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5/2015.  
 

 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati  

Társulás Társulási Tanácsa 

2015. május 29-én (pénteken)  

8:30 órai kezdettel megtartott  

társulási ülésének 

Jegyzőkönyve 

 

Napirend: 
1.) Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda csoportlétszámainak meghatározása 

Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 

2.) Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító okirata módosítása jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 

3.) Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Alapító okirata módosítása elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 

4.) Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ szakmai programjainak, Szervezeti és  
Működési Szabályzatának elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 

5.) A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott szociális ellátások 2015. évi intézményi  
térítési díjai összegének megállapítása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 

6.) A Társulás fenntartásában lévő gyermekvédelmi intézményekben nyújtott gyermekvédelmi ellátások 
2015. évi intézményi térítési díjai összegének megállapítása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 
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7.) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata jóváhagyása  

Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  

8.) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szakmai programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának  
jóváhagyása  
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  

9.) Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezető áthelyezési kérelme 

Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  

10.) Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása  
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  

11.) Egyebek 

- Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere tájékoztatója az egészségügy átszervezéséről 
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Határozat száma:  Tárgya:      Oldalszám:__

24  Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda csoportlétszámainak   6 
meghatározása, intézmény átszervezés elfogadása 

 
25  Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító Okirata    7 

módosítása jóváhagyása 
 
 26  Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ   16 

Alapító Okirata módosítása elfogadása  
 
27   Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ   24 

szakmai programjainak, Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadása 

 
 28  A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben   26 

nyújtott szociális ellátások 2015. évi intézményi térítési díjai 
összegének megállapítása 

 
 29  A Társulás fenntartásában lévő gyermekvédelmi    32 

intézményekben nyújtott gyermekvédelmi ellátások 
2015. évi intézményi térítési díjai összegének megállapítása 

 
 30  Remény Szociális Alapszolgáltató Központ egységes szerkezetbe  33 

foglalt Alapító Okirata jóváhagyása 
 
 31  Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szakmai programjának, 40 

Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 
   

 32        Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezető 42 
áthelyezési kérelme 
 

33    Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló  43 
pályázat benyújtásának jóváhagyása  

 
 
 



 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült:  az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. május 29-én (pénteken) 8: 30 
órakor megtartott társulási üléséről. 

 
Az ülés helye: a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Bánfi Sándor   Társulás Alelnöke 

Horváth Lajos   Társulás Tagja 
 

Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző, törvényességi felelős 
     Tóth Józsefné   Adó- és Pü. Irodavezető 
     Csányi László   Adó- és Pü. Irodavezető- h. 
     Bedő Tamás    Polgármester (Csongrád) 
     Márton Erzsébet  intézményvezető  

Kádár- Kovács Márta  intézményvezető 
     Tóth Irén    intézményvezető 
     Törköly Jánosné   pénzügyi munkatárs 
     Boda Anita   szociális tanácsadó 

Bori Sándorné   jegyzőkönyvvezető 
 

Bejelentette távolmaradását:             Forgó Henrik   Társulás Elnöke 
     Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető 

        
  

Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Köszöntötte az ülésen szavazati és tanácskozási joggal 
megjelent részt vevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a szavazásra jogosultak közül 2 tag 
megjelent, az Elnök igazoltan van távol. Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendi 
javaslatot, mellyel a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai - külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül 
– 2 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 

1.) Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda csoportlétszámainak meghatározása, intézmény átszervezés elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 
 

2.) Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító Okirata módosítása jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 
 

3.) Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Alapító Okirata módosítása elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 
 

4.) Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ szakmai programjainak,  
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 

 
5.) A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott szociális ellátások 2015. évi intézményi  

térítési díjai összegének megállapítása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 
 

6.) A Társulás fenntartásában lévő gyermekvédelmi intézményekben nyújtott gyermekvédelmi ellátások 2015. évi 
 intézményi térítési díjai összegének megállapítása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 
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7.) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata jóváhagyása  
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  
 

8.) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szakmai programjának, Szervezeti és Működési  
Szabályzatának jóváhagyása  
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  
 

9.) Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezető áthelyezési kérelme 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  
 

10.) Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása  
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  
 

11.) Egyebek 
Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere tájékoztatója az egészségügy átszervezéséről 
 
 

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda csoportlétszámainak   Forgó Henrik elnök  
meghatározása, intézmény átszervezés elfogadása   Kató Pálné törvényességi felelős 
     
 

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűzött. 
 
Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy az írásban kiadott 
statisztikai számok elgondolkodtatóak. Az idei költségvetése az Óvodának 4 csoport működtetésére ad 
lehetőséget június 30. napjáig, úgy, hogy Csanytelek Község Önkormányzata a működtetéshez hozzátesz 5 
millió Ft-ot. Ahhoz, hogy a további működtetéshez meglegyen a pénzügyi fedezet, újabb 3 millió Ft-ot kell 
hozzátennie Csanytelek Község Önkormányzatának, arra, hogy a három fő munkavállaló, közalkalmazott 
tovább foglalkoztatása biztosított legyen és a csoportlétszámot ne kelljen csökkenteni. A 2016. évi nevelési évről 
nem tudunk beszélni egyelőre. Ez jelenleg a 2015. évi költségvetési évet érintő, Óvodára vonatkozó pénzügyi 
adatok voltak. Ezek alapján kellene a Társulási Tanácsnak eldönteni, figyelembe véve a működtetéshez 
szükséges kiegészítő támogatást adó, Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének azt a 
véleményét, ami alapján 3 vagy 4 csoport mellett foglal állást. Javasolta, hogy a Társulási Tanács akként fogadja 
el a határozati javaslatot, hogy az A vagy B variációjú határozat akkor lép hatályba, amennyiben Csanytelek 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete is ugyanezen pontban hozta meg döntését.  Tájékoztatásul 
elmondta, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott 2014. évi 
pénzmaradvány kötött, többek közt a pályázatok önerő részét képezi. A kérdés a Csanytelek Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete előtt van, hogy az eddig jóváhagyott rövid- közép-hosszú távú tervekre, 
fejlesztésekre elkülönített pénzt kívánja-e átcsoportosítani az óvodai feladatokra, prioritást élvezve ez a feladat.  
Amennyiben a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem ad 3 millió Ft-ot az óvoda 4 
csoporttal történő működtetéséhez, akkor a 3 csoportra való csökkentést kellene a Társulási Tanács 
határozatába foglalni, azzal, hogy a munkáltató köteles megtenni a lépéseket ahhoz, hogy az adott csoportra 
jutó, köznevelési törvényben előírt létszámfeltételeket alkalmazza. Javasolta a tárgyi napirendi előterjesztésben 
foglaltak változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
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Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatta a beterjesztett előterjesztés elfogadását. 
Tájékoztatta a Tárulási Tanács Tagjait, hogy Felgyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az 
előterjesztést, Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntésével megegyezően fogadják el 
azt. 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Összefoglalójában megállapította, hogy tárgyi napirendhez 
módosító javaslat nem érkezett, kérdés nem hangzott el. Tájékoztatta a Tárulási Tanács Tagjait, hogy 
Tömörkény Község Önkormányzatai Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, Csanytelek Község 
Önkormányzata Képviselő-testületével megegyezően elfogadják. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott 
előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai 
egyhangúlag 2 igen szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 
 

24/2015. (V. 29.) Atmöt határozat 

 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda csoportlétszámainak meghatározása, intézmény átszervezés elfogadása 
 

H a t á r o z 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 Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki Tagintézménye 
csoportlétszámát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 11. pontja értelmében eljárva, 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete ugyanezen tárgyban hozott döntése figyelembe 
vételével a Társulás Társulási Tanácsa az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki 
Tagintézménye jelenlegi 4 csoportról 3 csoportra való csökkentését rendeli el a folyamatosan csökkenő 
gyermeklétszám miatt.  
Végrehajtás határideje:  azonnal, de legkésőbb 2015/2016. tanév kezdete 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné, hivatalvezető, törvényességi felelős 
Beszámolás határideje:  következő ülés 

 
2.) A Társulás Társulási Tanácsa utasítja az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Intézményvezetőjét a 

nevelési intézmény 1.) pontban foglaltak szerinti átszervezése végrehajtására, ezen határozatban 
foglaltak képviseletére.  
 

Végrehajtás határideje:  azonnal, de legkésőbb 2015/2016. tanév kezdete 
Végrehajtásért felelős:  Márton Erzsébet Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezető 
Beszámolás határideje:  következő 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) 

- Tömörkényi Közös Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  Vezetője (Felgyő) 

- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Vezetője (Felgyő) 

- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője (Helyben) 
- Irattár 

 
2.) Napirend 

 
Tárgy:           Előadó: 

Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító Okirata módosítása   Forgó Henrik elnök 
jóváhagyása   Kató Pálné  
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törvényességi felelős 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűzött. 
 
Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy a Magyar Államkincstár 
Csongrád Megyei Igazgatósága hivatalból módosította az Óvoda Alapító okiratát, mely változásnak  Alapító 
Okiraton történő átvezetése a meghatározott formanyomtatványon történik, ezért javasolta a tárgyi napirendi 
előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
H o z z á s z ó l á s:  
 
Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatta a beterjesztett előterjesztés elfogadását. 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Összefoglalójában megállapította, hogy tárgyi napirendhez 
módosító javaslat nem érkezett, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést 
és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 2 
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 

25/2015. (V. 29.) Atmöt határozat 

 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító Okirata módosítása jóváhagyása   

 
H a t á r o z 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 Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda ezen 
határozathoz 1. mellékletként csatolt alapító okirata módosítását, 2. mellékletként csatolt egységes szerkezetű 
Alapító Okiratát  változtatás nélkül elfogadja. 
Végrehajtás határideje: azonnal 
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 okirata és az 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata 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 a Alsó- Tisza-
menti Egyesített Óvoda egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirata - törzskönyvi 
nyilvántartáson történő átvezetése 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 
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Határozatról értesítést kap: 

- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság Igazgatója (Szeged) 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 

- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén) 

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

- Tömörkényi Közös Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Vezetője (Felgyő) 

- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Vezetője (Felgyő) 

- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető (Helyben) 

- Irattár  
  

…./2015. (V.....) Atmöt határozat 1. melléklete 

Okirat száma: 36-4/2015. 

Módosító okirat 

Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa által 2014. február 07. napján kiadott, 4/2014. (II. 05.) Atmöt határozattal 
elfogadott, 10-5/2014. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése 
alapján – a ..../2015. (V. 29.) Atmöt határozatra figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 
 

1. Az Alapító okirat 9. pontja: 
A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
megjelölése: 
061020  Lakóépület építése, 
091120  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai, 
095020  Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés, 
096010  Óvodai intézményi étkeztetés, 
091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, 
098031  Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai, 
041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás, 
041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. 

 
 
 
Helyébe az alábbi szövegrész kerül az új, egységes szerkezetű Alapító okirat 4.4. pontjába: 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 061020 Lakóépület építése 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

3 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
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4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

6 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

7 098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 

8 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

9 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

 

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

P.H. 

 

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



…./2015. (V.....) Atmöt határozat 2. melléklete 
 
Okirat száma: 36-5/2015 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII. 31.) 
Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdés, a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6645 Felgyő, Templom u. 1. 

1.2.2. telephelye:  

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 6647 Csanytelek, Kossuth u. 12. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. 08. 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 Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 6647 Csanytelek, Kossuth utca 12. 

2 Felgyői Napközi Otthonos Óvoda 6645 Felgyő, Templom u. 1. 
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3 
Tömörkény István Napközi Otthonos 
Óvoda 

6646 Tömörkény, Óvoda u. 1. 

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: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 
ellátandó óvodai nevelés. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés   

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

- A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet 
átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is 
magában foglaló óvodai nevelési tevékenység. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél 
éven belül betölti. 

- Óvodai ellátás, integrált óvodai nevelés az alábbi kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
körében történik:  

o Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen 
alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási 
hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat (BTM) 

 
o Sajátos nevelési igényű gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján: 

 tanulásban akadályozott gyermek, 

 testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), 

 beszédfogyatékos, 

 érzékszervi fogyatékos 

 látásfogyatékos: gyengén-látó (vízus 10%-30% - ig), 

 hallássérült (nagyothalló 30-65 DB), 

 műtéti úton helyreállított hallássérült (cochlea implantált). 
 

o Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai 
nevelése. 
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 061020 Lakóépület építése 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

3 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

6 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

7 098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 

8 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

9 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

Elsődlegesen az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás működési területén belül Csanytelek, 
Felgyő községek közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendjét meghatározó jogszabályok: a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési- oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet. 
A költségvetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 
gyakorolja.  
A tagintézményben a tagintézmény-vezetőjének megbízása rendje: a tagintézmény-vezetőt az általa kiírt pályázati 
eljárás lefolytatása során bízza meg. Az eljárás megegyezik a magasabb vezetői megbízás eljárási 
rendjével. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a költségvetési szerv vezetője látja el, aki a 
megbízás adása előtt az érintett település Képviselő-testületének egyetértését köteles kikérni. A 
tagintézmény-vezető felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetője látja el.  

A költségvetési szerv vezetője a tagintézmény vezetését átmenetileg és tartósan is elláthatja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 munkajogviszony a Munka törvénykönyvéről szóló 2011. évi I. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 

http://www.opten.hu/optijus/lawtext/426021/tvalid/2015.4.17./tsid/256
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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.  

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

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

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

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: Óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló és az államháztartásról szóló törvény és az annak végrehajtására kiadott 
kormányrendeletek, valamint a mindenkori fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást 
érintő szabályozása alapján, mely szerint a működtetéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos 
kiadások előirányzata az intézmény mindenkori költségvetésében szerepel, azzal az 
intézmény gazdálkodik, a kötelezettségvállalás, szakmai igazolás és utalványozás 
feladatokat ellátja.  

6.3. A köznevelési intézmény tagintézménye: 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 6647 Csanytelek, Kossuth u. 12. 

6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

6.4.1. székhelyén: 176 fő 

6.4.2. tagintézményében: 

 tagintézmény megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 

1 Csanytelek község 126 férőhely 

2 Felgyő község 50 férőhely 

3   

6.5. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
A Társulás gazdálkodása egyes szabályairól szóló Társulási határozatok, a Társulás éves költségvetési 
határozata, valamint más hatályos jogszabályi előírások határozzák meg. A feladatok ellátásához a 
költségvetési szervnek rendelkezésére áll a székhelyén (Felgyő) és a telephelyén lévő ingatlan, a rajta 
található épülettel, valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök és az éves költségvetés szerinti 
pénzeszköz. A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő- oktató munka és a 
pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátásához szükséges mértékben szabadon használhatja. 
A költségvetési szerv használatában lévő, az alapító Társulás és/vagy az alapító Társulás tagjaként 
működő adott települési Önkormányzat tulajdonát képező (a tagintézménynek helyt adó) ingatlanok, 
valamint az ingó vagyon felett a rendelkezési jog csak az ingyenes, teljes körű jog gyakorlására, 
rendeltetésszerű használatára terjed ki. Az önkormányzat és a Társulás tulajdonában, és a költségvetési 
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szerv használatában lévő vagyontárgyak feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg a költségvetési szervet. 
Az ilyen vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerű használata módosítása 
vonatkozásában a költségvetési szerv a rendelkezési jognak és rendeltetésszerű használatnak megfelelően 
– az alapfeladat ellátása sérelme nélkül – a vonatkozó Társulási gazdálkodási határozatban meghatározott 
időtartam szerint, mértékben és módon önállóan, a tulajdonos hozzájárulása alapján dönt. 
A költségvetési szerv pénzellátása a Társulás általi finanszírozás szerint történik. A költségvetési szerv 
önálló bankszámlával rendelkezik a Társulás számlavezető pénzintézeténél. 

A fenntartó Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás által a költségvetési szerv használatába adott, 
Csanytelek Község Önkormányzata, Felgyő Község Önkormányzata és a Társulás törzsvagyonába 
sorolt, valamint a költségvetési szerv könyvviteli nyilvántartásában rögzített ingó- és ingatlan vagyon. 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon 
feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati 
joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 
Felgyői Óvoda Felgyő 

87/138. 
3475  köznevelési 

intézmény 

2 
Csanyteleki Óvoda Csanytelek 

337/21. 
3263  köznevelési 

intézmény 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. február 07. napján kelt, 10-5/2014. okiratszámú alapító okiratot 
visszavonom. 

Csanytelek, 2015. 

P.H. 

 

______________________________    __________________________ 
  Kató Pálné          Forgó Henrik 
 a Társulás Törvényességi felelőse     a Társulás Elnöke 
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3.) Napirend 

 
Tárgy:                     Előadó: 

Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Alapító Okirata   Forgó Henrik elnök 
módosítása elfogadása        Kató Pálné 

törvényességi felelős 
 

 (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűzött. 
 
Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy Csongrád Város 
Önkormányzata az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társuláshoz 2015. július 01. napjával való csatlakozási 
szándéka miatt az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ intézmény fenntartói jogát Csongrád 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete átruházta a Társulásra.  Az ezzel kapcsolatos változást kell az 
intézmény Alapító okiratán átvezetni, és azt megküldeni a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága 
számára, hogy a törzskönyvi nyilvántartásban átvezesse azt. 
Javasolta a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.  
 
K é r d é s  nem hangzott el. 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke és Horváth Lajos Társulás Társulási Tanácsa 
Tagja: Támogatták a beterjesztett előterjesztés elfogadását. 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Összefoglalójában a napirend zárásaként megállapította, 
hogy tárgyi napirendre irányuló módosító javaslat, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban 
kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa 
Tagjai egyhangúlag 2 igen szavazattal egyetértettek azzal, és az alábbi határozatot hozták meg: 
 
26/2015. (V. 29.) Atmöt határozat 

 
Tárgy: Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Alapító Okirata módosításának jóváhagyása  
 

H a t á r o z 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.  
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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 Tanácsa Tagjai és várományosa (Székhelyén) 

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

- Tömörkényi Közös Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Vezetője (Tömörkény) 

- Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Vezetője (Csongrád) 

- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető 

- Irattár 
 

…./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 
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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.   

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

 
______________________________    __________________________ 
  Kató Pálné          Forgó Henrik 
 a Társulás Törvényességi felelőse     a Társulás Elnöke 
 
 
…./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 
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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. 

 

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 
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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 

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 
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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.  

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. május 29. 

P.H. 

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

4.) Napirend 
 

Tárgy:                      Előadó: 
Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ szakmai   Forgó Henrik elnök 
programjainak, Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása   Kató Pálné 
         törvényességi felelős 
    
     

 (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűzött. 
 
Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy Csongrád Város 
Önkormányzata az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társuláshoz 2015. július 01. napjával való csatlakozási 
szándéka miatt az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ intézmény fenntartói jogát Csongrád 
Város Önkormányzata átruházta a Társulásra.  Az ezzel kapcsolatos módosításokat kell az intézmény szakmai 
programjaikban módosítani, melyet majd a Csongrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztálya Szociális és Gyámhivatal Osztályának  kell benyújtani a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés 
(korábban működési engedély) érdekében. Megköszönte a színvonalas munkát a szakmai anyagok 
átdolgozásáért. Javasolta a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.  
 
K é r d é s  nem hangzott el. 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke és Horváth Lajos Társulás Társulási Tanácsa 
Tagja: Támogatta a beterjesztett előterjesztés elfogadását. 
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Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Összefoglalójában a napirend zárásaként megállapította, 
hogy tárgyi napirendre irányuló módosító javaslat, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban 
kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa 
Tagjai egyhangúlag 2 igen szavazattal egyetértettek azzal, és az alábbi határozatot hozták meg: 
 
27/2015. (V. 29.) Atmöt határozat 

 
Tárgy: Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ szakmai programjainak, Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadása 
 

H a t á r o z 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 Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ szakmai 
programjait, Szervezeti és Működési Szabályzatát az ahhoz csatolt mellékleteket változtatás nélkül elfogadja. 

 
2.) A Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 

Vezetőjét ezen határozat 1. pont szerint módosított szakmai programok aláírására. 
 

Végrehajtás határideje:  azonnal 

Végrehajtásért felelős: Kádár- Kovács Márta intézményvezető 

Beszámolás határideje:  soros ülés 

3.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás Törvényességi felelősét, hogy gondoskodjon az Esély 
Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ szolgáltatói nyilvántartásba történő módosítása bejegyeztetéséről. 
 
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 

Beszámolás határideje:  soros ülés 

 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Csanytelek) 

- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai és várományosa (Székhelyén) 

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

- Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Vezetője (Csongrád) 

- Irattár 
 

5.) Napirend 
 

Tárgy:                      Előadó: 
A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott    Forgó Henrik elnök 
szociális ellátások 2015. évi intézményi térítési díjai összegének megállapítása Kató Pálné 
         törvényességi felelős 
 
 

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűzött. 
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Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy a Csongrád Város 
Önkormányzata csatlakozásával kapcsolatos ez a napirend is. A térítési díj megállapítása a fenntartó, a Társulási 
Tanács hatásköre, mely alapján a Társulás székhely települése rendeletet alkot, melyben az Esély Szociális és 
Gyermekjóléti Alapellátási Központ intézményi térítési díjai és szolgáltatásai is belekerültek már. A Társulást 
alkotó települések, Tömörkény Község és Felgyő Község Önkormányzatai Képviselő-testületei szintén 
tárgyalták, elfogadták és elfogadásra terjesztették a rendelet-tervezetet Csanytelek Község Önkormányzata 
Képviselő testülete felé. A csatlakozni kívánó település, Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete is 
megtárgyalta, elfogadta tárgyi előterjesztést. Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak 
változtatás nélküli elfogadását.  
 
K é r d é s  nem hangzott el. 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatta a beterjesztett előterjesztés elfogadását. 
Tájékoztatta a Tárulási Tanács Tagjait, hogy Felgyő Község Önkormányzatai Képviselő-testülete megtárgyalta 
az előterjesztést, melyet Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testületével megegyezően elfogadták azt. 
 
Bedő Tamás a Társulás Tagja 2015. július 01. napjától, Csongrád Város Önkormányzata 
Polgármestere:: Tájékoztatta a Társulás Tagjait, hogy Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
mint a Társulás 2015. július 01. napjától tagja, támogatta a székhely település által önkormányzati rendelet-
tervezet változtatás nélküli térítési díjak rögzítését.  
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Tájékoztatta a Társulás Tagjait, hogy Tömörkény 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatta a rendelet-tervezetbe térítési díjak rögzítését. Támogatta a 
beterjesztett előterjesztés elfogadását. Összefoglalójában a napirend zárásaként megállapította, hogy tárgyi 
napirendre irányuló módosító javaslat, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott 
előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai 
egyhangúlag 2 igen szavazattal egyetértettek azzal, és az alábbi határozatot hozták meg: 
 
 
28/2015. (V. 29.) Atmöt határozat 

 
Tárgy:   A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott szociális ellátások 2015. évi intézményi térítési díjai   

összegének megállapítása 

H a t á r o z a t 
 

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: 

 

Sor-

szám 

A B C 

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 

 

Szolgáltatás 

formája 

 

 Szolgáltatási önköltség 

összege (Ft/fő) 

 

Intézményi térítési díj összege (Ft/fő) 
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1. 

szociális 

étkeztetés  

(Csanytelek) 

egy ellátási 

 nap (adag) 

önköltsége 

 

750,- 

egy ellátási nap 

(adag) térítési 

díjának összege 

 

410,- 

1.1. 

étel házhoz 

szállítása  

(Csanytelek) 

házhoz 

szállítás 

önköltsége 

 

200,- 

házhoz szállítás 

(ellátási nap) 

 

200,- 

1.2. 

szociális 

étkeztetés 

(Felgyő) 

egy ellátási 

nap (adag) 

önköltsége  

 

525,- 

egy ellátási nap 

(adag) térítési díj 

összege 

 

400,- 

1.2.2. 

Étel házhoz 

szállítása 

(Felgyő) 

Házhoz 

szállítás 

önköltsége 

 

120,- 

házhoz szállítás 

(ellátási nap) 

 

120,- 

2. 

házi segítség-

nyújtás 

(ellátási 

területen) 

egy gondozási 

óra 

önköltsége 

 

1470,- 

egy gondozási 

óra térítési díj 

összege 

 

0,- 

3. 

nappali ellátás – 

Idősek Klubja  

csak nappali 

tartózkodás esetén 

egy ellátási 

nap 

önköltsége 

 

460,- 

egy ellátási nap 

térítési díj összege  

 

0,- 

 

3.1. 

nappali ellátás – 

Idősek Klubja  

nappali 

tartózkodás és 

étkeztetés esetén 

egy ellátási 

nap 

önköltsége 750,- 

egy ellátási nap 

(adag) térítési díja  

 

410,- 

4. 

ápolást, 

gondozást nyújtó  

intézmény – 

idősek otthona 

(Csanytelek) 

 

 

egy főre jutó  

 

napi 

önköltség 

 

 

 

 

5045,- 

napi térítési díj 

összege (Ft)* 

 

2.500,- 

havi térítési díj 

összege (Ft) 

 

75.000,- 

 

4.1. 

Belépési 

hozzájárulás 

 

férőhely kijelöléssel 

(Ft/férőhely) 

 

0,- Ft 
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5.  Az étkeztetés napi térítési díjainak költségei 

5.1. reggeli 152,- Ft/fő/nap/adag 

5.2. ebéd 372,- Ft/fő/nap/adag 

5.3. vacsora 152,- Ft/fő/nap/adag 

 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 

 

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: 
 

Sor-

szám 

A B C 

Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 

 

Szolgáltatás 

formája 

 

Szolgáltatási önköltség 

összege (Ft/fő) 

 

Intézményi térítési díj összege (Ft/fő) 

1. 

szociális 

étkeztetés  

 

egy ellátási 

 nap (adag) 

önköltsége 

 

565,- 

egy ellátási nap 

(adag) térítési 

díjának összege 

 

325,- 

1.1. 

étel házhoz 

szállítása  

 

házhoz 

szállítás 

önköltsége 

 

150,- 

 

házhoz szállítás 

(ellátási nap) 

 

150,- 

2. 

házi segítség-

nyújtás 

(ellátási 

területen) 

egy gondozási 

óra 

önköltsége 

 

885,- 

 

egy gondozási 

óra térítési díj 

összege 

 

0,- 

3. 

 

nappali ellátás – 

Idősek Klubja  

csak nappali 

tartózkodás esetén 

 

 

egy ellátási 

nap 

önköltsége 

 

 

 

570,- 

 

 

egy ellátási nap 

térítési díj összege  

 

 

 

0,- 
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3.1. 

nappali ellátás – 

Idősek Klubja  

nappali 

tartózkodás és 

étkeztetés esetén 

 

egy ellátási 

nap 

önköltsége 

565,- 

 

egy ellátási nap 

(adag) térítési díja  

 

325,- 

4. 

ápolást, 

gondozást nyújtó  

intézmény – 

idősek otthona 

(Tömörkény) 

 

 

egy főre jutó  

 

napi 

önköltség 

 

 

 

5110,- 

napi térítési díj 

összege (Ft)* 

 

2.470,- 

havi térítési díj 

összege (Ft) 

 

74.100,- 

 

4.1. 

Belépési 

hozzájárulás 

férőhely 

kijelöléssel 

(Ft/férőhely) 

 

0,- Ft 

5.  Az étkeztetés napi térítési díjainak költségei 

5.1. reggeli 220,- Ft/fő/nap/adag 

5.2. ebéd 550,- Ft/fő/nap/adag 

5.3. vacsora 350,- Ft/fő/nap/adag 

5.4. diétás tízórai 160,- Ft/fő/nap/adag 

5.5. diétás uzsonna 140,- Ft/fő/nap/adag 

 
 

 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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Sor-

szám 
A B 

1. 
Intézményi térítési díjból adott kedvezmények – személyi térítési díj megállapítása során  

Étkeztetés (Tömörkény község) 

1.1. 
Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 100 %-át 

nem haladja meg 

egy ellátási nap (adag) az  

intézményi térítési díj 40%-a 

 

130.- Ft 

1.2. 
Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 130 %-át 

nem haladja meg 

egy ellátási nap (adag) az  

intézményi térítési díj 50%-a 

 

165.- Ft 

1.3. 
Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum  150 %-át 

nem haladja meg 

egy ellátási nap (adag) az  

intézményi térítési díja 60%-a 

 

195.- Ft 

1.4. 
Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 170 %-át 

nem haladja meg 

egy ellátási nap (adag) az  

intézményi térítési díja 80%-a 

 

260.- Ft 

 
3.) 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 Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ intézményi térítési díja összegét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

 

Sor-

szám 

A B C 

Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 

 

Szolgáltatás 

formája 

 

 Szolgáltatási önköltség 

összege (Ft/fő) 

 

Intézményi térítési díj összege 

(Ft/fő) 

1. 

szociális 

étkeztetés  

(ellátási 

területen) 

egy ellátási 

 nap (adag) 

önköltsége 

 

558.- 

egy ellátási nap 

(adag) nettó 

térítési díjának 

összege 

 

345.- 

1.1. 

étel házhoz 

szállítása  

(Csanytelek) 

házhoz 

szállítás 

önköltsége 

 

0.- 

házhoz szállítás 

(ellátási nap) 

 

0.- 

2. 

házi segítség-

nyújtás 

(ellátási 

egy gondozási 

óra 

önköltsége 

 

1364.- 

egy gondozási 

óra térítési díj 

 

545.- 
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területen) összege 

3. 

Támogató 

szolgálat (ellátási 

területen) 

egy 

feladategység 

Önköltsége 

2.706.- 

 

egy szolgálati óra 

térítési díja 

 

60.- 

egy szállítási km 

térítési díja 

 

100.- 

4. 

Jelzőrendszeres 

házi 

segítségnyújtás 

(ellátási 

területen) 

-100 db készülék 

 

egy készülék 

napi 

önköltsége 

 

 

113.- 

 

 

egy készülék 

/ellátási nap 

 

 

30.- 

 

5. 

nappali ellátás – 

Idősek Klubja  

csak nappali 

tartózkodás esetén 

egy ellátási 

nap 

önköltsége 

 

1079.- 

 

egy ellátási nap 

térítési díj összege  

 

0.- 

 

5.1. 

nappali ellátás – 

Idősek Klubja  

nappali 

tartózkodás és 

étkeztetés esetén 

 

egy ellátási 

nap 

önköltsége 

1079.- 

 

egy ellátási nap 

(adag) térítési díja 

(nettó) 

 

 

345.- 

6. 

 

 

 

Fogyatékos 

személyek  

nappali ellátása 

 

 

 

 

egy főre jutó 

napi költség 

csak 

napközbeni 

tartózkodást 

igénybevevők 

1.993.- 

csak napközbeni 

tartózkodás esetén 

 

 

0.- 

napközbeni 

tart. és 

étkezést 

igénybevevők 

nappali 

tartózkodás és 

étkezés esetén 

 

 

345.- 
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Sorszám A B 

 

1. 

Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ  

Intézményi térítési díjból adott kedvezmények – személyi térítési díj megállapítása során  

 

 

1.1. 
Étkeztetés  

Akinek a havi jövedelme a nyugdíj 

minimum 100 %-át nem haladja meg 

egy ellátási nap (adag) térítési díja  nettó 

225.- Ft 

 

1.2. 

 

Házi 

segítség-

nyújtás 

Akinek a havi jövedelme a 

nyugdíjminimum 300 %-át nem 

haladja meg 

egy gondozási óra díja 0,- 

 

1.3. 

 

 

Támogató 

szolgálat 

 

Akinek a havi jövedelme a 

nyugdíjminimum 100 %-át nem 

haladja meg  

személyi segítés 1 óra térítési díja 0,- 

egy szállítási kilométer térítési díja 0,- 

 

 

 

Sorszám A B 

Szociálisan nem rászorult személyek térítési díjainak meghatározása  

Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 

1. Étkeztetés ellátási nap (adag) nettó 475.- 

2. Támogató szolgálat szállítási km díja nettó 125.- 

személyi segítés szolgálati óradíja nettó 545.- 

3. Jelzőrendszeres  

házi segítségnyújtás 

 

 

napidíj 

 

nettó 190.- 

 
4.) A Társulás Társulási Tanácsa rögzíti, hogy az Szt. 117/C. § (1) bekezdésében 2015. január 01. napjától, mint  

fenntartó számára biztosított azon jogosítvánnyal, miszerint  a tartós  bentlakásos szociális intézményeiben 
meghatározhatja azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése esetén belépési hozzájárulást kell fizetni, nem kíván élni,  
tekintettel a szociális intézmények ellátási érdekére, a várakozók számára és az ellátásra várakozók ismert 
jövedelmi viszonyaira, a belépési hozzájárulás bevezetése  - az elvégzett modellezés alapján – vélhetően nem hozná meg 
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az intézmények költségvetésében elvárt összeget, viszont a szociálisan rászorulók hátrányos helyzetbe kerülhetnének a jobb 
anyagi körülmények között élőkkel szemben, ami nem felel meg az esélyegyenlőség elvének.    
 

5.) A Társulás Társulási Tanácsa ezen határozatába foglalt, a fenntartásában lévő három szociális intézmény 
intézményi térítési díjairól szóló döntése, 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 2015. július 01. napjával, a tagönkormányzatok előzetes 
véleményezését is alapul véve, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése szerint eljárva.  

 
Végrehajtás határideje:   azonnal, legkésőbb 2015. június 30. 

Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik elnök 
Kató Pálné hivatalvezető, feladatellátó 

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) 

- Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Vezetője (Csongrád) 

- Irattár 
 

6.) Napirend 
 

Tárgy:                      Előadó: 
A Társulás fenntartásában lévő gyermekvédelmi intézményekben nyújtott   Forgó Henrik elnök 
gyermekvédelmi ellátások 2015. évi intézményi térítési díjai    Kató Pálné 
összegének megállapítása       törvényességi felelős 
     
 

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűzött. 
 
Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy a Csongrád Város 
Önkormányzata csatlakozásával kapcsolatos ez a napirend is. A Társulás székhely települése látja el a 
rendeletalkotás feladatát, a Társulási Tanács által meghatározott intézményi térítési díjak alapján. A Társulást 
alkotó települések, Tömörkény Község és Felgyő Község Önkormányzata Képviselő-testületei szintén tárgyalták, 
elfogadták és elfogadásra terjesztették a rendelet-tervezetet Csanytelek Község Önkormányzat Képviselő- 
testülete, (mint a Társuláshoz csatlakozó település) Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete is 
megtárgyalta, elfogadta tárgyi előterjesztést. Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
K é r d é s  nem hangzott el. 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatta a beterjesztett előterjesztés elfogadását. 
Tájékoztatta a Tárulási Tanács Tagjait, hogy Felgyő Község Önkormányzatai Képviselő-testülete megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra terjeszti azt Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete elé. 
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Bedő Tamás Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere  (a Társulás Tagja 2015. július 01. 
napjától): Tájékoztatta a Társulás Tagjait, hogy Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatta 
az önkormányzati rendelet megalkotását, így benne  a térítési díjakat rögzítését.  
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Tájékoztatta a Társulás Tagjait, hogy Tömörkény 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatta az önkormányzati rendelet megalkotását Támogatta a 
beterjesztett előterjesztés elfogadását. Összefoglalójában a napirend zárásaként megállapította, hogy tárgyi 
napirendre irányuló módosító javaslat, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott 
előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai 
egyhangúlag 2 igen szavazattal egyetértettek azzal, és az alábbi határozatot hozták meg: 
 
29/2015. (V. 29.) Atmöt határozat 

 
Tárgy: A Társulás fenntartásában lévő gyermekvédelmi intézményekben nyújtott gyermekvédelmi ellátások 2015. évi intézményi 

térítési díjai összegének megállapítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  

 
1.) A Társulás Társulási Tanácsa - a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - a Társulás által fenntartott Esély 
Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ intézményi térítési díja összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ  

Szolgáltatás 2015. évi  
önköltség 

(Ft) 
(Terv) 

2015. évi  
normatíva 

(Ft) 

Intézményi térítési díj 

Napi 
összege 
Ft/fő 

Havi 
összege 
Ft/fő 

Gyermekek átmeneti 
gondozása  

 
21.869.000 

 
12.559.000 

 
1.415 

 
42.450 

 
 
2.) A Társulás Társulási Tanácsa ezen határozatába foglalt, a fenntartásában lévő három szociális intézmény 

intézményi térítési díjairól szóló döntése, 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 gyermekvédelmi alapellátások formáiról, 
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletének kihirdetését követően lép 
hatályba 2015. július 01. napjával, a tagönkormányzatok előzetes véleményezését is alapul véve, a jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése szerint eljárva.  

 
Végrehajtás határideje:  azonnal, legkésőbb 2015. június 30. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik elnök, 

       Kató Pálné hivatalvezető, feladatellátó 
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) 

- Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Vezetője (Csongrád) 

- Irattár 
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7.) Napirend 

 
Tárgy:                      Előadó: 

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ egységes szerkezetbe foglalt   Forgó Henrik elnök 
Alapító Okirata jóváhagyása      Kató Pálné 
         törvényességi felelős 
 

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűzött. 
 
Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ által ellátott házi segítségnyújtást igénybe vevők létszámának emelése szükséges, mert 
Felgyő Községben az erre irányuló igény megnőtt. Az NRSZH az erre irányuló befogadási kérelmet elfogadta, így 
az ezzel kapcsolatos módosításokat kell az intézmény Alapító okiratán átvezetni és azt megküldeni a Magyar 
Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságának a törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetés miatt. Javasolta a 
tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.  
 
K é r d é s  nem hangzott el. 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke és Horváth Lajos Társulás Társulási Tanácsa Tagja: 
Támogatták a beterjesztett előterjesztés elfogadását. 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Összefoglalójában a napirend zárásaként megállapította, 
hogy tárgyi napirendre irányuló módosító javaslat, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban 
kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa 
Tagjai egyhangúlag 2 igen szavazattal egyetértettek azzal, és az alábbi határozatot hozták meg: 
 
 
30/2015. (V. 29.) Atmöt határozat 

 
Tárgy: A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata jóváhagyása 
 

H a t á r o z 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  a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt alapító okirata módosítását, 2. mellékletként csatolt egységes szerkezetű 
Alapító Okiratát  változtatás nélkül elfogadja. 
 
Végrehajtás határideje: azonnal 
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 Tanács Elnökét és a törvényességi felelőst, 

hogy képviseletében és nevében a Tanács által jóváhagyott, az 1. pont szerinti módosított okiratot és egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírja.  
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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 a Remény 
Szociális Alapszolgáltató Központ módosító alapító okirata 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) 

- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Helyben) 

- Irattár 

…./2015. (.....) Atmöt határozat 1. melléklete 

 
Okirat száma: 15-9/2015. 

Módosító okirat 

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
által 2015. február 26. napján kiadott, 8/2015. (II. 26.) határozattal elfogadott, 15-2/2014. számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 
..../2015. (..... ...) Atmöt határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1.  
Az alapító okirat 4.3. pontjának ezen része törlésre kerül: 
 

Mutatószámok:  
- Idősek nappali ellátása  40 fő 
- Étkeztetés  120 fő 
- Házi segítségnyújtás  72 fő 
- Idősek otthona  28 fő 
- Családsegítés  nem kerül meghatározásra 
- Gyermekjóléti szolgáltatás  nem kerül meghatározásra 

Az Alapító okirat záró rendelkezése. 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014.02.07. napján kelt, 12-5/2014. okiratszámú, 3/2014. (II. 05.) 
határozattal elfogadott okiratszámú alapító okiratát visszavonom. 
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Helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2015.02.26. napján kelt, 15-3/2015. okiratszámú, 8/2015. (II. 26.) 
határozattal elfogadott okiratszámú alapító okiratát visszavonom. 

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

P.H. 

______________________________    __________________________ 
  Kató Pálné          Forgó Henrik 
 a Társulás törvényességi felelőse     a Társulás elnöke 
 

 

…./2015. (.....) Atmöt határozat 2. melléklete 
Okirat száma: 15-10/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6647 Csanytelek Kossuth u. 39. 

1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  6647 Csanytelek Baross Gábor u. 2. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.01.01. 
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2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály:  
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 87. § (1) bekezdése 88. § (3) bekezdése és 96. § (1) –( 2) bekezdése a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja, a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális 
vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Kormányrendelet, valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 10. §, 14. §, 15. §, 
17. §-a alapján határozatlan időre alapította Csanytelek Község Önkormányzata a Remény 
Szociális Alapszolgáltató Központját, melynek alapítót megillető jogainak gyakorlását 2007. július 
31. napjával a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulására ruházta át. 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása jogutódja 2013. július 01. napjától az Alsó- Tisza-
menti Önkormányzati Társulás, amely 2013. 07. 01. napjától továbbra is fenntartói jogokat 
gyakorol a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ tekintetében, úgy, hogy a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központba 2013. július 01-től beintegrálja a Felgyő község közigazgatási területén 
ellátandó szociális alapszolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgáltatásokat, Tömörkény község közigazgatási területén pedig a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgáltatásokat. 
 

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

2.3.1. megnevezése: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 

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

 

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: 

A költségvetési szerv szociális alapszolgáltatásokat, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó 
szakosított ellátást, ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonát működtet a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló I/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben, valamint egyéb 
jogszabályok és a fenntartó döntései, és Csanytelek Község hatályos helyi rendeletében szabályozott 
előírások szerint. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
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-  Az étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, vagy önmaguknak és eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.  

-  A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségügyi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes személyek számára biztosít lehetőséget a 
napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, és az alapvető higiéniai szükségletek 
kielégítésére. 

- Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk 
ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. 

- Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását, 
gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.  

- A családsegítés feladata a szociális és mentális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízis 
helyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, krízishelyzetek 
megelőzése, valamint megszüntetésének elősegítése. 

- A gyermekjóléti szolgáltatás által a gyermek testi, lelki egészségének, családban való 
nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, illetve megszüntetése és a családból 
kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozás, illetve utógondozás. 

 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 061020 Lakóépület építése 

2 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

3 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

4 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

5 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

6 107051 Szociális étkeztetés 

7 107052 Házi segítségnyújtás 

8 107054 Családsegítés 

9 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

10 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Étkeztetés vonatkozásában: Csanytelek és Felgyő községek közigazgatási területe. 

Házi segítségnyújtás vonatkozásában: Csanytelek és Felgyő községek területe. 

Családsegítés vonatkozásában: Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. 

Nappali ellátás Idősek klubja vonatkozásában: Csanytelek község közigazgatási területe. 

Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona tekintetében: 
Csongrád megye közigazgatási területe. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 
alapján és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján történik. Az intézményvezető felett az egyéb 
munkáltatói jogokat a Társulás Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

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

 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2015.02.26. napján kelt, 15-3/2015. okiratszámú, 8/2015. (II. 26.) 
határozattal elfogadott okiratszámú alapító okiratát visszavonom. 

 

 

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

P.H. 

 

______________________________    __________________________ 
  Kató Pálné          Forgó Henrik 
 a Társulás törvényességi felelőse     a Társulás elnöke 
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8.) Napirend 

 
Tárgy:                      Előadó: 

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szakmai programjának,   Forgó Henrik elnök 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása    Kató Pálné 
          törvényességi felelős 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűzött. 
 
Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ által ellátott házi segítségnyújtás igénybevevők létszámának emelése miatt szükséges a 
módosításokat átvezetni a szakmai programon és az intézmény SZMSZ-en is. Kezdeményezte a tárgyi napirendi 
előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.  
 
K é r d é s  nem hangzott el. 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke és Horváth Lajos Társulás Társulási Tanácsa Tagja: 
Támogatták a beterjesztett előterjesztés elfogadását. 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Összefoglalójában megállapította, hogy tárgyi napirendre 
irányuló módosító javaslat, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és 
annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 2 igen 
szavazattal egyetértettek azzal, és az alábbi határozatot hozták meg: 
 
31/2015. (V. 29.) Atmöt határozat 

 
Tárgy: A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szakmai programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t 
 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  
 

1.) A Társulás Társulási Tanácsa a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 1. mellékletként csatolt szakmai 
programját változtatás nélkül elfogadja. 
 
Végrehajtás határideje: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik elnök, 

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

 
2.) A Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetőjét ezen 

határozat 1. pont szerint módosított szakmai program aláírására. 
 

Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős: Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető 
Beszámolás határideje:  soros ülés 
 

3.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás Törvényességi felelősét, hogy gondoskodjon a Remény 
Szociális Alapszolgáltató Központ szolgáltatói nyilvántartásba történő módosítása bejegyeztetéséről. 
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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 (Csanytelek) 

- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén) 

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

- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Helyben) 

- Irattár 
 

9.) Napirend 
 

Tárgy:                      Előadó: 
Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezető    Forgó Henrik elnök 
áthelyezési kérelme        Kató Pálné 
         törvényességi felelős 
 

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy az Alsó- Tisza-menti 

Önkormányzati Társulás felé Baranyainé Posta Mária a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 

intézményvezetője bejelentette, hogy 2015. július 01. napjától áthelyezését kéri a Szociális Ellátások Intézménye 

Gondviselés Háza felé, ahol, 2015. július 01. napjával, mint mentálhigiénés szakember állna alkalmazásban. Az 

áthelyezést családi okokkal indokolta. Az áthelyezés  írásos formában történő dokumentálása nem valósult meg a 

bejelentést megelőzően, ezért Csongrád Város Polgármestere a Szociális Ellátások Intézménye intézményvezetője 

ezzel kapcsolatos álláspontja iránt érdeklődött.  

Bedő Tamás, Csongrád Város Polgármestere: Előadta, hogy Csongrád fogadókészséget mutat Baranyainé 
Posta Mária áthelyezésével kapcsolatosan.  
 
Tóth Irén intézményvezető: Elmondta, hogy intézményvezetőként megteszi a szükséges intézkedéseket. 
 
Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak 
változtatás nélküli elfogadását, a határozati javaslat változtatás nélküli elfogadásával egyidejűleg.  
 
K é r d é s  nem hangzott el. 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke és Horváth Lajos Társulás Társulási Tanácsa Tagja: 
Támogatták a beterjesztett előterjesztés elfogadását.  
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Összefoglalójában megállapította, hogy tárgyi napirendre 
irányuló módosító javaslat, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és 
annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 2 igen 
szavazattal egyetértettek azzal, és az alábbi határozatot hozták meg: 
 
32/2015. (V. 29.) Atmöt határozat 

 
Tárgy: Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezető áthelyezési kérelme 



 

41 

 

 

 

 
Határozat 

 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  
 

1.) A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás fenntartásában működő Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális 
Otthon Intézményvezetőjének Baranyainé Posta Máriának 2015. július 01. napjával Szociális Ellátások Intézménye 
Gondviselés Házához történő áthelyezési kérelmét elfogadja.  

 
2.) A Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás Társulási Tanácsa elnökét  Baranyainé Posta Mária 

2015. július 01. napjával  a Szociális Ellátások Intézménye Gondviselés Házához történő áthelyezésével 
kapcsolatos megállapodás aláírására. 
 
Végrehajtás határideje:  2015. 06. 30. 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné  hivatalvezető 
Beszámolás határideje:  megbízást követő soros ülés  

 
3.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetőjét az intézményvezetői 

megbízással kapcsolatos feladatok és szükséges intézkedések megtételére. 
 

Végrehajtás határideje:  2015. 06. 30. 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné,hivatalvezető 
Beszámolás határideje:  megbízást követő soros ülés  

 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Baranyainé Posta Mária  intézményvezető 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 

- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai  

- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal vezetője (Feladatellátó) (Helyben) 

- Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal Vezetője 

- Irattár 
 

10.) Napirend 

 
 
Tárgy:                      Előadó: 
Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására    Forgó Henrik elnök 
irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása       Kató Pálné 

         törvényességi felelős 
 

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy Tömörkény Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezte az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás által  a 
konyha felújítására vonatkozó pályázat benyújtását. A pályázati forrás nem túl sok, de véleménye szerint esélye 
van Tömörkény Község Önkormányzatának a pályázat megnyerésére. Természetesen Tömörkény 
Önkormányzata költségvetése terhére a szükséges önerőt biztosítja, mint ahogyan Csanytelek Önkormányzata is 
a saját pályázataihoz költségvetéséből biztosítja azt. Az előző ülésen hozott, határozatba foglalt döntés 
módosítására van szükség, mivel az tényadatokat nem tartalmazott, ezért annak hatályon kívül helyezését 
kezdeményezte. 
 
K é r d é s  nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
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Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke és Horváth Lajos Társulás Társulási Tanácsa Tagja: 
Támogatták a beterjesztett előterjesztés elfogadását, és a pályázat benyújtását.  
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Összefoglalójában megállapította, hogy tárgyi napirendre 
irányuló módosító javaslat, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és 
annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 2 igen 
szavazattal egyetértettek azzal, és az alábbi határozatot hozták meg: 
 

33/2015. (V. 29.) Atmöt határozat 

 
Tárgy: Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t 
 
1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta, elfogadta és a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló - mint a 
szociális szolgáltatások fenntartója – a szolgáltatásfejlesztés szükségességét kinyilvánítja, támogatja a 
tárgyi pályázat benyújtását a Társulás székhely települése: Csanytelek Község Önkormányzata 
által. 

2.) A Társulás Társulási Tanácsa támogatja, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
pályázatot nyújtson be a Tömörkényi főzőkonyha felújítására. (6646 Tömörkény, Petőfi u. 9/A, hrsz: 
318). 

3.) A Társulás Társulási Tanácsa a pályázathoz tartozó forrásokat az alábbiak szerint határozza meg: 
- Pályázaton igényelhető támogatás  22.313.928 Ft  

(azaz: huszonkettőmillió-háromszáztizenháromezer-kilencszázhuszonnyolc forint) 

- Szükséges  önerő összege     1.174.417 Ft  

(azaz: egymillió-egyszázhetven-négyezer-négyszáztizenhét forint) 

- Projekt teljes költsége:   23.488.345 Ft  

(azaz: huszonhárommillió- négyszáznyolcvannyolcezer-háromszáznegyvenöt forint). 

 

4.) Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő testülete a pályázat megvalósításához szükséges önerőt az 
önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére biztosítja 1.174.417.- Ft összegben, az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás részére. 
 

5.) A Társulás Társulási Tanácsa elfogadja, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás a költségek 
95 %-ára igényel támogatást.  
 

6.) A Társulás Társulási Tanácsa támogatja a Társulás székhelye szerinti települési önkormányzatot, mint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8. pontjában 
foglalt önkormányzati közfeladatok végrehajtására kötelezettet abban, hogy hatalmazza fel Kató Pálné 
jegyzőt, a társulás törvényességi felelősét a tárgyi pályázattal összefüggő szükséges intézkedések megtételére 
és Forgó Henrik polgármester urat a tárgyi pályázat benyújtására, dokumentumok aláírására. 

Végrehajtás határideje: pályázat elő- és elkészítésére azonnal, benyújtására 2015. május 29. 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
    Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  a pályázat benyújtását és elbírálását követő soros ülés 

7.) A Társulás Társulási Tanácsa ezen határozattal egyidejűleg a Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyásáról szóló  22/2015. (IV. 30.) Atmöt határozatát 
hatályon kívül helyezi. 

 

Határozatról értesítést kap: 

- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) 
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- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Tagjai (Székhelyén) 
- Tömörkény Község Önkormányzata (Tömörkény) 
- Laczkóné Kósa Zsuzsanna Tömörkény Község Önkormányzata Pénzügyi Iroda Vezetője 

(Tömörkény) 
- Kató Pálné jegyző, a Társulás Törvényességi felelőse 
- Tóth Józsefné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 

 
 

Egyebek 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Az ülésen egyebek napirend keretében az alábbi 
Csongrád Város Önkormányzata tájékoztatója az egészségügy átszervezéséről témában felkérte Bedő Tamás 
Csongrád Város Polgármesterét a tájékoztató megtartására.  

 
Bedő Tamás, Csongrád Város Polgármestere: Előadta, hogy Csongrád város az egészségügyi rendszerét át 
kívánja dolgozni, ennek a folyamata elindult. Az átszervezés lényege, hogy a Csongrádi Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Kft., MediTeam Kft., Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. és Csongrád Város 
Önkormányzata szerepei, feladatai, rendszere átláthatóbbak legyenek. Az ellátás minőségén, mennyiségén ez nem 
fog változtatni, az a járás területén lévő települések lakosainak továbbra is zökkenőmentes marad.  
 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Bánfi Sándor a Társulás Társulási Tanácsa 
Alelnöke megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 8 óra 58 perckor befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
        Forgó Henrik    Bánfi Sándor   Horváth Lajos  
Társulás Társulási Tanácsa  Társulás Társulási Tanácsa Társulás Társulási Társulása 
 Elnöke                      Alelnöke                    Tagja 
 
 
 

 
         Kató Pálné 

           Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője 
              (Feladatellátó Hivatal Vezetője) 
              Társulási Törvényességi Felelős 

 


