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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 
(Továbbiakban Társulási Tanács) 2013. április 15. napján tartott ülésén megtárgyalta a Társulás jövőjéről 
szóló előterjesztést, melynek keretében elfogadta a 20/2013. (IV.15.) CsKTT. határozatot a többcélú társulás 
átalakításával kapcsolatosan. A képviselő-testületek döntései alapján a Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulása átalakításával (jogutódlással) 2013. július 1. napjától Csanytelek, Felgyő, Tömörkény Községek jogi 
személyiséggel rendelkező Önkormányzati Társulást hoznak létre a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában biztosított jogon, az alábbi önkormányzati feladatok 
önkormányzati társulásban való ellátására: 
 

 területfejlesztési feladatok (terület- és településfejlesztés), 
 turizmus, határon átnyúló együttműködés, 
 belső ellenőrzés, 
 egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok (központi orvosi ügyelet), 
 óvodai nevelés, 
 szociális ellátással kapcsolatos feladatok, 
 családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, ifjúságvédelmi feladatok, 
 rendészeti feladatok (közbiztonsági együttműködés), 
 állategészségügyi feladatok, 
 esélyegyenlőségi program megvalósítása, 
 pénzügyi, gazdasági feladatok. 

 
A jogutód Társulás neve:  Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Székhelyének címe:   6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 
A jogutód Társulás tagjai és azok székhelye:  

 Csanytelek Község Önkormányzata, 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 
 Felgyő Község Önkormányzata, 6645 Felgyő, Széchenyi u. 1. 
 Tömörkény Község Önkormányzata, 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8. 

A Társulás székhely települése: Csanytelek Község  
Irányító szerve:       Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
 
Az érintett települések Képviselő-testületi döntései alapján az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
2013. 07. 01. napjától továbbra is fenntartói jogokat gyakorol a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ és az Alsó- 
Tisza Menti Egyesített Óvoda tekintetében úgy, hogy a Remény Szociális Alapszolgáltató Központba 2013. július 
01-től beintegrálja a Felgyő közigazgatási területén ellátandó szociális alapszolgáltatási feladatokat, valamint a 
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családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokat, Tömörkény közigazgatási területén pedig a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgáltatásokat. 
 
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ az alábbi feladatokat látja el ellátási területén és 
engedélyezett ellátási létszámmal 2013. július 01. napjától: 
 

- nappali ellátás- idősek klubja  
Ellátható személyek száma: 40 fő 
Ellátási terület: Csanytelek Község közigazgatási területe, 

- étkeztetés 
Ellátható személyek száma: 120 fő 
Ellátási terület: Csanytelek, Felgyő Községek közigazgatási területe, 

- házi segítségnyújtás 
Ellátható személyek száma: 72 fő 
Ellátási terület: Csanytelek és Felgyő Községek közigazgatási területe, 

- családsegítés 
Ellátási terület: Csanytelek, Felgyő, Tömörkény Községek közigazgatási területe, 

- gyermekjóléti szolgáltatás  
- Ellátható személyek száma: ……..fő 

Ellátási terület: Csanytelek, Felgyő, Tömörkény Községek közigazgatási területe, 
- ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás- idősek otthona 

Ellátható személyek száma: 26 fő 
Ellátási terület: Csongrád Megye közigazgatási területe 

 
2013. július 01. napjától az intézmény szervezetileg is átalakul, köszönhetően a 6647 Csanytelek, Baross Gábor 
u. 2. sz. alatti ingatlan felújítása befejezésének, mely a Társulás által „A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
ellátási színvonalának fejlesztése telephely integráció és racionalizáció által, a szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások minőségi feltételeinek javítása érdekében” című pályázat által került felújításra.  
 
A pályázat áttekintése 
„A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ellátási színvonalának fejlesztése telephely integráció és 
racionalizáció által, a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások minőségi feltételeinek javítása 
érdekében” című, DAOP-4.1.3/A-11-2012-0032 számú, 2012. 08. 21. napján kelt Támogatási szerződés 
alapján: 
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2012. 11. 15. 
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2013. 06. 30. 
A Projekt tervezett összköltsége: 52.630.990,-Ft. A Projekt elszámolható összköltsége: 52.630.990,-Ft. A 
támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének, 94,999999% -a, azaz 49 999 440,- Ft.  
 
A pályázat által a szolgáltatások határozatlan idejű működési engedélyének tárgyi feltételei biztosítottá 
válhatnak az új telephely kialakításával a 6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlanban az alábbiak 
figyelembe vételével: 
 
- a jelenlegi Kossuth L. u. 39. szám alatti ingatlanból áthelyezésre kerül a nappali ellátás (idősek klubja), 

ahol a nappali ellátást igénybevevők számára biztosítható a közösségi együttlétre és a pihenésre alkalmas 
külön helyiség, továbbá a személyes tisztálkodásra és a személyes ruházat tisztítására alkalmas helyiség, 
ételmelegítésre, tálalásra és az étel elfogyasztására megfelelő helyiség, ezáltal lehetővé válhat a szociális 
étkeztetés feltételeinek biztosítása is; 
 

- a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők számára külön irodahelyiség is kialakításra kerül a 
Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlanban; 
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- a Baross Gábor u. 2. sz. alatti épületben elkülönítetten kialakítható a családsegítés alapszolgáltatási 
feladatkörökhöz előírt valamennyi tárgyi feltétel (iroda, raktár, váróhelyiség, személyzeti és igénybe vevők 
által használható illemhelyek); 
 

- az eddig családsegítő szolgáltatásnak helyet adó épületrész felszabadul és használatra díjmentesen átadásra 
kerül a Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete számára. Az Egyesület iroda, illetve fogadóhelyiségként 
fogja hasznosítani az ingatlant, melyet a projekt fenntartási idejét meghaladó időpontig használhat; 

 
- az új telephelyen elkülönített helyiségben biztosítható a gyermekjóléti szolgáltatás, mivel jelenleg a 

Radnóti Miklós u. 2. sz. alatti telephelyen a feladat ellátás a védőnői szolgáltatással egy helyiségben 
biztosított; 

 
- az alapszolgáltatások feladatköreinél feltárt jelenleg hiányzó tárgyi feltételek a Baross G. utcai épületben 

hiánytalanul megteremthetőek, 
 

- a jelenlegi működési telephelyen szociális intézményben felszabaduló klub helyiségben (amely a nappali 
ellátást jelenleg biztosítja) az idősek otthoni ellátásnál hiányosságként rögzített látogatószoba, 
foglalkoztató szoba, imasarok térelválasztóval rendelkezésre állhat; 

 
- a fejlesztés részeként megvalósuló telephely racionalizáció és integrálás következtében felszabadult helyen 

a Kossuth u. 39. sz. alatti ingatlanban imaszoba, látogatószoba, nővérszoba, foglalkoztató helyiség, 
mosókonyha, egy irodahelyiség, mozgáskorlátozott mosdó helyiség kialakítása megvalósulhat, így az 
ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona határozatlan idejű működési engedélye érdekében a tárgyi 
feltételek megteremtése biztosítottá válhat; 

 
- a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ jelenlegi 2 telephelye 1 telephelyre csökkenthető.  
 
Összegezve tehát a projekt következtében a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ területi 
szervezeti felépítése az alábbiak szerint alakul:  
Kossuth u. 39. (székhely): az integrálást követően egyedül az ápolást-gondozást nyújtó intézmény - Idősek 
Otthona marad az épületben. 
Baross Gábor u. 2. (telephely): idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családsegítés, 
gyermekjóléti szolgáltatás.  
 
A Baross Gábor u. 2. sz. alatti telephely kialakításával kiváltható: 
Radnóti u 2.: korábban kettős feladat ellátású telephelyként működött, a gyermekjóléti szolgáltatás 
elköltözésével a védőnői szolgálat számára értékes hely szabadul fel.  
Kossuth u. 34.: az ingatlankiváltást követően a Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete használatba kapja az 
épületet.  
 
A fenti változtatások működési engedély módosítással valósíthatóak meg, mely működési engedély kérelemhez 
csatolni kell a módosított Alapító Okiratot, melyben a jogutód fenntartó adatai, az intézmény által ellátandó 
feladatok, az intézmény székhelye, telephelye, nyitva álló helyiségei pontosan láthatóak. 
A fentiek alapján az alábbi módosításokat javasolt átvezetni a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
Alapító Okiratában. 
 
Javasoljuk a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítását az alábbiak 
szerint: 
 

- Az alapító okirat preambulumának helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 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) bekezdése, 
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valamint a 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati 
rendről vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja 
ki. 

 
- Az alapító okirat 1. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 

A költségvetési szerv neve: 
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ  
Költségvetési törzsszáma: 358 619 
Az intézmény székhelye:  
6647 Csanytelek Kossuth u. 39.  

Az intézmény telephelye(i), kirendeltsége(i): - 
- 6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2.: 

  Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások:  
 Nappali ellátás- idősek klubja, 
 Étkeztetés, 
 Házi segítségnyújtás, 
 Családsegítés. 

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások: 
 Gyermekjóléti Szolgáltatás 

- 6647 Csanytelek Kossuth u. 39.  
 Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás:  

ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás- idősek otthona 
 
  
Az intézmény nyitva álló helyiségei:  Szociális alapszolgáltatásai: 
        
- 6645 Felgyő, Széchenyi út 2.:  Étkeztetés 
       Házi segítségnyújtás 
       Családsegítés 
       Gyermekjóléti szolgáltatás 
- 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.:  Családsegítés 
       Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

 
- Az alapító okirat 2. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása jogutódja 2013. július 01. napjától az Alsó-Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 20/2013. 
(IV. 15.) CsKTT. határozatával döntött a többcélú társulás átalakításáról, mely szerint a jogutód 
2013. 07. 01. napjától továbbra intézmény fenntartói jogokat gyakorol a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ tekintetében úgy, hogy a Remény Szociális Alapszolgáltató Központba 
2013. július 01-től beintegrálja a Felgyő közigazgatási területén ellátandó szociális alapszolgáltatási 
feladatokat, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokat, Tömörkény község 
közigazgatási területén pedig a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokat, a tagönkormányzatok 
képviselő-testületei határozatával jóváhagyott Társulási megállapodás alapján. 
 

- Az alapító okirat 3. pontjában a Szakágazat száma megnevezése az alábbiak szerint módosul:  
Szakágazat száma: 8730 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása 

 
- Az alapító okirat 4. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 
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Illetékessége, működési köre: 
Étkeztetés: Csanytelek és Felgyő községek közigazgatási területe. 
Házi segítségnyújtás: Csanytelek és Felgyő községek területe. 
Családsegítés: Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. 
Nappali ellátás Idősek klubja: Csanytelek község közigazgatási területe. 
Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást, gondozást nyújtó idősek 
otthona: Csongrád megye közigazgatási területe. 

 
- Az alapító okirat 5. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 

Alapító szerv neve, székhelye:  
Neve:  Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
Székhelye:  6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 
Fenntartó szerv neve, székhelye:  
Neve:  Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás  
Székhelye:  6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 
 

- Az alapító okirat 6. pontjából törlésre kerül az alábbi mondat: 
2009. július 1-jétől önállóan működő, 2010. január 1-jétől Önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv 

 
- Az alapító okirat 8. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 
-  közalkalmazotti jogviszony, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló  

1992. évi XXXIII. törvény az irányadó, 
-  munkajogviszony, melyekre nézve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  

törvény az irányadó. 
 

- Az alapító okirat 9. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 
A költségvetési szerv vagyona 
A feladatellátást szolgáló vagyon: 
A fenntartó Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás által a használatába adott, Csanytelek Község 
Önkormányzata és a Társulás törzsvagyonába sorolt, valamint a költségvetési szerv könyvviteli 
nyilvántartásában rögzített ingó- és ingatlan vagyon. 

  Használatában álló ingatlan vagyontárgy:  
 Megnevezés Hrsz. Művelési ág Terület  m² 
Remény Szociális Alapszolgáltató 
Központ  
Csanytelek Kossuth u. 39. 

32   kivett 2221 

Csanytelek, Baross Gábor u. 2. 48 kivett 1366  
    

A vagyon feletti rendelkezési jog: 
A Társulás és az érintett önkormányzatok gazdálkodása egyes szabályairól szóló határozatok, és az 
érintett önkormányzatok éves költségvetési rendelete és a társulás határozata, valamint más hatályos 
jogszabályi előírások határozzák meg. 
A feladatok ellátásához a költségvetési szervnek rendelkezésére áll a székhelyén, illetve 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 
feladatainak ellátásához szükséges mértékben szabadon használhatja. 
A költségvetési szerv használatában lévő, az alapító Társulás és/vagy az alapító Társulás részeként 
működő Önkormányzat(ok) tulajdonát képező ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti 
rendelkezési jog az ingyenes és teljes körű használati jog gyakorlására és rendeltetésszerű használatára 
terjed ki. 
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Az önkormányzat/Társulás tulajdonában és a költségvetési 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, illetve tulajdonosi hozzájárulás alapján dönt.   
 

- Az alapító okirat 10. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 
Mutatószámok:  
Idősek nappali ellátása     40 fő 
Étkeztetés    120 fő 
Házi segítségnyújtás     72 fő 
Idősek otthona      26 fő 
 
 

Javasoljuk a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Alapító Okirat módosítását a határozati javaslatban 
rögzítettek szerint.  
 

 
Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Indítványozzuk a beterjesztett előterjesztés, a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Alapító Okirata 
módosítása megvitatását és változtatás nélküli elfogadását. 

 

Csanytelek, 2013. május 03. 

Tisztelettel: 

 

 

 Forgó Henrik         Kató Pálné 
                            polgármester            jegyző 
 
 
 
 
../2013. (VI. 10.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Alapító Okirata módosítása véleményezése 

 
Határozati  j a v a s l a t 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Csongrádi Kistérség 
Egyesített Óvodája Alapító Okirata módosítása” című előterjesztésében a foglaltakat és a Képviselő-
testület ezen határozathoz csatolt tartalommal elfogadja a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Okirata 
módosítását a következők szerint:  
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- Az alapító okirat preambulumának helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 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) bekezdése, 
valamint a 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati 
rendről vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja 
ki. 

 
- Az alapító okirat 1. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 

A költségvetési szerv neve 
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ  
Költségvetési törzsszáma: 358 619 
Az intézmény székhelye:  
6647 Csanytelek Kossuth u. 39.  
Az intézmény telephelye(i), kirendeltsége(i): - 
- 6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2. 

            Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások:  
      Nappali ellátás- idősek klubja, 

Étkeztetés, 
      Házi segítségnyújtás, 
      Családsegítés. 

          Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások: 
  Gyermekjóléti Szolgáltatás, 
- 6647 Csanytelek Kossuth u. 39.  

                Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás:  
         ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás- idősek otthona 

  
Az intézmény nyitva álló helyiségei:  Szociális alapszolgáltatásai: 
- 6645 Felgyő, Széchenyi út 2.:  Étkeztetés 
       Házi segítségnyújtás 
       Családsegítés 
       Gyermekjóléti szolgáltatás 
- 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.:  Családsegítés 
       Gyermekjóléti szolgáltatás 

 
 
 

- Az alapító okirat 2. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása jogutódja 2013. július 01. napjától az Alsó-Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 20/2013. 
(IV.15.) CsKTT. határozatával döntött a többcélú társulás átalakításáról, mely szerint a jogutód 2013. 
07. 01. napjától továbbra is intézmény fenntartói jogokat gyakorol a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ tekintetében úgy, hogy a Remény Szociális Alapszolgáltató Központba 
2013. július 01-től beintegrálja a Felgyő közigazgatási területén ellátandó szociális alapszolgáltatási 
feladatokat, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokat, Tömörkény község 
közigazgatási területén pedig a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokat, a tagönkormányzatok 
képviselő-testületei határozatával jóváhagyott Társulási megállapodás alapján. 
 

- Az alapító okirat 3. pontjában a Szakágazat száma megnevezése az alábbiak szerint módosul:  
Szakágazat száma: 873 000 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása 
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- Az alapító okirat 4. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 
Illetékessége, működési köre: 
Étkeztetés vonatkozásában: Csongrád 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. 

 
- Az alapító okirat 5. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 

Alapító szerv neve, székhelye:  
Neve:  Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
Székhelye:  6647 Csanytelek,Volentér János tér 2. 
 
Fenntartó szerv neve, székhelye:  
Neve:  Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás  
Székhelye:  6647 Csanytelek,Volentér János tér 2. 
 
 

- Az alapító okirat 6. pontjából törlésre kerül az alábbi mondat: 
2009. július 1-jétől önállóan működő, 2010. január 1-jétől Önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv 

 
 

- Az alapító okirat 8. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

-  közalkalmazotti jogviszony, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény az irányadó, 

-  munkajogviszony, melyekre nézve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  
törvény az irányadó. 

 
 
 

- Az alapító okirat 9. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 
A költségvetési szerv vagyona 
A feladatellátást szolgáló vagyon: 
A fenntartó Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás által a használatába adott, Csanytelek Község 
Önkormányzata és a Társulás törzsvagyonába sorolt, valamint a költségvetési szerv könyvviteli 
nyilvántartásában rögzített ingó- és ingatlan vagyon. 

  Használatában álló ingatlan vagyontárgy:  
 Megnevezés Hrsz. Művelési ág Terület  m² 
Remény Szociális Alapszolgáltató 
Központ  
Csanytelek Kossuth u. 39. 

32   kivett 2221 

Csanytelek, Baross Gábor u. 2. 48 kivett 1366  
   

A vagyon feletti rendelkezési jog: 
A Társulás és az érintett önkormányzatok gazdálkodása egyes szabályairól szóló határozatok, és az 
érintett önkormányzatok éves költségvetési rendelete és a Társulás határozata, valamint más hatályos 
jogszabályi előírások határozzák meg. 
A feladatok ellátásához a költségvetési szervnek rendelkezésére áll a székhelyén, illetve telephelyén 
lévő ingatlan a rajta található épülettel, valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök és az 
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éves költségvetés szerinti pénzeszköz. A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a 
feladatainak ellátásához szükséges mértékben szabadon használhatja. 
A költségvetési szerv használatában lévő, az alapító Társulás és/vagy az alapító Társulás részeként 
működő Önkormányzat(ok) tulajdonát képező ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti 
rendelkezési jog az ingyenes és teljes körű használati jog gyakorlására és rendeltetésszerű használatára 
terjed ki. 
Az önkormányzat/Társulás tulajdonában és a költségvetési 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, illetve tulajdonosi hozzájárulás alapján dönt.   

 
- Az alapító okirat 10. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 

Mutatószámok:  
Idősek nappali ellátása      40 fő 
Étkeztetés     120 fő 
Házi segítségnyújtás      72 fő 
Idősek otthona       26 fő 
 

 
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 
- Társulási Tanács Tagjai (Székhelyükön) 
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet Vezetője 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester  
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 


