
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 26/2015. (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 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.   
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 
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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. 
 

V. Az Alapító Okirat 5. pontja: 

           Záró rendelkezés: 

Csongrád Városi Önkormányzata Képviselő-testülete a 46/2015. /II. 19./ 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  

Csongrád Városi Önkormányzata Képviselő-testülete a 46/2015. /II. 19./ 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.  

 

Jelen Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ módosított alapító okiratot 2015. 
július 01. napjától kell alkalmazni.  

Kelt: Csanytelek, 2015.május 29. 
P.H. 

 
 

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

Csongrád Városi Önkormányzata Képviselő-testülete a 46/2015. /II. 19./ 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.  

Jelen Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ módosított alapító okiratot 2015. július 
01. napjától kell alkalmazni.  

Kelt: Csanytelek, 2015. május 29. 

P.H. 

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

 


