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Tárgy:  Csanytelek, Baross G. utca 2. szám alatti - jelenleg állami tulajdonban lévő – ingatlan 
tulajdonjoga ingyenes átruházásának kezdeményezése 

 
Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Önkormányzatunk még 2005. évben, a 105/2005.(XI.30.) ÖKT határozatával, majd a 38/2009 (VI.16.) 
Ökt határozatával kezdeményezte a Csanytelek, Baross G. u. 2. szám alatti ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba vételét a szociális alapfeladatok ellátására történő hasznosítási cél 
megjelölésével.  
Jelenleg az épület komplexumot bérli önkormányzatunk a Nemzeti Vagyonkezelő 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 Vagyonkezelő Zrt-vel sikerült megtennünk a közelmúltban. 
Tisztázódtak időközben 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 kötelező 
közfeladataik ellátásával szorosan összefüggő tevékenységi körökben nyújthatnak be kérelmet 
állami tulajdonú ingatlanok megszerzéséhez. Önkormányzatunk a fentiekben jelzett 2005. évi 
határozatában is ilyen jellegű, szociális alapszolgáltatási feladatot jelölt meg hasznosítási célként. Ezen szándékunk 
megerősítése szükséges a jelenlegi helyzetből adódó változásokat is figyelembe véve, mind a jogszabályi 
háttér mind pedig az ellátandó feladatkörök specifikusságából adódóan.  
 
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (továbbiakban: RSZAK) szociális szolgáltatási feladatait 
2007. augusztus 1-től 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 idősek nappali ellátására ideiglenes működési 
engedéllyel rendelkezik a tárgyi feltételek hiányosságai miatt. 
 
A Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala szakmai ellenőrzése során 
készített és SZ02/18-2/ 2009. sz. alatt kiadott hivatalos feljegyzése szerint: 
 

a) Nappali ellátás ( idősek klubja), (Csanytelek, Kossuth u. 39. sz. alatti)  telephelyen: 
- többfunkciós épületben az idősek 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 előírásoknak. 
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 szolgáltatás igénybe- 
vevők 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 védőnői szolgálattal egy helyiségben biztosított, melynek 

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

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

- nővér szoba külön kialakítása is indokolt. 
 

A Baross G. u. 2. szám alatti épület komplexum ingyenesen történő tulajdonjog megszerzésével több 
célkitűzés is racionálisan megvalósítható: 

- a szociális intézmény jelenlegi 3 működési helye (telephelyei) 2 helyre csökkenthető, 
- a jelenlegi Kossuth L. u. 39. szám alatti ingatlanból áthelyezésre kerülhet 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, 
- az alapszolgáltatások feladatköreinél feltárt jelenleg hiányzó tárgyi feltételek a Baross G. utcai 

épületben hiánytalanul megteremthetőek, 
- a jelenlegi működési telephelyen 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 nővérek számára külön szoba is kialakítható, 

- a jelenlegi központi épületben kialakított vezetői 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 vezetői irodahelyiségben 
megvalósítható  az épület bővítése nélküli férőhelyek számának emelése, vagy a házi 
segítségnyújtáshoz kapcsolódó gondozói irodahelyiség kialakítása, 

- a megszerzendő épületben elkülönítetten kialakítható a családsegítés alapszolgáltatási 
feladatkörökhöz előírt valamennyi tárgyi feltétel (iroda, raktár, váróhelyiség, személyzeti és 
igénybe vevők által használható illemhelyek), 

- az eddig családsegítő szolgáltatásnak helyetadó épületrész felszabadul és üzleti célú 
hasznosítása bevételi többletet biztosíthat az önkormányzat költségvetése számára, amely az 
igényelt épület működési kiadásának fedezetére biztosítható anyagi forrás, 

- 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 lehetőség (körzeti házi orvosi ellátás, 
fogszakorvosi ellátás, védőnői szolgálat, gyermekorvosi szolgáltatás), 

- a szociális ellátáshoz kapcsolódó jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban is aktívan résztvevő 
polgárőrök részére (szerződésen alapuló) a megszerzendő épületben zsúfoltság nélkül 
kialakítható egy pihenő illetve iroda helyiség, mely a helyi Polgárőr Egyesület székházaként is 
funkcionálhat. Az egyesületnek biztosítandó épületrész a település központjában kerülne 
kialakításra önkormányzati tulajdonú ingatlannal (a Polgármesteri Hivatal épületével) 
közvetlen szomszédos, így folyamatos jelenlétük, elérhetőségük vagyon-, és közrendvédelmi, 
valamint közbiztonsági szempontokat is szem előtt tartva előnyös, mind a település, mind az 
intézmény és a szolgáltatást igénybe vevők számára. 

 
Összességében megfogalmazhatjuk, hogy a Csanytelek, Baross G. u. 2. szám alatti ingatlan ingyenes 
megszerzésére irányuló és a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Csongrád Megyei Területi Irodájához (6722 
Szeged, Kossuth L. sgt 29. 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.  
 



Alapvetően a szociális ellátási rendszer működtetése, jogszabályi előírások 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 
összefüggő, azok minél hatékonyabb, eredményesebb ellátását segítő megoldásoknak. A kistérségi Társulással kötött feladat-
ellátási megállapodás fő pillére, hogy minden önkormányzati feladathoz a szükséges ingó, ingatlant a feladatot átadó 
önkormányzat biztosítja, mivel a Társulásnak önálló vagyona nincs. 
 
Kérelmünk eredményes elbírálását követően 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 
-   jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz, a tárgyi feltételek jelenlegi hiányosságainak 

megszüntetésével, továbbá az Szt. 57. § (2) bekezdésében rögzített szakosított ellátáson belüli 
(bentlakásos) ápolást, gondozást nyújtó szociális otthoni ellátás területén várhatóan végleges működési 
engedély kiadásának nem lesz akadálya. 
 
Terveink szerint, amennyiben önkormányzati tulajdonba kerül a jelzett épület-komplexum, úgy a 
fentiekben felsorolt áthelyezéseket illetve működési feltételek megteremtését 2010. december 31-ig tudjuk megvalósítani. 
Természetesen az átveendő épület belső- és külső felújítási, korszerűsítési és átalakítási munkálatainak költségeire 
pályázati úton tudunk csak fedezetet biztosítani.  
Ebből adódóan, a feladat-elláttató Többcélú Csongrádi Kistérség Társulásával összehangoltan az egyes 
pályázati kiírások, felhívások figyelemmel kisérése továbbra is kiemelt feladat.  
Az előterjesztésben foglalt javaslat összeállításában, koordinálásában részt vett a Kistérségi Társulás 
szociális ágazatának vezetése, a helyi, jelenleg önállóan működő és költségvetési gazdálkodó intézmény 
vezetője, a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Irodája, az önkormányzat Szakbizottságai is. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Javasoljuk az előterjesztésben, valamint a csatolt határozati javaslatban foglaltak megvitatását és annak 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2010. február 4. 

Tisztelettel: 
 
 

 
Forgó Henrik     Kató Pálné 

                                    polgármester     jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



../2010. (II. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: A Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti (jelenleg állami tulajdonú) ingatlan ingyenes megszerzésére 

kérelem benyújtása a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Csongrád Megyei Területi Irodájához  
 

Határozati javaslat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztésben foglaltakat és az 
ezen határozat előterjesztésében foglaltakat változtatás nélkül elfogadta és alábbiakat rendeli el: 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kérelem benyújtásával 

kezdeményezi a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti (48 hrsz-ú) ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba kerülését a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Csongrád Megyei Területi Irodájánál. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat, hogy az önkormányzat képviseletében 
tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1.) pontbeli ingatlan tulajdonjogának Csanytelek Község 
Önkormányzata részére történő (ingyenes) megszerzése érdekében. 

3.) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. 36. §-a (1) bekezdése értelmében az állami vagyon 
tulajdonjogának ingyenes átruházását Csanytelek Község Önkormányzata az alábbi törvényi rendelkezések 
alapján igényli e törvényhely (2) bekezdés c) pontjában rögzített jogon: 
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 8. §-a (1) és (4) bekezdésében rögzített 

önkormányzati közszolgálatok körébe tartozó szociális ellátások közfeladata végrehajtására, 
- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szt.) 57. § (1)-(2)-(4) 

bekezdésében foglaltak szerinti személyes gondoskolást nyújtó alapszolgáltatások: 
- étkeztetés, 
- házi segítségnyújtás, 
- családsegítés, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
- nappali ellátás, és  
szakosított ellátás keretében: 

- ápolást, gondozást nyújtó intézmény működtetése, fenntartása Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulásával kötött feladat-ellátási- átadási megállapodásban foglaltak szerinti szolgáltatáshoz 
szükséges tárgyi feltételek megteremtéséhez és az alapszolgáltatásokon belüli jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtáshoz kapcsoló (polgárőri) feladatok magasabb szakmai színvonalon történő ellátásához, 
melynek részletes indoklását ezen határozat előterjesztése tartalmazza, mely egyben e határozat 
melléklete is. 

4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilatkoztatja az állami vagyonnal való 
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 50. §-a (2) bekezdés a) pontja szerinti tulajdonba 
adásra vonatkozó igényét, az ingatlan használati célját, a segítendő feladatot és az azt előíró jogszabályi 
rendelkezést e határozat 3.) pontjában rögzítetten, az ingyenesen átruházott vagyonnal juttatási célnak 
megfelelő módon gazdálkodik. 

5.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja az 1.) pont szerinti ingatlan tulajdonba adása 
érdekében felmerülő költségek vagyonkezelő számára való megtérítését az önkormányzat éves költségvetése 
terhére. 

6.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a vagyonigénylés összhangban 
van a kistérségi területfejlesztési és az önkormányzat rövid- közép és hosszútávú fejlesztési terveivel. 
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos igénylés beadására, 

2010. XII. 31. felhasználási cél megvalósítására 
           Felelős:    Forgó Henrik polgármester 
       Beszámolás határideje:  MNV Zrt. döntését követő képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Csongrád Megyei Területi Irodája 
- Képviselő-testület tagjai (Helyben) 
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke (Csongrád) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 


