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Tárgy: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása 
 
Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában lévő Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ által működtetett ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás (6647 
Csanytelek, Kossuth u. 39.) ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik 2014. december 31. 
napjáig. 
A működési engedély alapján jelenleg az ellátható személyek száma 23 fő.  
Ellátási területe: Csongrád megye közigazgatási területe.  
 
Az intézmény tájékoztatása alapján az ellátást igénybe vevők száma 2012. évtől folyamatosan 
nő, a szolgáltatás iránt az érdeklődők száma megnövekedett, jelenleg ellátásban részesül 23 fő. 
Várakozó 4 fő.  Szükségessé vált az idősek otthona vonatkozásában az ellátotti létszám növelése 
23 főről 26 főre, az ellátási igény megnövekedésével. Az ellátotti létszám emelése működési 
engedély módosítással lehetséges, melyhez csatolni kell a módosított szakmai programot, 
alapító okiratot, előzetes szakhatósági állásfoglalást a befogadásról. 
 
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ székhelyén (6647 Csanytelek, Kossuth u. 39.) 
biztosított ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona további működtetése, 
plusz 3 fővel történő emelése ellátási érdek. A Társulás emiatt az alábbiakra hivatkozással 
megkereste a Nemzeti és Rehabilitációs Szociális Hivatalt az előzetes szakhatósági állásfoglalás 
kiadása érdekében. A kérelemhez „A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ellátási 
színvonalának fejlesztése telephely integráció és racionalizáció által, a szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások minőségi feltételeinek javítása érdekében” 
című, DAOP-4.1.3/A-11-2012-0032 jelű pályázat támogatási szerződés hitelesített másolata és a 
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 74/2012. (XI.06.) CsKTT. 
határozattal elfogadott Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (6647 Csanytelek, Kossuth u. 
39.) szakmai terve csatolásra került. 
A szakmai tervben a pályázat részletesen bemutatásra kerül, melyben jól látható, hogy a 
fejlesztés részeként megvalósuló telephely racionalizáció és integrálás következtében a Kossuth 
u. 39. sz. alatti ingatlanban helyiségek szabadulnak fel.  
 
„A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 58/A. § (2) 
bekezdés c) pontja értelmében: „szakosított ellátásnál az új férőhelyek után az állami, egyházi és 
nem állami fenntartó normatív állami hozzájárulásra, feladatfinanszírozásra való 
jogosultságának további feltétele a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe 
vevő, külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadás.” 
„A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről” 
szóló 321/2009. ( XII.29.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdés f) pontja szerint: „ A Kormány a 
működési engedély kiadására irányuló eljárásban, abban az esetben, ha a fenntartó a szolgáltatót, 
intézményt, ellátotti számot, férőhelyszámot normatív állami hozzájárulással kívánja 
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működtetni, az Szt. 58/A. § (2) és (2a) bekezdése szerinti, szociális szolgáltatások területi 
lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás kérdésében az első 
fokú eljárásban a Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.” 
„A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről” 
szóló 321/2009. ( XII.29.) Korm. rendelet 5.§ (4) bekezdése szerint: „A szakhatóság a fenntartó 
kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely a működési engedélyezési eljárásban 
akkor használható fel, ha a fenntartó a működési engedély iránti kérelmét az előzetes 
szakhatósági állásfoglalás kiadását követő hat hónapon belül benyújtja.” 
 
A Nemzeti és Rehabilitációs Szociális Hivatal XIII/002183-3/2013. számú előzetes szakhatósági 
állásfoglalást adott ki, miszerint hozzájárulását adja a Remény Szociális Alapszolgáltató 
Központ székhelyén (6647 Csanytelek, Kossuth u. 39.) biztosított idősek otthona szolgáltatás 
esetében a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási 
rendszerbe történő befogadásához a működési engedélyezési eljáráshoz az alábbiak szerint: 
befogadott szolgáltató/intézmény/hálózat neve: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
ellátás típusa, ellátási terület:  idősek otthona: Csongrád megye  

településeinek közigazgatási területe 
befogadott férőhelyszám:  idősek otthona: 3 fő új férőhely (23 főről 26 főre) 
 
A 3 fő új ellátotti létszám emelésével a jelenlegi tárgyi és személyi feltételek megfelelőek az 
ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona tekintetében. 
 
A Társulási Tanács egyetértése esetén a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ alapító 
okiratában 26 főre szükséges módosítani az idősek otthonánál megadott ellátotti létszámot, hogy 
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felé a működési engedély 
módosítása megvalósulhasson idősek otthona vonatkozásában. A működési engedélyeztetési 
eljáráshoz szükséges csatolni a módosított alapító okiratot, melyben az emelt ellátotti létszám 
módosítása látható. 
 
A jelenleg hatályos alapító okirat 10. pontjában szerepel az ellátható személyek száma: 

Mutatószámok:  
Idősek nappali ellátása     40 fő 
Étkeztetés      60 fő 
Házi segítségnyújtás     36 fő 
Idősek otthona      23 fő 

 
Javaslom a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ alapító okirat 10. pontja helyett az alábbi 
szövegrész kerüljön: 

Mutatószámok:  
Idősek nappali ellátása     40 fő 
Étkeztetés      60 fő 
Házi segítségnyújtás     36 fő 
Idősek otthona      26 fő 
 

Javaslom a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ alapító okirat módosítását a határozati 
javaslatban rögzítettek szerint.  

 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a „Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
 

1) A Társulási Tanács támogatja a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által 
működtetett ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona vonatkozásában 
az ellátotti létszám növelését 26 főre.  

 
2) A Társulási Tanács a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Alapító Okiratát a 

következők szerint módosítsa:  
 
Az Alapító Okirat 10. pontja a következőkre változik: 
Mutatószámok:  
Idősek nappali ellátása     40 fő 
Étkeztetés       60 fő 
Házi segítségnyújtás      36 fő 
Idősek otthona      26 fő 

 
3) Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. A Tanács 

felhatalmazza az elnököt, hogy képviseletében és nevében jóváhagyott, a 2. pont 
szerinti módosított Alapító Okiratot egységes szerkezetben aláírja.  
 

Felelős: Dr. Kőrösi Tibor, a Társulás elnöke 
Határidő: azonnal 
 

4) A Társulási Tanács felkéri a Munkaszervezet vezetőt, hogy a működési engedélyeztetési 
eljárásban a változtatásokat kezdeményezze. 

 
5) A Társulási Tanács felkéri a Munkaszervezet vezetőt, hogy a Remény Szociális 

Alapszolgáltató Központ módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 
küldje meg az érintett költségvetési szervek részére, valamint a törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzés miatt a Magyar Államkincstárnak. 
 

Felelős: Viglási Nóra, Munkaszervezet vezető 
Határidő: azonnal 
 
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 

1. Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete és általa 
2. Tanács tagjai  
3. Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
4. Magyar Államkincstár 

 
Csongrád, 2013. március 20. 

Dr. Kőrösi Tibor 
a Társulás elnöke 


