
ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

- egységes szerkezet - 
 
 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. 4. §, 
továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 87.§ (1), 88.§ (3) és 96. § (1-2), 
99.§ (2), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. r. 
10.§, 14.§, 15.§, 17.§ alapján a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 
(továbbiakban: fenntartó) az alábbi 
 
 

k ö l t s é g v e t é s i  s z e r v ,  

 

a továbbiakban: szakmai intézmény alapító okiratát alkotta meg 2006. december 28-án amely 
a jelen módosítással egységes szerkezetben az alábbiak szerint rendelkezik:  

1. Az intézmény neve: 
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

2. Az intézmény rövidített neve: 
Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

Törzsszáma:  583505 

Az intézmény létrehozásáról a Többcélú Társulási Tanács 106/2006. (XII. 28.) sz. 
határozatával döntött.1  

3. Az intézmény székhelye: 

5540 Szarvas, Kossuth u. 19. 

4. Az intézmény telephelyei2: 
 

1.  5540 Szarvas, Kossuth u. 19.  

2.  5540 Szarvas, Tanya III. 411. 

3.  5540 Szarvas, Tanya II. 86/1. 

4.  5540 Szarvas, Dózsa u. 29. 

5.  5540 Szarvas, Bethlen u. 27.3 

6.  5540 Szarvas, Bethlen Gábor u. 29.  

7.  5551 Csabacsüd, Petőfi u. 51-53. 

                                                 
1 Módosította a 47/2009. (V. 13.) sz. határozat, hatályos 2009. június 1.-től 
2 Módosította a 103/2008. (VIII. 26.) sz. határozat 
3 Módosította a 47/2009. (V. 13.) sz. határozat 



8.  5551 Csabacsüd, Alkotmány tér 1.  

9.  5553 Kondoros, Hősök u. 18.  

10. 5552 Kardos, Gyomai u. 27.   

11. 5556 Örménykút, Dózsa Gy. 26 

 

5. Az intézmény jogállása és szakmai önállósága 

       Az intézmény önálló jogi személy. 

Az intézményegységek szakmai tekintetben önállóak, a 2008. évi CV.tv. 14.§. 
tekintetében jogi személyiséggel nem rendelkeznek.4 
Az intézmény kötelező és kiegészítő tevékenységét a jóváhagyott szakmai program 
alapján végzi. 
Az intézmény új szakmai programot, új feladatot a fenntartó jóváhagyásával módosított 
program alapján indíthat.  
 

6. Az intézmény típusa5: közszolgáltató költségvetési szerv. A közfeladatok ellátásának 
módja szervezeti szempontból a 2008. évi CV. törvény 16. § /1/ bekezdése szerint: 
Közintézmény. 
 
  Közfeladata: 
     
- Idősek, demensek és fogyatékkal élők ellátása. 
   A feladatok ellátását meghatározó jogszabályok: 

1993.évi III.törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 1/2000. / I.7./  
SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről, 
29/1993. /II.17./ Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról, 
9/1999. / XI.24./ SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről. 

 
- Gyermekjóléti alapellátás, bölcsőde. 
       A feladatok ellátásár meghatározó jogszabályok: 
       1997.évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 

 15/1998. /IV.30./ NM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről, 
1991. évi LXIV. Törvény a gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 
20- án kelt egyezmény kihirdetéséről, 
133/1997. /VII.29./ Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról.  

 
 

 

                                                 
4 Módosította a 63/2009. (V. 27.) sz. határozat 
5 Módosította a 63/2009. (V. 27.) sz. határozat 



A közintézmény valamennyi ellátott közfeladatát meghatározó jogszabály: 
188/1999. /XII.16./ Korm.rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény 
és a falugondnoki szolgálat működési engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás 
engedélyezéséről.   
       

7. Az intézmény szervezete: 
Az intézmény szervezetileg egyetlen önálló intézmény. 

1. Az intézmény központja:  
          Szarvas, Kossuth u. 19. 

 
2. Szervezetileg nem önálló egységek telephely szerint6 

 
2.1. Gyermekjóléti alapellátást  biztosító intézményegység  

 „Aprók kertje” Bölcsőde  5540 Szarvas, Kossuth u. 19. 
2.2. Gondozási Központ  Szarvas Bethlen G. u. 27. 

 2.2.1.Szociális alapszolgáltatásokat nyújtó intézményegységek: 
Házi segítségnyújtás 5540 Szarvas, Bethlen G. u. 27.  
Szociális étkeztetés 5540 Szarvas, Bethlen G. u. 27. 
Támogató Szolgálat 5540 Szarvas, Bethlen G. u. 27. 
Tanyagondnoki Szolgálat 5540 Szarvas, Bethlen G. u. 27. 
”Borostyán” Idősek és Fogyatékkal Élők Klubja és demens személyek nappali ellátása 
5540 Szarvas, Bethlen  27-29.  
„Ezüst Évek” Idősek és Fogyatékkal Élők Klubja és demens személyek nappali 
ellátása 5540 Szarvas, Tanya III. 411. 
”Naplemente” Idősek Klubja és demens személyek nappali ellátása 5540 Szarvas, 
Tanya II. 86/1.  
”Liliomkert” Idősek Klubja és demens személyek nappali ellátása 5540 Szarvas, 
Dózsa u. 29.  
2.2.2. Szakosított szociális ellátást nyújtó intézményegységek: 
 Idősek Átmeneti Otthona „Őszi napfény” 5540 Szarvas, Bethlen G. 29. 

  
2.3. Gondozási Központ 5553 Csabacsüd Petőfi u. 51-53. 

2.3.1. Szociális alapszolgáltatások 
 Házi segítségnyújtás 
 Szociális étkeztetés 
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 Tanyagondnoki szolgálat 
 2.3.2 Szociális alapszolgáltatás 5553 Csabacsüd, Alkotmány tér 1. 
 Idősek klubja és demens személyek nappali ellátása 

 
2.3.3. szakosított szociális ellátás 
 Ápoló Gondozó Otthon 5551 Csabacsüd, Petőfi u. 51-53. 
 

2.4. Szociális alapszolgáltatások  5552 Kardos, Gyomai u. 27. 
 Szociális étkeztetés 
 Házi segítségnyújtás 

Idősek klubja és demens személyek nappali ellátása 
Tanyagondnoki szolgálat 

                                                 
6 Módosította a 103/2008. (VIII. 26.) sz. határozat 



2.5. Szociális alapszolgáltatások 5553 Kondoros, Hősök útja 18.  
 - Idősek klubja és demens személyek nappali ellátása 
 - Házi segítségnyújtás 
 - Szociális étkeztetés 
 - Tanyagondnoki szolgálat 
 
      2.6. Szociális alapszolgáltatások 5556 Örménykút, Dózsa Gy u. 26. 

- házi segítségnyújtás,  
- szociális étkeztetés 
 

 Az intézményegységek szervezetileg nem önálló egységek. 
   

8. Az alapító szerv neve: 

Az alapító neve: Szarvas Város Önkormányzata 
            5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.  

Az alapítás éve: 2000. 

Az alapításról rendelkező határozat száma: 418/1999./XII.16/ számú Kt. határozat7 

A jogutód megnevezése:  
2006. január 1-től: Szarvas-Csabacsüd Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 

2007. január 31-től: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 
 

9. Az intézmény iránytó  /felügyeleti/ szerve8: 
1. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 
   5540 Szarvas, Kossuth u. 19.  
 
2. A kistérség közigazgatási területén levő, a feladatellátásban részt vevő önkormányzatok 
képviselő testületei: 
 - Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete, 5561. 
Békésszentandrás Hősök tere 1. 
 - Csabacsüd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete, 5551. Csabacsüd 
Szabadság u. 41. 
 - Kardos Község Önkormányzatának Képviselő- testülete, 5552. Kardos Gyomai út 24. 
 - Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete, 5553. Kondoros Hősök 
tere 4/5. 
 - Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő- testülete, 5556. Örménykút Dózsa 
Gy. U. 26. 
 - Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő- testülete, 5540. Szarvas Szabadság u. 25-
27.  

                                                 
7 Beiktatta a 63/2009. (V. 27.) sz. határozat 
8 Módosította a 63/2009. (V. 27.) sz. határozat 



10. Az intézményvezető megbízásának (közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 
kinevezésének) rendje: 

1. Az intézmény élén magasabb vezető beosztású vezető áll. 

2. A megbízás rendjét az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezések határozzák meg. 

3. Az intézmény vezetőjét a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa bízza 
meg pályázat alapján. Határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezéssel együtt 
határozott időre szóló magasabb vezetői megbízás jön létre. 

4. A felügyeleti szerv a munkakör és beosztás feltételeit a pályázati kiírás során rögzíti. 

5. Az intézményvezető helyettesének (helyetteseinek) kinevezéséhez, felmentéséhez a 
Társulási Tanács egyetértése szükséges. 

6. A vezetői feladat-, felelősség- és munkamegosztás rendszeréről, a vezetői hatáskörök 
átruházásának szabályairól és az egyéb (nem alapvető) munkáltatói jogkörök 
átruházásáról az intézmény szervezeti és működési szabályzatában rendelkezni kell. 

7. A magasabb vezetői beosztású vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási 
Tanács elnöke gyakorolja. 

 
11. Az Intézményben dolgozók foglalkoztatására vonatkozó foglalkoztatási jogviszony9:  

- szakmai és a technikai segítő feladatokat ellátó alkalmazottak esetében: 
Közalkalmazotti jogviszony 
- egyéb feladatokat ellátó alkalmazottak esetében: a Munka Törvénykönyve (1992. évi 
XXII. törvény), illetőleg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény. 

12. Intézmény szakágazati besorolása  és megnevezése10: 

12.1. Elsődleges alapvető tevékenysége: 881000 Idősek, fogyatékosok ellátása 
bentlakás nélkül. 
További alaptevékenységek: 889110 Bölcsődei ellátás 
                                               873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása  
12.2 11 
 

  13./12 Az intézmény szakmai alapfeladatként ellátandó közszolgáltató tevékenysége, 
kiegészítő, kisegítő, vállalkozási tevékenysége / szakfeladatok és megnevezésük /: 
 

13.1 Alaptevékenysége körében 
    
   873011 1 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
   873012 1 Időskorúak átmeneti ellátása 
   873013 1 Demens betegek bentlakásos ellátása 
   881011 1 Idősek nappali ellátása 
   881012 1 Demens betegek nappali ellátása 

                                                 
9 Módosította a 63/2009. (V. 27.) sz. határozat 
10 Módosította a 63/2009. (V. 27.) sz. határozat 
11 Hatályon kívül helyezte a 86/2009. (VIII. 25.) sz. határozat 
12 Módosította a 86/2009. (VIII. 25.) sz. határozat, hatályos 2010. január 1. napjától 



 
   881013 1 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
   889101 1 Bölcsődei ellátás 
   889109 1 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 
   889921 1 Szociális étkeztetés 
   889922 1 Házi segítségnyújtás 
   889923 1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
   889925 1 Támogató szolgáltatás 
   889928 1 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
   890442 1 Közhasznú foglalkoztatás 
 
855931 1 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás13 
855932 1 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855933 1 Foglalkoztatást elősegítő képzések 
855935 1 Szakmai továbbképzések 
855937 1 Máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás 
 
 
682002 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése14 
841907 1 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveknél 
 
 

13.2 Az intézmény alapfeladatként ellátandó tevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő 
tevékenysége:   

 
Az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a 
költségvetésében az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli 
forrásból, más jogi személy, vagy természetes személy részére nem kötelezően és nem 
haszonszerzés céljából végzett tevékenység: támogató szolgáltatás keretében a 
fogyatékkal élők szállítása.                 
 
889925 2 Támogató szolgáltatás 
 

      13.3 Az intézmény alapvető tevékenységétől eltérő kisegítő tevékenység 
 
A meglévő kapacitás kihasználása, nem haszonszerzés céljából az államháztartás körébe 
tartozó szervezetek és természetes személyek részére végzett személyszállítás, árú 
szállítás, helyiség bérbeadás: 
 
881011 3 Idősek nappali ellátása 
889101 3 Bölcsődei ellátás 
889925 3 Támogató szolgáltatás 
889928 3 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás  
 
13.4A Szociális Intézmény vállalkozási tevékenysége 
 

                                                 
13 Módosítva az 5/2010. (I. 14.) sz. határozattal.  
14 Módosítva a 36/2010. (IV. 14.) sz. határozattal.  



Az alaptevékenységtől eltérő, haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból, más 
jogi személy számára nem kötelezően végzett szolgáltatás: személyszállítás, árú szállítás, 
helyiség bérbeadás 
 
881011 4 Idősek nappali ellátása 
889101 4 Bölcsődei ellátás  
889925 4 Támogató szolgáltatás 
889928 4 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
 
A kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenység aránya legfeljebb 10- 10 % lehet az 
Intézmény kiadásaiban. 

 
 

14. Az intézmény általános ellátási területe a szarvasi statisztikai kistérség közigazgatási 
  területe:  

Az intézmény elsődleges ellátási területe : 

Szarvas Város, Csabacsüd Nagyközség, Kardos Község, Kondoros Nagyközség, 
Örménykút község és Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási terülte. 

15. 15Az intézmény vagyona: 
Szarvas Város, Csabacsüd Nagyközség, Kardos Község és Kondoros Nagyközség 
Önkormányzata az Intézmény feladatainak ellátásához szükséges ingatlan és ingó 
vagyontárgyakat – külön megállapodás alapján – a Körös-szögi Kistérség Többcélú 
Társulásának átadta. Örménykút Község Önkormányzata és Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzata 2007. április 1-től a szociális és gyermekjóléti feladatok 
ellátásához a szükséges ingatlan és ingó vagyontárgyakat átadta.  
Az egyes feladatokhoz kapcsolódó ingatlanok felsorolását az Alapító okirat 2. sz. 
melléklete tartalmazza.  
A feladatellátást szolgáló ingatlan és ingó vagyon az önkormányzatok és a Társulás 
közötti külön megállapodás alapján kerül át a Társulás üzemeltetésébe.  

16. Az intézményi vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok: 
 
A 2. számú mellékletben felsorolt, az önkormányzatok tulajdonát képező ingatlanok, 
valamint az ingó vagyonok feletti rendelkezési jog nem illeti meg sem a Körös-szögi 
Kistérség Többcélú Társulást, sem annak intézményét. 
 
A  rendelkezési jog kizárólag a tulajdonos önkormányzatokat illeti meg.  
 
A 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan, valamint ingó vagyon tekintetében a Körös-
szögi Kistérség Többcélú Társulást és intézményét az üzemeltetés illeti meg, amelyre 
vonatkozó szabályokat külön a megállapodás tartalmazza.  

                                                 
15 Módosította a 86/2009. (VIII. 25.) sz. határozat 



17. Az intézmény gazdálkodási jogköre: 

1. Az Intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, saját 
költségvetéssel rendelkezik.  
Külön gazdasági szervezettel nem rendelkezik.16 

2. Az intézmény rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi az intézmény rendelkezésére 
bocsátott saját költségvetési előirányzatra, Többcélú Társulás költségvetésében 
foglaltak szerint. 

3. Saját szervezetére vonatkozó gazdálkodási feladatait az Alapító által jóváhagyott belső 
szabályzatok alapján látja el. 

18. Az intézmény a gazdálkodás megszervezésének módja szerinti besorolása: 

1. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.17 

2. Az intézmény meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására köteles 
költségvetési szerv a Kistérségi Iroda. Az intézmény és a Kistérségi Iroda közötti 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről az Alapító Okirat mellékletét képező 
Megállapodás, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 
rendelkezik.18  

3. Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik. 

4. Pénzellátási rendszere a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása költségvetési 
elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlán történik.  

5. Az intézmény házi pénztárkezelési joggal rendelkezik. 

 

19. Egyéb alapítói rendelkezések 

19.1.Feladatok és hatáskörök, jogkörök: 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik az intézmény 
gazdálkodási feladat- és munkamegosztásáról; képviseleti, szerződéskötési, 
kiadmányozási, iratkezelési, munkaerő-gazdálkodási jogköréről; a gépjárművek 
üzemeltetési feladat és hatásköréről; az alapvető és egyéb munkáltatói jogok 
gyakorlásáról; az állandó és változó munkavégzési helyen történő foglalkoztatás 
szabályairól; a vezetők feladat és hatásköreinek megosztási rendjéről. 

19.2. Szervezeti felépítés: 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik az intézmény szervezeti 
felépítéséről és az intézmény és a Társulás közötti információszolgáltatási és 
kommunikációs rendről. 

                                                 
16 Módosította a 47/2009. (V. 13.) sz. határozat 
17 Módosította a 63/2009. (V. 27.) sz. határozat 
18 Módosítva: 2008. május 7. 



19.3.Tevékenységi kör: 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen rendelkezik az 
intézmény által önkormányzati feladatként kötelezően és nem kötelezően ellátandó 
feladatok jellemzőiről, feltételeiről, követelményeiről. 

 

 

 

 

20. Záró rendelkezések 

Az intézmény vezetője gondoskodik, az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának és más előírt szabályzatok elkészítéséről, az analitikus nyilvántartások 
létrehozásáról, az intézményi vagyon leltár szerinti átvételéről. 

 
Szarvas, 2007. március 28. 
 
 
 

Babák Mihály sk. Mihaleczné Kovács Mária sk.  
Többcélú Társulás elnöke kistérségi irodavezető 

 
 
 
Jóváhagyási záradék 
 
Fenti alapító okiratot Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása a 35/2010. (IV. 14.) sz. 
határozatával elfogadta.  
 
Szarvas, 2010. április 14.  
 
 
 
                                                                                                       Mihaleczné Kovács Mária 
                                                               kistérségi irodavezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Alapító okirat 2. sz. melléklete 
 
Az intézmény rendelkezésére álló ingatlanok 
 
Ingatlan és az ellátandó feladatok jellemző mutatói: 
 

I. Intézményi Központ és 
Bölcsődei ellátás:       67 férőhely  
Szarvas, Kossuth u. 19.      2033/2 hrsz. 2902 m2 

     Helyiségei: 3 központi iroda, 3 gondozási egység, gazdasági kiszolgáló helyiségek 
     - Egy gondozási egység részei 

2 csoportszoba 
1 gyermekfürdőszoba 
1 átadó – átvevő helyiség 
1 elkülönítő 
1 WC-mosdó 
1 szélfogó 
1 közlekedő 

 
II. Gondozási Központ Szakmai egység, Szarvas, Bethlen Gábor u. 27-29. 

 
a) Szociális alapellátás: 

         - étkeztetés 
         - házi segítségnyújtás 
         - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
         - nappali szociális ellátás 
         - Támogató Szolgáltatás 
         - Tanyagondnoki szolgálat 

1. „Liliomkert” Idősek Klubja és demens személyek nappali ellátása: 60 férőhely 
Szarvas, Dózsa Gy. u. 29.  

3332 hrsz 917 m2 
               Helyiségei: 2 pihenőszoba 

1 társalgó 
1 ebédlő 
1 melegítőkonyha 
1 gondozói szoba 
1 fürdőszoba 
kiszolgáló helyiségek 
 

2. ”Naplemente”  Idősek Klubja és demens személyek nappali ellátása : 30 férőhely 
Szarvas, T.II. 86/1.  

01235/2 hrsz. 3482 m2 
                   Helyiségei: 1 tornác 

1 klubterem 
1 pihenőszoba 
1 étkező - pihenő 
1 melegítőkonyha 
kiszolgáló helyiségek 



3. „Borostyán” Idősek és Fogyatékkal Élők Klubja  és demens személyek nappali 
ellátása (Szarvas, Bethlen G. u. 27-29.): 40 férőhely 

                   Helyiségei:    1 pihenőszoba   
    1 gondozotti fürdőszoba 
    1 társalgó 
    1 ebédlő 
    1 melegítőkonyha 
     1 gondozói szoba, öltöző, fürdő 
     1 orvosi szoba 
     2 iroda 
     raktárak 
     kiszolgáló helyiségek 
 

4. „Ezüstévek”Idősek és Fogyatékkal Élők Klubja demens személyek nappali ellátása 
(Szarvas, Tanya III. 411. – Ezüstszőlő): 

       30 férőhely: 8982/2 hrsz. 1653 m2  (részbeni használat) 
        Helyiségei:  Étkező-társalgó 

   Pihenőszoba 
     TV szoba 
     Melegítő konyha 
     Kiegészítő helyiségek (tálaló, mosogató) 
     Gondozotti fürdőszoba 
     Gondozotti, személyes mosdók 
 
  b) Szakosított ellátás 

Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás: Szarvas, Bethlen G. u. 27-29.  
              - „Őszi Napfény” Idősek Átmeneti Otthona: 24 férőhely 

      Helyiségei:12 lakószoba 
2 társalgó 
1 melegítőkonyha 
1 ebédlő 
1 orvosi szoba 
1 iroda 
2 fürdőszoba 
kiszolgáló helyiségek. 

 
III.  Gondozási Központ szakmai egység  
     Csabacsüd, Petőfi u. 51-53. 386 hrsz. 202 m2 

 
     a/ Szociális alapellátás: 
          - étkeztetés 
          - házi segítségnyújtás 
          - tanyagondnoki szolgáltatás 
          - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
         -  Idősek Klubja és demens személyek nappali ellátása  – 25 férőhely 
            Csabacsüd, Alkotmány tér 1. 

 helyiségei: 1 társalkodó (nappali) szoba 
        1 pihenő szoba 
        1 étkező 



         szociális helyiségek 
         kiszolgáló helyiségek 
 

b. Szakosított ellátás: 
 

                Idősek Otthona – 34 férőhely 
                Csabacsüd, Petőfi u. 51-53. 
                Helyiségei: 17 lakószoba 
                                   1 étkező-társalgó 
                      1 orvosi rendelő 
                      1 elkülönítő 
                      1 ügyeleti szoba 
                      2 gondozói szoba 
                      1 iroda 
                      1 tárgyaló 
                      1 vendégszoba 
                      1 melegítőkonyha 
                      szociális helyiségek 
                      kiszolgáló helyiségek 
 
 
IV. Gondozási Központ szakmai egység  
         Kondoros, Hősök útja 18. 2037 hrsz, 256,66 
         a/ Szociális alapellátás: 

          - étkeztetés 
          - házi segítségnyújtás 
          - tanyagondnoki szolgáltatás 

                      - Idősek Klubja  és demens személyek nappali ellátása  – 30 férőhely 
        Helyiségei:  iroda 

                       pihenő 
                     klubszoba 
                klubszoba 
                       társalgó 
                       étkező 
                       szélfogó 
                       üvegszoba 
                       konyha 
                       WC (fent) 
                       fürdőszoba 
                       ételkiadó 
                       közlekedő 
                       mosókonyha 
                       öltöző 
                       zuhanyzó 
                       WC (lent) 
 

V. Gondozási Központ szakmai egység  
          Szociális alapszolgáltatás:  

      Kardos, Gyomai u. 24. 138/1 hrsz. 1108 m2  (részbeni használat) 
- Szociális étkeztetés 



 - Házi segítségnyújtás 
 - Tanyagondnoki szolgáltatás 

 
 

     - Idősek klubja és demens személyek nappali ellátása  - 25 férőhely  
 Kardos, Gyomai u. 27.  
 1 nappali 
 1 pihenő 
 1 ebédlő 
 kiszolgáló helyiségek 
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