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7/2015.  
 

 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati  

Társulás Társulási Tanácsa 

2015. augusztus 11-én (kedden)  

8:00 órai kezdettel megtartott  

társulási ülésének 

Jegyzőkönyve 
 

Napirend: 
 

1.) Tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásának támogatása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  

 

2.) Pályázati kiírás a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetői álláshelyének betöltésére 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  

 

3.) Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról, a család- gyermekjóléti szolgálatok és központ létrehozásáról, 
továbbá szociális feladatok ellátásáról szakmai tájékoztató 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  

 

4.) Egyebek 
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Határozat száma:  Tárgya:      Oldalszám:__

36  Tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásának támogatása 
 
       

 37  Pályázati kiírás a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetői  
álláshelyének betöltésére 

 

38  Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról, a család- gyermekjóléti  
szolgálatok és központ létrehozásáról, továbbá szociális feladatok ellátásáról szakmai 
tájékoztató 
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J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. augusztus 11-én (kedden) 8: 00 

órakor megtartott társulási üléséről. 
 
 
Az ülés helye:    a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik  Társulás Elnöke  

Bánfi Sándor  Társulás Alelnöke 
Bedő Tamás  Társulás Tagja 

Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné  Jegyző, törvényességi felelős 
     Dr. Szubally Brúnó Csongrád Város Aljegyzője   
     Tóth Józsefné  Adó- és Pü. Irodavezető 
     Csányi László  Adó- és Pü. Irodavezető- h. 

Kádár- Kovács Márta Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási 
Központ Vezetője 

Boda Anita Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási 
Központ intézményvezető helyettese 

Bori Sándorné  jegyzőkönyvvezető 
Bejelentette távolmaradását:             Horváth Lajos  Társulás Tagja 
 
             
  
Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Köszöntötte az ülésen szavazati és tanácskozási joggal 
megjelent részt vevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a szavazásra jogosultak közül 3 tag 
megjelent, a Társulás Társulási Tagja igazoltan van távol. Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban 
kiadott napirendi javaslatot, mellyel a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai - külön szavazással egyhangúlag  -  
határozathozatal nélkül – 3 igen szavazattal egyetértett. 
 
 
Az ülés napirendje: 
 

1.) Tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásának támogatása 

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

2.) Pályázati kiírás a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetői álláshelyének betöltésére 

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

3.) Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról, a család- gyermekjóléti szolgálatok és központ létrehozásáról, 
továbbá szociális feladatok ellátásáról szakmai tájékoztató 

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

4.) Egyebek 
 

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
Tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére irányuló   Forgó Henrik elnök 
pályázat benyújtásának támogatása     Kató Pálné törvényességi felelős 
   

 (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűzött. 
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Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy a pályázati kiírásban és a 
rendeletben eltérő volt a célterület megjelölése, ezért a határozati javaslatban mindkettő feltüntetésre került a 
pontosság kedvéért. Csongrád Városi Önkormányzata Képviselő-testülete hozzá teszi a pályázathoz szükséges 10 
% önerőt, melyről a határozat már rendelkezésünkre is áll. A pályázat a mai napon soron kívül feladásra, 
beküldésre kerül, melynek a beadási határideje augusztus 14.  Javasolta a tárgyi napirendi előterjesztésben 
foglaltak változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Bánfi Sándor, a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: 
Támogatták a beterjesztett előterjesztés változtatás nélküli elfogadását. 
 
Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: 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 3 igen szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 
 

36/2015. (VIII. 11.) Atmöt határozat 

Tárgy: Tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásának támogatása 

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.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a Földművelésügyi Minisztérium, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben, valamint a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi 
igénybevételének feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendeletben foglaltaknak megfelelően a 
Tanyafejlesztési Program keretében TP-1-2015. kód alatt kiadott pályázati felhívásban  10.3/a) pont alatti célra - a 
tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére, - gépjárművek állapotának megőrzéséhez gumik, 
üléshuzatok, autósszőnyegek, új zárható irodabútor, számítógép, nyomtató, székek, egyéb eszközök a 
feladatellátáshoz (fűnyíró, metszőolló, sövényvágó, mosógép), gépjárművek tisztán tartásához szükséges 
eszközök (magasnyomású mosó, rámpa, takarítógép) és a kisebb javítási munkálatokhoz szükséges szerszámok (ütve 
fúró, hosszabbító, kalapács, kombinált fogó, csavarhúzó készlet, harapófogó, oldalcsípő)  beszerzésére - vonatkozóan - 
mint az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ által működtetett tanyagondnoki szolgáltatások fenntartója 
kinyilvánítja a szolgáltatásfejlesztés szükségességét és támogatja a tárgyi pályázat benyújtását a 
Társulás székhely települése által  összesen: 2.000.000.- Ft (azaz: kettőmillió forint) összegből 1.800.000.- 
Ft (azaz: egymillió-nyolcszázezer forint)  - 90 %-os - vissza nem térítendő támogatás elnyerésére, 
200.000.-  Ft (azaz: kettőszázezer  forint) - 10 %-os -  önerő biztosításával. 
 

2.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8. pontjában foglalt 
önkormányzati közfeladatok végrehajtására kötelezett, felhatalmazza Kató Pálné hivatalvezetőt, a Társulás 
Feladatellátóját a tárgyi pályázat elő- és elkészítésére, a szükséges intézkedések megtételére és Forgó Henrik 
polgármester urat, a Társulás Elnökeként a tárgyi pályázat benyújtására, dokumentumok aláírására. 

   Végrehajtás határideje:  pályázat elő- és elkészítésére azonnal, benyújtására 2015. 08.14. 

  Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 

     Kató Pálné jegyző, feladatellátó 

  Beszámolás határideje:  a pályázat benyújtását és elbírálását követő soros ülés 
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3.) Az Alsó- Tisza-menti Társulás Társulási Tanácsa rögzíti, hogy tárgyi pályázati feltétel teljesítéséhez 
szükséges 10 %-os önerő 200.000.- Ft (azaz: kettőszázezer forint) összegét Csongrád Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetése pénzmaradványa terhére, véglegesen átadott pénzeszközként 
a 162/2015. (VII. 21.) önkormányzati határozatával az Alsó- Tisza-menti Társulás költségvetése számára (a 
megadott határidőhöz igazodóan) biztosítja. 
 

 Végrehajtás határideje:  a pályázati bírálattól függően                

 Végrehajtásért felelős:   Bedő Tamás Csongrád Város Polgármestere, Társulás Tagja képv. 

   Beszámolás határideje:  a pályázat benyújtását és elbírálását követő soros ülés 

Határozatról értesítést kap: 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Tagjai (Székhelyén) 
- Kató Pálné jegyző a Társulás Törvényességi felelőse 
- Tóth Józsefné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Vezetője (Csongrád) 
- Irattár 

 

 
2.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 

Pályázati kiírás a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális  Forgó Henrik elnök 
Otthon intézményvezetői álláshelyének betöltésére   Kató Pálné törvényességi felelős 

 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűzött. 
 
Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy az intézményvezetőnek 
megbízott munkavállaló megbízása 2015. december 31.-ig szól,  ezért az intézményvezetői pozícióra az állást 
kötelező meghirdetni és 2015. december 31. napjáig   döntést hozni, hogy ki lesz az a szakképesítéssel 
rendelkező, aki el tudja látni az intézményvezetői feladatokat.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
H o z z á s z ó l á s:  
 
Bánfi Sándor, a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Javasolta, hogy a pályázati kiírásba kerüljön bele, hogy az 
állás betöltésének feltétele a  B kategóriás jogosítvány megléte. 
 
Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Véleménye szerint ez nem lehet feltétel  a munkakör 
betöltéséhez, alapfeltételként nem kerülhet bele, előnyként viszont szerepelhet.  
 
Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Rámutatott,  hogy a pályázati kiírásban előnyként szerepel a 
B kategóriás jogosítvány megléte. Javasolta a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli 
elfogadását.  
 
Bánfi Sándor, a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: 
Támogatták a beterjesztett előterjesztés elfogadását. 
 
Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Összefoglalójában megállapította, hogy tárgyi 
napirendhez módosító javaslat nem érkezett, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott 
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előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai 
egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 

37/2015. (VIII. 11.) Atmöt határozat 

 
Tárgy: Pályázati kiírás a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetői álláshelyének betöltésére 

 
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:  

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában működő Gondozási 
Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetői álláshelyének betöltésére  a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése értelmében a  
magasabb vezető és a vezető beosztás ellátásáról szóló  20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdéseit alkalmazva, 
mint a megbízási jogkör gyakorlója  pályázatot ír ki ezen határozathoz 1. mellékletként csatoltak szerint.  

Végrehajtás határideje: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné hivatalvezető 
Beszámolás határideje: soros ülés 

 
 
Határozatról értesítést kap: 
 -  Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 

-  Társulás Társulási Tanácsa Tagjai, Települések Polgármesterei (Székhelyükön) 
-  Kató Pálné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) 
-  Irattár 

 
37/2015. (VIII. 11.) Atmöt határozat 1.) melléklete 

Intézményvezetői Pályázat 
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.) pályázatot hirdet a 
Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (székhely: 6646 tömörkény, Ifjúság u. 8.) 

 
intézményvezető (magasabb vezető) 

 
álláshelyének betöltésére. 
 
Az intézmény tevékenysége, feladatai:  

- ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás - idősek otthona (49 férőhely), 

- nappali ellátás - idősek klubja, 

- étkeztetés, 

- házi segítségnyújtás. 
 

Az intézményvezető által ellátandó főbb feladatok: 

Az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében: 

- felelős az intézmény Alapító Okirata szerinti alaptevékenységeinek megszervezéséért és folyamatos 
ellátásáért,  

- irányítja, összehangolja és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai feladatok ellátását, végrehajtását,  

- felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és a gazdaságosság 
követelményeinek érvényesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, 

- intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátása, 

- gondoskodik az intézményben a szociális ellátásokba történő felvételek jogszerűségéről,  
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- elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, 
valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, hatályosságáról, 

- beszámolási kötelezettséggel tartozik az intézmény fenntartója felé, 

- gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről, 

- minden olyan feladat ellátásáról, melyet a vonatkozó hatályos jogszabály és a fenntartó számára előír. 
 
Az intézményvezető jogállása: a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális intézmény. Az intézményvezető a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozik, mint közalkalmazott, aki felett a munkáltatói 
jogkört a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke gyakorolja. 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése 
értelmében a szociális intézményben az intézményvezetői munkakör magasabb vezetői álláshelynek minősül.  

Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető. 

Pályázati feltételek: 

-  a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről 
szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. mellékletének 8.2. pontjában, az intézményvezető tekintetében 
meghatározott szakirányú szakképzettség: (szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, 
okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, diakónus, mentálhigiénikus, igazgatásszervező 
szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi menedzser, orvos, jogász, 
okleveles ápoló, okleveles teológus, okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés), 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelő legalább 5 év szakmai, vezetői gyakorlat, 

- büntetlen előélet, 

- cselekvőképesség, 

-  szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül 
annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli, a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. § (8) 
bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása. 

Előnyt jelent:  

- szociális szakvizsga megléte, 

- számítógépes alapismeretek, 

- nyelvvizsga megléte, 

- B kategóriás jogosítvány, 
A pályázathoz csatolni kell: 

- a pályázó szakmai önéletrajzát, 

- az 5 év szakmai, vezetői gyakorlat meglétének igazolását, 

- az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) 
másolatát, 

- szociális szakvizsga meglétét tanúsító okmány másolatát, vagy nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a 
szociális szakvizsga letételét 2 éven belül vállalja,  

- az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzelésekkel, legfeljebb 3 oldal terjedelemben, 
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- közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy: 
a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja, 
nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt. 

 

A pályázat elbírálásához a fenti dokumentumok teljes körű benyújtása szükséges, hiánypótlás benyújtására nincs 
mód. 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2016. január 01. napjától – 2020. december 31. napjáig. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél 
újonnan létesített jogviszony esetén  –  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. 
§ (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. 

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései 
szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 15. (csütörtök) 16:00 

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő közzététel határideje: 2015. 
augusztus 31. 

 A pályázat benyújtásának helye és módja: a pályázatokat személyesen vagy postai úton az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulásnak címezve (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.) „Gondozási Központ Rózsafüzér 
Szociális Otthon intézményvezetői pályázata” jeligével ellátott zárt borítékban, 1 eredeti példányban kell benyújtani. 

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek 
a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 
26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30. (hétfő) 

További tájékoztatás és felvilágosítás a pályázattal, és az intézménnyel kapcsolatban az Alsó- Tisza-
menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnökétől, Forgó Henriktől, és a Csanyteleki Polgármesteri 
Hivatal Vezetőjétől, Kató Pálnétól kérhető személyesen vagy telefonon (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2., 
tel.: 63/578-512). 

C s a n y t e l e k, 2015. augusztus 11. 

     Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
            E l n ö k e
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3.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 

Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról, a család-   Forgó Henrik elnök 
gyermekjóléti szolgálatok és központ létrehozásáról, továbbá    Kató Pálné törvényességi felelős 
szociális feladatok ellátásáról ellátásáról szakmai tájékoztatás 
   

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűzött. 
 
Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy véleménye szerint a csatolt 
forgatókönyv szükséges ahhoz, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat és központ kialakítása, átszervezése 
gördülékenyen tudjon végbe menni. A forgatókönyvet a Társulás Tagönkormányzatai Képviselő-testületeinek 
javasolta elfogadásra, mert az abban szereplő információk és határidők fontosak, ez kötelezettségvállalás is arra, 
hogy novemberig minden Képviselő-testület el is fogadja az abban szereplő információkat. Csongrád város 
központot, a többi település szolgálatot fog kialakítani, így  eltérőek a feladatok, más az átalakítás menete. 
Augusztusban azt kell eldönteni, hogy milyen formában kerül kialakításra, Csongrád város esetében a központ  
önálló intézményként, vagy az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központba beintegráltan, vagy 
ellátási szerződés szerint, ami nem  lenne célszerű választás, mert nagyon szigorú a  szabályozás a központokat 
illetően. A döntés a települési önkormányzatokon múlik. A feladat áttekinthetősége szervezeti bejáratottsága 
okán  javasolt, hogy tárgyi intézménybe bevitt  feladatokat ellátó intézmények továbbra is maradjanak a Társulás 
fenntartásában, bár nem lesz rá központi kiegészítő támogatás, ami pénzügyileg nem kedvez a 2016. évre.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
H o z z á s z ó l á s:  
 
Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Egy  új intézmény alapítása esetén új intézményvezető 
kinevezésére lenne szükség, a GESZ-el új megállapodást kellene kötni, ami nem járna előnyökkel, ezért 
véleménye szerint a Társulás fenntartásába adott  Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központba 
történő integrálás a célszerű.  
 
Bánfi Sándor, a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: A már négy tagú  Társulásban a védőnői hiány pótlását 
kezdeményezte,  mert Tömörkény községben nincs önálló védőnő, csak helyettes, Felgyő községben ugyanaz az 
a védőnő látja el a védőnői feladatokat, mint  Tömörkény községben. Az ÁNTSZ is tud erről a helyzetről és 
ideiglenesen elfogadta, de a végtelenségig nem tartható ez a megoldás. Csongrádon van-e olyan személy, aki 4 
órában el tudná látni a védőnői feladatokat Felgyő községben? Hozzászólásában kiemelte, hogy véleménye 
szerint Tömörkény községben jelenleg messze nincs hatékonyan kihasználva a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgáltatást végző közalkalmazott munkaideje, ezért annak a jövő évben beinduló változások kezelésekor 
előtérbe kell kerülni, főleg a csökkenő létszám és annak finanszírozása miatt. 
 
Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: A védőnői szabad kapacitás léte okán felveszi a 
kapcsolatot a Csongrádon szolgálatot teljesítő illetékesekkel. 
 
Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szerinte ez megoldható lenne ellátási szerződéssel, 
amennyiben van szabad kapacitás Csongrádon.  
A gyerekjóléti szolgálat a jövőbeni működtetése a jelenlegi 3 fő helyett 2 fő létszám finanszírozásával látható el a 
Remény Szociális Alapszolgáltató Központban  2016. évtől, ami munkáltatói intézkedést eredményez. A  
legfontosabbnak azt tartotta, a Társulás Tagönkormányzatai Képviselő-testületei fogadják el a forgatókönyvet és 
hozzanak döntést, hogy milyen formában kívánják a tárgyi átalakítást megvalósítani. A döntések következménye 
lesz, hogy szeptemberben Társulási Megállapodást kell módosítani, majd azt követően az érintett szociális 
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intézmények alapító okiratát, szakmai programját, SZMSZ-ét kell ahhoz igazítani.  Javasolta a tárgyi napirendi 
előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.  
 
Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: A tájékoztatót annak tartalma okán sokkal többnek, 
szakmai iránymutatásnak és megoldási javaslatnak tartotta. 
 
Bánfi Sándor, a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: 
Támogatták a beterjesztett előterjesztés változtatás elfogadását. 
 
Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: 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 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 

38/2015. (VIII. 11.) Atmöt határozat 

 
Tárgy: Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról,  a család- gyermekjóléti szolgálatok és központ  létrehozásáról, 

továbbá szociális feladatok ellátásáról szakmai tájékoztatás 
 

Határozat 
 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás Feladatellátója által 
tárgyban benyújtott előterjesztésében foglaltakat, melyet tudomásul vesz és felkéri a Feladatellátót arra, hogy a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) és a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) és a végrehajtásukra kiadott jogszabályok 
vonatkozó rendelkezései, továbbá a 2016. évi központi költségvetésről szóló C. törvény 2. mellékletében 
foglaltak figyelembe vételével,  készítsen a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő- és 
gyermekjóléti központ kialakítása érdekében a Társulás Társulási Tanácsa és a Társulás Tagönkormányzatai  
számára alternatívákat, eleget téve  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8a. pontja szerinti kötelező önkormányzati feladat végrehajtásának. 
 
Végrehajtás határideje:   azonnal 
Végrehajtásért felelős:    Kató Pálné Feladatellátó hivatalvezető 
Határozatról értesítést kap: 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Tagjai (Székhelyén) 
- Társulás Feladatellátója, hivatalvezető 
- Irattár 

4.) Napirend 
 

Egyebek 
 
Az ülésen egyebek napirend keretében az alábbi bejelentés hangzott el az alábbiak szerint: 
 
Bánfi Sándor a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 
2014. évre irányuló normatíva elszámoláskor a  házi segítségnyújtás esetén 2014. I. félévére vonatkozóan 754. 000 
Ft visszafizetési kötelezettség merült fel, mely kapcsán szeretné az előző vezetők felelősségét megvizsgálni.  
 
Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanács Tagja: Véleménye szerint Kft. esetében lehet kártérítési pert 
kezdeményezni, de állami szférában nem. 
   
Kató Pálné Jegyző szerint ennek a kártérítési ügynek, hasonló lesz a sorsa, mint amikor  kiderült, hogy nem az 
adott munkavállaló hibázott, hanem a Kincstár, mert a jelentési határidőben a rendszer nem működött, később 
meg nem engedték a jelentést elküldeni, majd az érintett munkavállalón  akarták számon kérni az okozott kárt a 
jogelőd Társulás esetében. Kár nem keletkezett jelen helyzetben, viszont a többlet igénylésből eredő költségvetési 
kiadást az intézménytől el kell vonni. 
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 Bánfi Sándor a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Magonyné Gál Ilona volt intézményvezető levélben 
való felhívása kiadását kezdeményezte. 
   
Tóth Józsefné Adó és Pénzügyi Iroda vezetője: Megítélése szerint ez a levél kizárólag tájékoztató jellegű 
lehet, mert az akkori vezető feladata az lett volna, hogy észlelje, hogy az ellátottak száma és az igényelt normatíva 
nincs összhangban. Az intézményt ezzel kár  nem érte, hisz ezt a pénzt  megkapta, az intézményre költötte 
jóváhagyott éves költségvetésében, ezért nem lehet tőle kártérítés címén visszakövetelni azt. A 754.000.-Ft  az 
intézmény költségvetéséből rövidesen visszavonásra kerül. Az intézményi normatíva elszámolásnál ez 
előfordulhat, mert ha év közben nincs feladat finanszírozás címén lemondás vagy pótigény, akkor ez mindig év 
végén derül ki.  
 
Bánfi Sándor a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Egyetértett azzal, hogy tájékoztató jellegű levél 
kerüljön majd kiküldésre az érintett számára. 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa 
Elnöke megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 8 óra 38 perckor befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 
        Forgó Henrik       Bánfi Sándor     
Társulás Társulási Tanácsa     Társulás Társulási Tanácsa  
 Elnöke                          Alelnöke                    
 
 
         
 

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

 


