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10/2015.  
 

Az Alsó- Tisza-menti  

Önkormányzati Társulás  

Társulási Tanácsa 

2015. november 30-án (hétfőn)  

9:00 órai kezdettel megtartott  

rendkívüli 

társulási ülésének 

Jegyzőkönyve 
Napirend: 

 

1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2015. évi költségvetésének 
módosítása jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  

2.) Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2016. évi belső ellenőrzési programja és időrendi táblázata jóváhagyása 

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

3.) Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti 
központ, házi segítségnyújtás és tanyagondnoki szolgáltatások szakmai programjainak, Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  

4.) A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ család- és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás szakmai 
programjainak, Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadása 

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

5.) Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ intézmény vezetőjének ideiglenes megbízása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  

6.) Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezetőjének  ideiglenes megbízása, pályázat kiírása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  

7.) Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Fő u. 64. telephelyének közüzemi díjainak megosztása 

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

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

45 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa  

fenntartott intézmények 2015. évi költségvetésének módosítása jóváhagyása 

 
46 Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2016. évi belső ellenőrzési programja  

és időrendi táblázata jóváhagyása 
 
47   Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ család- és gyermekjóléti  

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, házi segítségnyújtás és tanyagondnoki 
szolgáltatások szakmai programjainak, Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadása 

 
48   A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ család- és gyermekjóléti szolgálat,  

házi segítségnyújtás szakmai programjainak, Szervezeti és Működési Szabályzata  
elfogadása 

 
49   Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ intézmény vezetőjének  

ideiglenes megbízása 
 
 
50   Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezetőjének  ideiglenes  

megbízása, pályázat kiírása 
 
 
51 Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Fő u. 64. telephelyének  

közüzemi díjainak megosztása 
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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 30-án (hétfőn)  

  09: 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 
Bedő Tamás   Társulás Tagja 

Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző, törvényességi felelős 
     Dr. Faragó Péter  Jegyző 

Tóth Józsefné   Adó- és Pü. Irodavezető 
     Mucsiné Mészáros Tímea  Remény Szociális Alapszolgáltató  

Központ Vezetője 
     Magonyné Körmendi Judit Gondozási Központ Rózsafüzér  

Szociális Otthon megbízott Vezetője 
Kovács Tiborné   Esély Szociális és Gyermekjóléti  

Alapellátási Központ  
 Intézményvezető 
Boda Anita   Esély Szociális és Gyermekjóléti  

Alapellátási Központ  
 Intézményvezető helyettese 
Bori Sándorné   Jegyzőkönyvvezető 

   
   
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Köszöntötte az ülésen szavazati és tanácskozási joggal 
megjelent részt vevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a szavazásra jogosultak közül mind a 4 
tag megjelent. Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendi javaslatot, mellyel a Társulás 
Társulási Tanácsa Tagjai - külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal 
egyetértett. 
 
 
Az ülés napirendje: 

 
1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2015. évi költségvetésének 

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

2.) Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2016. évi belső ellenőrzési programja és időrendi táblázata jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  

3.) Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti 
központ, házi segítségnyújtás és tanyagondnoki szolgáltatások szakmai programjainak, Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  

4.) A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ család- és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás szakmai 
programjainak, Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  

5.) Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ intézmény vezetőjének ideiglenes megbízása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  
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6.) Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezetőjének  ideiglenes megbízása, pályázat kiírása 

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

7.) Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Fő u. 64. telephelyének közüzemi díjainak megosztása 

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

8.) Egyebek 
 
 

1.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó:  
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa   Forgó Henrik elnök 
fenntartott intézmények 2015. évi költségvetésének módosítása   Kató Pálné törvényességi felelős 
jóváhagyása 
 

 (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 Csongrád Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazást adott Bedő Tamás polgármester úrnak, hogy az 
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a közös költségekhez hozzájáruljon, melyet a  város a saját 
költségvetésében előirányzatként szerepeltet, és annak átutalásáról gondoskodik. Csanytelek, Felgyő és 
Tömörkény községek Képviselő-testülete is véleményezték e tárgyú előterjesztést. Javasolta a tárgyi napirendi 
előterjesztésben foglaltak szerint 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, Horváth Lajos és 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 
 

45/2015. (XI. 30.) Atmöt határozat 

Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2015. évi költségvetésének 
módosítása jóváhagyása 

H a t á r o z a t  

1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és a 
Társulás 2015. évi költségvetését  
a) bevételi oldalon 465.191.594.-Ft eredet előirányzat halmozott bevételi főösszeg mellett 

433.574.736.-Ft módosított előirányzattal  és a  

b) kiadási oldalon 465.191.594.-Ft eredeti előirányzat halmozott kiadási főösszeg mellett 

433.574.736.-Ft módosított előirányzattal  
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a határozathoz csatolt 1.)-2.) mellékletek szerinti kiemelt előirányzati részletezéssel hagyja jóvá 2015. július 1. 

hatállyal (a Tagönkormányzatok minősített többségű támogató döntése ismeretében), az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával. 

2.) A Társulás Társulási Tanácsa a 2015. évi feladat-ellátási rendszerben résztvevő intézményi és tagintézményi 
költségvetések keretszámait e határozathoz csatolt 3.)-12.) mellékletek szerinti részletezésekben rögzítettek 
szerint hagyja jóvá. 

3.) A Társulás Társulási Tanácsa az állami feladat finanszírozással nem fedezett és a Társulás költségvetésében 
elszámolandó közös költségek éves keretösszegét 2015. július 01. hatállyal 3.300.000.- Ft-ban hagyja jóvá, melynek 
fedezetét időarányos és folyamatos finanszírozással, a Tagönkormányzatok biztosítják az éves 
költségvetésük terhére, külön véglegesen átadott támogatásként. A közös költségek részletezését, annak 
Tagönkormányzatok szerinti megosztását, a teljesítés idejét és negyedévre/hónapokra jutó összegét az ezen 
határozathoz mellékelt  13.)  melléklet tartalmazza. 

4.) A 2015. évi költségvetés intézményi és tagintézményi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterveit a 
határozat 14.) melléklete szerint hagyja jóvá a Társulás Társulási Tanácsa. 

5.) A Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott intézmények önként vállalt és kötelező feladata részletezését, 
annak bevételi és kiadási előirányzatait  ezen határozathoz csatolt 15/a)-15/b) mellékletek szerint hagyja jóvá. 

6.) A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2015. I. félévi költségvetése módosított előirányzatait   tartalmazó  40/2015. 
(IX. 25.) Atmöt határozatát (a Tagönkormányzatok támogató véleményével) hatályon kívül helyezi ezen 
határozat hatályba lépésével egy időben. 

 
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 

Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa  Elnöke és általa  
Társulás intézményvezetői, 
Kató Pálné Társulás Törvényességi Felelőse, Feladatellátó 

Beszámolás határideje:  végrehajtást követő, soros ülésen 

Határozatról  értesítést kap: 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 

- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén) 

- Kató Pálné Társulás Törvényességi Felelőse, Feladatellátó  

- Intézmények vezetői (Székhelyén) 

- Irattár 
2.) Napirend 

 
 
Tárgy:          Előadó: 

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2016. évi belső ellenőrzési  Forgó Henrik elnök 
programja és időrendi táblázata jóváhagyása    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 Csongrád Város 
Önkormányzata belső ellenőrzési feladatokkal nem társult, ez őt nem érinti. Csanytelek, Felgyő és Tömörkény 
Községek Képviselő-testületei is véleményezték a tárgyi előterjesztést, mely a kötelező belső ellenőrzési 
vizsgálatok rendjét, időpontját fekteti le. 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: 
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Bánfi Sándo Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Horváth Lajosés Bedő Tamás a 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 4 igen 
szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 
 

46/2015. (XI. 30.) Atmöt határozat 

Tárgy: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2016. évi belső ellenőrzési programja és időrendi táblázata jóváhagyása 

H a t á r o z a t  

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa változtatás nélkül elfogadta aTársulás Társulási 
Tanácsa Elnöke írásos előterjesztésében beterjesztett, a Belső Ellenőr által elkészített Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési programját és az időrendi táblát  

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.),  
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, 
- számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) valamint 
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 

(Bek.) 
előírásaiban foglaltakra alapozva. 

Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik Társulás Elnöke 
Közreműködő:  Juhász Lejla belső ellenőr 
Beszámolás határideje: jogszabály szerint 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Forgó Henrik Társulási Tanács Elnöke (Csanytelek) 

- Társulási Tanács Tagjai (Székhelyükön)  

- Juhász Lejla belső ellenőr (Szatymaz)  

- Kató Pálné jegyző és általa 

- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 

- Irattár 
 
 

3.) Napirend 
 
 
Tárgy:          Előadó: 

Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ család- és Forgó Henrik elnök 
gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ,   Kató Pálné törvényességi felelős 
házi segítségnyújtás és tanyagondnoki szolgáltatások szakmai      
programjainak, Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 

  
(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 szakmai program 
módosítása a központi jogszabályi módosítások következtében vált elkerülhetetlenné. A tárgyi dokumentumokat 
az intézmény vezető-helyettese átdolgozta az Szt. és a Gyvt., az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló  rendelet-tervezetében foglaltak alapján. Emlékeztetett arra, hogy a tárgyi 
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dokumentumra a változás szolgáltatói nyilvántartáson való átvezetése kezdeményezése miatt  van szükség, 
melynek határnapja a mai nap. Tudatos volt az ülés időpontjának kiválasztása, mivel a végrehajtási rendeletben 
foglaltak megismerhetősége – annak megalkotása késedelme miatt – csak most vált lehetővé. Hiánypótlásra kell 
számítani amiatt, hogy az intézmény Alapító Okirata módosításához szükséges központi kormányzati 
funkciókódról szóló rendelet megjelenjen, amely elemi feltétele a feladat finanszírozáshoz szükséges lehíváshoz, 
hogy a központi költségvetésből a működéshez elengedhetetlen anyagi forrás rendelkezésre álljon. 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, Horváth Lajos és Bedő Tamás a 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 4 igen 
szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 
 

 

47/2015. (XI. 30.) Atmöt határozat 

Tárgy: Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti 
központ, házi segítségnyújtás és tanyagondnoki szolgáltatások 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.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a tárgyi előterjesztésben 
foglaltakat és - a Társulás Társulási Megállapodásában foglaltak szerint eljárva – kikérte Csongrád Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete véleményét, melynek ismeretében változtatás nélkül elfogadja,  
2016. január 01. napjával hatályba lépteti az előterjesztéshez 1.) mellékletként csatolt  Esély Szociális és 
Gyermekjóléti Alapellátási Központ  
a) család- és gyermekjóléti szolgálat,  
b) család- és gyermekjóléti központ,  
c) házi segítségnyújtás és  
d) tanyagondnoki szolgáltatások  
szakmai programjait,  

e) Szervezeti és Működési Szabályzatát,  
amelyet a szociális intézmény vezetője a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény és a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
vonatkozó rendelkezései és annak végrehajtására az EMMI által  kiadott  rendeletében foglaltak szerint 
készített el. 

2.) Felkéri A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás Feladatellátóját, hogy gondoskodjon az 1.) pontban 
elfogadott  szociális intézmény szakmai programja  szolgáltatói nyilvántartásban  történő adatváltozás átvezetése  
érdekében szükséges intézkedések megtételéről.    

Végrehajtás határideje:  azonnal, legkésőbb 2015. november 30. (bejegyzés iránti kérelem benyújtására) 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 

    Kató Pálné jegyző, Társulás Feladatellátója 
Beszámolás határideje:  következő soros ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Tagjai (Székhelyén) 
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- Kató Pálné jegyző Feladatellátó,  a Társulás Törvényességi felelőse és általa 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Szociális és Gyámügyi 

Osztálya (Szeged) 
- Tóth Józsefné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Vezetője (Csongrád) 
- Irattár 

 
4.) Napirend 

 
 
Tárgy:          Előadó: 

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ család- és gyermekjóléti  Forgó Henrik elnök 
szolgálat házi segítségnyújtás szakmai programjainak, Szervezeti és   Kató Pálné törvényességi felelős 

Működési Szabályzata elfogadása  

(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 megismételte az előző napirendi pontra 
vonatkozóan általa elmondottakat, azzal az eltéréssel, hogy a 3 községi település központot nem, de szolgálatot 
működtetni köteles. Felhívta a figyelmet arra, hogy nem fedi le egymást a finanszírozott létszám és a szakmai 
létszám, amelyből következik, hogy a hiányzó pénzügyi fedezetet az adott, önkormányzat költségvetéséből kell 
kiegészíteni. 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, a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Horváth Lajos és Bedő Tamás a 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 4 igen 
szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 
 

48/2015. (XI. 30.) Atmöt határozat 

Tárgy: A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ család- és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás szakmai 
programjainak, Szervezeti és Működési Szabályzata 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.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a tárgyi előterjesztésben 
foglaltakat és - a Társulás Társulási Megállapodásában foglaltak szerint eljárva – kikérte a Társulás 
Tagönkormányzatai Képviselő-testületeinek véleményét, melynek ismeretében változtatás nélkül 
elfogadja,  2016. január 01. napjával hatályba lépteti az előterjesztéshez 1.) mellékletként csatolt  
Remény Szociális  Alapellátási Központ  
a) család- és gyermekjóléti szolgálat,  
b) házi segítségnyújtás  
szakmai programjait,  és 
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c) Szervezeti és Működési Szabályzatát,  
amelyet a szociális intézmény vezetője a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény és a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
vonatkozó rendelkezései és annak végrehajtására az EMMI által  kiadott  rendeletében foglaltak szerint 
készített el. 

 

2.) Felkéri A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás Feladatellátóját, hogy gondoskodjon az 1.) pontban 
elfogadott  szociális intézmény szakmai programja  szolgáltatói nyilvántartásban  történő adatváltozás átvezetése  
érdekében szükséges intézkedések megtételéről.    
 

Végrehajtás határideje:  azonnal, legkésőbb 2015. november 30. (bejegyzés iránti kérelem benyújtására) 
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 

    Kató Pálné jegyző, feladatellátó 
Beszámolás határideje:  következő soros ülés 

Határozatról értesítést kap: 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Tagjai (Székhelyén) 
- Kató Pálné jegyző Feladatellátó,  a Társulás Törvényességi felelőse és általa 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Szociális és Gyámügyi 

Osztálya  (Szeged) 
- Tóth Józsefné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Mucsiné Mészáros Tímea a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Helyben) 
- Irattár 

 
 
 

5.) Napirend 
Tárgy:          Előadó: 

Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ intézmény  Forgó Henrik elnök 
vezetőjének ideiglenes megbízása     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 Csongrád Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és javaslatot tett Kádár- Kovács Márta az Esély Szociális és 
Gyermekjóléti Alapellátási Központ intézményvezetője tartós távolléte idejére történő megbízására Kovács 
Tiborné személyben 2015. 12. 01. napjától. Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete javaslata szerint 
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: 
 
Bedő Tamás Társulás Társulási Tanácsa Tagja:  Csongrád Város Polgármestereként méltatta Kovács 
Tiborné eddigi munkásságát, amely alkalmasság teszi Őt a feladat ellátására, ezért támogatta 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 4 igen 
szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 
 



 

10 

 

 

 

49/2015. (XI. 30.) Atmöt határozat 

Tárgy: Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ intézmény vezetőjének ideiglenes megbízása 

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 Társulás fenntartásában működő Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási 
Központ Intézményvezetőjének Kovács Tiborné (szül.: Kovács Mária, Csongrád, 1966.03.27. an.: Bódi Viktória) 
6640 Csongrád, Törköly Imre u. 10. sz. alatti lakost 2015. december 01. napjától ideiglenesen megbízza Kádár- 
Kovács Márta intézményvezető távolléte idejére, határozatlan időre, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvényben foglalt jogát gyakorolva, az érintett Tagönkormányzat számára a Társulás 
Társulási Megállapodása V. Fejezete 11. pont c) alpontjába rögzített előzetes véleményezési jogát 
figyelembe-véve. 
Az ideiglenesen megbízott intézményvezető havi javadalmazását az alábbiak szerint állapítja meg: 

  Alapilletménye:   185.100.- Ft, 
  Szociális ágazati pótlék:    12.000.- Ft,  
  Kiegészítő ágazati pótlék:    12.495.- Ft,    
  Vezetői pótlék:     50.000.- Ft.   
  Illetménye mindösszesen havi bruttó: 259.595.- Ft. 

2.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetőjét mint a Társulás 
Feladatellátóját az intézményvezetői megbízással kapcsolatos feladatok és szükséges intézkedések 
megtételére (pl. személyi okiratok, törzskönyvi nyilvántartásba változás bejegyeztetés, stb.). 
Végrehajtás határideje:  2015. november 30. 

 Végrehajtásért felelős: Kató Pálné hivatalvezető 
Beszámolás határideje: megbízást követő soros ülés  

 
Határozatról  értesítést kap: 
- Kádár- Kovács Márta Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Vezetője (Csongrád) 
- Kovács Tiborné  megbízott intézményvezető (Csongrád) 
- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Csanytelek) 
- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén) 
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal vezetője (Feladatellátó) (Helyben) 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető (Helyben) 
- Irattár 
 

6.) Napirend 
 
 
Tárgy:          Előadó: 

Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezetőjének   Forgó Henrik elnök 
ideiglenes megbízása, pályázat kiírása      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 Márton Erzsébet 
kérelmének eleget téve a munkáltató, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke a 2016. augusztus 1.-jén nyugdíjba 
vonuló Márton Erzsébet intézményvezetőt a 8 hónap felmentési ideje alatt  munkavégzési kötelezettség alól 
mentesítette, ezért a elmentési idejét 2015. 12. 01. napjától megkezdheti. Az intézményvezetői feladatok 
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végzésére meg kell bízni arra alkalmas személyt 2015. 12. 01. - 2016. 07. 31. napjáig, a pályázat elbírálása idejére. 
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, Horváth Lajos és Bedő Tamás a 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 4 igen 
szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 
 

50/2015. (XI. 30.) Atmöt határozat 

Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezetőjének ideiglenes megbízása, pályázat kiírása 

H a t á r o z a t  

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és az 

alábbi döntést hozta: 

1.) A Társulási Tanács az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda (Felgyő, Templom u. 1. sz.) intézménye vezetőjének 
ideiglenes hatállyal megbízza Gyöngyössy Gézáné (szül. Kurucz Edit, Csongrád, 1962.09.03. an.: Tóth 
Mária) 6640 Csongrád, Vasút u. 10. szám alatti lakost - Márton Erzsébet intézményvezető felmentési 
idejére-, az intézményvezető (magasabb vezető) pályázat alapján kinevezett igazgató jogviszonyának 
megkezdéséig, 2015. december 01. napjától legfeljebb 2016. július 31. napjáig, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) bekezdése b) pontjában foglaltak szerint eljárva, 
a Társulás Társulási Megállapodása V. Fejezete 12. pontja szerinti Tagönkormányzatok előzetes 
egyetértési joga gyakorlása során adott véleménye figyelembe-vételével.  
A megbízott intézményvezető bruttó illetményét havonta: 
alapilletmény : 317.152.- Ft,   
vezetői pótlék:    68.573.- Ft,  
kereset-kiegészítés:    50.000.- Ft, 
illetménye összesen:  435.725.- Ft, 
összegben állapítja meg.  

Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik elnök, 
               Kató Pálné hivatalvezető 
Végrehajtás határideje: 2015. december 01. 

2.) A Társulási Tanács felkéri a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetőjét, a Társulás 
Feladatellátóját az óvoda magasabb vezetői megbízásra  irányuló szükséges intézkedések 
megtételére (pl. személyi okiratok kiadására, törzskönyvi nyilvántartásban változás bejelentésére, 
stb.). 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik elnök, 
    Kató Pálné hivatalvezető 
Végrehajtás határideje: 2015. december 1. 

3.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ezen határozathoz 1. mellékletként 
csatolt tartalmú pályázatot ír ki az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Felgyő, Templom u. 1. sz.) a fenntartásában 
lévő nevelési intézmény megüresedett magasabb vezetői álláshelyének betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése jogán, a Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján 5 évre 2016. 
08. 01. – 2021. 07. 31. napjáig, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint eljárva. 

Határozatról  értesítést kap: 
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- Társulási Tanács Elnöke (Helyben) 
- Társulási Tanács Tagjai (Székhelyén) 
- Márton Erzsébet intézményvezető (Felgyő) 
- Gyöngyössy Gézáné (Felgyő) 
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged)  
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető 
- Bori Sándorné Jegyzői irodavezető 
- Irattár 

 
 
50/2015. (XI. 30.) Atmöt határozat melléklete 

 

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 
6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 

Tel.: 63 / 578–510  Fax: 63 / 578-517, e-mail: csanytelek@csanytelek.hu 

 

 
82/2015. 

 
Intézményvezetői Pályázat 

 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.) pályázatot 
hirdet az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Székhelye: 6645 Felgyő, Templom u. 1.)  

 
intézményvezető (magasabb vezető) 

 
álláshelyének betöltésére. 
 
Az intézmény tevékenysége, feladatai: Az intézmény (óvoda) tevékenységének tervezése, szervezése, 
irányítása és ellenőrzése, az intézményvezetői feladatainak ellátása. Az intézmény szakmai vezetése, a 
munkáltatói jogkörök gyakorlása. 
 
Munkavégzés helye: 
Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda  
Székhelye: 6645 Felgyő, Templom u. 1.,  
Tagintézménye: a  Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 6647 Csanytelek, Kossuth u. 12. 

 
Az intézményvezető jogállása: az intézmény az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában 
működő nevelési 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.  

mailto:csanytelek@csanytelek.hu
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Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető. 

Pályázati feltételek: 

 Szakirányú felsőfokú képzettség és szakképzettség. 

 Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 

 Nevelési-oktatási intézmény vezetői gyakorlata megléte, közoktatás vezetői szakvizsga. 
 

Előnyt jelent:  

- az óvodai pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó területeken szerzett ismeret, jártasság és 
végzettség,  

- a feladatellátáshoz kapcsolódó további tanulmányokat, képzettségeket igazoló oklevelek, 
tanúsítványok, 

- számítógépes alapismeretek, 

- nyelvvizsga megléte, 

- B kategóriás jogosítvány. 
 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

- végzettségeket igazoló oklevélmásolatokat, 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 

- vezetői programot (maximum 3 oldal terjedelemben), 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

- nyilatkozatot vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról. 
 
A pályázat elbírálásához a fenti dokumentumok teljes körű benyújtása szükséges, hiánypótlás benyújtására 
nincs mód. 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2016. augusztus 01. napjától – 2021. július 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: 2016. március 31. (csütörtök) 

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő közzététel 
határideje: 2016. január 15. 

 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.) „Alsó- Tisza-menti 
Egyesített Óvoda intézményvezetői pályázata” jeligével ellátott zárt borítékban, 1 eredeti példányban kell 
benyújtani. 
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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: 2016. július 20. 

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 Jegyzőjétől 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. november 30. 

     Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

            E l n ö k e 

7.) Napirend 
 
 
Tárgy:          Előadó: 

Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ  Forgó Henrik elnök 
Fő u. 64. telephelyének közüzemi díjainak megosztása   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 az Esély Szociális és 
Gyermekjóléti Alapellátási Központ (Fő u. 64.) telephelyének közüzemi díjainak megosztása a telephelyen lévő 
szolgáltatások közötti közüzemi díjak megosztását jelenti. Ez technikai szabályozás, amelyet a szabályzatba kell 
foglalni, amely tartalmazza a közüzemi díjak megbontásának módját, tételeit. 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, Horváth Lajos és Bedő Tamás a Társulás Társulási 
Tanácsa Tagja: Egyetértettek a benyújtott előterjesztés változtatás nélküli elfogadásával. 
 
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 4 igen 
szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 
 

51/2015. (XI. 30.) Atmöt határozat 

Tárgy: Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Fő u. 64. telephelyének közüzemi díjainak megosztása 

Határozat 

 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  
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1.) A Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Fő u. 64. 
telephely közüzemi díjainak megosztására vonatkozó, a határozat mellékletét képező szabályzatot változtatás 
nélkül elfogadja. 

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

Vezetőjét ezen határozat 1. pont szerint jóváhagyott szabályzat aláírására. 
 

Végrehajtás határideje:  2015. 12. 01. 
Végrehajtásért felelős: Kovács Tiborné megbízott intézményvezető 
Beszámolás határideje:  soros ülés 

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

megbízott Vezetőjét, hogy a Szabályzat szerint történjen a közüzemi díjak kiegyenlítése 
kiegyenlítésre a 6640 Csongrád, Fő u. 64. sz. alatti tárgyi telephelyen. 

 
Végrehajtás határideje:  2015. 12. 01. 
Végrehajtásért felelős: Kovács Tiborné megbízott intézményvezető 
Beszámolás határideje:  soros ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Csanytelek) 

- Társulás Társulási Tanács Tagjai és várományosa (Székhelyén) 

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

- Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ megbízott Vezetője (Csongrád) 

- Irattár 
 

Egyebek 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa 
Elnöke megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 9 óra 39 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 


