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Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 
 
Csongrád                                                                                          Tárgy: Intézkedési terv 
Kossuth tér 7. 
6640 
 

Tisztelt Munkaszervezet-vezető ! 
 
 
A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal komplex hatósági ellenőrzést végzett a Csongrádi Kistérség 
Többcélú Társulása fenntartásában működtetett Remény Szociális Alapszolgáltató Központnál. 
Az ellenőrzés során vizsgálta, hogy az intézmény működése megfelel-e a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglalt 
követelményeknek.  
 
A helyszíni szemle során az alábbiakat állapították meg: 
 
1. A nappali ellátásra vonatkozó házirend átdolgozása szükséges. 
Intézkedés: A házirend átdolgozása, pontosítása megtörtént. 

2. A szakmai program pontosítása, elsősorban az étkeztetésre vonatkozóan. 
Intézkedés:  
A szociális rászorultságot az intézményvezető vizsgálja, melynek kijavítása megtörtént. 
A szakmai programban a nappali ellátásra vonatkozó résznél utalva lett arra, hogy 
szociális étkeztetés keretében lehetőség van élelem elfogyasztására az idősek esetében. 
A térítési díjra vonatkozó rész le lett rövidítve. 
Az ellátotti képviselőjogi képviselő résznél az ellátotti képviselő működésére vonatkozó 
elemeket kivettük.    

Pl.: Az ellátottjogi képviselő munkaköre pályázat alapján tölthető be, külön 
jogszabályban meghatározott felsőfokú iskolai végzettséggel. 

            Nem lehet ellátottjogi képviselő, aki 
     a) büntetett előéletű, vagy 
     b) a tevékenységének ellátását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll. 

3.  A Szervezeti és Működési Szabályzatban pontosításra került az intézmény szervezeti 
formája.(integrált intézmény) 
Az intézmény pénzügyi feladatellátása is pontosításra került. 2010. május 01. napjától  
megállapodás útján GAMESZ látja el. 
Az SZMSZ jóváhagyása a fenntartó hatáskörébe tartozik. 
4. Étkeztetés esetében az ellátotti dokumentációk esetleges hiányos kitöltése pótolva 

lett. 
5. Az Ir. 18.§-ban meghatározott nyilatkozat, melyet az új ellátottak tesznek, nem 

megfelelő formában került megfogalmazásra. A nyilatkozat tartalmi és formai 
átdolgozása megtörtént. 

6. Az összes szolgáltatás esetében a nyilvántartások megfelelő tartalommal történő 
vezetése megtörtént. 

7. Az ellátotti dokumentációk esetében a vizsgálatot végző szerv szerinti jogosulatlan 
adatkezelést megszüntettük. 
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8. A házi segítségnyújtás szolgáltatásban részesülő ellátottak egyéni gondozási terveinek 
felülvizsgálata, illetve szükség szerint új gondozási terv egyénre szabottan  elkészült. 

9. A házi segítségnyújtásban vezetett gondozási napló átdolgozásra került. 
10. A házi segítségnyújtásban részesülő személyeknél - akinél a gondozási szükséglet a 4 

órát meghaladja - a megállapodásban megtörténik a tájékoztatása más ellátási forma 
igénybevételének lehetőségéről. (pl. B.I.nél)  

11. A családsegítő szolgáltatást igénybevevővel kötött megállapodást a cselekvési tervvel 
együtt kezeljük. A cselekvési terv tartalmazza az együttműködés módjára, a folyamatba 
bevonandó szolgáltatók, intézmények nevesítésére, a találkozások rendszerességére, és 
a segítő folyamat várható eredményére, a lezárás időpontjára vonatkozó adatokat. 
Kiegészítésre került a megállapodás is ezen adatokkal. 

12.  A Pénzkezelési Szabályzat elkészítése folyamatban van. 
 
 

Csanytelek 2010. augusztus 09. 
  
 

 
                                                                 Tisztelettel:  
                                                                                        Mucsiné Mészáros Tímea  
                                                                                                intézményvezető 


