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ELŐTERJESZTÉS 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2013. májusi ülésére 

 
Tárgy: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
„A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § c) pontja alapján a 
fenntartó jóváhagyja a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
programjait és mellékleteit (megállapodás tervezet, házirendet, szervezeti és működési szabályzatot).  
 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa (Továbbiakban Társulási Tanács) 2013. 
április 15. napján tartott ülésén megtárgyalta a Társulás jövőjéről szóló előterjesztést, melynek keretében 
elfogadta a 20/2013. (IV.15.) CsKTT. határozatot a többcélú társulás átalakításával kapcsolatosan. A 
Társulási Tanács döntése alapján a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása átalakításával (jogutódlással) 
2013. július 1. napjától Csanytelek, Felgyő, Tömörkény Községek jogi személyiséggel rendelkező 
Önkormányzati Társulást hoznak létre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 87. §-ában biztosított jogon, az alábbi önkormányzati feladatok önkormányzati 
társulásban való ellátására: 

 területfejlesztési feladatok (terület- és településfejlesztés), 
 turizmus, határon átnyúló együttműködés, 
 belső ellenőrzés, 
 egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok (orvosi ügyelet), 
 óvodai nevelés, 
 szociális ellátással kapcsolatos feladatok, 
 családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, ifjúságvédelmi feladatok, 
 rendészeti feladatok (közbiztonsági együttműködés), 
 állategészségügyi feladatok, 
 esélyegyenlőségi program megvalósítása, 
 pénzügyi, gazdasági feladatok. 

 
A jogutód Társulás neve:  Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Székhelyének címe:   6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 
A jogutód Társulás tagjai és azok székhelye:  

 Csanytelek Község Önkormányzata, 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 
 Felgyő Község Önkormányzata, 6645 Felgyő, Széchenyi u. 1. 
 Tömörkény Község Önkormányzata, 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8. 

A Társulás székhely települése:  Csanytelek Község  
Irányító szerve:    Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
 
A Társulási, valamint az érintett települések Képviselő-testületi döntései alapján az Alsó-Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás 2013. 07. 01. napjától továbbra is fenntartói jogokat gyakorol a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ és a kistérségi Egyesített Óvoda tekintetében úgy, hogy a Remény Szociális Alapszolgáltató 
Központba 2013. július 01-től beintegrálja a Felgyő közigazgatási területén ellátandó szociális 
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alapszolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokat, Tömörkény 
közigazgatási területén pedig a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokat. 
 
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ az alábbi feladatokat, az alábbi ellátható személyek számmal 
és ellátási területtel kívánja ellátni 2013. július 01. napjától: 

- nappali ellátás- idősek klubja  
Ellátható személyek száma: 40 fő 
Ellátási terület: Csanytelek Község közigazgatási területe 

- étkeztetés 
Ellátható személyek száma: 120 fő 
Ellátási terület: Csanytelek, Felgyő Községek közigazgatási területe 

- házi segítségnyújtás 
Ellátható személyek száma: 45 fő 
Ellátási terület: Csanytelek és Felgyő Községek közigazgatási területe 

- családsegítés 
Ellátási terület: Csanytelek, Felgyő, Tömörkény Községek közigazgatási területe 

- gyermekjóléti szolgáltatás 
Ellátási terület: Csanytelek, Felgyő, Tömörkény Községek közigazgatási területe 

- ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás- idősek otthona 
Ellátható személyek száma: 26 fő 
Ellátási terület: Csongrád Megye közigazgatási területe 

 
 
2013. július 01. napjától az intézmény szervezetileg is átalakul, mivel a 6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2. 
sz. alatti ingatlan felújítása befejeződött, mely a Társulás által „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 által került felújításra.  
 
A pályázat áttekintése 
„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 számú, 2012.08.21. napján kelt Támogatási 
szerződés alapján: 
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2012. 11. 15. 
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2013. 06. 30. 
A Projekt tervezett összköltsége: 52.630.990,-Ft. A Projekt elszámolható összköltsége: 52.630.990,-Ft. A 
támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének, 94,999999% -a, azaz 49 999 440,- Ft.  
 
Összegezve tehát a projekt következtében a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ területi 
szervezeti felépítése az alábbiak szerint alakul:  
Kossuth u. 39. (székhely): az integrálást követően egyedül az ápolást-gondozást nyújtó intézmény - Idősek 
Otthona marad az épületben. 
Baross Gábor u. 2. (telephely): idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, 
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás.  
 
 
A fenti módosítások működési engedély módosítással valósíthatóak meg, mely működési engedély 
kérelemhez csatolni kell a módosított szakmai programokat és mellékleteit, melyben a jogutód fenntartó 
adatai, az intézmény által ellátandó feladatok, az intézmény székhelye, telephelye, nyitva álló helyiségei 
pontosan láthatóak. 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület!  
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Indítványozzuk a beterjesztett előterjesztés, a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szakmai 
Programja módosítása megvitatását és változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
Csanytelek, 2013. május 03. 

 
Tisztelettel: 

 
 
 
 

 Forgó Henrik         Kató Pálné 
                            polgármester            jegyző 
 
 
 
 
…../2013. (VI. 10.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szakmai programja véleményezése 

 
Határozati javaslat 

 
A Képviselő-testület a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásában adott 
felhatalmazás alapján a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szakmai Programja elfogadását javasolja 
a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsának. 

         
Határozatról értesítést kap: 
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke és Munkaszervezet Vezetője (Csongrád) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző  
- Irattár 


