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Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának  

2010. augusztus 16. napján tartandó ülésére 
 
Tárgy: A Társulás által fenntartott Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szakmai 
programja, Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása. 
Tájákoztató a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ hatósági ellenőrzéséről. 
 
Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában lévő Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ ápolást-gondozást nyújtó nyújtó idősek otthona hatósági 
ellenőrzése 2010. május 20. napján a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal 
Szociális és Gyámhivatala által valósult meg. A Dél-alföldi Regionális Államigazgatási 
Hivatal Szociális és Gyámhivatala Sz02/613-14/2010. sz. végzésében felszólította a 
fenntartót, hogy tegyen intézkedést az ellátottakkal kötött megállapodás aktualizálására, a 
kötelezően alkalmazandó személyi feltételek biztosítására, a tárgyi feltételek megteremtésére, 
valamint a meghatározott táplálkozás-egészségügyi és dietetikai szempontú étrend 
kialakítására, nyilvántartás vezetésének módosítására. 
Tájékoztatom a Tisztelt Tanácsot, hogy az idősek otthonában a kötelezően alkalmazandó 
személyi feltételek az intézményben 2010. július 02. napjától teljesültek, az étrend 
változtatása megvalósult az előírásoknak megfelelően, a nyilvántartás megfelelő 
adattartalommal módosításra került. A hiányzó tárgyi feltételek kialakítása pályázati 
lehetőségek kihasználásával valósítható meg, a pályázati kiírások nyomon követése 
folyamatos. 
 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában lévő Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ alapszolgáltatásainak (idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, 
családsegítés, étkeztetés) hatósági ellenőrzését 2010. május 20. napján a Foglalkoztatási és 
Szociális Hivatal folytatta le.  
A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 12.765-1/2010-4000/4420. sz. végzésben kötelezte a 
Társulást és az intézményvezetőt az alábbi intézkedésekre: 
- A szakmai program, SZMSZ, házirend, ellátottakkal kötött megállapodások aktualizálása, 
pontosítása, kiegészítése, átdolgozása, pénzkezelési szabályzat elkészítése. 
- Intézkedési terv létrehozása az Alapszolgáltató Központ és telephelye teljes körű 
akadálymentesítésére, valamint a nappali ellátás hiányzó tárgyi feltételeinek megteremtésére, 
a nappali ellátás működési engedélye módosításának kérelmezésére a férőhely szám 
tekintetében, valamint a szükséges szakmai létszám biztosítására az étkeztetésben és a házi 
segítségnyújtásban. ( Házi segítségnyújtás: 2 fő gondozó, étkeztetés 0,5 fő szociális 
gondozó/segítő) 
- Adminisztrációval kapcsolatban: nyilvántartások, nyomtatványok, ellátotti iratok pontosabb 
vezetésére, kiegészítésére, egyes nyilatkozatok tartalmi és formai átdolgozására, figyelemmel 
a jogosultatlan adatkezelés szabályaira. 
Tájékoztatom a Tisztelt Tanácsot, hogy a fent említett nyilvántartások, nyomtatványok, 
nyilatkozatok, ellátotti iratok kijavítása megtörtént, pontosabb vezetése folyamatos. A 
pénzkezelési szabályzat elkészítése folyamatban van. 
A nappali ellátás működési engedélye módosításának kérelmezése nem indokolt, a nappali 
ellátásban részt vevők számának csökkenése miatt. 



A kötelezően alkalmazandó személyi feltételek, illetve az intézmény teljes körű 
akadálymentesítése, valamint a nappali ellátás hiányzó tárgyi feltételeinek megteremtése az 
intézményben a jelenlegi költségvetés ismeretében nem megoldható. A hiányzó tárgyi 
feltételek, ill. akadálymentesítés kialakítása pályázati lehetőségek kihasználásával valósítható 
meg, a pályázati kiírások nyomon követése folyamatos. 
 
A hiányosságok teljesítése érdekében szükséges a szakmai program, a jogszabályban 
meghatározott mellékletek, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.  
 
„A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § c) 
pontja alapján a fenntartó jóváhagyja a szakmai programokat, házirendet és szervezeti és 
működési szabályzatát. A Társulás által a társulásban résztvevő önkormányzatokkal kötött 
átadás-átvételi megállapodások értelmében a Társulás fenti feladatának ellátása során előzetes 

egyetértési jogot biztosít az intézményt átadó önkormányzat képviselőtestületének, illetőleg 

átruházott hatáskörében az illetékes bizottságának. 
 
A módosítással érintett szakmai program és mellékleteik, Szervezeti és Működési Szabályzat 
jelen előterjesztés mellékletét képezik. 
 
Kérem a Tisztelt Tanácsot az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
jóváhagyására. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa megtárgyalta a „A Társulás által 
fenntartott Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szakmai programja, Szervezeti és 
Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása.Tájákoztató a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ hatósági ellenőrzéséről.” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

I. A Társulás Tanácsa jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal a Remény 
Szociális Alapszolgáltató Központ keretein belül működtetett szolgáltatások 
(ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás, idősek nappali ellátása, házi 
segítségnyújtás, családsegítés, étkeztetés ) szakmai programját, Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. 

Felelős: Bedő Tamás, a Társulási Tanács elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
II. A Társulás Tanácsa megállapítja, hogy a nappali ellátásban részt vevők száma 

megfelelő a jelenlegi működési engedélyben foglalt férőhely szám szerint. A 
férőhely szám növelése nem indokolt, így a működési engedély módosításának 
kérelmezése sem. 
Az Alapszolgáltató Központ és telephelye teljes körű akadálymentesítésének és az 
idősek otthona, valamint a nappali ellátás hiányzó tárgyi feltételeinek 
megteremtése megoldására a Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét és a 
Munkaszervezet vezetőjét, hogy a Társulás éves költségvetési koncepciójának 
előkészítése során vegye figyelembe az akadálymentesítés szükségességét. 

Felelős: Munkaszervezet vezető 
Határidő: Tárgyévi költségvetés tervezeténél, majd ezt követően folyamatosan. 

 
 



III. A szükséges szakmai létszám biztosítására az étkeztetésben és a házi 
segítségnyújtásban  ( Házi segítségnyújtás: 2 fő gondozó, étkeztetés 0,5 fő 
szociális gondozó/segítő) a Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét és a 
Munkaszervezet vezetőjét, hogy a Társulás éves költségvetési koncepciójának 
előkészítése során vegye figyelembe a szükséges szakmai létszámot.  

Felelős: Munkaszervezet vezető 
Határidő: Tárgyévi költségvetés tervezeténél, majd ezt követően folyamatosan. 
 

IV. A Társulás Tanácsának döntése a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
szakmai programjának, SZMSZ-ének módosítása csak Csanytelek Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének ugyanezen tárgyban meghozott egyetértése 
esetén hatályos.  

Felelős: Bedő Tamás, a Társulási Tanács elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 
1. Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet és általa  
2. Tanács tagjai 
3. Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
4. Csanytelek Község Önkormányzata 
5. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 
6. Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 

 
 
Csongrád, 2010. augusztus 09.  

 
 
 

Bedő Tamás 
Társulás elnöke 


