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E l ő t e r j e s z t é s 

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
2014. május 13. napján tartandó rendkívüli ülésére 

 
Tárgy:  Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthona felmentett intézményvezetői álláshelye ideiglenes 

betöltésére megbízás adására javaslat 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 

Emlékeztetem Önöket arra, hogy a  15/2014. (IV. 25.) Atmöt határozatával a Társulási Tanács  - 
a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthona intézményvezetője kérésének eleget téve, - 
2014. május 13. napjától 2014. augusztus 13. napjáig tartó időszakra Magonyné Gál Ilonát 
felmentette az intézményvezetői feladatainak ellátása alól és a felmentés teljes időszakára mentesítette a 
munkavégzési kötelezettsége alól,  mellyel lehetővé válik, hogy Magonyné Gál Ilona 2014. augusztus 
14. napjától 40 éves letöltött szolgálati idő után nyugdíjba vonuljon.  
A Társulási Tanács ugyanezen határozatával pályázatot írt ki a Tömörkényi székhelyű Gondozási 
Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetői álláshelyére, amely 2014. augusztus 14. napjától tölthető 
be.  
Szintén fenti határozat adott felhatalmazást a székhely település hivatalvezetője (mint 
feladatellátó) számára a felmentéssel, a pályáztatással és azzal összefüggő feladatok végrehajtására. 
A Hivatalvezető eljárása során megállapította, hogy a szociális intézményen belül belső helyettesítéssel, a 
hatályos vonatkozó jogszabályokban írt feltételeknek való megfelelés hiányában nem oldható meg a  2014. május 
13. napjától már felmentési idejét töltő intézményvezető feladatkörének ellátása. Tekintettel arra, hogy egy 
adott intézmény, költségvetési szerv nem működhet intézményvezető nélkül, ezért a Társulás 
Társulási Tanácsa, mint tárgyi intézmény alapítói, fenntartói, irányítási jogait gyakorló szerve által 
kiadott alapító okiratban foglaltakat szem előtt tartva, -  az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(Ávr.), továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(Mötv.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Kjt.) valamint további 
végrehajtásukra kiadott jogszabályokban foglaltaknak eleget téve – a szerv elnökeként az alábbi 
javaslatot terjesztem elő. 
Az Atmöt szervezetén belül, Csanyteleki székhellyel működtetett Remény Szociális Alapszolgáltató 
Központ Vezetője minden vonatkozó hatályos jogszabályban foglalt feltételnek (képesítés, végzettség, 
szakmai, vezetői gyakorlat, stb.) megfelel, alkalmas a feladat ellátására és vállalja a Tömörkényi székhelyű 
szociális intézményben felmentés miatti, 3 hónapra vonatkozó intézményvezetői megbízást, a jelenlegi 
intézményvezetői határozott időre szóló, napi 8 órás munkaidőben végzett, magasabb vezetői megbízásától 
függetlenül, a Tömörkényi székhelyű szociális intézményben további közalkalmazotti jogviszony létesítésével, 4 
órás munkaidő keretben, magasabb vezetői státuszú közalkalmazottként 2014. május 13. napjától 2014. 
augusztus 13. napjáig terjedő időszakra, a Kjt. szerinti bértáblából érvényesíthető illetménye 50 %-os mértéke 
fejében. 
Tekintettel arra, hogy az Atmötön belül nincs több szóba jöhető szociális intézmény, így annak vezetője sem, 
az állás  ideiglenes (3 hónapra vonatkoztatott) betöltése kezdő időpontja  közelsége és az 
álláshelyre kiírt pályázat okán, a fent már vázolt előírásoknak mindenben megfelelő Atmöt 



érdekeltségén kívül eső szakember megbízása reménytelen, ezért mint az intézményvezetők felett 
munkáltatói jogkört gyakorlóként kezdeményezem a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
Vezetője számára további magasabb vezetői álláshelyre vonatkozó további közalkalmazotti 
jogviszony létesítését a fenti javaslatban írtak szerint, a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 
2013. évi pénzmaradványa működési tartaléka terhére  akként, hogy: 

- a besorolás szerinti bér havi összege:   161.608.-Ft 
- vezetői pótlék összege:               50.000.-Ft 
- szociális ágazati pótlék összege:      10.800.-Ft 
ö s s z e s e n :       222.408.-Ft/hó/100 %, 
- 50 %-a       111.204.-Ft 
- szociális adó 27 %        30.025.-Ft 
ö s s z e s e n:        141.229.-Ft/hó 
- 3 hónap (május, június, augusztus) bér és terhe mindösszesen: 423.687.-Ft  

szerint kerül a kinevezési okmányba.   
  
Javaslom a Társulás feladatellátója felhatalmazását a tárgyi megbízási jogügylet előkészítésére 
(személyi anyagokból csatolandó képesítése és egyéb dokumentációk, stb. alapján) és a további 
szükséges intézkedések megtételére vonatkozóan.                 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 

Indítványozom tárgyi előterjesztésben és a csatolt határozati javaslatban foglaltak megvitatását és 
annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
C s a n y t e l e k, 2014. május 10. 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
 
         Forgó Henrik 
            Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
....../2014. (V. 13.) Atmöt 
 
Tárgy: Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthona felmentett intézményvezetői álláshelye ideiglenes 

betöltésére megbízás adása 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa napirendje keretében tárgyalta 
fenti tárgyú előterjesztésben foglaltakat és döntését az alábbiakban rögzíti. 
 

1.) A Társulás Társulási Tanácsa egyetért azzal, hogy a Tömörkényi székhelyű, Gondozási Központ 
Rózsafüzér Szociális Otthon (pályázattal meghirdetett) intézményvezetői státuszát (a jelenlegi 
intézményvezető felmentési idejére) 2014. május 13. napjától 2014. augusztus 13. napjáig tartó 
időszakra, ideiglenes jelleggel, a Csanyteleki székhelyű, Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
Vezetője Mucsiné Mészáros Tímea (mint a státusz betöltésére mindenben alkalmas 
közalkalmazottként) a jelenlegi magasabb vezetői állása mellett, további jogviszony létesítése keretében, 
napi 4 órás, kötetlen időkeretben magasabb vezetői állás betöltésével  lássa el  a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben és más vonatkozó hatályos 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelve. 
 

2.) A Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza Kató Pálnét, mint a Csanyteleki Polgármesteri 
Hivatal Vezetőjét (a Társulás Feladatellátóját) a határozat 1. pontjában foglaltak 
végrehajtása érdekében szükséges intézkedések (személyi anyagból dokumentációk 
alapján közalkalmazotti jogviszony létesítése dokumentációinak elő- és elkészítése) 
megtételére akként, hogy gondoskodjon a megbízás időszakára, a megbízást teljesítő 
számára, a havi illetménye + vezetői pótléka + szociális ágazati pótléka összege 50 %-a 
erejéig, havi 111.204.-Ft (azaz: Száztizenegyezer-kettőszáznégy forint) és annak terheként 
megjelenő 27 %-os szociális hozzájárulási adó összegének a Gondozási Központ 
Rózsafüzér Szociális Otthon 2013. évi pénzmaradványa működési tartaléka terhére 
történő kiegyenlítéséről, továbbá a közalkalmazotti jogviszony létesítésével összefüggő 
minden más dokumentum meglétének biztosításáról, a jogok és kötelezettségek jogszerű 
teljesítéséről, a végrehajtás ellenőrzéséről. 

Végrehajtás határideje: közalkalmazotti jogviszony előkészítésére: azonnal, majd 
folyamatos 

Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné Feladatellátó  
Beszámolás határideje:  a Társulás Társulási Tanácsa soros ülésén 
 
3.) A Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét ezen 

határozat 1. pontjában írtaknak megfelelve, a 2. pont szerint elő- és elkészített 
közalkalmazotti jogviszony létesítését igazoló kinevezés aláírására. 

Végrehajtás határideje:  közalkalmazotti jogviszonyt igazoló kinevezés aláírására: azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 
Beszámolás határideje:  a Társulás Társulási Tanácsa soros ülésén 
 
4.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri Kató Pálné Feladatellátót, hogy a Gondozási 

Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 2014. évi költségvetése esedékes negyedéves 
módosításakor gondoskodjon ezen határozatban foglaltaknak megfelelve a 
közalkalmazotti jogviszonyból eredő 3 havi bér + vezetői pótlék + szociális hozzájárulási 
adó  terhének a szociális intézmény 2013. évi pénzmaradványa működési tartalékából 



(423.687.-Ft, azaz: Négyszázhuszonháromezer-hatszáznyolcvanhét forint) a hatályos 
számviteli és más vonatkozó jogszabályok betartásával való elkülönítéséről. 

Végrehajtás határideje: a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 2014. évi  
           költségvetése negyedéves módosításakor 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné Feladatellátó 
Beszámolás határideje: a Társulás Társulási Tanácsa soros ülésén 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 
- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Tagönkormányzatok Polgármesterei Székhelyükön) 
- Mucsiné Mészáros Tímea Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője 

(Helyben) 
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény) 
- Kató Pálné a Társulás Feladatellátója és általa 
- Tóth Józsefné pénzügyi vezető 
- Irattár    


