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E l ő t e r j e s z t é s 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. januári ülésére 
 
Tárgy: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona 

kapacitás bővítésének kezdeményezése 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
CSC/01/792-1/2014. sz. Remény Szociális Alapszolgáltató Központ székhelyének (6647 Csanytelek, 
Kossuth u. 39.) szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó határozata alapján a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona szolgáltatói 
nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza: 
 
A fenntartó neve:   Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 

Székhelye:   6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 
Helyrajzi száma:  Csanytelek belterület 47/4 
Adószáma:   15817204-1-06 
Típusa:   állami fenntartó 

Engedélyes neve:   Remény Szociális Alapszolgáltató Központ  
Adószáma:   15358615-2-06 
Címe: 6647   Csanytelek, Kossuth u. 39. 
Helyrajzi száma:  belterület 32 
Ágazati azonosítója: S0001834 

Nyújtott szolgáltatás:   ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona 
Befogadott szolgáltatás:  ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona 
Idősek Otthonában férőhelyek száma:    26 fő 
Idősek Otthonában Befogadott férőhelyek száma:  26 fő 
Ellátási terület:   Csongrád megye közigazgatási területe 
Bejegyzés hatálya:   ideiglenes 2014. december 31-ig 
 
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézményekés hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése 
értelmében a működést engedélyező szerv a 2014. december 31-én vagy azt követően hatályukat veszítő 
ideiglenes hatályú bejegyzések hatályát hivatalból, kizárólag ellátási érdekből 2016. december 31-éig más 
jogszabályi felhatalmazás hiányában is meghosszabbíthatja, ha a fenntartó benyújtja a határozatlan idejű 
bejegyzéshez szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét, vagy az ennek érdekében igényelt 
európai uniós forrás felhasználására megkötött támogatási szerződés másolatát. A működést engedélyező 
szerv a meghosszabbítás kérdésében 2015. március 31-éig dönt. A döntés jogerőre 
emelkedéséig az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya meghosszabbodik. 
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A fentiek figyelembe vételével megállapítható, hogy a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona szolgáltatói nyilvántartásba vett 
adatainak módosítását mindenképpen kérelmezni kell 2015. március 31.-ig. 
Az intézmény a határozatlan idejű bejegyzés érdekében az alábbi intézkedéseket tette: 

- a Kossuth u. 39. sz. alatti ingatlanban felszabaduló klub helyiségben (amely a 
nappali ellátást biztosította 2013.07.01. napját megelőzően) látogatószoba, foglalkoztató szoba 
és társalgó, nővérszoba, mosókonyha kialakítása  érdekében a megkötött vállalkozási szerződés 
alapján az épület átalakítási, felújítási munkálatok 2014. december hónapban kezdődött és 2015. 
január hónap elején befejeződött, 

- az intézményben tisztasági festés, továbbá 
- új ágyak, nagykapacitású mosógépek, orvosi szekrény, székek és fogyóeszközök  beszerzése, valamint  

PVC padló cseréje került sor. 
Az intézményvezető által benyújtott, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásról szóló 226/2006. ( XI.20.) Korm. 
rendelet szerinti országos férőhelyfigyelő rendszerbe rögzített adatok szerint megállapítható, hogy az 
idősek otthonában a várakozók száma folyamatosan nő:  

2014.   I. negyedév 4 fő,  
2014.  II. negyedév 3 fő, 
2014. III. negyedév 8 fő, 
2014. IV. negyedév 8 fő. 

Az átalakítás következtében felszabadult egy helyiség, melyben kialakítható egy 3 ágyas szoba, így 
ha az intézményben a férőhelyszám  2 fővel emelkedne, akkor megszüntethető a nagy létszámú szoba, így a 
zsúfoltság is megszűnik az intézményben.  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet értelmében a férőhelyszám emeléssel 0,5 fő ápoló, 
gondozó létszám növekedés szükséges, melyet az intézmény belső átszervezéssel meg tud oldani, így plusz költség 
nem terhelné az intézmény költségvetését. 

A fentiek alapján a határozatlan idejű bejegyzés kérelmezése megvalósulhat 2015. március 31.-ig, 
de tekintettel a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézményekés hálózatok 
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 29. § (1) 
bekezdésére, amely kimondja, hogy  a szolgáltatói nyilvántartásba az adatmódosítás szociális 
szolgáltatás és gyermekjóléti szolgáltató tevékenység esetén naptári negyedévenként és 
engedélyesenként egyszer kérelmezhető, célszerű  a férőhely szám 26 főről 28 főre való bővítésével egy-
időben  kezdeményezni lenne a végleges működési engedély megadását. 
A férőhelyszám bővítéshez a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 
az intézményi kapacitás bővítése kezdeményezésére irányul döntésére van szükség. 
A kapacitásbővítés kezdeményezése attól is függ, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a  
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. §  (2) bekezdése 
alapján  eljárva, az előzetes szakhatósági állásfoglalást kiadja-e arra vonatkozóan, hogy engedélyezi a fenntartó 
részére a kapacitás változtatás megvalósulását.  
 

 Tisztelt Képviselő- testület! 

Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását, és változtatás nélküli elfogadását. 

C s a n y t e l e k, 2015. január 20. 

Tisztelettel: 

Forgó Henrik polgármester    Kató Pálné jegyző      



..../2015. (I. 30.) Ökt határozat 

 

Tárgy: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona 
kapacitás bővítésének kezdeményezése 

 

Határozati  j a v a s l a t  

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona férőhelyszámának 
bővítését 26 főről 28 főre a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 58/A. §-a alapján. 

 
Végrehajtás határideje:           azonnal 
Végrehajtásért felelős:            Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:            szolgáltatói nyilvántartás módosítását követő testületi ülés  

 

2) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a  szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. §-a alapján a 
feladatellátás szükségességét igazolja és kezdeményezze a fenntartó felé a befogadás iránti 
kérelem benyújtását. 

 
Végrehajtás határideje:           azonnal 
Végrehajtásért felelős:            Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:            szolgáltatói nyilvántartás módosítását követő testületi ülés  

 

Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 

 

 

 

 


