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Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 

6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 
Tel.: 63 / 578–510  Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 

 
27-4/2014. 

E L Ő T E R J E SZ T É S 
az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 

2014. március 28. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Társulás által fenntartott szociális intézmények beszámolói a 2013. évi szakmai munkáról, valamint 
összefoglaló a 2013. évben történt ellenőrzések tapasztalatairól   

 
Tisztelt Társulási Tanács! 

 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása megszűnésével, és  az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 
Társulás megalakulásával az eddigi szociális ellátórendszer is átalakításra került. 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.) - továbbiakban: 
Társulás - a Társulási Megállapodásban foglaltak alapján látja el a működési területén a szociális 
tevékenységet 2013. július 01. napjától. Fenntartja, működteti, összehangolja, szervező tevékenységével 
segíti a fenntartásában lévő szociális szolgáltatásokat végző intézmények tevékenységét, fejlesztését, 
szolgáltatásainak biztosítását, valamint a szociális intézmények támogatására pályázatot nyújthat be. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartójának feladat- és jogkörét a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92/A. § és 
92/B. §, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 104. §-a nevesíti. A fenti rendelkezések alapján a fenntartó gondoskodik a 
meghatározott feladatokról és jelen előterjesztés által évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka 
eredményességét.  
 

I. Az intézmények szakmai feladatellátása 2013. évben 
 

2013. I. félév 
 

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott és jogutódlással átvett szociális 
intézményrendszer bemutatása 

 
1. Remény Alapszolgáltató Központ (Székhely: 6647 Csanytelek, Kossuth u. 39.) 

Az intézmény keretében működtetett ellátások: 
Szociális alapellátások:      étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali ellátása  
Gyermekjóléti alapellátás: gyermekjóléti szolgáltatás 
Szakosított ellátások:       ápolást-gondozást nyújtó intézmény  

 
2. Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Székhely: 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.) 

Az intézmény keretében működtetett ellátások: 
Szociális alapellátások:   étkeztetés, idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás  
Szakosított ellátások:     ápolást-gondozást nyújtó intézmény  
 
2013. I. félévben a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon ápolást, gondozást nyújtó 
intézmény működési engedélyének módosítására került sor, az ellátási terület vonatkozóan. Az ellátási 
terület Csongrád Város, Felgyő, Csanytelek, Tömörkény községek, és Hódmezővásárhely Megyei Jogú 
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Város közigazgatási területéről Csongrád megye, Bács-Kiskun megye közigazgatási területére módosult 
2013. március 27. napjától.  
A módosítás oka: 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 területének 
módosítása indokolttá vált.  

2013. II. félév 
 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás által fenntartott szociális intézményrendszer 
bemutatása 

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása megszűnésével, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 
Társulás megalakulásával az eddigi szociális ellátórendszer is átalakult. 
 
1. A Szociális Ellátások Intézménye fenntartója 2013. július 01. napjától Csongrád Város 

Önkormányzata (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) lett.  
 
2013. július 01. napjától a Szociális Ellátások Intézménye,  annak Fenntartója és az Atmöt képviseletére 
jogosítottak által kötött feladat ellátási szerződés alapján továbbra is biztosított a támogató szolgáltatás, 
pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, fogyatékos személyek nappali ellátása, gyermekek átmenti gondozása, mint szociális feladat 
Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területén.  

 
2. A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ fenntartója 2013. július 01. napjától az Alsó- 

Tisza-menti Önkormányzati Társulás (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.) lett.  
 

Az intézmény az alábbi ellátási területen és engedélyezett ellátási létszámmal látja el a feladatot 2013. 
július 01. napjától: 
Szociális alapellátások:  

- 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, 

- 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 alapellátás 

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

Szakosított ellátás:  
- ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás- idősek otthona ellátható személyek száma: 26 fő, ellátási 

terület: Csongrád megye közigazgatási területe. 
 

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központba 2013. július 01. napjától Felgyő község közigazgatási 
területén ellátandó szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása (étkeztetés, házi segítségnyújtás), valamint a 
gyermekjóléti szolgáltatás, Tömörkény község közigazgatási területéről pedig a családsegítő- és 
gyermekjóléti szolgáltatások beintegrálásával valósul meg. 
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A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szervezeti felépítése az alábbiak szerint alakul 
2013. július 01. napjától:  az intézmény (6647 Csanytelek, Kossuth u. 34. szám alatti) telephelye és a 
(6647 Csanytelek, Radnóti u. 2. szám alatti) telephelye 2013. június 30. napjával megszűnt.  A szociális 
alapszolgáltatások ellátása a 6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatt  megnyitott új telephelyre  került 
át a két megszüntetett telephelyen folytatott  tevékenység kiváltásával  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, gyermekjóléti szolgáltatás 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. 
 

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. 
 
Felgyő községben megszűnt a tanyagondnoki szolgáltatás 2013. június 30. napjával, mely helyett a lakosok 
egyéb alapszolgáltatásokat: étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást 
vehetnek igénybe. Ennek biztosítása érdekében 2013. július 01. napjától a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ által működtetett házi segítségnyújtásban az ellátható személyek száma 72 főre, 
az étkeztetés kapacitása 120 főre emelkedett.  
 
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által biztosított ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás, 
idősek otthona szolgáltatásai  iránt megnövekedett igényeknek köszönhetően az ellátható személyek száma 
26 főre emelkedett. 
A szolgáltatások közül  a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ - ápolást-gondozást nyújtó 
intézmény - Idősek Otthona ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik, 2014. december 31. napjáig 
a tárgyi feltételek hiánya miatt. A működést engedélyező hatóság közbenső feltételként előírta az 
akadálymentesítést, a tárgyi feltételek biztosítását.  
A hiányzó tárgyi feltételek megteremtése érdekében a pályázatok nyomon követése a jogutód, Alsó- 
Tisza-menti Önkormányzati Társulás részére is kiemelkedő feladattá vált. 
 
3. A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon fenntartója 2013. július 01. napjától az 

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.) lett. 
 
Az intézmény az alábbi ellátási területén és engedélyezett ellátási létszámmal látja el a feladatokat 2013. 
július 01. napjától:  
Szociális alapellátások: 

- 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. 
Szakosított ellátás: 

- ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás- idősek otthona ellátható személyek száma: 49 fő, ellátási 
terület: Csongrád megye és Bács-Kiskun megye közigazgatási területe. 
 

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  
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Az intézmény telephelyei:  6646 Tömörkény, Szabadság tér 1.: idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás 
6646 Tömörkény, Petőfi u. 9/a.:  étkeztetés 

 
A szolgáltatások közül  a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon - idősek nappali ellátása - 
Idősek Klubja ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik, 2014. december 31. napjáig a tárgyi 
feltételek hiánya miatt. A működést engedélyező hatóság közbenső feltételként előírta az akadálymentesítést, a 
tárgyi feltételek biztosítását.  
A hiányzó tárgyi feltételek megteremtése érdekében a pályázatok nyomon követése a jogutód, Alsó- 
Tisza-menti Önkormányzati Társulás részére is kiemelkedő feladattá vált. 
 
Összességében az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondható, hogy a fenntartó a szociális 
intézményeket szakmailag irányítja és segíti. Jó szakmai kapcsolat alakult ki a szociális intézmények között 
is, a szakemberek között erősödött az együttműködés. A megnyert pályázatoknak köszönhetően az 
intézményekben a tárgyi feltételek javultak, ezáltal az ellátás színvonala is emelkedett. 
 

II. Pályázatok 2013. évben 
 

 Az idősek nappali ellátása és az idősek otthona tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében a 
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 című pályázat a Közreműködő Szervezet 2012.05.22. napján kelt levelében foglaltak 
szerint 49.999.440 Ft összegben támogatásban részesült, a szerződésben foglaltak szerint. A 
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertessel a kivitelezésre irányuló Vállalkozási 
Szerződés megkötésére 2012. november 15.-én került sor. A kivitelezés befejezésének határideje 
2013. május 31. és a projekt zárása 2013. június 30. volt. 
A 6647 Csanytelek, Baross G. u. 2. szám alatti épület felújítására benyújtott pályázat által a 
szociális intézmény eddigi 3 működési helye (telephelyei) 2 telephelyre csökkent.  
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. 

 A tárgyi feltételek biztosítása érdekében a „DAOP-4.1.3/A-11 Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázat keretében a Társulás 
pályázatot nyújtott be 2012.01.09.-én, mely által a Tömörkény, Szabadság tér 1. sz. alatti telephely 
infrastrukturális fejlesztése által a hiányzó tárgyi feltételek, az akadálymentesítés biztosíthatóvá 
válhatna. 
„A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon infrastrukturális fejlesztése a 
működési feltételek biztosításáért” című, DAOP-4.1.3/A-11-2012-0040 jelű pályázat 
elutasításra került, ellene a Társulás kifogást nyújtott be, amely szintén elutasítás sorsára jutott.  

 A TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001  azonosítószámú  "Szociális képzések rendszerének 
modernizációja" című kiemelt projekt „Szociális és gyermekvédelmi intézmények számára 
kihelyezett képzések megvalósítása céljából" kiírt pályázati konstrukció keretében helyben 
szervezett továbbképzésre kiírt pályázatra 2013. 09. hónapban:  
 A kiégés (Burn out) megelőzése konfliktuskezelési technikák alkalmazásával témakörre 
(Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 6 fő, Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális 
Otthon 4 fő, Piroska-városi Idősek Otthona 3 fő, Szociális Ellátások Intézménye 12 fő) 
 Esetmegbeszélés gyakorlata, technikái témakörre 
(Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 6 fő, Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális 
Otthon 4 fő, Piroska-városi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2 fő, 
Szociális Ellátások Intézménye 13 fő). részvételével nyújtott be a fenntartó. 
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 A kiégés (Burn out) megelőzése konfliktuskezelési technikák alkalmazásával témakörre a pályázat 
elbírálása megtörtént, sikerrel jártunk. 
A képzés várható időpontja: 
2014.05.05. (hétfő), 2014.05.06. (kedd), 2014.05.12. (hétfő). 
A képzések várhatóan 8:00 – 16:00 óráig fognak tartani, mind a három napon 6647 Csanytelek, 
Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlanban. A képzés az abban résztvevők számára 40 kreditpontot 
ér. 

III. Szakmai tevékenység 2013. évben 
 

A Társulása célja, hogy a fenntartásában lévő szociális intézmények dokumentációja egységes legyen, melynek 
érdekében az intézményvezetőkkel rendszeres a kapcsolattartás, mind elektronikusan, mind személyesen, 
mind telefonon. 
Főbb jogszabály módosítások áttekintése (2012-2013): 
1. 2012. évben bevezette a központi jogalkotó a Központi Elektronikus Nyilvántartás a 
Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) rendszert, amely 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 a szociális 
intézményt  fenntartók számára az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettséget 
ír elő. 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) 2012. január 19. napján megtörtént. A Hivatalnál az e-
képviselők adatait berögzítették az elektronikus rendszerbe.  
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás részéről Forgó Henrik, a Társulás elnöke 2013.07.01. 
napjától Viglási Nóra társulási referenst és Boda Anita szociális referens személyét, majd 2014.01.01. 
napjától Törköly Jánosnét és Boda Anitát, a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal munkatársait hatalmazta 
meg e-képviselőnek. Az adatszolgáltatás teljesítésére az e-képviselő a nyilvántartásba vételét követően – 
az engedélyes vagy a fenntartó munkatársai közül – ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező 
személyt vagy személyeket jelölt ki (a továbbiakban: adatszolgáltató munkatárs).  
A Társulás fenntartásában lévő intézményeknél a napi jelentési kötelezettség teljesítéséért 7 fő 
adatszolgáltató munkatárs felel az alábbiak szerint: 

- Remény Szociális alapszolgáltató Központ 4 fő, 
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 3 fő. 

Az adatszolgáltatás az igénybe vevők az Szt. és a Gyvt. adatainak a 13/E. § szerinti rögzítéséből és a 
13/F. § szerinti napi jelentésből áll. A napi jelentési kötelezettség teljesítésének elmaradása 2012. június 
30-ig jogkövetkezmények nélkül, majd 2012. június 30-tól jogkövetkezmény alkalmazásával jár, ezért a 
napi jelentési kötelezettség az adatszolgáltató munkatársak részéről  nagy fontossággal bír. A napi rögzítés 
sem az adatszolgáltatók, sem az intézmények számára nem okozott jelentősebb problémát. 
 

2. Az Szt. módosításával  megváltozott az intézményi térítési díjak megállapításának menete az alábbiak 
szerint: 
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Szt. 92. § (1) bekezdése b) pontja értelmében: 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 településeként, Csanytelek Község Önkormányzatát jelölte meg, melynek Képviselő-
testülete az ágazati törvényekben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a Társulás Társulási 
Tanácsa által hozott döntésekről, és 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 állapított meg 
a Társulási Megállapodás, és 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. Az 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. 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, mely helyébe ugyanezen 
tárgyban 2014. április 1. napján léptette hatályba önkormányzati rendeletét. 
- 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, és 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, amely 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 létrejött bizottsága 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 Gyvt. 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, 
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férőhelyszámot, amely esetében a működési engedély módosítását kizárólag költségvetési 
többletkiadást nem eredményező szétválás vagy egyesítés, a fenntartó intézményei, 
telephelyei közötti, és újonnan létesített telephelyére történő férőhelyszám átcsoportosítás 
vagy átmeneti és tartós ellátást 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. 

- Módosult az Szt. 20. § szerinti nyilvántartás tartalma. Az Szt. 20. § (2) bekezdés h) pontja szerinti 
adattartalom az előgondozás lefolytatásának időpontjára változott. A módosítás 2013. április 1-jétől hatályos. 
- 2013. január 1-jétől a teljes módszertani feladatellátást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
hatáskörébe utalták és 2013. április 1-jétől rehabilitálták az egyházi módszertani intézményeket. 
- 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 módosult a szolgáltatástartalomra vonatkozó törvényi szintű 
szabályozás. Az Szt. 65. § (1) bekezdésből törlésre kerültek a szolgáltatás biztosításának módjára 
vonatkozó részletszabályok. Az Szt. 65. § (3) bekezdés úgy módosul, hogy előírás 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 került, amely 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 a Szociális Regiszterbe való jelentési kötelezettség mellett kell teljesíteni, tehát újabb 
adatszolgáltatási kötelezettségről van szó, ami a fenntartók számára nem egyszerűsítés, hanem plusz 
feladat). Az adatszolgáltatás tartalma az 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 az adatszolgáltatásnak  azóta kell 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, és 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 
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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) 
felhasználhatóak. 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, és 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 
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 megszűnt az egyszerűsített előgondozás és a kétszakaszos előgondozás 
egyszakaszossá vált. 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, így 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 vált, 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 sem, amely szerint az előgondozás során tájékoztatni kell az ellátást igénybe vevőt, 
és törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, és az intézményvezető által 
a megállapodás tervezetének átadására vonatkozó rendelkezése és  a tájékoztatás adása 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 díjra vonatkozó szabályokat ismertetni. 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 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. Az önkormányzatok ezen 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 
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önkormányzat által fenntartott intézményeket az állam átvette. Az állam fenntartói feladatait a települési 
önkormányzatoktól átvett 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.  
 

IV. Szakmai tevékenység ellenőrzése 2013. évben 
 
A fenntartói ellenőrzés 2013. évben folyamatos volt, a helyszínen történő ellenőrzés, valamint az 
intézményvezetői megbeszélések, személyes, telefonon és elektronikusan történő kapcsolattartás által. Az 
ellenőrzésre a Társulás szociális referense előzetesen elkészített jegyzőkönyvvel érkezett a székhelyre, 
telephelyre, ahol az ellenőrizni kívánt szolgáltatás működik.  
A jegyzőkönyvben és az ellenőrzés során 2013. évben is az alábbiak vizsgálatára került sor: 

 az intézményi működés általános feltételei, 
 az intézményi tárgyi feltételeik léte, hiánya, 
 az intézményi személyi feltételeik biztosítottsága, 
 az intézményi dokumentáció megfelelősége, 
 a szakmai feladatok ellátása, 
 a képzéseken, továbbképzéseken való részvétel. 

 
A fenntartói ellenőrzések 2013. évben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, és 
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2012. évi helyszíni ellenőrzésén készült jegyzőkönyvei, és a 
Módszertani Intézmények szakmai ellenőrzésén készült feljegyzések, szakvélemények és a fenntartó 2012. 
évi értékelésében foglaltak figyelembe vételével készültek. A fenntartói ellenőrzés során az intézmény 
működésének általános, tárgyi és személyi feltételeinek részletes ellenőrzése újból nem volt indokolt. 
Az ellenőrzés során a fenntartó szociális referense kiemelten figyelt az ellátások igénybevételének 
gyakorlatára, a dokumentációk vezetésére, a megkötött megállapodások tartalmi elemei kapcsán a 
szakmaiságra, szakmai programokban rögzítettek megvalósulására. Az ellenőrzésekről külön értékelés 
készült, melynek  az intézményvezetők részére való átadása minden esetben megtörtént. 
 
Az intézmények a működéshez szükséges általános feltételekkel rendelkeznek, a jogszabályi előírásoknak 
megfelelnek, a szükséges dokumentumok kifüggesztése az intézményben biztosított. 

 
Tárgyi feltételek megléte 

 
A működési engedélyek egy része határozott időre szól, 2014. december 31-ig, a tárgyi feltételek 
hiánya miatt, a fent már részletezett okok miatt. 
 
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 szól, 2014. december 31-ig, a működést 
engedélyező hatóság előírta az akadálymentesítést és  a hiányzó tárgyi feltételek biztosítását a 
következő ellátások működési feltételeként: 

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

Klubjára érvényesítve azt. 
A 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 fenti már részletezett sikeres pályázatnak köszönhetően, a fejlesztés 
részeként megvalósult telephely racionalizáció és integrálás következtében felszabadult helyen a Kossuth 
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u. 39. sz. alatti ingatlanban imaszoba, látogatószoba, nővérszoba, foglalkoztató helyiség, mosókonyha, egy irodahelyiség, 
mozgáskorlátozott mosdó helyiség kialakítása megvalósult, így az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona 
határozatlan idejű működési engedélye érdekében a tárgyi feltételek megteremtése biztosítottá válhat.  
A tárgyi eszközök tekintetében szinte minden szolgáltatás rendelkezik a legszükségesebb irodai 
infrastruktúrával, de számítógép, nyomtató, fénymásoló fejlesztése, beszerzése, cseréje folyamatosan 
szükséges. A beszerzésnek alapvető indoka, hogy a folyamatos jogszabályi változások az adminisztráció 
terén egyre nagyobb terhet rónak a szolgáltatókra. Fontos megemlíteni, hogy az egyre növekvő ellátotti 
igény és a szolgáltatások folyamatos biztosítása érdekében az intézménynek személygépkocsival is kellene 
rendelkeznie, mert az számos esetben elengedhetetlen, pl. gondozási szükséglet vizsgálatához, 
előgondozáshoz. A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ munkatársai a saját autójukkal látják el a 
külső helyszínen történő feladatokat, melynek költségtérítése nem megoldott.  
A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon munkatársai a Tömörkény Község Önkormányzata 
tulajdonában lévő gépjárművet igénybe tudják venni, és saját gépjárművel látják el a külső helyszínen 
történő feladatokat, melyet utólag elszámolhatnak. Az intézményeknél a gépjárművek beszerzése, cseréje, 
elszámolás engedélyezése az önkormányzatok, és intézmények gazdasági helyzetére való tekintettel 
jelenleg is megoldatlan. 

Személyi feltételek léte 
A szolgáltatásoknál a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben meghatározott szakmai létszámnormák 
teljesültek.  

Dokumentációk 
A hatályos vonatkozó jogszabály nem teszi ugyan kötelezővé, de az intézményvezetők és a Társulás 
szociális referensének közös döntése alapján az előző évekkel megegyező módon egységes, írásbeli 
kérelem nyomtatványt alkalmaznak a Társulás fenntartásában működő intézmények. Ahol szükséges, ott 
a szolgáltatást igénylő az ellátás kérelmezésekor írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más 
szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. A szolgáltatásnak megfelelő dokumentációkat, 
nyilvántartásokat minden intézmény vezeti. Nyilvántartás a személyes gondoskodásban részesülőkről 
minden intézményben szolgáltatásonként lefűzött, sorszámozott, hitelesített formában kerül vezetésre. 
Az ellátottak iratanyaga átlátható. Megállapodást minden ellátottal kötnek.  
Az ellenőrzés során, a dokumentációkban feltárt hiányosságok, pontosítások az adott szolgáltatásra 
készült jegyzőkönyvben és értékelésben is rögzítésre kerültek. 
 

Szakmai feladatok ellátása 
A hatályos vonatkozó jogszabályban meghatározott szolgáltatásokat, tevékenységeket teljes körűen 
biztosítják az intézmények, szolgáltatások. A szakmai tevékenység jogszabályokban meghatározott 
kritériumok betartásával, folyamatos vezetői kontroll mellett folyik. Az ellátást végző munkatársak, 
intézményvezetők tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tesznek. Az országos férőhelyfigyelő 
rendszerbe (regiszter) történő adatszolgáltatási kötelezettségnek határidőben eleget tesznek a fenntartó 
felé, így az internetes felületen határidőben elkészül a jelentés. A jelentkező intézményi felvételekor az 
irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségeiknek eleget tesznek, a megkötött megállapodások 
tartalma megfelelő, az elvégzett munka összhangban van a szakmai programokban meghatározott 
feladatellátással. 
Az intézmények rendelkeznek esélyegyenlőségi tervvel. Az intézmények programjai illeszkednek a 
Társulás és az adott település esélyegyenlőségi programjához. Az esélyegyenlőségi feladatok betartása, 
végrehajtása az intézményekben alapvető fontosságú. 
 

Képzések, továbbképzések 
A képzések terén elmondható, hogy minden intézményben gondoskodnak a dolgozók kötelező 
képzéseken való részvételéről, ugyanakkor szupervíziót a dolgozóinak csak egy intézmény szervezett 
pályázati forrásból, melynek legfőbb oka, hogy a tréning költségtérítéses. Ennek ellenére nem hagyható 
figyelmen kívül, hogy egyes szolgáltatásoknál ennek megtartása szükséges lenne. 
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Az intézményekben mind a bentlakásos ellátások, mind az egyéb alapszolgáltatások kapcsán nagy 
figyelmet fordítanak a jó színvonalú, minőségi szolgáltatás közvetítésére, az ellátottak jogainak 
érvényesítésére, a kistérség lakosainak a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatására. 
Összességében elmondható, hogy az elmúlt időszakban a Társulás által fenntartott szociális intézményekben a 
tárgyi és személyi feltételek jelentősek javultak. Az intézményvezetők a rájuk nehezedő, egyre bővülő feladatokat 
megfelelő szakmai színvonalon látják el, ezáltal a Társulás fenntartásában működő intézmények ellátási 
színvonala is emelkedett. Az intézmények a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírtak szerint 
működnek, az összes intézmény érdemeként elmondható, hogy a jelentős jogszabályi változásokat 
átvették, a változtatásokat folyamatosan figyelemmel kísérik, és a lehetőségekhez képest a szolgáltatások 
folyamatos fejlesztésére törekszenek. Az ellenőrzések, a jogszabályi változások és az adminisztrációs 
terhek sokasága ellenére a szolgáltatások folyamatos működése magas színvonalon biztosított. 
A szociális intézmények vezetők 2013. évre vonatkozó szakmai beszámolói jelen előterjesztés  

1.  mellékleteként a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szakmai beszámolója, 
2.  mellékleteként a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon szakmai beszámolója 

csatolásával jelenítődik meg. 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 

Indítványozom az előterjesztés és mellékletei megtárgyalását és a határozati javaslat változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
 
 
 
Csanytelek, 2014. március 10. 
     
 
 
     Tisztelettel: 
          
 
 

Forgó Henrik 
           a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 
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…./2014. (III.....) Atmöt határozat 
 
Tárgy:   A Társulás által fenntartott szociális intézmények beszámolói a 2013. évi szakmai munkáról, valamint 

összefoglaló a 2013. évben történt ellenőrzések tapasztalatairól   
 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést 
megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadja azt az előterjesztésben foglalt tartalommal akként, hogy 
 
a) az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolt  Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 

szakmai beszámolóját jónak értékeli és elfogadja azt, 
b) az előterjesztéshez 2. mellékletként csatolt Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális 

Otthon szakmai beszámolóját jónak értékeli és elfogadja azt. 
Beszámolás határideje:     az intézmények 2014. évi munkájáról 2015. 03. 31. 

Határozatról  értesítést kap: 
- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 
- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Helyben) 
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Vezetője (Tömörkény) 
- Irattár        

 
 


