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9/2015.  
 

 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati  

Társulás Társulási Tanácsa 

2015. november 06-án (pénteken)  

11:00 órai kezdettel megtartott  

 rendkívüli  

társulási ülésének 

Jegyzőkönyve 
Napirend: 

 

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

 

2.) Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ által biztosított fogyatékos személyek nappali ellátását igénybe 
vett ellátott személyi térítési díj ügye 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  

 

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

43   Pályázati kiírás a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális  
Otthon intézményvezetői álláshelyének betöltésére (2.kör)    4 
 
 

44  Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ által  
biztosított fogyatékos személyek nappali ellátást igénybe vett ellátott    5-6 
személyi térítési díj ügye 
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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. november 06-én (pénteken)  
11: 00 órakor megtartott társulási üléséről. 
 
Az ülés helye:    a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik   Társulás Elnöke  

Bánfi Sándor   Társulás Alelnöke 
Horváth Lajos   Társulás Tagja 

Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző, törvényességi felelős 
     Dr. Faragó Péter  Jegyző 
     Boda Anita   Esély Szociális és Gyermekjóléti  

Alapellátási Központ  
 Intézményvezető helyettese 
Bori Sándorné   Jegyzőkönyvvezető 

   
Távolmaradását bejelentette:   Bedő Tamás   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.) Pályázati kiírás (másodízben) a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetői álláshelyének 

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

2.) Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ által biztosított fogyatékos személyek nappali ellátását igénybe 
vett ellátott személyi térítési díj ügye 

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

3.) Egyebek 
 
 
 

1.) Napirend 
 
 

Tárgy:             Előadó:  
Pályázati kiírás (másodízben) a Gondozási Központ Rózsafüzér      Forgó Henrik Társulási Tanács Elnöke  
Szociális Otthon intézményvezetői álláshelyének betöltésére      Kató Pálné törvényességi felelős 
 

 (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem 
fűzött. 
 
Kató Pálné hivatalvezető törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy a Gondozási Központ 
Rózsafüzér Szociális Otthon megüresedett intézményvezetői álláshelyére a Társulás Társulási Tanácsa döntése 
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értelmében kiírt pályázat beadási határideje 2015. október 30. napján lejárt.  A pályázati felhívásra határidőn belül 
1 db érvényes pályázat érkezett, amely a pályázati feltételeknek nem felelt meg, mivel vezetői gyakorlattal a 
pályázó ne3m rendelkezik, ezért a közalkalmazottakra vonatkozó törvényben foglaltaktól eltér, így a pályázat 
érvénytelennek, a pályázati eljárást pedig eredménytelennek való minősítését kezdeményezte az Eseti 
Bizottság a mai napon megtartott ülése keretében. Javasolta az Eseti Bizottság, hogy a következő pályázat 
kiírásában már ne szerepeljen a pályázó szociális intézményben vezetői gyakorlat meglétének kitétele.   
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke előadta, hogy a pályázati kiírás egyik fő eleme a vezetői 
gyakorlat megléte volt,  mivel a pályázónak nincs vezetői gyakorlata, így nem felel meg a pályázati kiírásnak. 
Véleménye szerint jogsértést követnének el, ha a pályázót a meghirdetett intézményvezetői pozícióra kineveznék. 
Javasolta az Eseti Bizottság javaslata elfogadását, a pályázó pályázatának érvénytelenné nyilvánítását és újabb pályázati kiírás 
megtételét a vezetői gyakorlat, mint pályázati feltétel megjelenítése nélkül.  
 
Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Hozzáfűzte, hogy a Gondozási Központ Rózsafüzér 
Szociális Otthon megüresedett intézményvezetői álláshelyére a pályázat újbóli kiírása az általa kiadott tárgyi 
előterjesztésben részletezett, vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása miatt  indokolt. Javasolta a tárgyi napirendi 
előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását és a tárgyban pályázat ismételt kiírását akként, hogy annak 
értékelése még az idei évben megtörténhessen. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Horváth Lajos Társulás Társulási Tanácsa Tagja: 
Támogatták a beterjesztett előterjesztés változtatás nélküli elfogadását. 
 
Forgó Henrik 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: 
 
43/2015. (XI. 06.) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Pályázati kiírás (másodízben)  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: 

1.) A 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  szerint eljárva, a  magasabb vezető és a vezető beosztás 
ellátásáról szóló  20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdéseit alkalmazva, mint a megbízási jogkör gyakorlója  - a 
korábbi pályázat érvénytelensége, az eljárás eredménytelensége miatt - ismételten pályázatot ír ki a 
határozat 1.  melléklete szerinti tartalommal. 

2.) Felkéri a Társulás az Eseti Bizottságát, hogy a beérkező pályázatok véleményezését végezze el és 
véleményét terjessze elő a pályázat értékelését napirendjére vevő Társulási Tanács elé. 

Végrehajtás határideje:    azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik Társulás Elnöke,  Kató Pálné Feladatellátó, Törvényességi Felelős 
Beszámolás határideje:    soros ülésen 

 
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  
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2. Napirend 

 
Tárgy:                   Előadó: 

Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ által biztosított           Forgó Henrik Társulás Elnöke 
fogyatékos személyek nappali ellátását igénybe vett ellátott személyi térítési díj ügye  Kató Pálné Feladatellátó  

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem 
fűzött. 
 
Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy az Esély Szociális és 
Gyermekjóléti Alapellátási Központ által biztosított szociális alapszolgáltatásban, fogyatékos személyek nappali 
ellátásában részesül Forgó Anna (Csongrádi lakos)  2015.10.01. napján az Esély Szociális és Gyermekjóléti 
Alapellátási Központ intézményvezetőjéhez fordult személyi térítési díj csökkentése, elengedése érdekében, aki az étkeztetés 
térítési díját 440 Ft-ról 285 Ft-ra már csökkentette, mely döntés kézhez vételét illetően a díj további mérséklése,  elengedése 
céljából méltányossági kérelmet írt a fenntartó részére. Indítványozta az intézményvezető tárgyban hozott döntésének helyben 
hagyását, hiszen annak tartalma jogszerű és méltányos, további méltánylás már a többi ellátott érdekeit sértené.  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 Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Horváth Lajos Társulás Társulási Tanácsa Tagja: 
Egyetértettek a hivatalvezető által elmondottakkal és indokoltnak tartják a beterjesztett előterjesztés változtatás 
nélküli elfogadását. 
 
Forgó Henrik 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: 
 

44/2015. (XI. 06.) Atmöt határozat 

Tárgy: Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ által biztosított fogyatékos személyek nappali ellátását igénybe 

vett ellátott személyi térítési díj ügye 

H a t á r o z a t 
 

 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 
által biztosított fogyatékos személyek nappali ellátását igénybe vett ellátott személyi térítési díj ügye tárgyi előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:  
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Forgó Anna (szül: Forgó Anna, Csongrád, 
1951.07.08., anyja neve: Gotsik Margit, 6640 Csongrád, József Attila u. 9. sz. alatti lakos) fogyatékos személyek 
nappali ellátása keretein belül biztosított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjának összegét nettó 
225.- Ft/nap/adag, bruttó 285.- Ft/nap/adag összegben állapítja meg 2015. október 01. napjától 2016. 
március 31. napjáig. 
 
Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.  
 

I n d o k o l á s 
Forgó Anna kérelemmel fordult a szociális intézmény fenntartójához, az Esély Szociális és Gyermekjóléti 
Alapellátási Központ által működtetett fogyatékos személyek nappali ellátása keretein belül biztosított 
étkeztetés után fizetendő személyi térítési díja csökkentését kérve. 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete 
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határozza meg a fogyatékos személyek nappali ellátása keretein belül biztosított étkeztetés térítési díját. Forgó 
Anna ennek megfelelően nettó 345.-Ft, bruttó 440.-Ft térítési díjat fizet egy adag étkeztetés igénybevételéért.  
A személyi térítési díj megállapításához szükséges jövedelemnyilatkozat és jövedelemigazolás alapján 
megállapítható, hogy Forgó Anna rendszeres havi jövedelme 48.770.-Ft öregségi nyugdíjellátás, letiltások 
érvényesítése után 28.500.-Ft.  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)  116. § (3) 
bekezdése a) pontja kimondja, hogy a személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti 
jövedelem 30%-át étkeztetés igénybevétele esetében. A havi 28.500.- Ft jövedelemmel számolva a személyi 
térítési díj összege maximum 8.550.-Ft lehet az Szt. fenti szabályát betartva.  
Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ intézményvezetője megállapította, hogy nevezett jövedelme a 
levonásokat követően 28.500.- Ft 2015. október 01. napjától, ezért 206/2015. sz. méltányossági kérelemre 
válasz tárgyú levelében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2015. (V. 29.) 
önkormányzati rendelete 14. § (4) bekezdése alapján a rendelet 5. melléklete 1.1. pontjában foglaltak szerint 
eljárva, 2015. október 01. napjától 2016. március 31. napjáig nettó 225.-Ft, bruttó 285.-Ft összegben állapította meg nevezett 
részére, méltányossági alapon, szociális helyzetére tekintettel a fogyatékos személyek nappali ellátása keretein belül biztosított 
étkeztetés térítési díját, mivel az ellátott havi jövedelme a nyugdíjminimum 100 %-át nem haladja meg.  
Az intézményvezető által megállapított fogyatékos személyek nappali ellátása keretein belül biztosított 
étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj a fizetésre kötelezett havi jövedelmének 30%-át meg nem 
haladó összegben került megállapításra, figyelembe véve a kötelezett jövedelmi viszonyait. 
Szt. 115. § (3) bekezdése alapján a személyi térítési díj összege – önkormányzati intézmény esetén – a szociális 
intézmény fenntartója rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi 
és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. 
A Társulás Társulási Tanácsa a fentiek alapján mérlegelési jogkörében Forgó Anna (6640 Csongrád, József Attila 
u. 9. sz. alatti lakos) személyi térítési díjának összegét a határozat rendelkező részében foglaltak szerint, az 
intézményvezető által már méltányolt összeg helyben hagyásával  állapította meg.   
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanács határozatát az Szt. és a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló Csanytelek Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete térítési díjra vonatkozó 
rendelkezései, a közigazgatási eljárásról és szolgáltatásokról szóló 2004. évi XCL. törvény (továbbiakban: Ket.) 
19. § (2) bekezdése szerinti átruházott hatáskörben eljárva  hozta meg. A határozat elleni fellebbezés kizárásáról a 
Ket. 100. § (4) bekezdés f) pontja szerint rendelkezett.  
 
Határozatról értesítést kap: 

- Forgó Anna (Csongrád, József Attila u. 9. sz. alatti lakos) ellátott, 
- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Tagjai (Székhelyén) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, Társulási Feladatellátó és általa 
- Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Vezetője (Csongrád) 
- Irattár 

Egyebek 
 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa 
Elnöke megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 11 óra 26 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 Felelőse 


