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……………………. Képviselő-testülete 2015. áprilisi ülésére 
 

Tárgy:  Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete között 
létrejött szociális alap- és szakellátás, gyermekjóléti szakellátás feladat- és hatásköre átruházására megkötött 
ellátási szerződés felmondása véleményezése  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Emlékeztetjük Önöket arra, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2013. június 30. napjával 
jogutódlással való megszűnését követően, Csongrád Város Önkormányzata fenntartásába került azon 
szociális intézmény, amely éveken át együttesen teljesítette az oda 4 település önkormányzata (Csongrád 
város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek)  által beintegrált szociális- és gyermekjóléti feladatokat.   
 
Ebből a feladat- és hatáskörből  tárgyi ellátási szerződés megkötése óta  (2013. 07. 01.) a Csongrádi székhelyű,  
Csongrád Város Önkormányzata által fenntartott Szociális Ellátások Intézménye keretében folyt településünk 
közigazgatási területén: 

- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
- a támogató szolgáltatás, 
- a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, 
- a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, 
- a fogyatékos személyek nappali ellátása, 
- a gyermekek átmeneti otthona  

szolgáltatás igénybevételének biztosítása, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (továbbiakban: Szt.) 57. § (1) bekezdése f)- g)- h)- j) pontjába, továbbá a gyermekek védelméről 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. – 31. §-ába foglalt jogalapon, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti felhatalmazás alapján. 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az általa 2015. április 1. napjával alapított Esély 
Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ intézményfenntartói jogát  /2015. (III. 19.) 
önkormányzati határozatával  az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulásra átruházta, melyet a 
Társulás Társulási Tanácsa   19/2015. (III. 26.) Atmöt határozatával elfogadott.  
Ezek a határozatok tartalmazzák az alábbi átruházott  szociális alap- és szakellátások, valamint gyermekjóléti 
feladat-  és hatásköröket: 

- szociális étkeztetést,  
- házi segítségnyújtást, 
- családsegítést, 
- nappali ellátás szolgáltatását (idősek nappali ellátása), 
- támogató szolgáltatást, 
- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátását, 
- szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátását, 
- fogyatékos személyek nappali ellátását, 
- gyermekek átmeneti otthona szolgáltatását, 

melyből látható, hogy átfedés van  a Szociális Ellátások Intézménye által végzett, ellátási szerződésbe foglalt 
feladatok és az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátások Központja által ellátott feladatok között, 
ezért mint az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátások Központja intézményfenntartói jogát 2015. 
július 01. napjától gyakorolni jogosult, az általa az 5/2013. (VII. 12.) Atmöt határozatával jóváhagyott   
 

szociális szolgáltatásokra  vonatkozó  ellátási szerződését, annak okafogyottá válás jogalapon 



2015. június 30. napjával  f e l m o n d j a, 
megfelelve tárgyi szerződésbe foglalt (60 nappal előtti) felmondási feltételnek. 
 
A Társulás székhely településeként tárgyi szerződés felmondása okán, 2015. július 01. napjától 
gondoskodni kell a központi költségvetésből  feladat finanszírozás lehívásáról, illetve Csongrád Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által annak egyidejű lemondásáról ahhoz, hogy a Társulás által 
átvett intézményfenntartói feladatok és az intézmény működés zavartalan és zökkenőmentes legyen, ezért 
indítványozzuk ennek a feladatnak végrehajtására való kötelezés határozatban való kimondását és a 
Társulás Társulási Tanácsa Elnöke felhatalmazása jóváhagyását a tárgyi ellátási szerződés felmondása 
aláírására. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozzuk az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak és a határozati javaslatban foglaltak 
változtatás nélküli elfogadását és a Társulás Társulási Tanácsa elé terjesztését változtatás nélküli 
jóváhagyásra. 
 
 
………… 2015. ……………. 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

 …….       ………… 
 polgármester          jegyző 
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Tárgy:  Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete között 

létrejött szociális alap- és szakellátás, gyermekjóléti szakellátás feladat- és hatásköre átruházására megkötött 
ellátási szerződés felmondása véleményezése  

 
Határozati  j a v a s l a t 

 
…………………. Önkormányzata Képviselő-testülete (csatlakozó önkormányzat) megtárgyalta és 
változtatás nélkül elfogadta tárgyi előterjesztésben foglaltakat és indítványozza annak a Társulás Társulási 
Tanácsa általi jóváhagyását akként, hogy egyetért a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 57. § (1) bekezdése f)- g)- h) és j) pontjában, valamint a gyermekek védelméről szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 29. – 31. §-ában írt szociális- és gyermekjóléti feladat- és hatáskörök gyakorlásának, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjába 
foglalt felhatalmazáson alapuló, a Szociális Ellátások Intézménye által végzett, ellátási szerződésbe foglalt feladatok 
nyújtásának 2015. 07. 01. napjával való felmondásával és a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke által ezen felmondás 
aláírására való felhatalmazása megadásával, valamint a tárgyi feladat- és hatáskört is gyakorló Esély Szociális és 
Gyermekjóléti Alapellátási Központ számára a központi költségvetésből feladat finanszírozás lehívása teljesítése 
kötelezettségének előírásával. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Forgó Henrik Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és általa 
- Bánfi Sándor Tömörkény Község Önkormányzata Polgármestere 
- Horváth Lajos Felgyő Község Önkormányzata Polgármestere 
- Bedő Tamás Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere 
- Szociális Ellátások Intézménye Vezetője (Csongrád)  
- Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője 
- Tóth Józsefné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
  


