően – az alapfeladat ellátása sérelme nélkül – a vonatkozó Társulási gazdálkodási 
határozatban meghatározott időtartam szerint, mértékben és módon önállóan, továbbá 
tulajdonosi hozzájárulás alapján dönt.   

 
9. Mutatószámok:  

Idősek nappali ellátása     40 fő 
Étkeztetés               120 fő 
Házi segítségnyújtás     72 fő 
Idősek otthona      26 fő 
Családsegítés      nem kerül meghatározásra 
Gyermekjóléti szolgáltatás    nem kerül meghatározásra  

 
 
Záradék: 
 
Jelen alapító okirat 2014. január 01. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ 2013. június 06. napján kelt, 25-4/2013. számú, az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2013. (VI. 06.) Atmöt határozatával elfogadott egységes 
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.  
 
Az alapító okiratot az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a …/2014. (II. 
…..) Atmöt határozatával hagyta jóvá.  
 
 
Csanytelek, 2014. február …. 
 
      P.H. 
 
 
       ------------------------------------------------------ 
         a  Társulás elnöke 
 


