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Tárgy:  A Társulás által fenntartott szociális intézmények beszámolói a 2012. évi szakmai munkáról, 
valamint összefoglaló a 2012. évben történt ellenőrzések tapasztalatairól   
 
Tisztelt Társulási Tanács! 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodás alapján 
látja el a kistérség területén a szociális tevékenységet, fenntartja, működteti, összehangolja, szervező 
tevékenységével segíti a kistérségi területen a szociális szolgáltatásokat végző intézmények 
tevékenységét, fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartójának feladat- és jogkörét „A 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92/A. § és 
92/B. § , valamint „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. tv. 
(Gyvt.) 104. § nevesíti. A fenti rendelkezések alapján a fenntartó gondoskodik a meghatározott 
feladatokról és jelen előterjesztés által évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka 
eredményességét.  
 
Az alábbiakban intézményenként kerül bemutatásra az intézmények szakmai feladatellátása: 
 

I. Szociális Ellátások Intézménye 
Az intézmény székhelye: 6640 Csongrád, Vasút u. 92.  

- ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás, idősek otthona: Gondviselés Háza Csongrád 
(2004-ben épült) Működési engedélyben meghatározott ellátotti létszám: 29 fő, az intézmény 
kihasználtsága 100 %-os, a várakozók száma: 41 fő. 

- átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás, időskorúak gondozóháza: Szociális Ápoló 
Otthon (1900 évek elején épült) Működési engedélyben meghatározott ellátotti létszám: 30 fő, 
az intézmény kihasználtsága 100 %-os, a várakozók száma: 20 fő. 

Az intézmény telephelyei: 
- 6640 Csongrád, Fő u. 64.: tanyagondnoki szolgáltatás I-IV. körzet, étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, pszichiátriai 
betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, idősek és demens 
személyek nappali ellátása -II. számú Idősek Klubja,  

- 6640 Csongrád, Síp u. 3.: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, fogyatékos személyek 
nappali ellátása, 

- 6640 Csongrád, Gr. Apponyi u. 5.: étkeztetés, idősek és demens személyek nappali ellátása- I. 
számú Idősek Klubja, 

- 6645 Felgyő, Széchenyi út 2.: tanyagondnoki szolgáltatás V. körzet, 
- 6640 Csongrád, Széchenyi u. 29.: gyermekek átmeneti gondozása: Gyermekek Átmeneti 

Otthona. 
Az intézményben folyó szakmai munka színvonala a szakdolgozók tudása és lelkiismeretes 
hozzáállása miatt példaértékű, továbbképzésük folyamatos. 
Háromhavonta munkaértekezletet tartanak az intézményben, ahol az aktuális problémák kezelése 
mellett, a szakmai ismeretek bővítése a cél. 
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Az intézmény a szolgáltatásokat állami normatívából, illetve térítési díjakból tudja biztosítani, kivéve 
a támogató szolgáltatást, a pszichiátriai betegek közösségi ellátását, a szenvedélybetegek közösségi 
ellátását és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Ezen ellátások finanszírozási szerződés alapján 
állami támogatásban részesülnek.  
 
A szolgáltatások határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkeznek, kivéve az átmeneti 
elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóháza, a Szociális Ápoló Otthon a hiányzó tárgyi feltételek 
miatt.  
A szolgáltatás ellátási érdekből történő további működtetése elsődleges feladat. A tárgyi feltételek 
biztosítását alátámasztó szakmai terv 2012. évben elkészült, azt a Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Tanácsa 76/2012. (XI.06.)  CsKTT. határozattal fogadta el, melynek 
köszönhetően 2014. december 31. napjáig módosult a működési engedély hatálya. 
A hiányzó tárgyi feltételek megteremtése 2013-2014. években megvalósul az intézmény szakmai 
terve alapján, így ez megoldás lehet a működési engedély határozatlan időre történő módosítására. 
 
A szolgáltatások, illetve működési engedélyek változásai 2012. évben: 

 A Szociális Ellátások Intézménye idősek nappali ellátása részeként a demens személyek 
ellátását is biztosítja, „A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről” szóló 1/ 2000. ( I.7.) SzCsM rendelet 84/A. § (2) 
bekezdése alapján. 

 A Szociális Ellátások Intézménye által működtetett házi segítségnyújtás vonatkozásában az 
ellátotti létszám 81 főről 99 főre módosításra került, a megnövekedett ellátotti igény 
figyelembe vételével. 

 
Pályázatok: 

 Támogató szolgáltatás és közösségi ellátás vonatkozásában a Szociális és Munkaügyi 
Miniszter a támogató szolgáltatás és közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 
191/2008. (VII.30.) Kormányrendelet alapján pályázatot hirdetett a támogató szolgáltatást, 
közösségi ellátásokat, alacsonyküszöbű szolgáltatást, utcai szociális munkát, krízisközpontot 
működtető szolgáltatók befogadására és működésének támogatására 2012. január 01-től 2014. 
december 31-ig tartó időszakra.  
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása a Szociális Ellátások Intézménye keretein belül 
pályázatot nyert 2012. január 01-től 2014. december 31-ig tartó időszakra támogató 
szolgáltatás, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása 
finanszírozására, ezáltal 2012. január 01. napjától új ellátásként, a szenvedélybetegek 
közösségi ellátása bevezetésre került. 

 
Finanszírozott ellátások áttekintése 2012. évre: 
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása: / SZOC-11-ALT-PSZ-1-0093/ 
állami alaptámogatás  2.000.000,-Ft 
teljesítménytámogatás: 
40 fő x 150.000,-Ft 6.000.000,-Ft 
mindösszesen:  8.000.000,-Ft 

 
Szenvedélybetegek közösségi ellátása: / SZOC-11-ALT-SSZ-1-0094/ 
állami alaptámogatás  2.000.000,-Ft 
teljesítménytámogatás: 
40 fő x 150.000,-Ft 6.000.000,-Ft 
mindösszesen:  8.000.000,-Ft 
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Támogató szolgáltatás:/SZOC-11-ALT-TSZ-1-0260/ 
állami alaptámogatás  3.000.000,-Ft  
teljesítménytámogatás: 
összes feladatmutató: 3250 
személyi segítés: 1341 feladatmutató 
szállítás: 1909 feladatmutató 
szállítás: 1909 x 1.500,-Ft 2.863.500,-Ft 
személyi segítés: 1.341 x 2000,-Ft  2.682.000,-Ft 
mindösszesen:  8.545.500,-Ft 
 

 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában: 
 2010. január 01. napjától 2012. december 31. napjáig állami támogatásban részesült a JHS-
SZ-050/2-2010. sz. finanszírozási szerződés alapján 100 db készülék vonatkozásában, 2012. 
évben 2.967.900,-Ft összegben. A finanszírozási szerződés 2013. március 31. napjáig 
meghosszabbításra került.  Jelenleg nincs információ, hogy a szolgáltatás további működésére 
pályázat kerül kiírásra vagy szerződéshosszabbítás várható.  

 
 DAOP-4.1.3/A-11-2012-0016 – Szociális Ellátások Intézménye új telephelyének, III. sz. 

Idősek Klubjának kialakítása a bokrosi városrészben 
A projekt elszámolható költségei összesen: 52.501.844 Ft. Az igényelt támogatás összege: 
49.876.751 Ft. 
A projekt a Közreműködő Szervezet által, a 2012.05.22.-i Támogató levele alapján 
48.030.825 Ft összegben támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés megkötésre került. 
A projekt 2013. évben valósul meg, jelenleg a közbeszerzés folyamatban van.  

 
 Az állami és nem állami fenntartású ápolás-gondozást nyújtó bentlakásos intézmények tárgyi 

feltételeinek javítását szolgáló állami támogatására kiírt pályázat kereteiben a Társulás a 
fenntartásában lévő intézmények igényei alapján 58 db ágyra, és 61 db matracra pályázatot 
nyújtott be 2012. évben (Szociális Ellátások Intézménye - Szociális Ápoló Otthon és 
Gondviselés Háza Csongrád - vonatkozásában: 40 db ágy, 40 db matrac). 
A pályázat forráshiányra való hivatkozással elutasításra került. 

 
 
II. Piroskavárosi Idősek Otthona 

Az intézmény székhelye: 6640 Csongrád, Szent Imre u. 19.:  ápolást-gondozást nyújtó intézményi 
ellátás, idősek otthona (1954- ben épült). 
Működési engedélyben meghatározott ellátotti létszám: 50 fő, az intézmény kihasználtsága 100 %-os, 
a várakozók száma: 17 fő.  
 
Az intézmény kiemelt feladata a minőségi szolgáltatás. A személyi feltételek biztosítottak, a szakmai 
jogszabálynak megfelelően.  
Képzéseken, továbbképzéseken folyamatosan rész vesznek, a házi továbbképzéseket és az 
esetmegbeszéléseket szükség szerint, illetve havi rendszerességgel tartják. 
 
Pályázat: 
Az állami és nem állami fenntartású ápolás-gondozást nyújtó bentlakásos intézmények tárgyi 
feltételeinek javítását szolgáló állami támogatására kiírt pályázat kereteiben a Társulás a 
fenntartásában lévő intézmények igényei alapján 58 db ágyra, és 61 db matracra pályázatot nyújtott 
be 2012. évben (Piroskavárosi Idősek Otthona vonatkozásában: 5 db ágy, 8 db matrac). 
A pályázat forráshiányra való hivatkozással elutasításra került. 
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III. Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
Az intézmény székhelye: 
6647 Csanytelek Kossuth u. 39. (1950-es években épült): étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek 
nappali ellátása, ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás, idősek otthona. 
Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény működési engedélyében meghatározott ellátotti létszám: 23 
fő, az intézmény kihasználtsága 100 %-os, a várakozók száma: 4 fő. 
Az intézmény telephelyei: 
6647 Csanytelek Kossuth u. 34.: Családsegítő Szolgáltatás  
6647 Csanytelek Radnóti u. 2.: Gyermekjóléti Szolgáltatás  
 
Az eddigi szolgáltatások biztosítása, fejlesztése, fejlődése, a lakosság tájékoztatása továbbra is 
alapvető fontosságú. Egyre jellemzőbb, hogy a nagyobb ápolási-gondozási igényű ellátottak nyernek 
felvételt, ezáltal lényegesen megnő az ápolásra fordított idő.  
Az intézmény 2012. évben is folyamatosan teljesítette a vállalt kötelezettségeit, működése biztosított 
volt.  
A szolgáltatások, illetve működési engedélyek változásai 2012. évben: A Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ által működtetett házi segítségnyújtás vonatkozásában az ellátotti létszám 
27 főről 36 főre módosításra került a megnövekedett ellátotti igény figyelembe vételével. 
 
A szolgáltatások határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkeznek, kivéve az idősek nappali 
ellátása és a bentlakásos intézményt, akik ideiglenes működési engedéllyel rendelkeztek 2012. 
december 31. napjáig a tárgyi feltételek hiánya miatt.  
A szolgáltatás ellátási érdekből történő további működtetése elsődleges feladat. A tárgyi feltételek 
biztosítását alátámasztó szakmai terv 2012. évben elkészült, azt a Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Tanácsa 74/2012. (XI.06.) CsKTT. határozattal fogadta el, melynek 
köszönhetően 2014. december 31. napjáig módosult a működési engedély hatálya. 
A hiányzó tárgyi feltételek megteremtése 2013-2014. években megvalósul az intézmény szakmai 
terve alapján, így ez megoldás lehet a működési engedély határozatlan időre történő módosítására. 
 
Pályázatok: 

 Az idősek nappali ellátása és az idősek otthona vonatkozásában a tárgyi feltételek biztosítása 
érdekében a DAOP-4.1.3/A-11-2012-0032 – A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
ellátási színvonalának fejlesztése telephely integráció és racionalizáció által, a szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások minőségi feltételeinek javítása 
érdekében című pályázat a Közreműködő Szervezet 2012.05.22. napján kelt Támogató 
levelében foglaltak szerint 49.999.440 Ft összegben támogatásban részesült. A Támogatási 
szerződés megkötésre került. A közbeszerzési eljárás lefolytatása megvalósult, a nyertessel a 
kivitelezésre irányuló Vállalkozási Szerződés 2012. november 15.-én megkötésre került. A 
kivitelezés befejezésének határideje 2013. május 31.-e, a projekt zárása 2013. június 30.  
A 6647 Csanytelek, Baross G. u. 2. szám alatti épület felújítására benyújtott pályázat által a 
szociális intézmény jelenlegi 3 működési helye (telephelyei) 2 helyre csökkenthető. Ezáltal az 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott szociális alapszolgáltatásokon belüli idősek 
nappali ellátáshoz, házi segítségnyújtáshoz, családsegítéshez, gyermekjóléti szolgáltatáshoz a 
tárgyi feltételek jelenlegi hiányosságainak megszüntetésével, továbbá az ápolást, gondozást 
nyújtó szociális otthoni ellátás területén a határozatlan időre szóló működési engedélyek 
kiadásának várhatóan nem lesz akadálya. 

 Az állami és nem állami fenntartású ápolás-gondozást nyújtó bentlakásos intézmények tárgyi 
feltételeinek javítását szolgáló állami támogatására kiírt pályázat kereteiben a Társulás a 
fenntartásában lévő intézmények igényei alapján 58 db ágyra, és 61 db matracra pályázatot 
nyújtott be 2012. évben (Remény Szociális Alapszolgáltató Központ vonatkozásában: 7 db 
ágy, 7 db matrac). 
A pályázat forráshiányra való hivatkozással elutasításra került. 
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IV. Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 
Az intézmény székhelye: 
6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.: ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás, idősek otthona (1995-
ben épült). Működési engedélyben meghatározott ellátotti létszám: 49 fő, az intézmény 
kihasználtsága 100 %-os, a várakozók száma: 15 fő. 
Az intézmény telephelyei:  
6646 Tömörkény, Petőfi u. 9/A: szociális étkeztetés   
6646 Tömörkény, Szabadság tér 1.: nappali ellátás- idősek klubja, házi segítségnyújtás. 
 
Az ellátást igénybe vevők méltó életkörülményeinek megteremtése érdekében szükséges a nyújtott 
szolgáltatások /ápolási eszközök/ minőségének fejlesztése. 
 
A szolgáltatások határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkeznek, kivéve az idősek 
nappali ellátását a hiányzó tárgyi feltételek hiánya miatt. A szolgáltatás ellátási érdekből történő 
további működtetése elsődleges feladat. A tárgyi feltételek biztosítását alátámasztó szakmai terv 
2012. évben elkészült, azt a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 75/2012. 
(XI.06.) CsKTT. határozattal fogadta el, melynek köszönhetően 2014. december 31. napjáig 
módosult a működési engedély hatálya. 
A hiányzó tárgyi feltételek megteremtése 2013-2014. években megvalósul az intézmény szakmai 
terve alapján, így ez megoldás lehet a működési engedély határozatlan időre történő módosítására. 
 
Pályázatok: 

 A tárgyi feltételek biztosítása érdekében a „DAOP-4.1.3/A-11 Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázat keretében a 
Társulás pályázatot nyújtott be 2012.01.09.-én, mely által a Tömörkény, Szabadság tér 1. sz. 
alatti telephely infrastrukturális fejlesztése által a hiányzó tárgyi feltételek, az 
akadálymentesítés biztosíthatóvá válna. 
„A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon infrastrukturális fejlesztése a 
működési feltételek biztosításáért” című, DAOP-4.1.3/A-11-2012-0040 jelű pályázat 
elutasításra került, ellene a Társulás kifogást nyújtott be, melynek elbírálása jelenleg is 
folyamatban van. 

 Az állami és nem állami fenntartású ápolás-gondozást nyújtó bentlakásos intézmények tárgyi 
feltételeinek javítását szolgáló állami támogatására kiírt pályázat kereteiben a Társulás a 
fenntartásában lévő intézmények igényei alapján 58 db ágyra, és 61 db matracra pályázatot 
nyújtott be 2012. évben (Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon vonatkozásában: 6 
db ágy, 6 db matrac). A pályázat forráshiányra való hivatkozással elutasításra került. 

 
Szakmai tevékenység 2012. évben: 
Az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondható, hogy a Társulás, mint fenntartó a szociális 
intézményeket szakmailag irányítja és segíti. Nagyon jó szakmai kapcsolat alakult ki a kistérség 
fenntartásában lévő szociális intézmények között is, a szakemberek között erősödött az 
együttműködés.  
 
A Társulása célja, hogy a fenntartásában lévő szociális intézmények dokumentációja egységes 
legyen, melynek érdekében az intézményvezetőkkel rendszeres a kapcsolattartás, mind 
elektronikusan, mind személyesen, mind telefonon. 
 
Bevezetésre került 2012. évben a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást 
Igénybevevőkről (KENYSZI) 
2012.01.01. napjától hatályos „A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról” szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. 
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rendelet (továbbiakban rendelet) 13/B. §-a, mely előírja a fenntartók igénybevevői nyilvántartásba 
történő adatszolgáltatási kötelezettségét. 
Az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettség arra az engedélyesre terjed 
ki, amely bármely általa nyújtott szolgáltatás után az adott időpontban normatív állami 
hozzájárulásban vagy a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről 
szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet szerinti finanszírozásban részesül. 
A rendelet 13/C. § (1) bekezdése alapján az igénybevevői nyilvántartásba történő 
adatszolgáltatásért a fenntartó felel. 
A 2012. január 1-jén működési engedéllyel rendelkező fenntartónak minimum egy ügyfélkapu 
belépési jogosultsággal rendelkező személyt (a továbbiakban: e-képviselő) meg kellett hatalmaznia 
az adatszolgáltatás teljesítése érdekében.  
 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása részéről Dr. Kőrösi Tibor a Társulás elnöke, Viglási Nóra 
Munkaszervezet vezetőt és Boda Anita szociális referenst hatalmazta meg e-képviselőnek. Az e-
képviselők nyilvántartásba vétele a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Regionális 
Kirendeltségénél (Továbbiakban: Hivatal) megvalósult 2012. január 19. napján. A Hivatalnál az e-
képviselők adatait berögzítették az elektronikus rendszerbe.  
Az e-képviselők „Szociális ügyek elektronikus ügyintézője” című képzésen vettek részt Budapesten. 
Az adatszolgáltatás teljesítésére az e-képviselő a nyilvántartásba vételét követően – az engedélyes 
vagy a fenntartó munkatársai közül – ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt vagy 
személyeket jelölhet ki (a továbbiakban: adatszolgáltató munkatárs). Az adatszolgáltató 
munkatársak kijelölése az intézményvezetők javaslatai alapján határidőre, 2012. január 31. napjáig 
megvalósult.  
Az e-képviselő az adatszolgáltató munkatársak berögzítése során megadta, hogy adott munkatársnak 
mely ellátás-nyújtási hely (székhely, telephely) és mely szolgáltatási típus vonatkozásában van 
jogosultsága a napi adatrögzítést elvégezni.  
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában lévő intézményeknél a napi jelentési 
kötelezettség teljesítéséért 26 fő adatszolgáltató munkatárs felel az alábbiak szerint: 

- Szociális Ellátások Intézménye 17 fő 
- Remény Szociális alapszolgáltató Központ 4 fő 
- Piroskavárosi Idősek Otthona 2 fő 
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 3 fő 

 
Az adatszolgáltatás az igénybe vevők Szt., illetve Gyvt. szerinti adatainak a 13/E. § szerinti 
rögzítéséből és a 13/F. § szerinti napi jelentésből áll. 
Az adatszolgáltatásra jogosult az Szt.-ben, illetve a Gyvt.-ben meghatározott adatokat szociális 
szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén legkésőbb az igénybevétel első napját követő 
munkanap 24 óráig rögzíti az igénybevevői nyilvántartásban. 
 
A Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszer /KENYSZI/ kiépülése kapcsán a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően: 
- 2012. február 1-től 2012. február 29-ig a törzsadatok rögzítése a rendszerbe megvalósult, 
- 2012. március 1-től a napi jelentési kötelezettség teljesítése elindult.  
A törzsadatok rögzítéséhez és a napi jelentési kötelezettség teljesítése érdekében az e-képviselők 
folyamatosan írásban tájékoztatták az adatszolgáltató munkatársakat. A https://tevadmin.nrszh.hu 
oldalon folyamatosan frissültek az oktató anyagok és a felhasználói kézikönyv, melyek segítséget 
jelentettek mind az e-képviselők, mind az adatszolgáltató munkatársak részére. 
 
A napi jelentési kötelezettség teljesítésének elmaradása miatt 2012. június 30-ig jogkövetkezmény 
nélkül, majd 2012. június 30-tól jogkövetkezmény alkalmazással történik. Így a napi jelentési 
kötelezettség az adatszolgáltató munkatársak részéről elsődleges fontosságúvá vált.  
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Szakmai tevékenység ellenőrzése 2012. évben: 
 
2012. évben a szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai munkáját ellenőrizte a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, mint működést engedélyező hatóság, a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal, az illetékes módszertani intézmények, a szakhatóságok, illetve a 
Magyar Államkincstár is. 
 
A fenntartói ellenőrzés 2012. évben folyamatos volt, a helyszínen történő ellenőrzés, valamint az 
intézményvezetői megbeszélések, személyes, telefonon és elektronikusan történő kapcsolattartás 
által. Az ellenőrzésre a Társulás szociális referense előzetesen elkészített jegyzőkönyvvel érkezett a 
székhelyre, telephelyre, ahol az ellenőrizni kívánt szolgáltatás működik.  
A jegyzőkönyvben és az ellenőrzés során 2012. évben is az alábbiak vizsgálatára került sor: 

 működés általános feltételei 
 tárgyi feltételeik 
 személyi feltételeik 
 dokumentációk 
 szakmai feladatok ellátása 
 képzések, továbbképzések. 

A fenntartói ellenőrzések 2012. évben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala, illetve Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal helyszíni ellenőrzésén készült 
jegyzőkönyvei, illetve a Módszertani Intézmények szakmai ellenőrzésen készült feljegyzések, 
szakvélemények illetve a fenntartó 2011. évi értékelésében foglaltak figyelembe vételével készültek.  
A fenntartói ellenőrzés során az intézmény működésének általános, tárgyi és személyi feltételeinek 
részletes ellenőrzése újból nem volt indokolt. 
Az ellenőrzés során a fenntartó szociális referense kiemelten figyelt az ellátások igénybevételének 
gyakorlatára, a dokumentációk vezetésére, a megkötött megállapodások tartalmi elemei kapcsán a 
szakmaiságra, szakmai programokban rögzítettek megvalósulására. Az ellenőrzésekről külön 
értékelés készült, melyek az intézményvezetők részére átadásra kerültek. 
 
Az intézmények a működés általános feltételeivel rendelkeznek a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően, a szükséges dokumentumok az intézményben kifüggesztésre kerültek. 
 
Tárgyi feltételek 
A működési engedélyek egy része határozott időre szólt, 2012. december 31-ig, a tárgyi feltételek 
hiánya miatt. 2012. évre minden szolgáltatásnál az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározott 
szakmai létszámnormák teljesültek. A működési engedélyező hatóság közbenső feltételként előírta a 
tárgyi feltételek biztosítását, az akadálymentesítést a következő ellátások működési feltételeként: 

- Szociális Ellátások Intézménye - átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény – Szociális Ápoló 
Otthon 

- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ - idősek nappali ellátása - Idősek Klubja  
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ - ápolást-gondozást nyújtó intézmény - Idősek 

Otthona 
- Gondozási Központ - idősek nappali ellátása - Idősek Klubja 

A szolgáltatások ellátási érdekből történő további működtetése elsődleges feladat. A tárgyi feltételek 
biztosítását alátámasztó szakmai tervek 2012. évben elkészültek, melynek köszönhetően 2014. 
december 31. napjáig módosultak a működési engedélyek hatályai. 
A hiányzó tárgyi feltételek megteremtése 2013-2014. években megvalósul az intézmények szakmai 
terve alapján, így ez megoldás lenne a működési engedélyek határozatlan időre történő módosítására. 
 
A tárgyi eszközök tekintetében szinte minden szolgáltatás rendelkezik a legszükségesebb irodai 
infrastruktúrával, de számítógép, nyomtató, fénymásoló fejlesztése, beszerzése, cseréje folyamatosan 
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szükséges. A beszerzésnek alapvető indoka, hogy a folyamatos jogszabályi változások az 
adminisztráció terén egyre nagyobb terhet rónak a szolgáltatókra.  
Fontos megemlíteni, hogy az egyre növekvő ellátotti igény és a szolgáltatások folyamatos biztosítása 
érdekében az intézménynek személygépkocsival is kellene rendelkeznie, mert az számos esetben 
elengedhetetlen, pl. gondozási szükséglet vizsgálatához, előgondozáshoz.  
Intézményi tulajdonú személygépkocsival a Piroskavárosi Idősek Otthona és a Szociális Ellátások 
Intézménye rendelkezik.  
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ munkatársai a saját autójukkal látják el a külső 
helyszínen történő feladatokat, melynek költségtérítése nem megoldott.  
A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon munkatársai a Tömörkény Község 
Önkormányzata tulajdonában lévő gépjárműt igénybe tudják venni, illetve saját gépjárművel látják el 
a külső helyszínen történő feladatokat, melyet utólag elszámolhatnak. 
 
Az intézményeknél a gépjárművek beszerzése, cseréje, elszámolás engedélyezése az 
önkormányzatok, és intézmények gazdasági helyzetére való tekintettel jelenleg is megoldatlan. 
 
Személyi feltételek 
A szolgáltatásoknál „A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről” szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben meghatározott szakmai 
létszámnormák teljesültek.  
A  Szociális Ellátások Intézménye által biztosított étkeztetés vonatkozásában 2012. évben 1 fő 
szociális segítő került foglalkoztatásra, mely az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben foglaltaknak nem 
felelt meg.  
A hiányzó szakmai feltételeket az intézmények átszervezéssel oldották meg 2012. évben. 
 
Dokumentációk 
A jogszabály nem teszi kötelezővé, de az intézményvezetők és a társulás szociális referensének közös 
döntése alapján az előző évekkel megegyező módon egységes, írásbeli kérelem nyomtatványt 
alkalmaznak a Társulás fenntartásában működő intézmények. Ahol szükséges, ott a szolgáltatást 
igénylő az ellátás kérelmezésekor írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, 
intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. 
A szolgáltatásnak megfelelő dokumentációkat, nyilvántartásokat minden intézmény vezeti. 
Nyilvántartás a személyes gondoskodásban részesülőkről minden intézményben szolgáltatásonként 
lefűzött, sorszámozott, hitelesített formában kerül vezetésre. 
Az ellátottak iratanyaga átlátható. Megállapodást minden ellátottal kötnek.  
Az ellenőrzés során, a dokumentációkban feltárt hiányosságok, pontosítások az adott szolgáltatásra 
készült jegyzőkönyvben és értékelésben is rögzítésre kerültek. 
 
Szakmai feladatok ellátása 
A jogszabályban meghatározott szolgáltatásokat, tevékenységeket teljes körűen biztosítják az 
intézmények, szolgáltatások. A szakmai tevékenység jogszabályokban meghatározott kritériumok 
betartásával, folyamatos vezetői kontroll mellett folyik. Az ellátást végző munkatársak, 
intézményvezetők tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tesznek. Az országos férőhelyfigyelő 
rendszerbe (regiszter) történő adatszolgáltatási kötelezettségnek határidőben eleget tesznek a 
fenntartó felé, aki az internetes felületen határidőben elkészíti a jelentéseket. Az intézményi 
felvételkor a jogszabályban meghatározott kötelezettségeiknek eleget tesznek, a megkötött 
megállapodások tartalma megfelelő, az elvégzett munka összhangban van a szakmai programokban 
meghatározott feladatellátással. 
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Az intézmények rendelkeznek esélyegyenlőségi tervvel. Az intézmények programjai illeszkednek a 
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása és az adott település esélyegyenlőségi programjához. Az 
esélyegyenlőségi feladatok betartása, végrehajtása az intézményekben alapvető fontosságú. 
 
Képzések, továbbképzések 
A képzések terén elmondható, hogy minden intézményben gondoskodnak a dolgozók kötelező 
képzéseken való részvételéről, ugyanakkor szupervíziót a dolgozóinak csak egy intézmény szervezett 
pályázati forrásból, melynek legfőbb oka, hogy a tréning költségtérítéses. Ennek ellenére nem 
hagyható figyelmen kívül, hogy egyes szolgáltatásoknál ennek megtartása szükséges lenne. 
 
Az intézményekben mind a bentlakásos ellátások, mind az egyéb alapszolgáltatások kapcsán nagy 
figyelmet fordítanak a jó színvonalú, minőségi szolgáltatás közvetítésére, az ellátottak jogainak 
érvényesítésére, a kistérség lakosainak a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatására. 
 
Összességében elmondható, hogy az elmúlt időszakban a Társulás által fenntartott szociális 
intézményekben a tárgyi és személyi feltételek jelentősek javultak. Az intézményvezetők a rájuk 
nehezedő, egyre bővülő feladatokat megfelelő szakmai színvonalon látják el, ezáltal a Társulás 
fenntartásában működő intézmények ellátási színvonala emelkedett. Az intézmények a 
jogszabályokban előírtak szerint működnek, az összes intézmény érdemeként elmondható, hogy a 
jelentős jogszabályi változásokat átvették, a változtatásokat folyamatosan figyelemmel kísérik, és a 
lehetőségekhez képest a szolgáltatások folyamatos fejlesztésére törekszenek. Az ellenőrzések, a 
jogszabályi változások és az adminisztrációs terhek sokasága ellenére a szolgáltatások folyamatos 
működése magas színvonalon biztosított. 
 
A szociális intézmények vezetői által készített 2012. évre vonatkozó szakmai beszámolók jelen 
előterjesztés mellékletét képezik az alábbiak szerint: 

1.  számú melléklet Szociális Ellátások Intézménye szakmai beszámolója  
2.  számú melléklet Piroskavárosi Idősek Otthona szakmai beszámolója 
3.  számú melléklet Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szakmai beszámolója 
4.  számú melléklet Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon szakmai beszámolója 

 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés és a mellékelt szakmai beszámolók 
megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. 
 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
 

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a „A Társulás által 
fenntartott szociális intézmények beszámolói a 2012. évi szakmai munkáról, valamint 
összefoglaló a 2012. évben történő ellenőrzés tapasztalatairól” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 

1. A Társulási Tanács elfogadja a Társulás 2012. évben történő ellenőrzés tapasztalatairól szóló 
beszámolóját az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
 

2. A Társulási Tanács elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő tartalommal a 
Szociális Ellátások Intézménye szakmai beszámolóját.  
 

3. A Társulási Tanács elfogadja az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő tartalommal a 
Piroskavárosi Idősek Otthona szakmai beszámolóját. 
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4. A Társulási Tanács elfogadja az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő tartalommal a 
Remény Alapszolgáltató Központ szakmai beszámolóját. 
 

5. A Társulási Tanács elfogadja az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő tartalommal a 
Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon szakmai beszámolóját. 

 
Felelős: Dr. Kőrösi Tibor 
Határidő: azonnal  
 
 
 
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 

1) Társulási Tanács tagjai 
2) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet és általa 
3) Szociális Ellátások Intézménye 
4) Piroskavárosi Idősek Otthona 
5) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
6) Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 
7) Irattár 

 
 
 
 Csongrád, 2013. március 13. 
 
 
 
         Dr. Kőrösi Tibor 

             a Társulás elnöke  
              

 
 
 
 
 
 
 
 


