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E L Ő T E R J E SZ T É S 
az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

2014. február 05. napján tartandó ülésére 
 
 

Tárgy: Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata 
jóváhagyása 

 
Tisztelt Társulási Tanács! 

 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy 2013. december 29-én a Magyar Közlöny 220. számában jelent meg 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Ávr.) módosítása, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet.   
 
Az Ávr. 5. § (1) bekezdése – mely a költségvetési szervek alapító okiratának kötelező tartalmi 
elemeit határozza meg- is módosult 2014. január 1-jével.  
 
Az Ávr. 5. § (1) bekezdése értelmében:  
az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv  
a)    nevét, székhelyét, esetleges telephelyeit,  
b)    az alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról jogszabály rendelkezett,  
c)  közfeladatát és szakmai alaptevékenységeit, továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését, és 

főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását,  
d)    illetékességét, működési körét,  
e)    irányító szervének nevét, székhelyét,  
f)     gazdasági besorolását ( hatályon kívül helyezve) 
g)    vezetőjének megbízási rendjét, és  
h)    a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölését.  
 
Az Ávr. 5. § (1) bekezdése c) pontja helyébe lépett rendelkezés szerint az alapító okirat a költségvetési 
szerv közfeladatát és szakmai alaptevékenységeit, továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését, és 
főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását tartalmazza, vagyis a módosítás értelmében 
az alapító okirat nem tartalmazhat szakfeladat kódokat, mivel az nem alaptevékenységi kategória. 
 
A költségvetési szerv alaptevékenységének besorolására a kormányzati funkció kódokat kell 
alkalmazni.  
 
Az Alapító okiratot érintő további tartalmi változás, hogy az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. 
törvény (továbbiakban: Áht.) 2014. évtől hatályos módosításával megszűnt a költségvetési szervek 
gazdálkodási besorolása, emiatt az alapító okiratban már nem szerepelhet ezzel összefüggő 
rendelkezés. Emlékeztetem Önöket arra, hogy korábban ebbe a kategóriába soroltan önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szervekként működtek az intézmények, ennek megváltoztatásával 
a költségvetési szerv fogalma más definiálású. 
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A fent írtak teszik indokolttá a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Alapító okiratának 
felülvizsgálatát és módosítását. 
 
Az Ávr. 180.  § (1)-(6) bekezdései értelmében, amennyiben az alapító okiratot csak a jogszabály által 
elrendelt besorolási kód megváltozása és gazdálkodási besorolásra vonatkozó rész miatt kellene 
módosítani, abban az esetben az egységes szerkezetű alapító okiratot elegendő az alapító okirat 
következő módosítása során elkészíteni.  
 
A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Alapító okiratának felülvizsgálatát követően 
megállapítottuk, hogy új, a jelenleg hatályos Alapító okiratban nem szereplő, kormányzati 
funkciók alaptevékenységébe történő felvételre szükség van, ezért a Gondozási Központ 
Rózsafüzér Szociális Otthon Alapító Okiratának alábbiak szerinti módosítását javasoljuk: 
 
- A hatályos alapító okirat preambuluma:  

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § 
(1)-(2) bekezdése, valamint a 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet a szakfeladatrendről és az 
államháztartási szakágazati rendről vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

 
Helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) 
bekezdése, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

 
-  A hatályos alapító okirat 4. pontja:  

Jogszabályban meghatározott közfeladata:   
Az intézmény a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást, gondozást 
nyújtó idősek otthonát, valamint szociális alapszolgáltatási működtet az 1993. évi III. 
törvényben, az I/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben, valamint egyéb jogszabályok és a fenntartó, 
illetve a Tömörkény Község Önkormányzat hatályos helyi rendeletében szabályozott előírások 
szerint. 
A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Szakfeladat Megnevezés 
   412 000 Lakó és nem lakó épület építése 
    841901 Önkormányzatok és társulások elszámolása 

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása 
881011 Idősek nappali ellátása 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás 
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Feladatai:  
Időskorúak szakosított és szociális alapellátása a 1993. évi III. törvény alapján. 
- Az étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve 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.  

 
Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
Szakágazat száma: 873000 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása 

 
Helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 

Közfeladata:   
A költségvetési szerv a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást, gondozást nyújtó 
idősek otthonát, valamint szociális alapszolgáltatási működtet az 1993. évi III. törvényben, az I/2000. (I. 7.) 
SzCsM rendeletben, valamint egyéb jogszabályok és a fenntartó, és Tömörkény Község Önkormányzat hatályos 
helyi rendeletében szabályozott előírások szerint. 
 
Szakmai alaptevékenysége: 
Időskorúak szakosított és szociális alapellátása a 1993. évi III. törvény alapján. 

- 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 költségvetési szerv államháztartási szakágazati rend szerinti besorolása:  
873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 
 
A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
megjelölése: 
061020  Lakóépület építése, 
102021  Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása, 
102030  Idősek, demens betegek nappali ellátása, 
107051  Szociális étkeztetés, 
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107052  Házi segítségnyújtás, 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás, 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. 
 
Vállalkozási tevékenysége: a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

- A hatályos alapító okirat 7. pontja törlésre kerül. 
 

- A hatályos alapító okirat Záradéka: 
A Társulási Tanács az alapító okiratot a 14/2007. (III.14.) CSKTT. sz. határozatával fogadta el. 
Az alapító okirat módosítását a Társulási Tanács 37/2009. (V.28.) CsKTT. számú határozattal 
fogadta el, mely kiegészítésre került a 43/2009 (VII.6.) CsKTT. számú határozattal. Az alapító 
okiratot a Társulási Tanács az 58/2009. (X.30.) CsKTT. számú határozatával módosította. Az 
alapító okiratot a Társulási Tanács a 74/2010. (XII.08.) CsKTT. sz. határozatával módosította. 
Az alapító okiratot a Társulási Tanács a 32/2012. (IV.25.) CsKTT. sz. határozatával módosította. 
Az alapító okiratot a Társulási Tanács a 5/2013. (II.13.) CsKTT. számú határozatával 
módosította 2013. február 15. napjától. Az alapító okiratot a Társulási Tanács a 27/2013. 
(IV.30.) CsKTT. számú határozatával módosította 2013. július 01. napjától.  
Az alapító okiratot az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 3/2013. 
(VI. 06.) Atmöt határozatával elfogadta 2013. július 01. napjától. 

 
Helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 

Jelen alapító okirat 2014. január 01. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Gondozási Központ 
Rózsafüzér Szociális Otthon 2013. június 06. napján kelt, 24-3/2013. iktatószámú, az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2013. (VI. 06.) Atmöt határozatával elfogadott egységes 
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.  
 
Jelen alapító okiratot az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a …/2014. (II. 
…..) Atmöt határozatával hagyta jóvá.  
 

Javaslom a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Alapító Okirat módosítását az 1. 
melléklet szerint, az egységes szerkezetbe foglalt változatát a 2. melléklet szerint a határozati 
javaslatban rögzítettek szerint.  
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 

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

 
 
Csanytelek, 2014. január 30. 
 
 
      Tisztelettel: 
         Forgó Henrik 
             Társulási Tanács Elnöke 
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…./2014. (II.....) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata 

jóváhagyása 
 

Határozati javaslat 
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta:  
 
1.) A Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. ( XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint  a Gondozási 
Központ Rózsafüzér Szociális Otthon ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt alapító okirat 
módosítását, 2. mellékletként csatolt egységes szerkezetű Alapító Okiratot  változtatás nélkül 
elfogadja. 
Végrehajtás határideje:       azonnal, legkésőbb 2014. február 28. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik elnök, 

                 Kató Pálné hivatalvezető 
Beszámolás határideje:       soros ülés 

 
 

2.)  A Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás Társulási Tanács Elnökét, hogy 
képviseletében és nevében a Tanács  által  jóváhagyott, az 1. pont szerinti módosított és  egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírja.  

 
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik, elnök 
Beszámolás határideje:  soros ülés 
 

3.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás Törvényességi felelősét, hogy gondoskodjon a 
Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okirata  - törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében -  a Magyar 
Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságának  és az érintett költségvetési szerv vezetője részére 
történő megküldéséről. 
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné, törvényességi felelős 
Beszámolás határideje:  soros ülés 
 

 
Határozatról  értesítést kap: 

- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság Igazgatója (Szeged) 
- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 
- Társulás Társulási Tanács Tagjai (Székhelyén) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) 
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Vezetője (Tömörkény) 
- Irattár 


