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E l ő t e r j e s z t é s 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. áprilisi ülésére 
 
Tárgy: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ házi segítségnyújtás kapacitása bővítésének kezdeményezése 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
CSC/01/793-1/2014. sz. Remény Szociális Alapszolgáltató Központ telephelyének (6647 Csanytelek, 
Baross Gábor u. 2.) szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó határozata alapján a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ házi segítségnyújtás 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 

Székhelyintézmény neve:  Remény Szociális Alapszolgáltató Központ  
Adószáma:   15358615-2-06 
Címe:    6647 Csanytelek, Kossuth u. 39. 
Ágazati azonosítója: S0001834 

Engedélyes neve:  - 
Címe:   6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2. 
Helyrajzi száma: Csanytelek belterület 48. 
Ágazati azonosítója: S0001834S0307535 

Nyújtott szolgáltatások: szociális étkezetés- egyéb főzőhely 
    házi segítségnyújtás 
    családsegítés 
    nappali ellátás- időskorúak nappali ellátása 
    gyermekjóléti szolgáltatás 
Nyújtott szolgáltatások: házi segítségnyújtás 
Házi segítségnyújtásban  
ellátható személyek száma:  72 fő 
Ellátotti létszám:  72 fő 
Ellátási terület:   Csanytelek és Felgyő községek közigazgatási területe 
Házi segítségnyújtásban  
részesülők számára   6645 Felgyő, Széchenyi út 2. hrsz: Felgyő 15/1. 
nyitvaálló helyiség címe,  
helyrajzi száma: 
Bejegyzés hatálya:   határozatlan idejű 
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Felgyő Község Polgármestere és a feladatot ellátó intézményvezető jelzése szerint Felgyőn a házi 
segítségnyújtásra várakozók száma folyamatosan nő, emiatt szükség lenne az ellátható személyek 
számának emelésére.  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet értelmében az ellátotti létszám emeléssel 1 fő 
szociális gondozói létszám növekedés is szükséges. 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézményekés hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése 
kimondja, hogy a szolgáltatói nyilvántartásba az adatmódosítás szociális szolgáltatás és 
gyermekjóléti szolgáltató tevékenység esetén naptári negyedévenként és engedélyesenként egyszer 
kérelmezhető. 
 
Az ellátható személyek számának növeléséhez az érintett Tagönkormányzatok, Felgyő 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Csanytelek Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete kapacitás bővítése kezdeményezésére irányuló döntéseire 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. április 22. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Forgó Henrik       Kató Pálné 
polgármester          jegyző      

 

 

 

 



.../2015. (IV. 30.) Ökt határozat 

 

Tárgy: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ házi segítségnyújtás kapacitása bővítésének kezdeményezése 
 
 

Határozati  j a v a s l a t  

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ házi segítségnyújtás keretében ellátható személyek számának növelését 72 főről 81 
főre a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. §-ában 
foglaltak 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 település jegyzőjét, 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 

 

 

 

 

 


