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E L Ő T E R J E S Z T É S  
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

2015. májusi ülésére 
 
Tárgy: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata jóváhagyása 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.) által 
fenntartott Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 6646 Csanytelek, Baross Gábor u. 2. 
telephelyének szolgáltatói nyilvántartásba bevitt adatai a következők: 
 
A szolgáltatás főbb adatai:  
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 szolgáltatás ellátási területe, Felgyő és Csanytelek községek közigazgatási területére terjed ki, emiatt 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 34/2015. (IV. 30.) Ökt határozatával, Felgyő 
Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 22/2015. (IV. 23.) Kvt. sz. hat. határozatával támogatta a 
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ házi segítségnyújtás kapacitása bővítését. 

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. 
 
Szükségessé vált a házi segítségnyújtás vonatkozásában az ellátotti létszám növelése 72 főről 81 főre, az ellátási 
igény megnövekedésével. Az ellátotti létszám emelése szolgáltatói nyilvántartásba bevitt adatok módosításával 
lehetséges, melyhez csatolni kell a módosított szakmai programot,az intézmény alapító okiratát, továbbá az előzetes 
szakhatósági állásfoglalást a befogadásról. 
 
Az ellátotti létszám 72 főről 81 főre történő módosításának engedélyezése iránti kérelem 
benyújtása előtt kérelmeztük a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal előzetes szakhatósági 
állásfoglalása kiadását a finanszírozási rendszerbe történő befogadás érdekében. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. § (2c) bekezdés 
alapján az önkormányzati feladatot ellátó állami fenntartóként a fentiek alapján a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal előzetes szakhatósági hozzájárulást adott ki az alábbi tartalommal: 
 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.) 

(továbbiakban: fenntartó) által működtetett Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (6647 

Csanytelek, Kossuth utca 39.) intézmény 6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti 

telephelyén biztosított házi segítségnyújtás szolgáltatás létszámának 9 fővel, 72 főről 81 főre 

történő emelése esetében (továbbiakban: befogadni kért szolgáltatás) a szociális szolgáltatások és 

a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási 

rendszerbe történő befogadásához, mint első fokú szakhatóság 

 

h o z z á j á r u l o k ,  

az alábbiak szerint: 

befogadott szolgáltató/intézmény /hálózat neve: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 

befogadott ellátási terület, ellátás típusa: házi segítségnyújtás: Csongrád és Felgyő 

teleülések közigazgatási területe 

befogadott férőhelyszám: házi segítségnyújtás: 9 fő új férőhelyszám (72 

főről 81 főre) 

 
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Alapító okiratának felülvizsgálatát követően 
megállapítottuk, hogy az Alapító okirat módosítása szükséges.  
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2015. január 1-jétől az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 8/A. § (2) 
bekezdés értelmében az alapító okirat módosítását az alapító szerv adja ki a kincstár által rendszeresített 
formanyomtatvány alkalmazásával. 
 
A formanyomtatvány szerinti Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Alapító okirata módosítása 
ezen előterjesztés határozatának 1. sz., míg az egységes szerkezetű Alapító okirat a 2. sz. melléklete.  
 
Az Áht. által előírt módosításon kívül,  az intézmény  alapító okiratában tartalmilag az alábbi módosítás 
átvezetése indokolt: 
 
Az alapító okirat 4.3. pontjának ezen része törlésre kerül: 

Mutatószámok:  
- Idősek nappali ellátása  40 fő 
- Étkeztetés  120 fő 
- Házi segítségnyújtás  72 fő 
- Idősek otthona  28 fő 
- Családsegítés  nem kerül meghatározásra 
- Gyermekjóléti szolgáltatás  nem kerül meghatározásra 

Az Alapító okirat záró rendelkezése: 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014.02.07. napján kelt, 12-5/2014. okiratszámú, 3/2014. (II. 05.) 
határozattal elfogadott okiratszámú alapító okiratát visszavonom. 

Helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2015.02.26. napján kelt, 15-3/2014. okiratszámú, 8/2015. (II.26.) 
Atmöt határozattal elfogadott okiratszámú alapító okiratát visszavonom. 
 
Javaslom a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okirata módosítását az 1. melléklet szerint és a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 2. melléklet szerint elfogadni a határozati 
javaslatban rögzítettek szerint.  

 
Tisztelt Képviselő-testület!  

 
A beterjesztett előterjesztés és határozati javaslata megvitatása után javaslom annak változtatás nélküli 
elfogadását. 
 

 

Csanytelek, 2015. május 22. 
       

 
Tisztelettel: 

 
  Forgó Henrik      Kató Pálné 
                          polgármester         jegyző 
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.../2015. (V. 29.) Ökt  határozat 
 
Tárgy: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata jóváhagyása 

 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Remény Szociális Alapszolgáltató 
Központ ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt alapító okirata módosítását, 2. mellékletként csatolt 
egységes szerkezetű Alapító Okiratát  változtatás nélkül elfogadja. 

Végrehajtás határideje:       azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik elnök, 

                  Kató Pálné hivatalvezető feladatellátó, társulási törvényességi felelős  
Beszámolás határideje:        soros ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Képviselő- testület tagjai (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Helyben) 
- Irattár 



 5 

,.....(...) Ökt határozat 1. melléklete 
 

Okirat száma: 15-9/2015. 

Módosító okirat 

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
által 2015. február 26. napján kiadott, 8/2015. (II. 26.) határozattal elfogadott, 15-2/2014. számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 
..../2015. (..... ...) Atmöt határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1.  
Az alapító okirat 4.3. pontjának ezen része törlésre kerül: 
 

Mutatószámok:  
- Idősek nappali ellátása  40 fő 
- Étkeztetés  120 fő 
- Házi segítségnyújtás  72 fő 
- Idősek otthona  28 fő 
- Családsegítés  nem kerül meghatározásra 
- Gyermekjóléti szolgáltatás  nem kerül meghatározásra 

Az Alapító okirat záró rendelkezése. 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014.02.07. napján kelt, 12-5/2014. okiratszámú, 3/2014. (II. 05.) 
határozattal elfogadott okiratszámú alapító okiratát visszavonom. 

Helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2015.02.26. napján kelt, 15-3/2014. okiratszámú, 8/2015. (II.26.) 
Atmöt határozattal elfogadott okiratszámú alapító okiratát visszavonom. 

Kelt: Csanytelek, 2015. ...................... 

P.H. 

______________________________    __________________________ 
  Kató Pálné          Forgó Henrik 
 a Társulás törvényességi felelőse     a Társulás elnöke 
 

 



 6 

…./2015. (.....) Atmöt határozat 2. melléklete 

Okirat száma: 15-10/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6647 Csanytelek Kossuth u. 39. 

1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  6647 Csanytelek Baross Gábor u. 2. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.01.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály:  
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 87. § (1) bekezdése 88. § (3) bekezdése és 96. § (1) –( 2) bekezdése a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja, a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális 
vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Kormányrendelet, valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 10. §, 14. §, 15. 
§, 17. §-a alapján határozatlan időre alapította Csanytelek Község Önkormányzata a Remény 
Szociális Alapszolgáltató Központját, melynek alapítót megillető jogainak gyakorlását 2007. július 
31. napjával a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulására ruházta át. 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása jogutódja 2013. július 01. napjától az Alsó- Tisza-
menti Önkormányzati Társulás, amely 2013. 07. 01. napjától továbbra is fenntartói jogokat 
gyakorol a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ tekintetében, úgy, hogy a Remény 
Szociális Alapszolgáltató Központba 2013. július 01-től beintegrálja a Felgyő község 
közigazgatási területén ellátandó szociális alapszolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgáltatásokat, Tömörkény község közigazgatási területén pedig a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgáltatásokat. 
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2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.3.1. megnevezése: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 

2.3.2. székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 

 

3.  A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

3.1.2. székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A költségvetési szerv szociális alapszolgáltatásokat, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó 
szakosított ellátást, ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonát működtet a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló I/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben, valamint egyéb 
jogszabályok és a fenntartó döntései, és Csanytelek Község hatályos helyi rendeletében szabályozott 
előírások szerint. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

-  Az étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, vagy önmaguknak és eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.  

-  A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségügyi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes személyek számára biztosít lehetőséget a 
napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, és az alapvető higiéniai szükségletek 
kielégítésére. 

- Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk 
ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. 

- Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az 
ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem 
igényel.  

- A családsegítés feladata a szociális és mentális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízis 
helyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, krízishelyzetek 
megelőzése, valamint megszüntetésének elősegítése. 
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- A gyermekjóléti szolgáltatás által a gyermek testi, lelki egészségének, családban való 
nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, illetve megszüntetése és a családból 
kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozás, illetve utógondozás. 

 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 061020 Lakóépület építése 

2 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

3 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

4 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

5 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

6 107051 Szociális étkeztetés 

7 107052 Házi segítségnyújtás 

8 107054 Családsegítés 

9 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

10 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Étkeztetés vonatkozásában: Csanytelek és Felgyő községek közigazgatási területe. 

Házi segítségnyújtás vonatkozásában: Csanytelek és Felgyő községek területe. 

Családsegítés vonatkozásában: Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. 

Nappali ellátás Idősek klubja vonatkozásában: Csanytelek község közigazgatási területe. 

Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona tekintetében: 
Csongrád megye közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 
alapján és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján történik. Az intézményvezető felett az egyéb 
munkáltatói jogokat a Társulás Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
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törvény 

2 munkajogi jogviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:  

A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti 
feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat határozza meg.  

 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2015.02.26. napján kelt, 15-3/2014. okiratszámú, 8/2015. (II.26.) 
Atmöt határozattal elfogadott okiratszámú alapító okiratát visszavonom. 

 

 

 

Kelt: Csanytelek, 2015. ..................... 

P.H. 

 

______________________________    __________________________ 
  Kató Pálné          Forgó Henrik 
 a Társulás törvényességi felelőse     a Társulás elnöke 
 
 

 
 

 


