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44/2015. 
E L Ő T E R J E SZ T É S 

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
2015. májusi ülésére 

 
Tárgy: Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Alapító okirata módosításának elfogadása 

 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati  Társulást (továbbiakban: Társulás)  2013. július 01. napjával 
jogutódlással a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (továbbiakban: 
Mötv.) törvény 88. § (1) bekezdése szerint eljárva, 3 település, Csanytelek székhellyel, Felgyő és 
Tömörkény községek önkormányzatai képviselő-testületei alapították.  
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete minősített többséggel 172/2014. (XII. 18.) 
önkormányzati határozatába foglalta a Társuláshoz való csatlakozási szándékát, melyről írásban 2014. december 
31. napjáig értesítette a Társulás Elnökét.  
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társuláshoz való csatlakozási szándékát a 
Tagönkormányzatok határozatukba foglalva támogatták, így nem volt akadálya annak, hogy a Társulás 
Társulási Tanácsa 2/2015. (II. 13.) Atmöt határozatába rögzítse a csatlakozás 2015. július 01. napjával való 
elfogadását és felkérje a csatlakozást kimondó önkormányzat képviselőjét a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete több döntést is hozott annak érdekében, hogy 
minden akadály elháruljon a Társuláshoz való csatlakozás útjából, így szétválás módszerével egy új 
intézmény alapítását mondta ki az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 2015. április 01. napjával 
való létrehozásával a 46/2015. (III. 5.) önkormányzati határozatában, melynek melléklete az általa 
elfogadott Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Alapító okirata.  
 
Az új intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vétele ezzel az időponttal megtörtént a Magyar 
Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága által, így Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-
testületének  lehetősége nyílt arra, hogy az önkormányzat kötelező feladataként az Mötv. 13. § (1) 
bekezdés 8. és (8a) pontjába foglalt szociális- és gyermekjóléti feladatok ellátása jogát átruházza a Társulásra, 
melyet az 56/2015. (III. 19.) önkormányzati határozatába rögzített.  
 
A Társulási Tanács döntése előtt a Tagönkormányzatok tárgyalták és változtatás nélkül elfogadták a 
csatlakozni szándékozó önkormányzat szociális- és gyermekjóléti önkormányzati feladatainak, benne 
intézményfenntartói jog gyakorlásának átvételét, így a Társulás Társulási Tanácsa minősített többségi 
döntéssel 10/2015. (III. 26.) Atmöt határozatába foglalta, hogy 2015. július 01. napjával átveszi  az Mötv. 
12. § (2) bekezdésében az átruházás feltételeként megkötött 3 hónappal korábban megtett vállalása 
szerint, az Mötv. 41. § (4) bekezdésében arra jogosított szervként eljárva, a Társulásra átruházott 
feladatok ellátását, melynek érdekében szükséges intézkedések megtételét rendelte el. 

mailto:atmot@csanytelek.hu
mailto:jegyzo@csanytelek.hu


 2 

 
 

Az intézkedések közül az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Alapító Okiratának 
módosítása elsődleges a fenntartó változása miatt. 
 
A módosított Alapító Okiratot meg kell küldeni a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei 
Igazgatósága részére törzskönyvi nyilvántartásba való változás átvezetése végett, mivel az Esély 
Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ szolgáltatásainak a szolgáltatatói nyilvántartásba rögzített 
adatainak módosításához elengedhetetlen melléklet lesz a módosított Alapító okirat és a Magyar 
Államkincstár által kiadott Törzskönyvi kivonat.  

 
Az Alapító okirat az alábbi jogszabályok betartásával készült el:  
2015. január 1-jétől az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 8/A. § (2) 
bekezdés értelmében az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv adja ki a kincstár által 
rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. 
 
2015. január 1-jétől az Áht. 111. § (26) bekezdése értelmében a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvénnyel megállapított 8/A. § (2) 
bekezdése nem érinti a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. 
évi XCIX. törvény hatálybalépésekor már megalapított költségvetési szervek alapításának 
érvényességét, azonban a költségvetési szerv alapító okiratának a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény hatálybalépését követő 
módosításánál az alapító okiratot a kincstár által közzétett formanyomtatványnak megfelelően 
módosítani kell. 
 
A fentieket betartva a Magyar Államkincstár honlapjáról letöltött formanyomtatvány szerinti alapító 
okiratot fogad be a Csongrád Megyei Igazgatóság a törzskönyvi nyilvántartásban történt változás 
átvezetésére. A formanyomtatvány szerinti egységes szerkezetű Alapító okirat ezen előterjesztés 1. 
melléklete.  
 
Javasoljuk az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Alapító Okirata módosító 
okiratát az 1. melléklet, míg az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 2. melléklet 
szerint elfogadni a határozati javaslatban rögzítettek szerint. 
 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A felsorolt jogszabályok alapján elkészítettük az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 
Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalását, melyet ezen előterjesztés 1.) és 2) mellékleteként csatolunk és 
indítványozzuk ezen előterjesztés és annak határozati javaslata, az ahhoz csatolt mellékletek 
megtárgyalását és változtatás nélküli elfogadását. 
 
C s a n y t e l e k, 2015. május 12. 
 
      Tisztelettel: 
    

                   
 Forgó Henrik             Kató Pálné 
Társulás Társulási Tanácsa              Csanyteleki Polgármesteri Hivatalvezető 
             E l n ö k e                            Társulási Feladatellátó 
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…./2015. (V.....) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata 

módosításának jóváhagyása 
 

Határozati j a v a s l a t 
 
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/A. § (2) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. ( XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint  az Esély 
Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt 
Alapító Okirata módosítását, 2. mellékletként csatolt egységes szerkezetű Alapító Okiratát  változtatás 
nélkül elfogadja. 
Végrehajtás határideje: azonnal, legkésőbb 2015. 06. 05. 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik elnök, 

                 Kató Pálné hivatalvezető feladatellátó, társulási törvényességi felelős  
Beszámolás határideje:  soros ülés 

 
2.) A Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét és a Társulás 

Törvényességi felelősét, a képviseletében és nevében, a Tanács által jóváhagyott, az 1. pont szerinti 
módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.  
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik, elnök,  

Kató Pálné, hivatalvezető feladatellátó, társulási törvényességi felelős 
Beszámolás határideje:  soros ülés 
 

3.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás Törvényességi felelősét, hogy gondoskodjon az 
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ egységes szerkezetbe foglalt módosított 
Alapító Okirata változtatása - törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetése érdekében - a Magyar 
Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságának és az érintett költségvetési szerv vezetője részére 
történő megküldéséről. 
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné, Társulás Törvényességi felelőse 
Beszámolás határideje:  soros ülés 
 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság Igazgatója (Szeged) 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 

- Társulás Társulási Tanács Tagjai és várományosa (Székhelyén) 

- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) 

- Tömörkényi Közös Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (Tömörkény) 

- Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Vezetője (Csongrád) 

- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető 

- Irattár 
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…./2015. (V.....) Atmöt határozat 1. melléklete 
Okirat száma: 44-2/2015. 

Módosító okirat 

Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ a Csongrád Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete által 2015. március 03. napján kiadott, 46/2015. (III. 5.) önkormányzati 
határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. 
§-a alapján – a ..../2015. (V. 29.) Atmöt határozatra figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 

I. Az Alapító okirat 2.1. pontja: 
 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.04.01. 
 

           Helyébe az alábbi szövegrész kerül az új, egységes szerkezetű Alapító okirat 2.1.      
 pontjába: 
        A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015.04.01. 

 
II. Az Alapító okirat 2.2. pontja: 

          A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

megnevezése: Csongrád Városi Önkormányzat 

székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.  
 

           Helyébe az alábbi szövegrész kerül az új, egységes szerkezetű Alapító okirat 2.2.1. és       
            2.2.2. pontjába: 

          2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 

2.2.2. székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 
 

III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: 
 A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Szociális Ellátások Intézménye 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 

 
IV.  Az Alapító okirat kiegészül 3.1. ponttal:  

 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

3.1.2. székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 

 
V. Az Alapító okirat 4.1. pontja:  

          A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete, nyilvános pályáztatás alapján. A megbízás időtartama határozott, 5 év. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el.   
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A költségvetési szerv vezetője megbízásának rendjét meghatározó jogszabályok: a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény. 
A kinevezési, megbízási jogkör magába foglalja a felmentés, az összeférhetetlenség 
megállapítását, a fegyelmi eljárás megindítását, a fegyelmi büntetés kiszabását. Az egyéb 
munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja, melyen a kinevezési, megbízási jogkörön kívül 
minden más munkáltatói jogot kell érteni. 
A vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
A vezetői megbízás határozott időre szól. 
 

 Helyébe az alábbi szövegrész kerül az új, egységes szerkezetű Alapító okirat 5.1.  
 pontjába: 
 

           5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa nyilvános pályáztatás alapján. A megbízás időtartama határozott, 5 év. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a Társulás elnöke látja el.   
A költségvetési szerv vezetője megbízásának rendjét meghatározó jogszabályok: a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény. 
A kinevezési, megbízási jogkör magába foglalja a felmentés, az összeférhetetlenség 
megállapítását, a fegyelmi eljárás megindítását, a fegyelmi büntetés kiszabását. Az egyéb 
munkáltatói jogkört a Társulás elnöke gyakorolja, melyen a kinevezési, megbízási jogkörön kívül 
minden más munkáltatói jogot kell érteni. 
A vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja. 
A vezetői megbízás határozott időre szól. 
 

VI. Az Alapító Okirat 5. pontja: 

           Záró rendelkezés: 

Csongrád Városi Önkormányzata Képviselő-testülete a 46/2015. (III.05.) számú határozatával 
elfogadta az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ alapító okiratát.  

Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ alapító okirata 2015. április 01. 
napján lép hatályba.  
 
Helyébe az alábbi szövegrész kerül az új, egységes szerkezetű módosított Alapító 
okirat 6. pontjába: 

Záró rendelkezés  
 

Jelen alapító okiratot 2015. július 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2015. március 05. napján kelt, Csongrád Városi Önkormányzata Képviselő-testülete 
46/2015. (III.05.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

 

Kelt: Csanytelek, 2015...... 
P.H. 

 
______________________________    __________________________ 
  Kató Pálné          Forgó Henrik 
 a Társulás Törvényességi felelőse     a Társulás Elnöke 
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…./2015. (V.....) Atmöt határozat 2. melléklete 
 
Okirat száma: 44-3/2015 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján  
az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ alapító okiratát  
a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. költségvetési szerv  

 1.1.1. megnevezése: Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 

 1.1.2. rövidített neve: Esély Alapellátási Központ  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 

  1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 I. sz. Alapellátási Központ 6640 Csongrád, Gr. Apponyi A. u. 5. 

2 II. sz. Alapellátási Központ 6640 Csongrád, Fő u. 64. 

3 III. sz. Alapellátási Központ 6640 Csongrád, Bokros u. 29. 

4. Fogyatékosok Nappali Intézménye 6640 Csongrád, Síp u. 3. 

5. Gyermekek Átmeneti Otthona 6640 Csongrád, Széchenyi u. 29. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015.04.01. 

 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás  

2.2.2. székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 

 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Szociális Ellátások Intézménye 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 
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3.  A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

3.1.2. székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

- Szociális alapszolgáltatások keretében: szociális étkeztetés, nappali ellátás, tanyagondnoki 
szolgáltatás, családsegítés, támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
fogyatékosok nappali intézménye.  

- Gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti otthona. 
 
Számviteli, pénzügyi, munkaügyi feladatait megállapodás alapján a Gazdasági Ellátó Szervezet látja el.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül  

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosítása anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, 
özvegység, árvaság, munkanélküliség miatt szociális rászorult személyeknek, családoknak, 
esélyegyenlőségük, szociális biztonságuk érdekében.  

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

2 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

3 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

4 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

5 107051 Szociális étkeztetés 

6 107052 Házi segítségnyújtás 

7 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

8 107054 Családsegítés  

9 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

10 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 

11 101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása 

12 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

- Tanyagondnoki szolgáltatás: Csongrád város közigazgatási területe.  

- Étkeztetés: Csongrád város közigazgatási területe.  

- Házi segítségnyújtás: Csongrád város közigazgatási területe. 

- Családsegítés: Csongrád város közigazgatási területe.  

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény 
községek közigazgatási területe, továbbá megállapodás szerint Tiszasas község 
közigazgatási területe.  

- Támogató szolgálat: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek 
közigazgatási területe. 

- Nappali ellátás: Csongrád város közigazgatási területe.  

- Pszichiátriai betegek közösségi ellátása: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény 
községek közigazgatási területe. 

- Szenvedélybetegek közösségi ellátása: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény 
községek közigazgatási területe. 

- Gyermekjóléti szolgálat: Csongrád város közigazgatási területe. 

- Fogyatékosok nappali intézménye: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény 
községek közigazgatási területe. 

- Gyermekek Átmeneti Otthona: Csongrád város, Felgyő, Csanytelek és Tömörkény községek 
közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa nyilvános pályáztatás alapján. A megbízás időtartama határozott, 5 év. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a Társulás Elnöke látja el.   
A költségvetési szerv vezetője megbízásának rendjét meghatározó jogszabályok: a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény. 
A kinevezési, megbízási jogkör magába foglalja a felmentés, az összeférhetetlenség 
megállapítását, a fegyelmi eljárás megindítását, a fegyelmi büntetés kiszabását. Az egyéb 
munkáltatói jogkört a Társulás elnöke gyakorolja, melyen a kinevezési, megbízási jogkörön kívül 
minden más munkáltatói jogot kell érteni. 
A vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Elnöke gyakorolja. 
A vezetői megbízás határozott időre szól. 

5. 2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 

2 munkajogi jogviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 
A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti 
feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat határozza meg.  
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6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. július 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 
2015. március 05. napján kelt, Csongrád Városi Önkormányzata Képviselő-testülete 46/2015. (III.05.) 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

 

 

Kelt: Csanytelek, 2015. ............ 

P.H. 

______________________________   __________________________ 
  Kató Pálné          Forgó Henrik 
 a Társulás Törvényességi felelőse     a Társulás Elnöke 

 
  


