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Alsó- Tisza-menti Önkormányzati  
Társulás Társulási Tanácsa 

2014. február 05-én (szerdán)  
de. 9:00 órai kezdettel megtartott  

társulási ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
Törvényességi felelős beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról     

 
1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetése beterjesztése (első olvasatra) 

Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné hivatalvezető 
 
2.) Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában működő  

a)     Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
b)     Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda  
c)    Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon,     

Előadó: Forgó Henri elnök, Kató Pálné jegyző 
 
3.) A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott szociális ellátások 2014. évi intézményi térítési díjai 

összegének megállapítása 
Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné jegyző 

 
4.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás bankszámlavezető intézetének megváltoztatásával kapcsolatos döntés 

előkészítésének kezdeményezése 
Előadó: Bánfi Sándor alelnök 

 
5.)  Egyebek 
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2014. február 05.-én (szerdán)  de. 9.00 
órakor  tartott társulási üléséről. 

 
Az ülés helye: a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik    társulás elnöke 
     Bánfi Sándor   társulás alelnöke 
     Horváth Lajos   társulás tagja 
     
      
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 
     Dr. Faragó Péter  Jegyző 
     Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető 
     Magonyné Gál Ilona  intézményvezető 
     Márton Erzsébet  intézményvezető 
     Boda Anita   szociális szakértő 
     Tóth Józsefné   Adó- és Pénzügyi Irodavezető 
     Csányi László   Adó- és Pénzügyi Irodavez.-h. 
     Laczkóné Kósa Zsuzsanna gazdaságvezető 

Bori Sándorné Jegyzői irodavezető, 
         jegyzőkönyvvezető 
      
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Köszöntötte a megjelent Polgármestereket és az ülésen 
tanácskozási joggal részt vevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a szavazásra jogosultak 
közül mind a 3 tag megjelent. 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Az írásban kiadott napirendi pontokra vonatkozó új 
napirend felvétele tárgyában napirendi pontok közé kérte felvenni a Társulás bankszámla vezetésével 
kapcsolatos döntés előkészítését. 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban 
kiadott és az elhangzott napirendi javaslatot, mellyel a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai - külön szavazással 
egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 3 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
 
Törvényességi felelős beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról     

 
1.)  Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetése beterjesztése (első olvasatra) 

Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné hivatalvezető 
 
2.)  Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában működő  

a)     Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
b)     Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda  
c) Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon,     
Alapító Okirata módosítása, egységes szerkezetbe foglalása jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik, polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
3.)  A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott szociális ellátások 2014. évi intézményi térítési díjai 

összegének megállapítása 
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Előadó: Forgó Henrik, polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

4.)       Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás bankszámla vezető intézetének megváltoztatásával  kapcsolatos döntés 
előkészítésének kezdeményezése 

 Előadó: Bánfi Sándor alelnök 
 
5.)       Egyebek 
  
 
Tárgy:          Előadó: 
 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   Kató Pálné hivatalvezető 
  
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik Társulási Tanács Elnöke, Kató Pálné hivatalvezető: Az írásban kiadott előterjesztéshez 
szóbeli kiegészítést nem fűztek. Kezdeményezték az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és 
annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 3 igen 
szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
1/2014. (II. 05.) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Határozat 
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Beszámoló a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló 17/2013. (IX. 27.) Atmöt határozata, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról szóló 18/2013. (IX. 27.) Atmöt határozata, a Pályázat kiírása a Remény 
Szociális Alapszolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó 19/2013. (IX. 27.) Atmöt 
határozata, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása megszűnéséhez kapcsolódó költségvetési beszámoló elfogadásáról szóló 
20/2013. (IX. 27.) Atmöt határozata, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója 
elfogadásáról szóló 21/2013. (X. 31.) Atmöt határozata, a Beszámoló az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
2013. évi költségvetésének ¾ éves végrehajtásáról szóló 22/2013. (XI. 29.) Atmöt határozata, az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás és az Alür Bt között belső ellenőrzésre kötendő megállapodások jóváhagyásáról szóló 23/2013. (XI.  
29.) Atmöt határozata, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi belső ellenőrzési programja, stratégiai terve 
és időrendi táblázata jóváhagyásáról szóló 24/2013. (XI.  29.) Ökt határozata, a Remény Szociális Alapszolgáltató 
Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó javaslatról szóló 25/2013. (XI. 29.) Atmöt határozata 
végrehajtásáról a törvényességi felelős által írásban beterjesztett beszámolót változtatás nélkül elfogadta.   
 
Határozatról értesítést kapnak: 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 
- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyen) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Helyben) 
- Irattár 

1.) Napirend 

Tárgy:          Előadó: 
 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetése Forgó Henrik elnök 
 beterjesztése (első olvasatra)      Kató Pálné hivatalvezető 
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(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem 
fűzött. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné hivatalvezető: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatást adott a társulás költségvetése elkészítésére kiadott 
jogszabályok (Áht. Ávr.) módosításáról, annak beépüléséről és a rövid határidő miatt előállt helyzet kezeléséről, 
melynek eredménye a két lépcsős beterjesztés 
 
Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető helyettes: Elmondta, hogy a Gondozási Központ Rózsafűzér 
Szociális Otthon nullszaldósan tud működni. A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ és az ide beintegrált 
Felgyői házi szociális gondozói ellátás működtetése a Társulás jogán lehívható állami kiegészítő támogatásra 
épített önkormányzati támogatás nélküli tervezésen alapul, mivel az előző évben 1.8 millió Ft pénzmaradvány 
keletkezett, amely biztosítja az intézmény zavartalan működését. Felhívta a figyelmet arra, hogy az új köznevelési 
törvény vonatkozó rendelkezése alkalmazása az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Felgyői Óvodájánál  2.8 fő 
óvodapedagógus és 2 fő dajka alkalmazásához ad finanszírozást, ezzel szemben jelenleg 6 fő foglalkoztatásával 
jelentős többletköltség keletkezik, melyet a Felgyői Önkormányzatnak kell lefinanszíroznia. Felgyő Községben a 
gyermekek étkeztetést teljes egészében az önkormányzat bonyolítja, így az óvoda költségvetésébe ez nem is 
szerepel. Szállítói tartozása nincs az intézménynek. A Felgyői Önkormányzat december végén utalta az 
önkormányzati kiegészítő hozzájárulását az Óvoda működéséhez, mellyel komoly összegű pénzmaradvány 
keletkezett, ugyanakkor az intézmény működéséhez az 1.2 fő plusz létszám bér- és járulékai kiegyenlítéséhez 
továbbra is szükség van a Felgyői Önkormányzat működési célú támogatás átadására az Atmöt részére.  
Tételesen felsorolta a Társulás működésével kapcsolatos közös költségeket, amelyet a három önkormányzatnak 
együttesen kell biztosítani. Véleménye szerint a közös költségek megosztására legésszerűbbnek  a kiegészítő 
állami támogatás arányában való teherviselés tűnik. 
 
Kató Pálné jegyző: A Csanyteleki Polgármesteri Hivatalnál a Társulással kapcsolatos többlet adminisztratív 
feladatok ellátására javasolta az előző évivel azonos összegű, a hatályos feladat- ellátási szerződés szerinti 
önkormányzati kiegészítő támogatás biztosítását a közös költségek fedezetére, mert egyedül nem képes a 
Csanyteleki Polgármesteri Hivatal saját költségvetése terhére ellátni a közös feladatokat. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Jónak tartotta a közös költségekre vonatkozó 
megosztás gondolatát. 
 
Horváth Lajos Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Elfogadhatónak tartotta a közös költségek viselésére tett 
javaslatot. 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: A kiegészítő állami támogatás arányában való közös 
költség megosztását jónak, elfogadhatónak tartotta. Elmondta. hogy a Remény Szociális Alapszolgáltató 
Központnál plusz bérként jelenik meg 2014. évben a részmunkaidős karbantartó bére és annak járuléka, melyre 
vonatkozóan korábban azt az ígéretet tette, hogy amennyiben szükséges akkor a fedezetet az önkormányzat 
költségvetéséből biztosítják az intézménynek. 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és 
annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 3 igen 
szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
2/2014. (II. 05.) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetése beterjesztése 
 

Határozat 
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1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény  (Áht.) 24. § (3) bekezdésében rögzített határidőig (2014. február 5.) beterjesztett, a 
Társulás és az általa fenntartott intézmények (első olvasatban elkészített) 2014. évi költségvetésének fő 
keretszámait ezen határozathoz csatolt 1.)-13.) mellékletekben rögzítettek alapján hagyja jóvá akként, 
hogy annak hatálya a tagönkormányzatok képviselő-testületei által hozott elfogadó döntéssel lépnek 
hatályba. 

2.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri Forgó Henrik Elnök urat és Kató Pálné jegyzőt, (az Atmöt feladat-
ellátóját), hogy az 1.) pontban rögzített költségvetési fő keretszámok részletes kimutatásait és az Áht. 23. 
§ (2) bekezdésében írt mellékleteket a Társulás Társulási Tanácsa soros ülésére  terjesszék elő.  

Végrehajtás határideje:  2014. február 28. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné jegyző (feladatellátó) 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő társulási ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén) 
- Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző (feladatellátó) és általa 
- Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezető 
- Irattár 

2.) Napirend 

a) 

Tárgy:          Előadó: 
 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Forgó Henrik elnök 
 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Alapító Okirata módosítása, Kató Pálné hivatalvezető 
 egységes szerkezetbe foglalása jóváhagyása 
  
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné hivatalvezető: Az írásban kiadott 
előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűztek. Kezdeményezték az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és 
annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 3 igen 
szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 

 
3/2014. (II. 05.) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata jóváhagyása 
 

Határozat 
 
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. § (5) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII. 
31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint - a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ  
Alapító okirata ezen határozat 1. melléklete szerinti  módosítását, 2. melléklete szerint egységes szerkezetbe 
foglaltan,  változtatás nélkül elfogadta. 
Végrehajtás határideje:   azonnal, legkésőbb 2014. február 28. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik elnök, 
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                        Kató Pálné hivatalvezető 
Beszámolás határideje:   soros ülés 
 

2.) A Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét, hogy képviseletében és 
nevében a Tanács  által jóváhagyott, az 1. pont szerinti módosított és az egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratot aláírja.  
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik, elnök 
Beszámolás határideje:  soros ülés 
 

3.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás Törvényességi felelősét, hogy gondoskodjon a Remény 
Szociális Alapszolgáltató Központ módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat a törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében  a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága  és az 
érintett költségvetési szerv vezetője részére történő megküldéséről. 
Végrehajtás határideje:   azonnal 
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné, törvényességi felelős 
Beszámolás határideje:   soros ülés 

 
Határozatról  értesítést kap: 

- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság Igazgatója  (Szeged) 
- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 
- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Helyben) 
- Irattár 

 
b) 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Forgó Henrik elnök 
 Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító Okirata módosítása,  Kató Pálné hivatalvezető 
 egységes szerkezetbe foglalása jóváhagyása 
  
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné hivatalvezető: Az írásban kiadott 
előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűztek. Kezdeményezték az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és 
annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 3 igen 
szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
4/2014. (II. 05.) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata jóváhagyása 
 

Határozat 
 
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. § (5) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
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368/2011. ( XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint – az általa fenntartott  
Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda ezen határozat 1. melléklete szerint módosított,  2. melléklete 
szerint egységes szerkezetbe foglalt  Alapító Okiratát  változtatás nélkül elfogadja. 
Végrehajtás határideje:  azonnal, legkésőbb 2014. február 28. 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik elnök 

Kató Pálné hivatalvezető 
Beszámolás határideje:  soros ülés 

 
2.) A Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás Társulási Tanács Elnökét, hogy képviseletében és 

nevében a Tanács  által  jóváhagyott, az 1. pont szerinti módosított  és  egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratot aláírja.  
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik, elnök 
Beszámolás határideje:  soros ülés 

 
3.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás Törvényességi felelősét, hogy gondoskodjon az Alsó- 

Tisza-menti Egyesített Óvoda módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata  törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében  a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága  és az 
érintett költségvetési szerv vezetője részére történő megküldéséről. 
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné, törvényességi felelős 
Beszámolás határideje:  soros ülés 
 

 
Határozatról  értesítést kap: 

- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság Igazgatója (Szeged) 
- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 
- Társulás Társulási Tanács Tagjai (Székhelyén) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) 
- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Vezetője (Felgyő) 
- Irattár 

c) 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Forgó Henrik elnök 
 Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Alapító Okirata  Kató Pálné hivatalvezető 
 módosítása, egységes szerkezetbe foglalása jóváhagyása 
  
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke:: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem 
fűzött. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné hivatalvezető: Szóbeli kiegészítésében kiemelte, hogy az Áht. módosulása miatt kell az intézmények 
alapító okiratait módosítani, mivel módosult a költségvetési szervek besorolására, a szakfeladat-rend helyett 
szakágazati és kormányzati funkció szerinti besorolás van. Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása 
után, annak változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és 
annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 3 igen 
szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
5/2014. (II. 05.) Atmöt határozat 
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Tárgy: Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata jóváhagyása 
 

Határozat 
 
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. § (5) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII. 31.) 
Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint  a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon ezen 
határozathoz 1. mellékletként csatolt alapító okirat módosítását, 2. mellékletként csatolt egységes szerkezetű 
Alapító Okiratot  változtatás nélkül elfogadja. 
Végrehajtás határideje:  azonnal, legkésőbb 2014. február 28. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik elnök, 

                  Kató Pálné hivatalvezető 
Beszámolás határideje:  soros ülés 
 

2.)  A Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét, hogy képviseletében és 
nevében a Tanács  által  jóváhagyott, az 1. pont szerinti módosított és  egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratot aláírja.  
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik, elnök 
Beszámolás határideje:  soros ülés 
 

3.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás Törvényességi felelősét, hogy gondoskodjon a Gondozási 
Központ Rózsafüzér Szociális Otthon módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata  - 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében -  a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei 
Igazgatóságának  és az érintett költségvetési szerv vezetője részére történő megküldéséről. 
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné, törvényességi felelős 
Beszámolás határideje:  soros ülés 

 
Határozatról  értesítést kap: 

- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság Igazgatója (Szeged) 
- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 
- Társulás Társulási Tanács Tagjai (Székhelyén) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) 
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Vezetője (Tömörkény) 
- Irattár 

 
3.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott szociális Forgó Henrik elnök 
 ellátások 2014. évi intézményi térítési díja összegének megállapítása Kató Pálné hivatalvezető 
  
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem 
fűzött. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné hivatalvezető: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az intézményektől bekért adatok alapján készült a 
határozati javaslatban szereplő intézményi térítési díjak megállapítására tett javaslat. Bejelentette, hogy a Társulás 
Társulási Tanácsa által határozatban elfogadott díjak alapján megkezdi az önkormányzati rendelet megalkotása 
előkészítését, melyhez kérte a tagönkormányzatok illetékesei aktív közreműködését. 
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Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Elmondta, hogy az infláció mértékének megfelelő 
emelést jogosnak tartja, mivel ha ez az emelés nem lesz végrehajtva, akkor a későbbiekben egy nagyobb mértékű 
emelést kell meglépni, amelyet még nehezebb lesz elfogadtatni az ellátottakkal. 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és 
annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 3 igen 
szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
6/2014. (II. 05.) Atmöt határozat 
 
Tárgy:   A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott szociális  ellátások 2014. évi intézményi térítési díjai 

összegeinek megállapítása 
 

Határozat 
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  
 
1.) A Társulás Társulási Tanácsa -  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

92/B. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva - a Társulás által fenntartott Remény 
Szociális Alapszolgáltató Központ intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
 

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
 

 
 

Szolgáltatás 
formája 

 
Költségve-

tési 
támogatás 

összege 
(Ft/fő) 

Egy 
szolgáltatási 
egységre jutó 
költségvetési 

támogatás 
(Ft/fő) 

 
Tervezett szolgáltatási 

önköltség összege 
(Ft/fő) 

 
 

Intézményi térítési díj 
összege (Ft/fő) 

 
étkeztetés  
(Csanytelek) 

 
60.896,- 

 
243,- 

 
egy ellátási 
 nap (adag) 
önköltsége 

 
871,- 

 
egy ellátási nap 
(adag) térítési 
díjának összege 

 
628,- 

helyett 
500,- 

étel házhoz 
szállítása  
(Csanytelek) 

  házhoz 
szállítás 
önköltsége 

 
200,- 

 
házhoz szállítás 
(ellátási nap) 

 
200,- 

 
étkeztetés 
(Felgyő) 

 
 
 
 

60.896,- 

 
 
 
 

243,- 

 
 
 
egy ellátási 
nap (adag) 
önköltsége 

 
 
 
 

871,- 

 
 
 
egy ellátási nap 
(adag) térítési díj 
összege 

628,- 
helyett 
415,- 

étkeztetés  
(Felgyő)  
(akinek a 
jövedelme a 
nyugdíjmini-
mumot nem 
haladja meg) 

 
 

285,- 

Étel házhoz 
szállítása 
(Felgyő) 

  Házhoz 
szállítás 
önköltsége 

 
85,- 

 
házhoz szállítás 
(ellátási nap) 

 
85,- 
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házi segítség-
nyújtás 
(ellátási 
területen) 

 
188.500,- 

 
94,- 

egy gondozási 
óra 
önköltsége 

 
2.610,- 

 
egy gondozási 
óra térítési díj 
összege 

 
2.516,- 
helyett 

0,- 
 
nappali ellátás 
– Idősek Klubja  
csak nappali 
tartózkodás 
esetén 

 
 
 
 

163.500,- 
 

 

 
 
 
 

651,- 
 

 

 
 
egy ellátási 
nap 
önköltsége 

 
 
 
 

424,- 

 
 
egy ellátási nap 
térítési díj 
összege  

 
 
 

 
0,- 

 
 

nappali ellátás 
– Idősek Klubja  
nappali 
tartózkodás és 
étkeztetés esetén 

 
 
 

60.896,- 

 
 
 

243,- 

 
 
egy ellátási 
nap 
önköltsége 

 
 
 
871,- 

 
 
egy ellátási nap 
(adag) térítési 
díja  

 
 

628,- 
helyett 
500,- 

ápolást, 
gondozást 
nyújtó 
intézmény – 
idősek otthona 
(Csanytelek) 

 
 

 
801.260,- 

 
 

 
2.195,- 

 
 
1 főre jutó 
napi 
önköltség 

 
 

 
4.962,- 

 
napi térítési díj 
összege (Ft)* 

2.765,- 
helyett 
2.430,- 

 
havi térítési díj 
összege (Ft) 

82.950,- 
helyett 
72.900,-  

 A napi térítési díjak az alábbi étkeztetés költségeit tartalmazzák: 
a) reggeli térítési díja:  152,- Ft/fő/nap 
b) ebéd térítési díja:      372,- Ft/fő/nap 
c) vacsora térítési díja:  152,- Ft/fő/nap 

 
 

 
Intézményi térítési díjból adott kedvezmények – személyi térítési díj megállapítása során  

Étkeztetés (Felgyő község) 
 

 
Kedvezménnyel érintettek köre 

 

 
Fizetendő térítési díj összege(Ft/fő) 

Akinek a jövedelme a nyugdíjminimum 100 %-át 
nem haladja meg 

 
egy ellátási nap (adag) térítési díja 

 
285,- 

 
 
 

 
Szociálisan nem rászorult személyek térítési díjainak meghatározása  

 
 
Szolgáltatás fajtája 

 
Szolgáltatási egység megnevezése 

 
Térítési díj összege (Ft/fő)  
     

étkeztetés-Csanytelek ellátási nap (adag) 630,- 
étkeztetés-Felgyő ellátási nap (adag) 620,- 
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2.) A Társulás Társulási Tanácsa - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
92/B. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva -  a Társulás által fenntartott Gondozási 
Központ Rózsafűzér Szociális Otthon intézményi térítési díja összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
 

Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 
 

 
 
 

Szolgáltatás 
formája 

 
 

Költségvetési 
támogatás 

összege 
(Ft/fő) 

Egy 
szolgáltatási 
egységre jutó 
költségvetési 

támogatás 
(Ft/fő) 

 
 

Tervezett 
szolgáltatási 

önköltség összege 
(Ft/fő) 

 
 
 

Intézményi térítési díj 
összege (Ft/fő) 

étkeztetés 
(ellátási 
területen) 

 
60.896,- 

 
243,- 

egy ellátási 
nap (adag) 
önköltsége 

 
652,- 

egy ellátási 
nap (adag) 
térítési díja 

 
410,- 

 
Étel házhoz 
szállítása 

   
egy ellátási 
nap (adag) 
szállítási 
önköltsége 

 
 

150,- 

egy ellátási 
nap házhoz 
szállítás díja 

 
 

150,- 

házi segítség-
nyújtás 
(ellátási 
területen) 

 
 

188.500,- 

 
 

94,- 

egy 
gondozási 
óra 
önköltsége 

 
 

902,- 

egy 
gondozási 
óra térítési 
díja 

 
808,- 
helyett  

0,- 
nappali ellátás 
– Idősek Klubja  
csak nappali 
tartózkodás 
esetén 

 
 

163.500,- 
 

 

 
 

651,- 
 

 

 
egy ellátási 
nap 
önköltsége 

 
 

496,- 

 
egy ellátási 
nap térítési 
díj összege 

 
 

0,- 

nappali ellátás 
– Idősek Klubja  
nappali 
tartózkodás és 
étkeztetés esetén 

 
 
 

60.896,- 

 
 
 

243,- 

 
 
egy ellátási 
nap (adag) 
önköltsége 

 
 
 

652,- 

 
 
egy ellátási 
nap (adag) 
térítési díja 

 
 
 

410,- 

ápolást, 
gondozást 
nyújtó 
intézmény – 
idősek otthona 

 
 

862.256,- 

 
 

2.362,- 

 
egy főre 
jutó napi 
önköltség 

 
 
4.762,- 

napi térítési 
díj összege 
 

 
2.400,- 

havi térítési 
díj 
összege 

 
72.000,- 

 A napi térítési díj összege az étkeztetés költségeit tartalmazzák: 
a) reggeli térítési díja:  220,- Ft/fő/nap 
b) ebéd térítési díja:   550,- Ft/fő/nap 
c) vacsora térítési díja:  350,- Ft/fő/nap 
d) diétás tízórai díja:   160,- Ft/fő/nap 
e) diétás uzsonna díja:  140,- Ft/fő/nap
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Intézményi térítési díjból adott kedvezmények – személyis térítési díj megállapítása során  

Étkeztetés (Tömörkény) 
 

Kedvezménnyel érintettek köre Fizetendő térítési díj összege (Ft/fő/adag) 
Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 100 %-át nem 
haladja meg 

1 ellátási nap (adag) az intézményi térítési 
díj 40% 

 
165,- 

Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 130 %-át nem 
haladja meg 

1 ellátási nap (adag) az intézményi térítési 
díj 50% 

 
205,- 

Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum  150 %-át nem 
haladja meg 

1 ellátási nap (adag) az intézményi térítési 
díja 60% 

 
245,- 

Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 170 %-át nem 
haladja meg 

1 ellátási nap (adag) az intézményi térítési 
díja 80% 

 
330,- 

 
3.) A Társulási Tanács döntése az intézményi térítési díjakról csak a Társulási Megállapodásban erre kijelölt 

székhely település: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által jelen határozatban 
rögzített térítési díj megállapítással egyező tartalmú, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletének kihirdetését 
követően lép hatályba, 2014. április 01. napjával. 

 
Végrehajtás határideje:  azonnal, legkésőbb 2014. február 28. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik elnök, 

Kató Pálné hivatalvezető 
Beszámolás határideje:  soros ülés 
 
Határozatról  értesítést kap: 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 
- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Helyben) 
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Vezetője (Tömörkény) 
- Irattá 

 
4.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás bankszámla vezető Bánfi Sándor alelnök 

 intézetének megváltoztatásával  kapcsolatos döntés előkészítésének  
kezdeményezése   

 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Kezdeményezte, szülessen olyan döntés, hogy a 
jövőben a Társulás és intézményei bankszámla vezetését a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet végezze, 
mert ebben az esetben szociális intézmények által ellátottaktól beszedett intézményi  térítési díjakat nem 
kell Csongrádra az OTP-nél vezetett számlára való befizetésre bevinni. 
 
Horváth Lajos Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatta a kezdeményezést. 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Csatlakozott az előtte szólók véleményéhez. 
 
Dr. Faragó Péter jegyző: Javasolta, hogy Jegyző asszony kérjen ajánlatot a számlavezetésre vonatkozóan 
a Szegvári Takarékszövetkezettől és ezen ajánlat ismeretében szülessen döntés. 
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Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatot és 
megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és 
az alábbi határozatát hozta meg: 
 
7/2014. (II. 05.) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás bankszámla vezető intézetének megváltoztatásával  kapcsolatos 

döntés előkészítésének kezdeményezése 
 

Határozat 
 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a fenti tárgyú  előterjesztést  
és felkéri Kató Pálné hivatalvezetőt, hogy kérjen a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet pénzintézettől 
számlavezetésre ajánlatot. 
Végrehajtás határideje:  azonnal, legkésőbb 2014. március 31. 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné hivatalvezető 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő ülés 
 
Határozatról értesítést kapnak: 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 
- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyen) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Helyben) 
- Irattár 

 
 

Egyebek 
 

Kató Pálné jegyző: Indítványozta a Társulás Társulási Tanácsa ülése időpontjaként 2014. február 28. de 
8.30 meghatározni napirendjeként a Társulás Társulási tanácsa és az általa fenntartott intézmények 2014. 
évi költségvetése jóváhagyása tárgyú előterjesztést javasolta. 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatot és 
megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai határozathozatal nélkül, egyhangúlag 3 igen 
szavazattal egyetértett azzal. 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik a Társulás Társulási 
Tanácsa Elnöke megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést a 10,00 órakor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
 Forgó Henrik       Bánfi Sándor 
    Társulás Társulási Tanácsa Elnöke    Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke 
 
 
 
     Kató Pálné 
   Csanytelek Község Önkormányzata jegyzője 
    (feladatellátó hivatal vezetője) 


