
 

 1

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása  
Elnökétől          
Száma: 16-706-16/2013. 
Témafelelős: Viglási Nóra 

Boda Anita 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa  
2013. május 31. napján tartandó ülésére 

  
Tárgy: A többcélú társulás által fenntartott szociális és nevelési intézmények átadás-átvételi és 
együttműködési megállapodások felülvizsgálata 
 
 
Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmények vonatkozásában a 
kötelező szociális és nevelési feladatok ellátására,  az együttműködésük szabályozása céljából 
Átadás-átvételi megállapodások, illetve Együttműködési megállapodások léptek életbe 2007. 
évben az alábbiak szerint: 
 

1. Óvoda (Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézmény)  
A „Nevelési intézményi feladatellátás átadására vonatkozó dokumentumok” tárgyú, 34/2007. 
(VII. 11.) CsKTT. számú határozat által  

- a nevelési intézményi feladat átvételéhez szükséges átadás-átvételi megállapodás, 
- együttműködési megállapodás a GAMESZ intézményével, a gazdálkodás operatív 

feladatainak ellátására 
került elfogadásra. 
 

2. Szociális Ellátások Intézménye 
A  „Szociális intézmények átadás-átvételére vonatkozó megállapodás tervezetek Csanytelek, 
Csongrád intézményeire vonatkozóan illetve a társulási megállapodás módosítása” tárgyú, 
12/2007 (III. 01.) CsKTT. számú határozat által 

- a Szociális Ellátások Intézménye a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása részére 
történő átadásról szóló átadás-átvételi megállapodás, 

-  a társulás által fenntartott Szociális Ellátások Intézménye gazdálkodási feladatainak 
ellátására szóló együttműködési megállapodás 

 került elfogadásra. 
 

3. Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
A „Szociális intézmények átadás-átvételére vonatkozó megállapodás tervezetek Csanytelek, 
Csongrád intézményeire vonatkozóan illetve a társulási megállapodás módosítása” tárgyú, 
12/2007 (III. 01.) CsKTT. számú határozat által 

- a Remény Szociális Alapszolgáltató Központnak a Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulása részére történő átadásáról szóló átadás-átvételi megállapodás, 

- a társulás által fenntartott Remény Szociális Alapszolgáltató Központ gazdálkodási 
feladatainak ellátására szóló együttműködési megállapodás 

 került elfogadásra. 
 



 

 2

4. Piroskavárosi Idősek Otthona 
A „Szociális intézmények átadás-átvételére vonatkozó megállapodás tervezetek Csanytelek, 
Csongrád intézményeire vonatkozóan illetve a társulási megállapodás módosítása” tárgyú, 
12/2007 (III. 01.) CsKTT. számú határozat által 

- a Piroskavárosi Kht. átadásra kerülő szociális feladataira vonatkozó átadás-átvételi 
megállapodás, 

- a társulás által alapítandó költségvetési intézmény, mint részben önálló gazdálkodási 
intézmény gazdálkodási feladatai ellátására vonatkozó együttműködési megállapodás 

került elfogadásra. 
Az 50 férőhelyes bentlakásos intézmény működtetésére a társulás költségvetési intézményt 
alapított, Piroskavárosi Idősek Otthona néven. 
 

5. Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 
 „Szociális intézmények átadás-átvételére vonatkozó megállapodás tervezetek Tömörkény 
intézményeire vonatkozóan” tárgyú, 14/2007 (III.14.) CsKTT. számú határozat által: 

- a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon a Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulása részére történő átadásról szóló átadás-átvételi megállapodás 

- a társulás által fenntartott Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 
gazdálkodási feladatainak ellátására szóló együttműködési megállapodást  

került elfogadásra. 
 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulását alkotó települési önkormányzatok 2013 
májusában döntöttek a Társulás megszűntetéséről 2013. június 30. napjával.  
 
A fentiekre tekintettel az Átadás-átvételi megállapodások és Együttműködési megállapodások 
felmondása a felek részéről indokolt.  
 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és a határozati 
javaslat elfogadására. 
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Határozati javaslat 

 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta „A többcélú 
társulás által fenntartott szociális és nevelési intézmények átadás-átvételi és 
együttműködési megállapodások felülvizsgálata” című előterjesztést és a következő döntést 
hozza: 
 

1. A Társulási Tanács felmondja a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása és a társult 
települések, intézmények között a kötelező feladatok ellátására vonatkozó, a 16-706-
16/2013. számú előterjesztésben rögzített Átadás-átvételi megállapodásokat és 
Együttműködési Megállapodásokat 2013. június 30. napjával, 24.00 órakor. 
 
Felelős:  Dr. Kőrösi Tibor, a Társulás elnöke 
Határidő: szöveg szerint 

 
2. A Társulási Tanács felkéri a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása jogutód 

szervezetét, hogy 2013. július 1. napjától gondoskodjon az átadás-átvételi 
megállapodások és a székhely település Polgármesteri Hivatalaival történő feladat-
ellátási szerződések megkötéséről. 
 
Felelős:  a Társulás elnöke 
Határidő: 2013.07.01. 

 
 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 
1. Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete és általa: 
2. Tanács Tagjai 
3. Szociális Ellátások Intézménye 
4. Piroskavárosi Idősek Otthona 
5. Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
6. Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthona 
7. Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája 
8. Irattár 

 
Csongrád, 2013. május 24. 
         Dr. Kőrösi Tibor 
        a Társulás elnöke 


