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ELŐTERJESZTÉS 
............................... Önkormányzata Képviselő-testülete  

2015. májusi ülésére 
 
Tárgy: Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ szakmai programjainak és Szervezeti és Működési 

Szabályzatának véleményezése 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
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. 
 

Az intézkedések közül az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ szakmai programjainak 
módosítása elsődleges a fenntartó változása miatt. 
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Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ szolgáltatásainak a szolgáltatatói nyilvántartásba 
rögzített adatainak módosításához elengedhetetlen mellékletek lesznek a módosított szakmai programok.  
 

 
Tisztelt Képviselő-testület!  

 
Javasoljuk az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ szakmai programjainak, Szervezeti és 
Működési Szabályzatának az ahhoz csatolt mellékletek megtárgyalását és változtatás nélküli elfogadását. 
 

 

 

........................., 2015. május 18. 
       

 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 
                            polgármester            jegyző 
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../2015. (V. …..) ................. határozat 
 
Tárgy:  Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ szakmai programjainak és Szervezeti és Működési 
Szabályzatának véleményezése 

Határozati javaslat 
 
................................ Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a fenti tárgyú 
előterjesztésében foglaltakat és a Képviselő-testület a csatolt Esély Szociális és Gyermekjóléti 
Alapellátási Központ szakmai programjait és Szervezeti és Működési Szabályzatát változtatás nélkül elfogadja, 
és javasolja tárgyi előterjesztés szerint benyújtott Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa általi változtatás nélküli e l f o g a d á s á t. 
 
 
Erről  értesítést kap: 
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnöke, Tagjai (Székhelyükön) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Feladatellátó, Kató Pálné jegyző 
- Kádár- Kovács Márta, Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Vezetője (Csongrád) 
- Irattár 


