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111-30/2011.
E l  t e r j e s z t é s

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. szeptemberi ülésére

Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása jóváhagyása

Tisztelt Képvisel -testület!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodását (Továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbi változások miatt módosítani
szükséges:

1.) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 34/2011. (IV. 27.) CsKTT.
határozatával döntött arról, hogy a fenntartásában m köd  Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú
Oktatási Intézmény Kossuth Lajos Általános Iskola tagintézményét Csongrád Város Önkormányzata
részére 2011. augusztus 31. napján visszaadja.
Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -testülete a 99/2011. (IV.21.) ÖKt. határozatában döntött
arról, hogy a Kossuth Lajos Általános Iskolát 2011. szeptember 1-t l a Szeged-Csanádi Egyházmegye
fenntartásába adja.
A fent hivatkozott határozatokban foglalt változás okán a Társulási Megállapodásból törölni kell
a Kossuth Lajos Általános Iskola tagintézmény feltüntetését, így a Társulási Megállapodás X.
pont 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

Intézmény neve Település és az intézmény címe
Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézmény.*
Tagintézményei:

Bokrosi Általános Iskola
Ének- Zenei Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskola
Piroskavárosi Általános Iskola
Gr. Széchenyi István Általános Iskola,
Diákotthon
Galli János Alapfokú M vészetoktatási
Intézmény
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

6640 Csongrád, Dob u. 4-8.

6648 Csongrád-Bokros, Bokros u. 29.
6640 Csongrád, Szentháromság tér 14.
6640 Csongrád, Kossuth tér 6.
6640 Csongrád, Piroska János tér 3.

6640 Csongrád, Széchenyi u. 29.

6640 Csongrád, Szentháromság tér 14.

6640 Csongrád, Dob u. 4-8.

Szent László Általános Iskola 6647 Csanytelek Szent László u. 4/a.
Tömörkény István Általános Iskola 6646 Tömörkény Pet fi Sándor u. 9/a.
László Gyula Általános Iskola 6645Felgy   Széchenyi u. 3.

2.) A Szociális és Munkaügyi Miniszter a támogató szolgáltatás és közösségi ellátások finanszírozásának
rendjér l szóló 191/2008. (VII.30.) Kormányrendelet alapján pályázatot hirdetett a támogató
szolgáltatást, közösségi ellátásokat, alacsonyküszöb  szolgáltatást, utcai szociális munkát,
krízisközpontot m ködtet  szolgáltatók befogadására és m ködésének támogatására 2012. január
01-t l 2014. december 31-ig tartó id szakra.
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A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása a Szociális Ellátások Intézménye keretein belül pályázatot
kíván benyújtani:
- támogató szolgáltatás
- pszichiátriai betegek közösségi ellátása
- szenvedélybetegek közösségi ellátása
finanszírozására.

A  Szociális  Ellátások  Intézménye  keretein  belül  2009.  január  01.  napjától  2011.  december  31.  napjáig  a
támogató szolgáltatás a TSZ-114/4-2008. sz., a pszichiátriai betegek közösségi ellátása a PSZ-058/5-2008.
sz. finanszírozási szerz dés alapján támogatásban részesül.

A Szociális Ellátások Intézménye telephelyén, 6640 Csongrád, F  u. 64. sz. alatt a támogató szolgáltatás
és pszichiátriai betegek közösségi ellátása mellett a szenvedélybetegek közösségi ellátására is pályázatot
kíván benyújtani a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, amennyiben a Társulási Tanács meghozza
az erre irányuló döntését.

A szenvedélybetegek közösségi ellátása új szolgáltatásként kerülne bevezetésre, melyet a társulási
megállapodásban is rögzíteni kell.

A Társulási megállapodás III/B. pontjában a „Szociális ellátással kapcsolatos feladatok” 2. pontja
az alábbiak szerint módosul: (a törlésre kerül  részek áthúzással, míg az újonnan került részek vastagon
szedett bet részekkel került megjelölésre)
2. A társulás végzi „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény
(Továbbiakban: Szt.) 57.§ (1) szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások
közül:

- tanyagondnoki szolgáltatást,
- szociális étkeztetést,
- házi segítségnyújtást,
- családsegítést,
- közösségi ellátást,
- pszichiátriai betegek közösségi ellátását,
- szenvedélybetegek közösségi ellátását,
- támogató szolgáltatást,
- jelz rendszeres házi segítségnyújtást,
- nappali ellátás szolgáltatását (id sek, fogyatékos személyek nappali ellátása)

a társulás által fenntartott intézményekben látja el, az egyes szolgáltatások m ködési engedélyben
foglalt ellátási területe alapján.

A Társulási Tanács ezen el terjesztés elfogadása és a határozati javaslat jóváhagyása esetén a Társulási
Megállapodásban a módosítások átvezetésre kerülnek.

 „ A helyi önkormányzatok társulásairól és együttm ködésér l” szóló 1997. évi CXXXV. törvény
(Továbbiakban: Ttv.) 4.§ (1) bekezdése alapján: „ A társulásban részt vev  képvisel -testületek mindegyikének
min sített többséggel hozott döntése szükséges a többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításához.”

Tisztelt Képvisel -testület!

Indítványozom az el terjesztés megvitatását és a határozati javaslatok elfogadását.

Csanytelek, 2011. szeptember 14.
Tisztelettel:

Forgó Henrik
polgármester
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……/2011. (IX.  ...) Ökt határozat

Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása jóváhagyása

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete megtárgyalta fenti tárgyú vonatkozó el terjesztést
és az alábbi döntést hozta:

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete elfogadta tárgyi el terjesztés 1.) és
2.) pontjában szerepl  tartalommal a Társulási Megállapodás módosítását, amely a társult
önkormányzatok fenti azonos tartalmú döntését követ en az utolsókként jóváhagyó
önkormányzat képvisel -testületének határozatát követ  naptól kezd en válik hatályossá.

2.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és felkéri Kató Pálné
jegyz t, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsát alkotó önkormányzatok képvisel -
testületei által jóváhagyott Társulási Megállapodás aláírására.
Végrehajtás határideje:  aláírást követ  soros képvisel -testületi ülés
Végrehajtásért felel s:   Forgó Henrik polgármester

          Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje:  aláírást követ  soros testületi ülés id pontja

Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási  Tanácsa Elnöke (Csongrád)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet Vezet je (Csongrád) által
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása tagjai
- Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Igazgatója (Csongrád)
- Csanytelek Község önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Irattár


