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          Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 
6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 

Tel.: 63 / 578–510  Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 

 
50-15/2014. 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  
2014. december 19. napján tartandó ülésére 

 
Tárgy: Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetőjének próbaidőre előírt feladatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolója 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 
Emlékeztetem Önöket, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa  21/2014. (VII. 30.) Atmöt határozatával a fenntartásában működő Gondozási 
Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Intézményvezetőjének Baranyainé Posta Máriát 2014. 
augusztus 14. napjától megbízta 2019. augusztus 13. napjáig terjedő időszakra, 4 hónapos 
próbaidővel.  
 
A 21/2014. (VII. 30.) Atmöt határozat mellékleteként a Gondozási Központ Rózsafüzér 
Szociális Otthon intézményvezetője felé támasztott alábbi elvárások kerültek 
megfogalmazásra:  
 

1. Vizsgálja át az intézmény személyi állományára vonatkozó besorolásokat, és 
gondoskodjon a munkavállalók hatályos jogszabályi előírásnak megfelelő besorolása 
megtételéről.  
 

2. Az intézmény éves költségvetése összeállításakor tervezzen be elkülönítetten fix összeget 
a Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal által a szociális intézmény számára végzett 
pénzügyi tevékenység fedezetére. 
 

3. Törekedjen a szakképzettséget nem igénylő, kisegítő munkakörök betöltésénél a 
közmunkaprogram keretében szerződéskötés lehetőségének kihasználására, olyan 
kiközvetített munkaerő igénybe vételére, amely az intézménynél költségcsökkenést, 
megtakarítást eredményez.  
 

4. Kiemelt feladata a munkavállalók térítési díj ellenében helyben való étkezése 
rendszerének kidolgozása, cafetéria elem bevezetése, intézményi/önkormányzati 
természetbeni támogatás alkalmazásával. 
 

5. A házi segítségnyújtásra a rászorultak körét ki kell terjeszteni, az ellátott személyek 
számának napi szintű emelésével. 
 

6. Az intézmény közüzemi számláinak monotoringozása, a beszerzéseinek 
felülvizsgálata, módosítások bevezetése a költségek csökkentésével. 
 

7. Az ellátottak pénzének kezelése az intézmény Pénzkezelési szabályzata szerint valósuljon 
meg. 
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8. El kell készítenie az intézmény karbantartási-felújítási tervét, a költségbecslés éves 

költségvetésbe foglalásával. 
 
A próbaidő leteltével az intézményvezető benyújtotta a próbaidőre előírt feladatainak végrehajtásáról 
szóló beszámolóját, mely ezen előterjesztés melléklete.  
 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 

Javaslom az előterjesztésben és mellékletében foglaltak megtárgyalását és a csatolt határozati 
javaslat változtatás nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2014. december 8. 
 

Tisztelettel: 
              Forgó Henrik    

         Társulás Társulási Tanácsa Elnöke
     

 
…./2014. (XII. 19.) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetőjének próbaidőre előírt feladatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolója 
 
 

Határozati javaslat 
 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa napirendje keretében 
megtárgyalta a „Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetőjének próbaidőre előírt 
feladatainak végrehajtásáról szóló beszámolója” című előterjesztést, annak mellékletét és a benne 
foglaltakkal egyetért. 
 
Határozatról értesítést kap: 

1. Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Tagjai  
2. Kató Pálné jegyző, törvényességi felelős és általa 
3. Baranyainé Posta Mária Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Vezetője 
4. Irattár 

 


