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26/2015. 

E L Ő T E R J E SZ T É S 
az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 

2015. márciusi ülésére 
 

Tárgy: Csongrád Város Önkormányzata szociális és gyermekjóléti feladat- és hatásköre, intézmény fenntartói joga 
gyakorlásának átvétele 

 
Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. 
december 18. napján tartott ülésén megtárgyalta a város önkormányzata Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási szándékát, melyet Csongrád Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 172/2014. (XII. 18.) önkormányzati  határozatával az alábbiak szerint fogadott el:  
„A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 89. § 
(1) bekezdésére figyelemmel kinyilatkoztatja minősített többséggel hozott azon szándékát, hogy a 
Szociális Ellátások Intézménye keretében működő valamennyi szociális alapszolgáltatás, valamint 
gyermekjóléti alapellátások közül a Gyermekjóléti Szolgálat és gyermekek átmeneti gondozását biztosító 
Gyermekek Átmeneti Otthona, társulásban történő további működtetése céljából az Alsó-Tisza- menti 
Önkormányzati Társuláshoz (székhely: Csanytelek, Volentér János tér 2.) kíván csatlakozni 2014. 
december 31. napjáig és erről a Társulási Tanácsot írásban soron kívül értesíti.” 

 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 13. napján megtartott ülésén a  
2/2015. (II. 13.) Atmöt határozatával elfogadta Csongrád Város Önkormányzata által, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 89. § (1) bekezdésére 
alapozottan, a 172/2014. (XII. 18.) önkormányzati  határozatával kimondott Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzat Társuláshoz 2015. július 01. napjával való csatlakozási szándékát. 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2015. (I. 29.) önkormányzati határozata 
alapján egyetértett azzal, hogy a jelenleg a Szociális Ellátások Intézménye keretében működő, valamennyi 
szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgálatot és a gyermekek átmeneti otthonát 
új intézményi formában működtesse tovább, mely intézmény neve: Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ, 
székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 
Szociális Ellátások Intézménye keretében továbbiakban a Szociális Ápoló Otthon és a Gondviselés Háza 
fog működni a Csongrád, Vasút u 92. alatt.  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)  12. § 
(2) bekezdése értelmében  a feladat- és hatáskör vállalásáról a települési önkormányzat képviselő-testülete - a 
feladat- és hatáskör eredeti címzettjének előzetes egyetértése esetén - rendeletben, a társulás határozatban dönt a feladat- és 
hatáskör vállalás tervezett időpontját megelőzően legalább három hónappal korábban. Az (1) bekezdésben foglalt 
feltételek meglétét a kormányhivatal - indokolt esetben más állami szervek bevonásával - törvényességi 
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felügyeleti eljárás keretében vizsgálja. Törvény vagy megállapodás eltérő rendelkezésének hiányában az 
ellátás megkezdésének időpontja a döntést követő év január 1. napja. 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 19. napján tartott Képviselő- 
testületi ülésén .................................. önkormányzati határozatával kimondta, hogy az Csongrád Város 
Önkormányzata  az  Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás számára az alábbi feladat és- hatásköröket adja 
át: 

- a szociális étkeztetést,  
- a házi segítségnyújtást,  
- a családsegítést,  
- a nappali ellátás szolgáltatását (idősek nappali ellátása), 
- a tanyagondnoki szolgáltatást,  
- a támogató szolgáltatást,  
- a pszichiátriai betegek közösségi ellátását,  
- a szenvedélybetegek közösségi ellátását,  
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,  
- a fogyatékosok nappali intézményét, 
- a gyermekjóléti szolgálatot, 
- a gyermekek átmeneti otthona intézményét 

az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központba (Csongrád, Kossuth tér 7. sz.) 
beintegrálva.  
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 

Ahhoz, hogy a feladat- és hatáskör átadás – átvétel zökkenőmentesen valósuljon meg, jelen ülésén a 
Társulás Tanácsnak határozatába foglaltan kell döntenie a kötelező önkormányzati feladatok 2015. 07. 01. 
napjával való átvételéről, egyrészt az Mötv. fent írt 3 hónapra vonatkozó rendelkezése, másrészt a feladat 
finanszírozás szerinti igénylés – amely április hónapban esedékes – és lemondás miatt, az intézmény 
alapító okirata fenntartói joga törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetésével együtt.  
  
Indítványozzuk az előterjesztés és mellékletei megtárgyalását és a határozati javaslat változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
 
C s a n y t e l e k, 2015. március 16. 
      
 
      Tisztelettel: 

         
 
 
 
 

     Forgó Henrik 
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsa Elnöke 

Kató Pálné 
Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője 

társulási törvényességi felelős 
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…./2015. (III.....) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Csongrád Város Önkormányzatától feladat és hatáskör átvétele 
 

Határozati  j a v a s l 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban: Mötv.) 12. § (2) bekezdése szerinti határidőn belül,  Csongrád Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete   /2015. (III. 19.)    határozata alapján, az Mötv. 41. § (4) 
bekezdésében biztosított jogalapon, az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában rögzített szociális- és 
gyermekjóléti ellátások közül   

2015. július 01. napjával   
á t v e s z i  

az alábbi kötelező önkormányzati feladat- és hatáskörök gyakorlását: 
Csongrád Város Önkormányzatától 

 
- a szociális étkeztetést,  
- a házi segítségnyújtást,  
- a családsegítést,  
- a nappali ellátás szolgáltatását (idősek nappali ellátása), 
- a tanyagondnoki szolgáltatást,  
- a támogató szolgáltatást,  
- a pszichiátriai betegek közösségi ellátását,  
- a szenvedélybetegek közösségi ellátását,  
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,  
- a fogyatékosok nappali intézményét, 
- a gyermekjóléti szolgálatot, 
- a gyermekek átmeneti otthonát 
az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központba (Csongrád, Kossuth tér 7. sz.) 
beintegrálva, a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett intézmény fenntartói jog gyakorlójaként. 
 

2.) A Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét és a Társulás 
törvényességi felelősét az 1.) pontban rögzített kötelező önkormányzati feladatok  átadás - átvételére 
vonatkozó szükséges intézkedések határidőben való megtételére, vonatkozó iratok aláírására. 

 
3.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjét, hogy az 1.) 

pontba foglalt feladatok központi költségvetésből való finanszírozása lehívásáról az átvétel 
időpontjától gondoskodjon. 

Végrehajtás határideje:   azonnal és folyamatos, finanszírozás igénylésére 2015. április  
Végrehajtásért felelős:    Kató Pálné jegyző, az Atmöt törvényességi felelőse 
Beszámolás határideje:   intézkedések megtételét követő soros ülés időpontja 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Bedő Tamás Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere (Csongrád) 
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság (Szeged) 
- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Tagjai (Székhelyén) 
- Kató Pálné jegyző, az Atmöt törvényességi felelőse 
- Tóth Józsefné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője (H) 
- Irattár 


