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Tisztelt Igazgató Úr!

Önkormányzatunk még 2005. évben, a 105/2005.(XI.30.) ÖKT határozatával kezdeményezte a
Csanytelek, Baross G. u. 2. szám alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét a szociális
alapfeladatok ellátására történ  hasznosítási cél megjelölésével.
Jelenleg az épület komplexumot bérli önkormányzatunk a Nemzeti Vagyonkezel  Zrt. által a Károlyi
István Gyermekközponttól, a település óvodásai ideiglenes elhelyezésére a Csanytelek, Kossuth u. 12. sz.
alatti nevelési intézmény felújítása idejére.
A tárgyi ingatlan tulajdonjogának megszerzésére irányuló kezdeményezésünkre érdemi lépéseket az állami
tulajdonos képviseletében a Nemzeti Vagyonkezel  Zrt-vel sikerült megtennünk a közelmúltban.
Tisztázódtak id közben az állami vagyon tulajdonjog átruházásának jogszabályi kritériumai is (Az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. és annak végrehajtására kiadott Az állami vagyonnal való
gondoskodásról szóló 254/2007.(X.4.) Korm. rendelet szerint),  különös tekintettel az ingyenes
tulajdonjog átruházás feltételeire. Ennek lényege, hogy az önkormányzatok csak kötelez
közfeladataik ellátásával szorosan összefügg  tevékenységi körökben nyújthatnak be kérelmet
állami tulajdonú ingatlanok megszerzéséhez. Önkormányzatunk a fentiekben jelzett 2005. évi
határozatában is ilyen jelleg , szociális alapszolgáltatási feladatot jelölt meg hasznosítási célként.
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (továbbiakban: RSZAK) szociális szolgáltatási feladatait
2007. augusztus 1-t l a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásba integráltan látja el. A feladat-ellátáshoz
szükséges telephelyek (Kossuth u. 39., Kossuth u. 34., Radnóti M. u. 2.) önkormányzati tulajdonú
ingatlanok, melyen a Társulásnak használati joga van.

A szociális szolgáltatási feladatok  közül az RSZAK id sek nappali ellátására ideiglenes m ködési
engedéllyel rendelkezik a tárgyi feltételek hiányosságai miatt.

A Dél-alföldi Regionális Államháztartási Hivatal Szociális és Gyámhivatala szakmai ellen rzése során
készített és SZ02/18-2/ 2009. sz. alatt kiadott hivatalos feljegyzése szerint:

a) Nappali ellátás ( id sek klubja), Csanytelek Kossuth u. 39. sz. alatti telephelyen
- többfunkciós épületben az id sek részére nem biztosított a közösségi együttlétre és a

pihenésre alkalmas helyiség, illetve nem megoldott annak elkülönítése, továbbá
- nincs személyes ruházat tisztítására, személyes tisztálkodásra, az ételmelegítésre,

tálalására, elfogyasztására alkalmas helyiség.

A fentiekre tekintettel e helyisége nem felel meg az 1/2000. (I. 07.) SZCSM rendelet 75. §-a (1)
bekezdésében foglalat el írásoknak.
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b) Családsegítés (Cst. Kossuth L. u. 34.) telephelyen:
- nem biztosított az alapszolgáltatáshoz való hozzáférés a  SZCSM  rendelet  4.  §-a  szerint,

mivel az akadálymentesítés nem megoldott,
- a telephelyen nincs váróhelyiség, elkülönítetten személyzeti és a szolgáltatást

igénybe- vev k által használható illemhely.
c) Házi segítségnyújtás terén:

- a szakdolgozói létszám nem biztosított SZCSM rendelet 2. mellékletének nem felel meg, továbbá
- nem áll rendelkezésre gondozói irodahelyiség.

d) Gyermekjóléti szolgáltatás (Cst. Radnóti M. u. 2.) telephelyen:
- a feladat-ellátás jelenleg a véd i szolgálattal egy helyiségben biztosított, melynek

elkülönítése szintén indokolt.
e) Bentlakásos szociális otthoni ellátás (id sek otthona, Cst. Kossuth u. 39.):

- nem került kialakításra a közösségi együttlétre, mentális gondozásra alkalmas külön
helyiség és a látogatók fogadására alkalmas épületrész,

- vér szoba külön kialakítása is indokolt.

A Baross G. u. 2. szám alatti épület komplexum ingyenesen történ  tulajdonjog megszerzésével több
célkit zés is racionálisan megvalósítható:

- a szociális intézmény jelenlegi 3 m ködési helye (telephelyei) 2 helyre csökkenthet ,
- a jelenlegi Kossuth L. u. 39. szám alatti ingatlanból áthelyezésre kerülhet a nappali ellátás

(id sek klubja), ahol a nappali ellátást igénybevev k 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 megfelel  helyiség,
- az alapszolgáltatások feladatköreinél feltárt jelenleg hiányzó tárgyi feltételek a Baross G. utcai

épületben hiánytalanul megteremthet ek,
- a jelenlegi m ködési telephelyén a szociális intézményben felszabaduló klub helyiségben

(amely a nappali ellátást biztosítja) a bentlakásos szociális otthoni ellátásnál hiányosságként
rögzített közösségi együttlétre, mentális gondozásra alkalmas helyiség azonnal rendelkezésre
állhat, és a n vérek számára külön szoba is kialakítható.

- a jelenlegi központi épületben kialakított vezet i irodahelyiség áthelyezésével a Baross G. u. 2.
sz. alatti ingatlanban szintén kialakítható egy elkülönült iroda helyiség, mely területi adottsága
révén az irattározási problémák  megoldására is alkalmas,

- a jelenlegi bentlakásos elhelyezést biztosító épületben a megüresedett vezet i irodahelyiségben
megvalósítható  az épület b vítése nélküli fér helyek számának emelése,

- a megszerzend  épületben elkülönítetten kialakítható a családsegítés alapszolgáltatási
feladatkörökhöz el írt valamennyi tárgyi feltétele (iroda, raktár, váróhelyiség, személyzeti és
igénybe vev k által használható illemhelyek),

- a RSZAK-ban felszabaduló épületrész üzleti célú hasznosításra bevételi többletet biztosíthat,
- az új telephelyen elkülönített helyiségben biztosítható a gyermekjóléti szolgáltatás és  így  a

Radnóti Miklós utcai egészségügyi kombinátban ténylegesen a magas színvonalú egészségügyi
alapellátás, illetve szakmai munka végzésére nyílik lehet ség (körzeti házi orvosi ellátás,
fogszakorvosi ellátás, véd i szolgálat, gyermekorvosi szolgáltatás),

- a szociális ellátáshoz kapcsolódó jelz rendszeres házi segítségnyújtásban is aktívan résztvev
polgár rök részére (szerz désen alapuló) a megszerzend  épületben zsúfoltság nélkül
kialakítható egy pihen  illetve iroda helyiség, mely a helyi Polgár r Egyesület székházaként is
funkcionálhat. Az egyesületnek biztosítandó épületrész a település központjában kerülne
kialakításra az önkormányzati tulajdonú ingatlanban, amely a Polgármesteri Hivatal épületével
közvetlen szomszédos, így folyamatos jelenlétük, elérhet ségük vagyon-, és közrendvédelmi,
valamint közbiztonsági szempontokat is szem el tt tartva el nyös, mind a település, mind az
intézmény és a szolgáltatást igénybe vev k számára.

Összességében megfogalmazhatjuk, hogy a Csanytelek, Baross G. u. 2. szám alatti ingatlan ingyenes
megszerzésére irányuló és a Nemzeti Vagyonkezel  Zrt-hez (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56. sz.)
benyújtandó kérelmünk maradéktalanul összhangban van az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
36.-37. §-ában foglaltakkal, és az ezen törvény végrehajtására kiadott 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet
50.-51. §-ával.



Alapvet en a szociális ellátási rendszer m ködtetése, jogszabályi el írások szerinti fenntartása része a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §-a (1) bekezdésében rögzített feladatköröknek.

A hasznosítási cél megjelölése megfelel a fenti jogszabályokban feltételként rögzített önkormányzati közfeladatokkal
összefügg , azok minél hatékonyabb, eredményesebb ellátását segít  megoldásoknak. A kistérségi Társulással kötött feladat-
ellátási megállapodás f  pillére, hogy minden önkormányzati feladathoz a szükséges ingó, ingatlant a feladatot átadó
önkormányzat biztosítja, mivel a Társulásnak önálló vagyona nincs.

Kérelmünk eredményes elbírálását követ en a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.
évi III. tv (Szt.) 57. §-a (1) és (4) bekezdésében meghatározott szociális alapszolgáltatásokon belüli

-    nappali ellátáshoz,
-    házi segítségnyújtáshoz
-    családsegítéshez,
-    gyermekjóléti szolgáltatáshoz és a
-   jelz rendszeres házi segítségnyújtáshoz, a tárgyi feltételek jelenlegi hiányosságainak

megszüntetésével, teljesül a vonatkozó jogszabálynak való megfeleltetés, továbbá az Szt. 57. § (2)
bekezdésében rögzített szakosított ellátáson belüli  (bentlakásos) ápolást, gondozást nyújtó szociális
otthoni ellátás területén várhatóan végleges m ködési engedélyt tudunk kapni.

Terveink szerint, amennyiben önkormányzati tulajdonba kerül a jelzett épület-komplexum, úgy a
fentiekben felsorolt áthelyezéseket illetve m ködési feltételek megteremtését 2010. december 31-ig tudjuk megvalósítani.
Természetesen az átveend  épület bels  és küls  felújítási, korszer sítési és átalakítási munkálatainak költségeire
pályázati úton tudunk csak fedezetet biztosítani.
Ebb l adódóan, a feladat-elláttató Többcélú Csongrádi Kistérség Társulásával összehangoltan az egyes
pályázati kiírások, felhívások figyelemmel kisérése továbbra is kiemelt feladat.

Tisztelt Igazgató Úr!

Csanytelek Község Önkormányzata nevében, a képvisel -testület felhatalmazása alapján a csatolt testületi
határozatban foglaltak szerint terjesztjük el  tárgyi kérelmünket, várva pozitív döntésüket, megtisztel
válaszát el re is köszönjük.

Csanytelek, 2009. június 16.
Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
                                polgármester jegyz


