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

2015. májusi ülésére 
 

Tárgy: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szakmai programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása  

 
Tisztelt Társulási Tanács! 

 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.) által 
fenntartott Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 6646 Csanytelek, Baross Gábor u. 2. 
telephelyének szolgáltatói nyilvántartásba bevitt adatai a következők: 
 
A szolgáltatás főbb adatai:  
A fenntartó neve:   Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 

Székhelye:   6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 
Helyrajzi száma:  Csanytelek belterület 47/4 
Adószáma:   15817204-1-06 
Típusa:   állami fenntartó 

Székhelyintézmény neve:  Remény Szociális Alapszolgáltató Központ  
Adószáma:   15358615-2-06 
Címe:    6647 Csanytelek, Kossuth u. 39. 
Ágazati azonosítója: S0001834 

Engedélyes neve:  - 
Címe:   6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2. 
Helyrajzi száma: Csanytelek belterület 48. 
Ágazati azonosítója: S0001834S0307535 

Nyújtott szolgáltatások: szociális étkezetés- egyéb főzőhely 
    házi segítségnyújtás 
    családsegítés 
    nappali ellátás- időskorúak nappali ellátása 
    gyermekjóléti szolgáltatás 
Nyújtott szolgáltatások: házi segítségnyújtás 
Házi segítségnyújtásban  
ellátható személyek száma:  72 fő 
Ellátotti létszám:  72 fő 
Ellátási terület:   Csanytelek és Felgyő községek közigazgatási területe 
Házi segítségnyújtásban  
részesülők számára   6645 Felgyő, Széchenyi út 2. hrsz: Felgyő 15/1. 
nyitvaálló helyiség címe,  
helyrajzi száma: 
Bejegyzés hatálya:   határozatlan idejű 
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Felgyő Község Polgármestere és a feladatot ellátó intézményvezető jelzése szerint Felgyőn a házi 
segítségnyújtásra várakozók száma folyamatosan nő, emiatt szükség lenne az ellátható személyek számának 
emelésére.  
 
A szolgáltatás ellátási területe, Felgyő és Csanytelek községek közigazgatási területére terjed ki, emiatt 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 34/2015. (IV. 30.) Ökt határozatával, Felgyő 
Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 22/2015. (IV. 23.) Kvt. sz. hat. határozatával támogatta a 
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ házi segítségnyújtás kapacitása bővítését. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet értelmében az ellátotti létszám emeléssel 1 fő szociális 
gondozói létszám növekedés is szükséges. 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézményekés hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése 
kimondja, hogy a szolgáltatói nyilvántartásba az adatmódosítás szociális szolgáltatás és gyermekjóléti 
szolgáltató tevékenység esetén naptári negyedévenként és engedélyesenként egyszer kérelmezhető. 
 
Szükségessé vált a házi segítségnyújtás vonatkozásában az ellátotti létszám növelése 72 főről 81 főre, az ellátási 
igény megnövekedésével. Az ellátotti létszám emelése szolgáltatói nyilvántartásba bevitt adatok módosításával 
lehetséges, melyhez csatolni kell a módosított szakmai programot,az intézmény alapító okiratát, továbbá az előzetes 
szakhatósági állásfoglalást a befogadásról. 
 
Az ellátotti létszám 72 főről 81 főre történő módosításának engedélyezése iránti kérelem 
benyújtása előtt kérelmeztük a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal előzetes szakhatósági 
állásfoglalása kiadását a finanszírozási rendszerbe történő befogadás érdekében. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. § (2c) bekezdés 
alapján az önkormányzati feladatot ellátó állami fenntartóként a fentiek alapján a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal előzetes szakhatósági hozzájárulást adott ki az alábbi tartalommal: 
 

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

(továbbiakban: fenntartó) által működtetett Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (6647 

Csanytelek, Kossuth utca 39.) intézmény 6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti 

telephelyén biztosított házi segítségnyújtás szolgáltatás létszámának 9 fővel, 72 főről 81 főre 

történő emelése esetében (továbbiakban: befogadni kért szolgáltatás) a szociális szolgáltatások és 

a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási 

rendszerbe történő befogadásához, mint első fokú szakhatóság 

 

h o z z á j á r u l o k ,  

az alábbiak szerint: 

befogadott szolgáltató/intézmény /hálózat neve: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 

befogadott ellátási terület, ellátás típusa: házi segítségnyújtás: Csongrád és Felgyő 

teleülések közigazgatási területe 

befogadott férőhelyszám: házi segítségnyújtás: 9 fő új férőhelyszám (72 

főről 81 főre) 
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A. § (1) határozza meg a szociális szolgáltató, intézmény 
szakmai programjának kötelező tartalmi elemeit. Az 5/A. § (3) bekezdése értelmében a szakmai 
programot az (1) bekezdés szerinti elemeinek változása esetén módosítani kell. 
 
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ házi segítségnyújtásra vonatkozó szakmai programjának 
módosítása indokolt az ellátotti létszám módosítása miatt.   
 
Javaslom a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szakmai programjának elfogadását az 
előterjesztés 1. melléklet szerinti tartalommal. 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A beterjesztett előterjesztés és határozati javaslata megvitatása után javaslom annak változtatás nélküli 
elfogadását. 

 
C s a n y t e l e k, 2015. május 20. 
 
 
      Tisztelettel: 
                       
 Forgó Henrik             Kató Pálné 
Társulás Társulási Tanácsa              Csanyteleki Polgármesteri Hivatalvezető 
             E l n ö k e                            Társulási Feladatellátó 
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…./2015. (V.....) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szakmai programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása  

 
 
 

Határozati  j a v a s l a t 

 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta:  
 

1.) A Társulás Társulási Tanácsa a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 1. mellékletként csatolt 
szakmai programját változtatás nélkül elfogadja. 
Végrehajtás határideje:       azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik elnök, 

                  Kató Pálné hivatalvezető feladatellátó, társulási törvényességi felelős  
Beszámolás határideje:        soros ülés 

 
 

2.) A Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza  a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetőjét 
ezen határozat  1. pont szerint módosított szakmai program aláírására 

 
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős: Mucsiné Mészáros Tímea, intézményvezető 
Beszámolás határideje:  soros ülés 
 

3.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás Törvényességi felelősét, hogy gondoskodjon a 
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szolgáltatói nyilvántartásba történő módosításról. 
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné, törvényességi felelős 
Beszámolás határideje:  soros ülés 
 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság Igazgatója (Szeged) 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Csanytelek) 

- Társulás Társulási Tanács Tagjai (Székhelyén) 

- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) 

- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Helyben) 

- Irattár 
 


