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Tisztelt Intézményi Társulás!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete májusban tárgyalta a Térségi Humánsegítő Szolgálat
(továbbiakban: THSZ) feladatrendszerének átszervezését.
Az akkori jogszabályi ismeretek birtokában az átszervezési folyamat irányvonalaként kirajzolódott, hogy az
intézmény szociális feladatellátása önkormányzati feladatkörbe, míg a pedagógiai szakszolgálati feladatellátása
kormányhivatali feladatkörbe fog tartozni.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működéséről szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 2. § alapján a
pedagógiai szakszolgálatok feladatellátása a megyeközpontú tankerületek fenntartási körébe kerül, 2013. január 1
napjától.
Kihirdetésre került a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII tv., melynek 4. §-sa szabályozza az oktatási vagyonnal kapcsolatos átadási
átvételi feladatokat.
Jelen előterjesztésben a Képviselő-testületnek döntést kell hoznia arról, hogy a THSZ intézmény működését tekintve
2013. január 1-től hogyan kívánja biztosítani, az önkormányzati feladat-ellátási körbe maradó szociális
feladatellátást.
A THSZ szociális feladatellátásával kapcsolatban a Képviselő-testület a 79/2012 (II.23.) számú határozata alapján
azt a döntést hozta, hogy kerüljön kidolgozásra az alábbi két alternatíva:
A) a THSZ szociális feladatellátása - önállóan működő költségvetési szervként működjön
B) a THSZ szociális feladatellátása beintegrálódik a Térségi Szociális Gondozási Központ (továbbiakban: TSZGK)
intézményébe külön feladatellátásként.
A két alternatíva ismételten tárgyalásra került az Intézményi Társulás novemberi ülésén, ahol az a döntés született,
hogy a települések tárgyalják meg üléseiken a feladat ellátási alternatívákat és azt terjesszék be a decemberi ülésre.
Mindkét alternatíva esetében szükséges az alapító okiratok módosítása - a feladat ellátás megjelölése miatt, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §-sa alapján és a működési engedélyek módosítási kérelmének
benyújtása - a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet 8. §-sa alapján
Továbbá a jogszabályi változások szükségessé teszik az önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratának
felülvizsgálatát, a 2012. január 1-jétől hatályos, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat rendjéről szóló
56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. alapján.
Amennyibe a jogszabályi változások alapján a költségvetési szerv közfeladatának, szakmai alaptevékenységeinek
szakfeladat rend szerinti besorolása megváltozik, annak átvezetését a költségvetési szerv alapító okiratában, az
egyéb okokból szükségessé váló soron következő módosításkor, de legkésőbb 2012. december 31-ig kell az irányító
szervnek végrehajtani.
Összegzésként:
Csárdaszállás Község Képviselő-testülete, Hunya Község Képviselő-testület valamint Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete külön-külön újra tárgyalja a Térségi Humánsegítő Szolgálat
feladatrendszerének átszervezését és a testületek, javaslataikat beterjesztik az Intézményi Társulás decemberi
ülésére.
Döntési javaslat
"A Térségi Humánsegítő Szolgálat feladatrendszerének átszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei a Térségi Humánsegítő Szolgálat feladatrendszerének
átszervezését az alábbiak szerint valósítja meg 2013. január 1 napjától:
A) alternatíva
I. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei a Térségi Humánsegítő Szolgálat pedagógiai
szakszolgálati feladatellátást az 2013. január 1. hatállyal törli az intézmény alapító okiratából és az alábbiak szerint
módosítja azt:
I. 1. Az intézmény neve az alábbiak szerint módosul:
„Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata”
I.2. Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul:
„Törzsszám: 634421
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.) a
3/2006. (VII. 10.) számú határozatával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat rendjéről szóló
56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv 55/C § és 64.
§, Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39-49. §. szerint a Térségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg.”
I.3. Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1./ A költségvetési szerv neve:
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya”
I.4. Az alapító okirat 4.1.1. pontban szereplő szövegrész törlésre kerül:
„4.1.1. Oktatást kiegészítő tevékenységek – Pedagógiai szakszolgáltatás
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv 34.§- 35.§ alapján
Szakágazat szám:856000 TEÁOR szám:8560
Szakfeladat szám: 85601 - Pedagógiai Szakszolgáltató tevékenység
•
Nevelési tanácsadás:
- Feladata a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek problémáinak feltárása, ennek
alapján szakvélemény készítése, a gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával.
- Az óvoda, az iskola, a családvédelmi intézmény valamint a szülő megkeresésére szakvélemény készítése, ha a
gyermek egyéni adottsága, fejlettsége azt szükségessé teszi.
- Az óvoda, a családvédelmi intézmény valamint a szülő megkeresésére iskolaérettségi vizsgálat elvégzése:
szakértői vélemény keretében javaslatot tenni a gyermek óvodai nevelésére, beiskolázására, fejlesztő
foglalkoztatására.
- Ha a nevelési tanácsadó vizsgálata során úgy ítéli meg, hogy a gyermeknél a sajátos nevelési igény
valószínűsíthető, javasolja a szülőnek, hogy gyermekével jelenjen meg a szakértői és rehabilitációs bizottság
vizsgálatán.
• Logopédiai ellátás:
- A logopédia szolgáltatás feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi, kommunikációs zavarok javítása,
diszlexia megelőzése és gyógyítása.”
I.5. Az alapító okirat 4.1.2. pontban szereplő szövegrész, a jogszabályi hivatkozást követően az alábbi
szövegrésszel kerül kiegészítésre:
„A szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek és
családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetésére, valamint az életvezetési
képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.”
I.6. Az alapító okirat 4.1.3. pontban szereplő szövegrész, a jogszabályi hivatkozást követően az alábbi
szövegrésszel kerül kiegészítésre:
„ A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének,
családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.”
I.7. Az alapító okirat 4.1.4. pontban szereplő szövegrész, a jogszabályi hivatkozást követően az alábbi
szövegrésszel kerül kiegészítésre:
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„ A helyettes szülői ellátás - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével - a működtető és a helyettes
szülő között, a gyermek(ek) átmeneti gondozása-nevelése céljából, jogokat és kötelezettségeket tartalmazó, írásba
foglalt megállapodás alapján létrejövő szolgáltatás.”
I.8. Az alapító okirat 4.1.5. pontjában lévő szövegrész törlésre kerül:
„4.1.5. Máshová nem sorolt egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
Szakfeladat szám: 855937 M. n. s. egyéb felnőttoktatás”
I.9. Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:
„12./ Az intézmény típusa
Többcélú intézmény. Családsegítés, Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás”
I.10. Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:
„13./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi ingatlant a Gyomaendrőd Város
Önkormányzata használatba adja az intézménynek:
Gyomaendrőd, Fő út 2. sz. Hrsz: 6291 a védőnői szolgálattal közös használatú osztatlan vagyon.
A feladatellátáshoz rendelkezésre állnak még az intézménynél a leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket
szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont, a helyi vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni. Az
intézmény a rendelkezésre álló vagyont biztosítékként nem adhatja.”
I.11. Az alapító okirat záradéka az alábbiak szerint módosul:
„Záradék:
A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát, a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás ………/2012. (XII.20.) sz. határozat I. pontja alapján 2013. január 1i hatállyal hagyta jóvá.”
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei utasítják Várfi András polgármestert,
hogy az alapító okirat módosítását a MÁK felé jelentse.
II. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei 2013. január 1 napjától megbízzák a
jelenlegi intézményvezető helyettest a vezetői feladatok ellátásával, az intézményvezetői álláshely pályázati
eljárásának lefolytatásáig.
III. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei utasítják Várfi András polgármestert,
hogy a Térségi Humánsegítő Szolgálat szociális feladatellátása tekintetében a bejelentési és engedélyezési
kötelezettségének tegyen eleget 2013. január 5 napjáig.
B) alternatíva
I. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei a Térségi Humánsegítő Szolgálat szociális
feladatellátása 2013. január 1. hatállyal beintegrálódik, beolvad a TSZGK intézményébe külön feladatellátásként
az alábbiak szerint:
I.1. Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul:
„Törzsszám: 347983
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete 389/1998. (XII. 15.) KT számú határozatával elfogadott Városi Gondozási Központ alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat rendjéről szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet
szerint valamint a Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény valamint a Gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. Törvényben foglaltak alapján, GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térségi Szociális Gondozási Központ alapító
okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását az alábbiak szerint határozza meg:”
I.2. Az alapító okirat 4.1.2. pontját követően az alábbi pontokkal kerül kiegészítésre:
4.1.2.1. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül – Családsegítés
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A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv 55/C § és 64. § alapján
A szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek és
családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetésére, valamint az életvezetési
képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
Szakágazat szám: 889900 TEÁOR szám:8899
Szakfeladat szám: 889924 - Családsegítés
- Közreműködik a család szociális, mentálhigiénés és életvezetési problémáinak feltárásában.
- Gondoskodik a befolyásoló okok megszüntetéséről, megoldási javaslatot készít, és segítséget nyújt.
- Részt vesz az egyének és családok kapcsolatkészségének javításában folyamatosan figyelemmel kíséri a
működési területen élő lakosok szociális helyzetét.
- Kezdeményezi új szociális ellátások bevezetését az önkormányzatnál.
- Támogatja, segíti az önsegítő csoportok, civil szerveződések létrehozását, valamint a munkáját.
- Az 1993. évi III. tv 55/C. §-ában és a 20/2003. (VIII. 12.) KT. rendeletben foglaltak szerinti adósságkezelési
tanácsadást működtet.
4.1.2.2. Egyéb szociális ellátás bennlakás nélkül- Gyermekjóléti szolgáltatás
Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39-49. § alapján
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének,
családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Szakágazat szám: 889000 TEÁOR szám:8890
Szakfeladat szám: 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, a gyermekjóléti szolgáltatásnál és a
gyermekjóléti szolgálatnál meghatározott feladatokat látja el:
- a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése;
- a veszélyeztetettség megelőzésére, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére valamint a gyermek
családjába történő visszahelyezése érdekében tett intézkedések;
összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szerevezési,
szolgáltatási feladatokat végez.
4.1.2.3 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás
Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 94. § (2) bekezdése alapján
A helyettes szülői ellátás - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével - a működtető és a helyettes
szülő között, a gyermek(ek) átmeneti gondozása-nevelése céljából, jogokat és kötelezettségeket tartalmazó, írásba
foglalt megállapodás alapján létrejövő szolgáltatás.
Szakágazat szám:879000 TEÁOR szám:8790
Szakfeladat szám: 879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
gyermekek átmeneti gondozása – önálló helyettes szülői feladatellátás
I.3. Az alapító okirat 5. pontjának első mondata az alábbiakkal egészül ki:
„Az intézmény alaptevékenysége szerint szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó költségvetési
szerv.”
I.4. Az alapító okirat 13. pontjában lévő szövegrész végére az alábbi szövegrész kerül beillesztésre:
„- Gyomaendrőd, Fő út 2. sz. Hrsz: 6291 a védőnői szolgálattal közös használatú osztatlan vagyon.”
I.5. Az alapító okirathoz tartozó 1. számú melléklet az alábbi ponttal egészül ki:
„9. 6291 hrsz. 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. sz.
Működési engedély és kapacitás:
………………………………”
I. 6. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei utasítják Várfi András polgármestert,
hogy az alapító okirat módosítását a MÁK felé jelentse.
I.7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei utasítják Várfi András polgármestert,
hogy az Térségi Humánsegítő Szolgálat megszüntető alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
11. §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 14. § (2) (3) bekezdés szerinti tartalommal, az alábbiak szerint jelentse a MÁK felé:
Tervezet
Megszüntető okirat a
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya
Intézményre vonatkozóan
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1./ A költségvetési szerv neve:
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya
1.1.Rövid neve:
Térségi Humánsegítő Szolgálat
2./Székhelye:
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. sz.
3./Megszüntető szerv megnevezése, székhelye:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei
Gesztor önkormányzat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5502 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
4./ A megszüntetés módja:
Az intézmény feladatellátása jogutóddal szűnik meg.
Az intézmény pedagógiai szakszolgálati feladatellátása – különválással. A feladatellátás a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ - megyeközpontú tankerületek fenntartási körébe kerül.
Az intézmény szociális feladatellátása - beolvadással a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményébe.
5./ A megszüntetés oka:
- Az intézmény pedagógiai szakszolgálati feladatellátása- nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás – a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ működéséről szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 2. § alapján a megyeközpontú
tankerületek fenntartási körébe kerül, 2013. január 1 napjától.
- Az intézmény szociális feladatellátása – gyermekjóléti szolgálat, családsegítés, gyermekvédelmi ellátások közül:
önálló helyettes szülővel átmeneti gondozás működtetése - a Térségi Szociális Gondozási Központ szervezetében
hatékonyabban teljesíthető.
6./ A közfeladat jövőbeni ellátása:
6.1. A közfeladat jövőbeni ellátása:
- Az intézmény pedagógiai szakszolgálati feladatellátása – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megyeközpontú tankerületek fenntartói irányításával.
- Az intézmény szociális feladatellátása – Térségi Humánsegítő Szolgálat intézménybe történő beolvadással,
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok Társulás fenntartói irányításával.
6.2. A közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdon meghatározása:
- A pedagógiai feladat ellátáshoz szükséges köztulajdon a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ingyenes
használatába kerül.
- A szociális feladat ellátáshoz szükséges köztulajdon a Gyomaendrőd Város Önkormányzata ingyenes használatba
adja a Térségi Szociális Gondozási Központnak.
6.3. Az intézménynél foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések:
- Az intézmény pedagógiai szakszolgálati feladatellátásában dolgozók továbbfoglalkoztatása, a 2012. évi CLXXXVIII.
tv. 7. § -a alapján történik, 2013. január 1 napjától.
- Az intézmény szociális feladatellátásában dolgozók továbbfoglalkoztatása, a Közalkalmazotti jogviszony a Kjt.
1992.évi XXXIII. tv. alapján történik, 2013. január 1 napjától. A Térségi Szociális Gondozási Központ
intézményvezetője az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.
7./ A kötelezettség vállalás rendje:
A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya nevébe, az intézményvezetője utoljára 2012. december 31. napjáig vállalhat kötelezettséget.
Záradék:
A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya megszüntető okiratát Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselőtestületei a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás ………/2012. (XII.20.) számú határozat I.6.
pontja alapján, 2013. január 1. hatállyal hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2012. december 20.
P.H.
Várfi András
Polgármester
II. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei utasítják Várfi András polgármestert,
hogy a Térségi Szociális Gondozási Központ a beintegrálódott szociális feladatellátása tekintetében az
engedélyezési kötelezettségének tegyen eleget 2013. január 5 napjáig.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 12. 20.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit
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1. sz. melléklet
1 2

, Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

3

Törzsszám: 634421
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás (5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1.) a 3/2006. (VII. 10.) számú határozatával az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.)
Korm. rend., az államháztartási szakágazat rendjéről szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet a
Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv 55/C § és 64. §,
Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39-49. §. szerint
a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát az alábbiak szerint
határozza meg.
45

, 1./ A költségvetési szerv neve:
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya

1.1.Rövid neve:
Térségi Humánsegítő Szolgálat
6

2./Székhelye:
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. sz.

7

3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Városi Családsegítő Központ
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. sz. melynek egyben általános jogutódja

8

4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1. Alaptevékenység:
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 889900 MÁSHOVÁ NEM SOROLHATÓ
SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL

EGYÉB

9

4.1.2. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül – Családsegítés
A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv 55/C § és 64. § alapján
10
A szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre
szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet
megszüntetésére, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
Szakágazat szám: 889900 TEÁOR szám:8899
1

Törölte a Társulás 13/2007. (VII. 26.) határozat IV. pontja
Módosította a Társulás ………./2012. (XII. 20.) számú határozat I. pontja. Hatályos: 2013. január 1 napjától
3
Módosította a Társulás ………./2012. (XII. 20.) számú határozat I. pontja. Hatályos: 2013. január 1 napjától
4
Módosította a Társulás ………./2012. (XII. 20.) számú határozat I. pontja. Hatályos: 2013. január 1 napjától
5
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat II. pontja
6
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat II. pontja
7
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat II. pontja
8
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat II. pontja
9
Módosította a Társulás ………./2012. (XII. 20.) számú határozat I. pontja. Hatályos: 2013. január 1 napjától
10
Módosította a Társulás ………./2012. (XII. 20.) számú határozat I. pontja. Hatályos: 2013. január 1 napjától
2

11

Szakfeladat szám: 889924 - Családsegítés
- Közreműködik a család szociális, mentálhigiénés és életvezetési problémáinak
feltárásában.
- Gondoskodik a befolyásoló okok megszüntetéséről, megoldási javaslatot készít, és
segítséget nyújt.
- Részt vesz az egyének és családok kapcsolatkészségének javításában folyamatosan
figyelemmel kíséri a működési területen élő lakosok szociális helyzetét.
- Kezdeményezi új szociális ellátások bevezetését az önkormányzatnál.
- Támogatja, segíti az önsegítő csoportok, civil szerveződések létrehozását, valamint a
munkáját.
- Az 1993. évi III. tv 55/C. §-ában és a 9/2012. (II.27.) KT. rendeletben foglaltak szerinti
adósságkezelési tanácsadást működtet.
4.1.3.Egyéb szociális ellátás bennlakás nélkül- Gyermekjóléti szolgáltatás
Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39-49. § alapján
12
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Szakágazat szám: 889000 TEÁOR szám:8890
13
Szakfeladat szám: 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, a
gyermekjóléti szolgáltatásnál és a gyermekjóléti szolgálatnál meghatározott feladatokat
látja el:
- a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése;
- a veszélyeztetettség megelőzésére, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére
valamint a gyermek családjába történő visszahelyezése érdekében tett intézkedések;
- összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási
intézményekkel szerevezési, szolgáltatási feladatokat végez.
14

4.1.4. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás
Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 94. § (2)
bekezdése alapján
15
A helyettes szülői ellátás - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével - a
működtető és a helyettes szülő között, a gyermek(ek) átmeneti gondozása-nevelése céljából,
jogokat és kötelezettségeket tartalmazó, írásba foglalt megállapodás alapján létrejövő
szolgáltatás.
Szakágazat szám:879000 TEÁOR szám:8790
Szakfeladat szám: 879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
gyermekek átmeneti gondozása – önálló helyettes szülői feladatellátás

11

Módosította a Társulás 17/2011. (IV. 27.) számú határozat I. pontja
Módosította a Társulás ………./2012. (XII. 20.) számú határozat I. pontja. Hatályos: 2013. január 1 napjától
13
Módosította a Társulás 17/2011. (IV. 27.) számú határozat I. pontja
14
Kiegészítette a Társulás 15/2010. (IV. 28.) számú határozat I. pontja
15
Módosította a Társulás ………./2012. (XII. 20.) számú határozat I. pontja. Hatályos: 2013. január 1 napjától
12

16 17

,

18

4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

19

5./ A költségvetési szerv működési köre
20
Közintézmény, mely alaptevékenysége szerint szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás közigazgatási területe.

21

6./ A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti
szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei
Gesztor önkormányzat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5502 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Sz.
22 23

, 7./ A költségvetési szerv jogállása
Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi feladatai
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala látja el. A két szerv közötti gazdálkodásra
vonatkozó munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a fenntartó által jóváhagyott
megállapodás szabályozza. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az
intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.

24

8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói
jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Intézményi Társulás Képviselő-testülete gyakorolja, a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. §
alapján.
25

9./ A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. alapján.
26

10./ A költségvetési szerv alapító, illetve fenntartó neve és címe
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei

27

11./ A költségvetési szerv alapításának ideje
2006. július

16

Módosította a Társulás 17/2011. (IV. 27.) számú határozat I. pontja
Módosította a Társulás ………./2012. (XII. 20.) számú határozat I. pontja. Hatályos: 2013. január 1 napjától
18
Módosította a Társulás 17/2011. (IV. 27.) számú határozat I. pontja
19
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat II. pontja
20
Módosította a Társulás 17/2011. (IV. 27.) számú határozat I. pontja
21
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat II. pontja
22
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat II. pontja
23
Módosította a Társulás 17/2011. (IV. 27.) számú határozat I. pontja
24
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat II. pontja
25
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat II. pontja
26
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat II. pontja
27
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat II. pontja
17

28

29

12./ Az intézmény típusa
Többcélú intézmény. Családsegítés,
gyermekvédelmi bentlakásos ellátás

Gyermekjóléti

Szolgálat,

Gyermekjóléti

és

13./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi
ingatlant a Gyomaendrőd Város Önkormányzata használatba adja az intézménynek:
Gyomaendrőd, Fő út 2. sz. Hrsz: 6291 a védőnői szolgálattal közös használatú
osztatlan vagyon.
A feladatellátáshoz rendelkezésre állnak még az intézménynél a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont, a helyi vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont biztosítékként nem
adhatja.

Kivonat hiteléül:
Gyomaendrőd, 2010. április 29.
Várfi András s.k.
polgármester
30

Petneházi Bálintné s.k.
polgármester

Petényi Szilárdné s.k.
polgármester

Záradék:

A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Önkormányzatok Képviselő-testületei a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi
Társulás ………/2012. (XII.20.) sz. határozat I. pontja alapján 2013. január 1-i hatállyal
hagyta jóvá.

Gyomaendrőd, 2012. december ……….
P.H.
Várfi András
polgármester

28

Módosította a Társulás ………./2012. (XII. 20.) számú határozat I. pontja. Hatályos: 2013. január 1 napjától
Módosította a Társulás ………./2012. (XII. 20.) számú határozat I. pontja. Hatályos: 2013. január 1 napjától
30
Módosította a Társulás ………./2012. (XII. 20.) számú határozat I. pontja. Hatályos: 2013. január 1 napjától
29

2. számú melléklet
1

TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

2 34

, , Törzsszám: 347983

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Intézményi
Társulás
Képviselő-testületei
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 389/1998. (XII. 15.) KT számú határozatával
elfogadott Városi Gondozási Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat rendjéről
szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet szerint valamint a Szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény valamint a Gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. Törvényben foglaltak alapján, GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Csárdaszállás Község,
Hunya Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe
foglalását az alábbiak szerint határozza meg:
56

1./ A költségvetési szerv neve:
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
1.1.Rövid neve:
Térségi Szociális Gondozási Központ
7

2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5. szám
8

3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Városi Gondozási Központ megnevezésű költségvetési intézmény
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5. szám., melynek egyben jogutódja
9 10

4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1. Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 881000 IDŐSEK, FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK
BENTLAKÁS NÉLKÜLI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA
11
4.1.1. Idősek, fogyatékossággal élők bentlakás nélküli szociális ellátása
Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. alapján
Szakágazat szám: 881000 TEÁOR szám: 8810 Idősek, fogyatékossággal élők szociális
ellátása bentlakás nélkül
1

Módosította az Intézményi Társulás 4/2007. II.27.) számú határozata
Módosította az Intézményi Társulás …/2012. (XII.20.) számú határozat I. pontja. Hatályos 2013. január 1
napjától
3
Módosította az Intézményi Társulás 4/2007. II.27.) számú határozata
4
Módosította a Társulás 16/2012. (IV. 25.) számú határozat III. pontja
5
Módosította az Intézményi Társulás 4/2007. II.27.) számú határozata
6
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat III. pontja
7
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat III. pontja
8
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat III. pontja
9
Módosította az Intézményi Társulás 4/2007. II.27.) számú határozata
10
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat III. pontja
11
Módosította a Társulás 16/2012. (IV. 25.) számú határozat III. pontja
2

Szakfeladat szám: 88101 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali
intézményben
 881011 – Idősek nappali ellátása - Idősek Klubja
 881013 – Fogyatékossággal élők nappali ellátása – Fogyatékosok Klubja
12

4.1.2.Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bennlakás nélkül
Szakágazat szám: 889900 TEÁOR szám: 8899
Szakfeladat szám: 88992 Egyéb szociális ellátás bennlakás nélkül
 889921 – Szociális étkeztetés
 889922 – Házi segítségnyújtás
 889923 – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 889925 – Támogató szolgáltatás
 889928 – Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
13

4.1.2.1. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül – Családsegítés
A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv 55/C § és 64. § alapján
A szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre
szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet
megszüntetésére, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
Szakágazat szám: 889900 TEÁOR szám:8899
Szakfeladat szám: 889924 - Családsegítés
- Közreműködik a család szociális, mentálhigiénés és életvezetési problémáinak
feltárásában.
- Gondoskodik a befolyásoló okok megszüntetéséről, megoldási javaslatot készít, és
segítséget nyújt.
- Részt vesz az egyének és családok kapcsolatkészségének javításában folyamatosan
figyelemmel kíséri a működési területen élő lakosok szociális helyzetét.
- Kezdeményezi új szociális ellátások bevezetését az önkormányzatnál.
- Támogatja, segíti az önsegítő csoportok, civil szerveződések létrehozását, valamint a
munkáját.
- Az 1993. évi III. tv 55/C. §-ában és a 20/2003. (VIII. 12.) KT. rendeletben foglaltak
szerinti adósságkezelési tanácsadást működtet.
4.1.2.2. Egyéb szociális ellátás bennlakás nélkül- Gyermekjóléti szolgáltatás
Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39-49. § alapján
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Szakágazat szám: 889000 TEÁOR szám:8890
Szakfeladat szám: 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, a
gyermekjóléti szolgáltatásnál és a gyermekjóléti szolgálatnál meghatározott feladatokat
látja el:
- a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése;
12

Módosította a Társulás 16/2012. (IV. 25.) számú határozat III. pontja
Módosította az Intézményi Társulás …/2012. (XII.20.) számú határozat I. pontja. Hatályos 2013. január 1
napjától
13

- a veszélyeztetettség megelőzésére, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére
valamint a gyermek családjába történő visszahelyezése érdekében tett intézkedések;
- összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási
intézményekkel szerevezési, szolgáltatási feladatokat végez.
4.1.2.3 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás
Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 94. § (2)
bekezdése alapján
A helyettes szülői ellátás - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével - a
működtető és a helyettes szülő között, a gyermek(ek) átmeneti gondozása-nevelése céljából,
jogokat és kötelezettségeket tartalmazó, írásba foglalt megállapodás alapján létrejövő
szolgáltatás.
Szakágazat szám:879000 TEÁOR szám:8790
Szakfeladat szám: 879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
gyermekek átmeneti gondozása – önálló helyettes szülői feladatellátás
14

4.1.3. Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex
támogatása
Szakágazat szám: 873000 TEÁOR szám: 8730
Szakfeladat szám: 8730 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása
Szakfeladat szám: 87301 Időskorúak bentlakásos szociális ellátása
 873011 – Időskorúak tartós bennlakásos szociális ellátása – Idősek Otthona
 873012 - Időskorúak átmeneti ellátása – Időskorúak gondozóháza működtetésével
15 16

, 4.1.4.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
Szakfeladat szám: 85593 Egyéb felnőtt oktatás
 855932 – Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás – Gyakorlótelep biztosítása
 855937 – Máshová nem sorolható egyéb felnőtt oktatás (főiskolai) – Gyakorlótelep
biztosítása

17 18

, 4.1.5.Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56291
– Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók, elkülönült étkeztetése
 562912 – Óvodai intézményi étkeztetés
 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
 562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése
 562915- Sportolók edzőtábori étkeztetése
 562916- Üdülői, tábori étkeztetés
 562917 – Munkahelyi étkeztetés, vendéglátás

19

14

4.1.6. Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás
Szakágazat szám: 493900 TEÁOR szám: 4939

Módosította a Társulás 16/2012. (IV. 25.) számú határozat III. pontja
Módosította az Intézményi Társulás 6/2011. (II.15.) számú határozata
16
Módosította a Társulás 16/2012. (IV. 25.) számú határozat III. pontja
17
Módosította az Intézményi Társulás 6/2011. (II.15.) számú határozata
18
Módosította a Társulás 16/2012. (IV. 25.) számú határozat III. pontja
19
Módosította az Intézményi Társulás 6/2011. (II.15.) számú határozata
15

Szakfeladat szám:
személyszállítás
20

493909

–

Máshová

nem

sorolható

egyéb

szárazföldi

4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

21 22 23

, , 5./ A költségvetési szerv működési köre
24 25 26
, , Az intézmény alaptevékenysége szerint szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd- Csárdaszállás –Hunya Intézményi Társulás közigazgatási területe.
Ellátási terület: Az államilag ellátandó alaptevékenységeit- kivéve jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, idősek, fogyatékossággal élők
bentlakásos ellátása - a társult önkormányzatok közigazgatási területén látja el. A
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát Gyomaendrőd Város Közigazgatási
területén látja el. Az étkeztetés feladatát Hunya Község és Gyomaendrőd Város
Közigazgatási területén látja el. A tanyagondnoki szolgáltatás feladatát Gyomaendrőd
Város Közigazgatási területén Gyomaendrőd Város 001. tanyagondnoki körzetében
látja el. Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátásának feladatát Magyarország
közigazgatási területén látja el.
A szociális alapellátásokat gyomaendrődi székhellyel, és a társult önkormányzatok
közigazgatási területén működő telephellyel, míg a szakosított ellátást gyomaendrődi
székhellyel működő többcélú közös igazgatású, egységes szervezetű és irányítású
intézmény közös fenntartásával oldják meg.

27

6./ A költségvetési intézmény
6.1. Alapítói jogokkal felruházott szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
6.2. Irányítói-, felügyeleti szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei
Gesztor önkormányzat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
28 29 30 31

, , , 7./ A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó
intézmény vezetője, teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az

20

Módosította az Intézményi Társulás 6/2011. (II.15.) számú határozata
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat III. pontja
22
Módosította az Intézményi Társulás 4/2007. II.27.) számú határozata
23
Módosította az Intézményi Társulás 56/2012. (XI.29.) számú határozat II. pontja. Hatályos: 2013. január 1.
24
Módosította a Társulás 23/2009. (VIII. 27.) számú határozat II. pontja
25
Módosította az Intézményi Társulás 6/2011. (II.15.) számú határozata
26
Módosította az Intézményi Társulás …/2012. (XII.20.) számú határozat I. pontja. Hatályos 2013. január 1
napjától
27
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat III. pontja
28
Módosította az Intézményi Társulás 4/2007. II.27.) számú határozata
29
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat III. pontja
30
Módosította a Társulás 15/2011. (IV. 27.) számú határozat II. pontja
31
Módosította a Társulás 16/2012. (IV. 25.) számú határozat III. pontja
21

intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény
dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.

32 33

, 8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói
jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés, visszavonás) Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Intézményi Társulás Képviselő-testülete gyakorolja 34az Intézményi Társulás
Társulási Megállapodásában megfogalmazottak és a Kjt. 1992. évi XXXIII. Tv. 23. §
alapján.

35

9./A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 1992. évi XXXIII. Tv. alapján.
36
Munkatörvénykönyv 1992. évi XXII. Tv. Alapján
37

10./ A költségvetési szerv fenntartó neve és címe
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei
Gesztor önkormányzat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.

38

11./ A költségvetési szerv alapításának ideje
1993. május 1.

12./ Az intézmény típusa
Többcélú, közös igazgatású, egységes szervezetű és irányítású intézmény.
13./Az intézmény telephelyei
 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. sz.
Gondozási Központ
- 1.
számú Idősek Klubja - étkeztetés, házi segítségnyújtás
- Őszikék Idősek Otthona
- Támogató Szolgáltatás székhely
39

- Központi Konyha
- Tanyagondnoki szolgáltatás
 5502 Gyomaendrőd, Blaha út 2-6. szám
- Rózsakert Idősek Otthona
- Átmeneti Gondozó Egység
40

- 5. számú Idősek Klubja, 41- étkeztetés, házi segítségnyújtás
32

Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat III. pontja
Módosította az Intézményi Társulás 4/2007. II.27.) számú határozata
34
Módosította a Társulás 15/2011. (IV. 27.) számú határozat II. pontja
35
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat III. pontja
36
Módosította a Társulás 15/2011. (IV. 27.) számú határozat II. pontja
37
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat III. pontja
38
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat III. pontja
39
Törölte a Társulás 9/2010. (III. 25.) számú határozat 1. pontja alapján
40
Törölni a Társulás 9/2010. (III. 25.) számú határozat 2. pontja alapján, 2010. május 1. napjától
33

42

 5502 Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1. sz.
- Szent Imre Idősek Otthona
- 3. számú Idősek Klubja – étkeztetés, házi segítségnyújtás
 5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19.
- 4. számú Idősek Klubja 43– étkeztetés
 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.
- Őszi Napsugár Idősek Otthona
 5555 Hunya Rákóczi u. 31.
- Idősek klubja - étkeztetés, házi segítségnyújtás
44
5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 11-17.
- Rózsakert Esély Klub
- Támogató szolgálat részére nyitva álló helyiség
45
- Gyomaendrőd, Fő út 2. sz. Hrsz: 6291 a védőnői szolgálattal közös használatú
osztatlan vagyon.
Kiegészítés (működési engedély és kapacitás száma) az 1. számú mellékletben olvasható.
14./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a működéséhez szükséges
ingatlanokat a tulajdonos települési önkormányzatok használatba adják az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok adatai az alapító okirat 1. számú mellékletében találhatóak.
A feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még, az intézménynél a
leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont a települési önkormányzatok
vagyonrendeletében foglaltak szerint köteles kezelni. Az intézmény a rendelkezésre álló
vagyont biztosítékként nem adhatja.
Kiegészítés (helyrajzi számok, alapterületek) az 1. számú mellékletben olvasható.
15./
Az alapító okirat módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával egyidejűleg,
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testület
11/1998. (I. 29.) KT számú határozata,
74/1998. (III. 19.) KT számú határozata hatályát veszti.

Záradék:
A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Egységes
szerkezetbe
foglalt
alapító
okiratát,
a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Önkormányzatok Képviselő-testületei a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi
Társulás ………./2012. (XII. 20.) sz. határozat I. pontjával 2013. január 1. hatályával
hagyta jóvá.
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Beillesztésre került a Társulás 9/2010. (III. 25.) számú határozat 3. pontja alapján
Törölni a Társulás 9/2010. (III. 25.) számú határozat 4. pontja alapján, 2010. április 30. napjától
43
Beillesztésre került a Társulás 9/2010. (III. 25.) számú határozat 5. pontja alapján
44
Beillesztésre került a Társulás 9/2010. (III. 25.) számú határozat 6. pontja alapján
45
Módosította az Intézményi Társulás …/2012. (XII.20.) számú határozat I. pontja. Hatályos 2013. január 1
napjától
42

Gyomaendrőd, 2012. december …………...
P.H.

Várfi András
polgármester
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1. 278/2 hrsz. 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
Földterület: 4830 m2
Épületek hasznos alapterülete: 822 m2
Működési engedély és kapacitás:
B02/103-7/2010. ( 2010.03-02.)
idősek klubja 30 férőhely,
étkeztetés
házi segítségnyújtás ellátható személyek száma 90 fő
bentlakásos – idősek otthona - 60 férőhely,
Támogató szolgálat
001 Tanyagondnoki szolgálat ellátható lakosszám 400 fő
002 Tanyagondnoki szolgálat ellátható lakosszám 400 fő
2. 308 hrsz. 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 8.
Földterület: 2524 m2
Épületek hasznos alapterülete: 1371 m2
Működési engedély és kapacitás:
BSz/335-4/2011. 2011. március 10.
bentlakásos – idősek otthona - 42 férőhely
3. 5039 hrsz. 5500 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 2-6.
Földterület: 4731 m2
Épületek hasznos alapterülete: 1491 m2
Működési engedély és kapacitás:
B02/478-6/2010. április 29.
idősek klubja 50 férőhely
étkeztetés
bentlakásos – idősek otthona - 50 férőhely
átmeneti ellátás időskorúak részére – 10 férőhely
5. 7640 hrsz. 5502 Gyomaendrőd, Mester u. 19.
Földterület: 1593 m2
Épületek hasznos alapterülete: 192 m2
Működési engedély és kapacitás:
B02/477-1/2010. április 21.
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Módosította a Társulás 15/2011. (IV. 27.) számú határozat II. pontja

1. számú melléklet

idősek klubja 30 férőhely
étkeztetés
6. 478406 hrsz. 5500 Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.
Földterület: 1 ha 122 m2
Épületek hasznos alapterülete: 386 m2
Működési engedély és kapacitás:
…………………………….
idősek klubja 25 férőhely
étkeztetés
bentlakásos– idősek otthona - 20 férőhely
7. 256/1 hrsz. 5555 Hunya, Rákóczi u. 31.
Földterület: 1760 m2
Épület hasznos alapterülete: 83,25 m2.
Működési engedély és kapacitás:
5/574-2/2008. (2008. június 24.)
idősek klubja 30 férőhely
étkeztetés
házi segítségnyújtás
8. 3542/15 hrsz. 5500 Gyomaendrőd Magtárlaposi u. 11-19.
Földterület: 991 m2
Épület hasznos alapterülete: 245,64 m2
Működési engedély és kapacitás:
B02/644-3/2010. 2010. április 29. számú működési engedély
Fogyatékosok nappali klubja 30 férőhely
Támogató szolgálat részére nyitva álló helyiség
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9. 6291 hrsz. 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. sz.
Működési engedély és kapacitás:
………………………………

47

Módosította a Társulás 16/2012. (IV. 25.) számú határozat III. pontja
Módosította az Intézményi Társulás …/2012. (XII.20.) számú határozat I. pontja. Hatályos 2013. január 1
napjától
48

3. számú melléklet
Megszüntető okirat a
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai
Intézet, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Intézményre vonatkozóan
1./ A költségvetési szerv neve:
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet,
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
1.1.Rövid neve:
Térségi Humánsegítő Szolgálat
2./Székhelye:
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. sz.
3./Megszüntető szerv megnevezése, székhelye:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei
Gesztor önkormányzat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5502 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
4./ A megszüntetés módja:
Az intézmény feladatellátása jogutóddal szűnik meg.
Az intézmény pedagógiai szakszolgálati feladatellátása – különválással. A feladatellátás a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - megyeközpontú tankerületek fenntartási körébe
kerül.
Az intézmény szociális feladatellátása - beolvadással a Térségi Szociális Gondozási Központ
intézményébe.
5./ A megszüntetés oka:
- Az intézmény pedagógiai szakszolgálati feladatellátása- nevelési tanácsadás, logopédiai
ellátás – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működéséről szóló 202/2012. (VII.27.)
Korm. rendelet 2. § alapján a megyeközpontú tankerületek fenntartási körébe kerül, 2013.
január 1 napjától.
- Az intézmény szociális feladatellátása – gyermekjóléti szolgálat, családsegítés,
gyermekvédelmi ellátások közül: önálló helyettes szülővel átmeneti gondozás működtetése - a
Térségi Szociális Gondozási Központ szervezetében hatékonyabban teljesíthető.
6./ A közfeladat jövőbeni ellátása:
6.1. A közfeladat jövőbeni ellátása:
- Az intézmény pedagógiai szakszolgálati feladatellátása – a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ - megyeközpontú tankerületek fenntartói irányításával.
- Az intézmény szociális feladatellátása – Térségi Humánsegítő Szolgálat intézménybe
történő beolvadással, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok
Társulás fenntartói irányításával.
6.2. A közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdon meghatározása:
- A pedagógiai feladat ellátáshoz szükséges köztulajdon a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ ingyenes használatába kerül.

- A szociális feladat ellátáshoz szükséges köztulajdon a Gyomaendrőd Város Önkormányzata
ingyenes használatba adja a Térségi Szociális Gondozási Központnak.
6.3. Az intézménynél foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések:
- Az intézmény pedagógiai szakszolgálati feladatellátásában dolgozók továbbfoglalkoztatása,
a 2012. évi CLXXXVIII. tv. 7. § -a alapján történik, 2013. január 1 napjától.
- Az intézmény szociális feladatellátásában dolgozók továbbfoglalkoztatása, a
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 1992.évi XXXIII. tv. alapján történik, 2013. január 1
napjától. A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetője az intézmény dolgozói
felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.
7./ A kötelezettség vállalás rendje:
A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet,
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya nevébe, az intézményvezetője utoljára 2012. december
31. napjáig vállalhat kötelezettséget.
Záradék:
A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet,
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya megszüntető okiratát Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Önkormányzatok Képviselő-testületei a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Intézményi Társulás ………/2012. (XII.20.) számú határozat I.6. pontja alapján,
2013.
január 1. hatállyal hagyta jóvá.

Gyomaendrőd, 2012. december 20.

P.H.
Várfi András
polgármester

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2012. december 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok Társulása 2013. évi
munkatervének elfogadása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester

Tisztelt Társulási Ülés!
Mellékelten beterjesztem Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok Társulása 2013. évi
munkatervére vonatkozó javaslatot.
2013. január 1-vel hatályba lépő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV.
fejezete valamint a jelenleg hatályban lévő az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 12. § szerint a testületnek
nem kötelező munkatervet készíteni, elfogadni. A törvényhez kiadott kommentár foglalkozik a munkaterv
készítésével, és az alábbiakat javasolja:
„. Az ülések időpontját ilyenkor a képviselő-testület által elfogadott munkaterv tartalmazza. Bár ennek készítését a
törvény nem írja elő, de a tervszerű, átgondolt munkavégzés érdekében - különösen a megtárgyalandó
előterjesztések nagy száma, valamint az időhöz kötött döntések miatt - törvényi kötelezettség nélkül is feltétlenül
indokolt az elfogadása. A munkatervben ütemezni lehet a feladatokat, így azok kellő előkészítése is időben
megtörténhet. A munkaterv a téma tárgyalásának időpontján kívül kijelöli az előterjesztőt, az előterjesztésben
közreműködőket, egyeztetési kötelezettséget írhat elő, tartalmi követelményeket fogalmazhat meg.”
A fentiek alapján javaslom, a Tisztelt Társulásnak, hogy 2013-as évre készített munkatervet fogadja el, mely mind a
társulás, mind a hivatal munkáját kiszámíthatóbbá teszi.
A jövőben, a munkatervtől a társulás eltérhet, az abban szereplő napirendi pontok megtárgyalását megváltoztathatja,
és természetesen más napirendi pontok tárgyalását is kitűzheti. A 2013. év munkaterv tervezete az előterjesztés
döntési javaslatában olvasható.
Kérem a Tisztelt Társulást, hogy a 2013. évi munkatervét elfogadni szíveskedjen az alábbiak szerint:

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok Társulása 2013. évi munkatervének elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei - Csárdaszállás Község, Hunya
Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya Települési Önkormányzatok Társulásának 2013. évi munkatervét az alábbiak szerint elfogadja:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok Társulása
2013. évi munkaterve
Február 28. Gyomaendrőd
1)
a) alternatíva
A Térségi Szociális Gondozási Központ, a Térségi Humánsegítő Szolgálat valamint a Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda 2012. évi költségvetésének módosítása
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
b) alternatíva
A Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda 2012. évi
költségvetésének módosítása
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
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2)
a) alternatíva
A Térségi Szociális Gondozási Központ, a Térségi Humánsegítő Szolgálat valamint a Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda 2013. évi költségvetés tervezetének elfogadása
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
b) alternatíva
A Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda 2013. évi
költségvetés tervezetének elfogadása
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
3)
A Térségi Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális szolgáltatások igénybevételének, valamint a
fizetendő térítési díjak megállapítása
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva köztisztviselő
Április 24. Csárdaszállás
1)
2012. évi zárszámadás a négy fenntartott intézmény tekintetében
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
2)

2012. évi belső ellenőrzésről tájékoztató

Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
3) Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva köztisztviselő
Június 26. Hunya
1)
a) alternatíva
A Térségi Szociális Gondozási Központ, a Térségi Humánsegítő Szolgálat valamint a Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda 2013. évi költségvetésének módosítása
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
b) alternatíva
A Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda 2013. évi
költségvetésének módosítása
2)
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2013/2014-es tanévben indítandó óvodai csoportjainak
és csoportlétszámainak jóváhagyása
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva köztisztviselő
Augusztus 29. Gyomaendrőd
1)
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2012/2013-as nevelési évről szóló szakmai
beszámolójának elfogadása
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva köztisztviselő
2)

A Mobilbusz Kft. - vel kötött iskolajárat biztosításáról szóló szerződés módosítása

Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva köztisztviselő
Szeptember 25. Csárdaszállás
1)
a) alternatíva
A Térségi Szociális Gondozási Központ, a Térségi Humánsegítő Szolgálat valamint a Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda 2013. évi költségvetésének módosítása
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
b) alternatíva
A Térségi Szociális Gondozási Központ, a Térségi Humánsegítő Szolgálat valamint a Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda 2013. évi költségvetésének módosítása
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Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
2)
a) alternatíva
A Térségi Szociális Gondozási Központ, a Térségi Humánsegítő Szolgálat valamint a Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda 2013. évi I. félévi költségvetési beszámolója
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
b) alternatíva
A Térségi Szociális Gondozási Központ, a Térségi Humánsegítő Szolgálat valamint a Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda 2013. évi I. félévi költségvetési beszámolója
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
November 27. Hunya
1)
a) alternatíva
A Térségi Szociális Gondozási Központ, a Térségi Humánsegítő Szolgálat valamint a GyomaendrődCsárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda 2014. évi költségvetési koncepciója
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
b) alternatíva
A Térségi Szociális Gondozási Központ, a Térségi Humánsegítő Szolgálat valamint a GyomaendrődCsárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda 2014. évi költségvetési koncepciója
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
2) A társulás 2014. évi belső ellenőrzési terve
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
December 25. Gyomaendrőd
1)
a) alternatíva
A Térségi Szociális Gondozási Központ, a Térségi Humánsegítő Szolgálat valamint a Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda 2013. évi költségvetésének módosítása
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
b) alternatíva
A Térségi Szociális Gondozási Központ, a Térségi Humánsegítő Szolgálat valamint a Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda 2013. évi költségvetésének módosítása
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
2)

Térségi Szociális Gondozási Központ szakmai beszámolója a 2013-ban végzett tevékenységéről

Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva köztisztviselő
3)

A Társulás 2014. évi munkatervének elfogadása

Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva köztisztviselő
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 12. 20.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2012. december 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Intézményi Társulás iskolajáratára kötött szerződés módosítása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester

Tisztelt Intézményi Társulás!
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás a helyi közúti személyszállításra a MOBILBUSZ Kft-vel
kötött szerződést, melyet a szerződő felek az Intézményi Társulás 45/2012. (VIII. 30.) számú határozatával
elfogadtak.
A szerződésben vállalt kötelezettsége a szolgáltatónak, hogy a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi
Társulás részére a tanév időtartama alatt a diákokat, az oktatási intézménybe szállítsa a tagönkormányzatok
területéről.
A 2012/2013 tanévre a szolgáltatás ellátására került megkötésre a szerződés.
A MOBILBUSZ Közlekedési Kft. a szerződés 8.) pontja alapján kérte a megbízótól, a szolgáltatási díj emelését 2013.
január 1. napjától – ami előzetesen a települések vezetőivel egyeztetésre került -, mely a döntési javaslatban
olvasható.
A kft. kérelme és a módosított szerződés a mellékletben olvasható.
Kérem a Tisztelt Intézményi Társulást, hogy ismerje meg az előterjesztést és a döntési javaslat alapján fogadja el a
szerződés módosítását.

Döntési javaslat
"Intézményi Társulás iskolajáratára kötött szerződés módosítása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás és a Mobilbusz Kft (Gyomaendrőd, Micsurin u. 20/1.) közötti az iskolajárat
biztosításáról szóló szerződés módosítását az alábbiak alapján:

1. A szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„ 4.)
A Szolgáltató részére a szolgáltatás ellenértékét a gesztor önkormányzat (Gyomaendrőd Város Önkormányzata) a
tárgyhót követő hónap 10-ig átutalással téríti meg aszolgáltató által kibocsátott számla alapjánaz alábbiak szerint:
A Csárdaszállás Községből történő iskolabusz-szolgáltatás ellenértéke nettó 229.000 Ft/hó + Áfa azaz
Kettőszázhuszonkilencezer Ft/hó + Áfa, abban a hónapban amikor a tanítási napok száma minimum 18 nap. Azon
hónapokban, amikor a tanítási napok száma nem éri el a 18 napot, akkor a fenti díj a tanítási napok arányában kerül
elszámolásra ahol a vetítési alap 21 nap.Csárdaszállás Község Önkormányzata köteles megtéríteni a gesztor
önkormányzatnak azon költségeket, melyek nem térülnek meg a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről
szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. 8. sz. mellékletének III. 2.2.1. ab, b. pontjában meghatározott normatívából.
A Hunya Községből történő iskolabusz-szolgáltatás ellenértéke nettó 362.000 Ft/hó + Áfa azaz
Háromszázhatvankettőezer Ft/hó + Áfa, melyből a Szolgáltató a gesztor önkormányzatnak azon gyermekek után
járó szállítási költséget jogosult számlázni, mely a társulás által fenntartott oktatási intézménybe történik. Hunya
Község esetében a Gyomaendrődi Önkormányzatnak, mint gesztor Önkormányzatnak ezen emelt összegből 17/30ad rész, azaz 205.133 Ft + áfa azaza Kettőszázötezer- egyszázharminchárom forint/hó+Áfa összeg, míg Hunya
Község Önkormányzatának 13/30-ad rész, azaz 156.867 Ft+áfa, azaz Egyszázötvenhatezer - nyolcszázhatvanhét
forint/hó+Áfa összeg kerül megállapításra.
Hunya Község Önkormányzata köteles megtéríteni a gesztor önkormányzatnak azon költségeket, melyek nem
térülnek meg a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. 8. sz. mellékletének
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III. 2.2.1. ab, b. pontjában meghatározott normatívából.
A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megbízási díjára vonatkozó összeget negyedévente
felülvizsgálják. Amennyiben a gázolajár 10 % -kal eltér az érvényben lévő szerződés időszakában számolt
gázolajártól – jelen esetben ez 423,9 Ft – felek bármelyike kezdeményezheti a megbízási díjra vonatkozó
módosítást.
A Szolgáltató a számlához csatolt mellékletben köteles kimutatni önkormányzatonként megbontva, hogy hány
gyermeket szállított a társult önkormányzat területéről a társulás által fenntartott Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskolába.”

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 12. 20.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit
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MOBILBUSZ Közlekedési Kft.
5502 Gyomaendrőd Micsurin u. 20/1.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Várfi András Polgármester Úr részére!

Tisztelt Polgármester Úr!
A következő tájékoztatással fordulok Önhöz.
A társaságunkkal - 2012. augusztus hó 31-én a 2012-2013-as tanévre GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi Társulással - kötött szerződés 4. pontjában szereplő
szolgáltatási díjat a Csárdaszállás Községből történő szállításnál 229.00 Ft + áfa összegre,
illetve Hunya Községből történő szállítás esetében 362.000 Ft + áfa összegre módosítani
szíveskedjen, ezen összegek egy 4 %-os emelést jelentenek. Az emelés 2013. január 1-től
lenne esedékes.
Hunya Község esetében a Gyomaendrődi Önkormányzatnak mint gesztor Önkormányzatnak
ezen emelt összegből 17/30-ad rész, azaz 205.133 Ft + áfa összeg, míg Hunya Község
Önkormányzatának 13/30-ad rész, azaz 156.867 Ft + áfa összeg kerül megállapításra.
A szerződés 4. pontja tartalmazza hogy a gázolajártól 10 %-os eltérés esetén a szerződés
felülvizsgálatra kerül. Ezen gázolajár a mai nap szerint 423,9 Ft, mely több mint 12 %-os
emelkedés. Kérném a szerződésben a gázolaj árat is a 423,9 Ft árra módosítani.
Az emelésről mind a két Község polgármester asszonyával beszéltem, Ők hozzájárulásukat
adták ezen emelt összegekhez.
Kérném a Polgármester Úrat Ön is adja hozzájárulását, és a fentiek szerint módosítsa a
szerződést.

Gyomaendrőd, 2012-12-06

Ambrózi Erzsébet
ügyvezető

SZERZŐDÉS
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2008. január hónapban az autóbusszal
végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi. XXXIII. Törvényben foglaltak
alapján autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi, közúti személyszállítás tárgyában
pályázatot írt ki. Az eljárás nyerteséül Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 105/2008.
(III.27.) Gye.kt. sz. határozatával a MOBILBUSZ Kft-t hirdette ki, amely vállalta, hogy
meghatározott tanítási napokon iskolajáratot biztosít a Pályázati kiírásban megjelölt
útvonalon, Gyomaendrőd Város közigazgatási területen, valamint külön megállapodás szerint
Hunya és Csárdaszállás közigazgatási területéről. Ennek alapján a felek szerződést kötnek:
Mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás (5500
Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz. Gesztor önkormányzat: Gyomaendrőd Város
Önkormányzata Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz. Tag önkormányzatok: Hunya Község
Önkormányzata 5555 Hunya Rákóczi út 19. sz., 5621 Csárdaszállás Község Önkormányzata
Csárdaszállás Petőfi út 17. sz. Képviseli Várfi András polgármester, mint a gesztor
önkormányzat polgármestere, továbbiakban: Megrendelő)
másrészt a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. (5502 Gyomaendrőd Micsurin út 20/1. sz.
cégjegyzék száma 04-09007440, adószáma 13935373-2-04 képviseli Ambrózi Erzsébet
ügyvezető továbbiakban: Szolgáltató) között az alábbi feltételekkel:
1.)
A Megrendelő megrendeli a Szolgáltatótól, hogy a 2012/2013 - as tanévre, 2012. letéről, a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás által fenntartott Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola (Gyomaendrőd Népliget út 2. sz.) székhelyére, majd a napi oktatás
befejezésévelszeptember 1-től 2013. június 15-ig az oktatási napokon, a tag önkormányzatok
közigazgatási terü a tag önkormányzat közigazgatási területére szállítsa az intézménnyel
tanulói jogviszonyban álló gyermekeket, amennyiben az oktatási szolgáltatást a fent
meghatározott oktatási intézményben veszik igénybe. A Szolgáltató köteles Hunya Község
Önkormányzatának területéről el és visszaszállítani a fent meghatározott azon korú
gyermekeket is, akik az általános iskolai szolgáltatást, nem a társulás által fenntartott oktatási
intézményben, de más fenntartású gyomaendrődi oktatási intézményben veszik igénybe,
azzal, hogy a Szolgáltató kötelezettsége csak akkor áll fenn, ha az erről szóló külön írásos
szerződést az érintett önkormányzattal augusztus 31.-ig megkötik.
2.)
A Szolgáltató kijelenti, hogy iskolabusz - szolgáltatás végzésére jogosult, a szolgáltatás
teljesítéséhez szükséges járművekkel, és személyi feltételekkel, a szolgáltatás jellegének
megfelelő utasbiztosítással rendelkezik, a szolgáltatás teljesítését elvállalja.
3.)
A tag önkormányzatok kötelesek gondoskodni közigazgatási területükön a gyermekeknek az
autóbuszra történő fel és leszállási, a jogszabályi követelményeknek megfelelő hely
kijelöléséről. A tag önkormányzat a szolgáltatás teljesítésének megkezdését megelőző 15
nappal írásban köteles a szolgáltatóval közölni. A Csárdaszállásról és Hunyáról az oktatási
szolgáltatást a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában igénybe vevő gyermekek
gyomaendrődi fel és leszállási helye az általános iskola Népliget út 2. sz. alatt található
parkolója. A csárdaszállási gyermekek szállításával kapcsolatos felügyeleti, kísérői feladatok
ellátásáról a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola gondoskodik. A hunyai
gyermekek vonatkozásában a fent meghatározott feladatok ellátásáról Hunya Község

Önkormányzata gondoskodik.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola köteles közölni írásban 2012.
szeptember 1-ig azon oktatási napokat tartalmazó kimutatást, mely alapján a szolgáltató
köteles a szolgáltatást elvégezni, külön feltüntetve a tervezett oktatási szüneteket. A fent
meghatározott szolgáltatás igénybevételére jogosult gyermekek számát településenkénti
bontásban 2012. szeptember 1 napjáig írásban közli a szolgáltatóval a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola.
Hunya Község Önkormányzata 2012. szeptember 1. napjáig köteles írásban közölni a
szolgáltatóval azon gyermekek számát, akik nem a társulás által fenntartott gyomaendrődi
oktatási intézmény szolgáltatását veszik igénybe.
4.)
1
4.)
A Szolgáltató részére a szolgáltatás ellenértékét a gesztor önkormányzat (Gyomaendrőd
Város Önkormányzata) a tárgyhót követő hónap 10-ig átutalással téríti meg a szolgáltató által
kibocsátott számla alapján az alábbiak szerint:
A Csárdaszállás Községből történő iskolabusz-szolgáltatás ellenértéke nettó 229.000 Ft/hó +
Áfa azaz Kettőszázhuszonkilencezer Ft/hó + Áfa, abban a hónapban amikor a tanítási napok
száma minimum 18 nap. Azon hónapokban, amikor a tanítási napok száma nem éri el a 18
napot, akkor a fenti díj a tanítási napok arányában kerül elszámolásra ahol a vetítési alap 21
nap. Csárdaszállás Község Önkormányzata köteles megtéríteni a gesztor önkormányzatnak
azon költségeket, melyek nem térülnek meg a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. 8. sz. mellékletének III. 2.2.1. ab, b.
pontjában meghatározott normatívából.
A Hunya Községből történő iskolabusz-szolgáltatás ellenértéke nettó 362.000 Ft/hó + Áfa
azaz Háromszázhatvankettőezer Ft/hó + Áfa, melyből a Szolgáltató a gesztor
önkormányzatnak azon gyermekek után járó szállítási költséget jogosult számlázni, mely a
társulás által fenntartott oktatási intézménybe történik. Hunya Község esetében a
Gyomaendrődi Önkormányzatnak, mint gesztor Önkormányzatnak ezen emelt összegből
17/30-ad rész, azaz 205.133 Ft + áfa azaza Kettőszázötezer- egyszázharminchárom
forint/hó+Áfa összeg, míg Hunya Község Önkormányzatának 13/30-ad rész, azaz 156.867
Ft+áfa, azaz Egyszázötvenhatezer - nyolcszázhatvanhét forint/hó+Áfa összeg kerül
megállapításra.
Hunya Község Önkormányzata köteles megtéríteni a gesztor önkormányzatnak azon
költségeket, melyek nem térülnek meg a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről
szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. 8. sz. mellékletének III. 2.2.1. ab, b. pontjában
meghatározott normatívából.
A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megbízási díjára vonatkozó összeget
negyedévente felülvizsgálják. Amennyiben a gázolajár 10 % -kal eltér az érvényben lévő
szerződés időszakában számolt gázolajártól – jelen esetben ez 423,9 Ft – felek bármelyike
kezdeményezheti a megbízási díjra vonatkozó módosítást.
A Szolgáltató a számlához csatolt mellékletben köteles kimutatni önkormányzatonként
megbontva, hogy hány gyermeket szállított a társult önkormányzat területéről a társulás által
fenntartott Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolába.
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Módosította az Intézményi Társulás …………./2012. (XII. 20.) számú határozata. Hatályos 2013. január 1
napjától.

5.)
A felek a határozott idő lejárta előtt a szerződést rendkívüli felmondással csak súlyos
szerződésszegés esetén mondhatják fel írásban, azzal, hogy kötelesek egymást az ok
felmerülését követő naptól számított 3 napon belül a szerződésszerű teljesítésre felhívni. A
felhívásban a felek kötelesek megjelölni az okot.
A Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, ha a Szolgáltató oktatási napokon nem
teljesíti a szolgáltatást, és nem csatolja a számlához a szerződés 4.) pontjában meghatározott
kimutatást.
A Szolgáltató súlyos szerződésszegő magatartásnak tekinti, ha a szolgáltatás ellenértékét, a
Megrendelő határidőn belül nem teljesíti.
A gesztor önkormányzat jogosult a Szolgáltatónál az egyes társult önkormányzatok
vonatkozásában a szolgáltatás szüneteltetését írásban elrendelni, ha a társult önkormányzat
nem téríti meg, a jelen szerződés 4.) pontjának második bekezdésében meghatározott
különbözetet.
A szolgáltatás szüneteltetésének elrendelése esetén a gesztor önkormányzat köteles írásban 8
nappal előzetesen tájékoztatni a társult önkormányzatot.
Amennyiben a Megrendelő jogszerűen élt rendkívüli felmondási jogával, úgy követelheti a
Szolgáltatótól mindazon igazolható költségeinek a megtérítését, melyek a megszűnést
követően a gyermekek beszállítása érdekében felmerültek.
Amennyiben a Szolgáltató jogszerűen élt rendkívüli felmondási jogával, úgy követelheti
kimutatható és igazolható elmaradt hasznainak megtérítését.
6.)
A felek a szerződés teljesítése során felmerült vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján
rendezik, a szolgáltatás teljesítését társulási ülésen kiértékelik, melyről írásban értesítik a
Szolgáltatót.
7.)
A felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással
rendelkeznek, a gesztor önkormányzat a szerződésben foglaltakat honlapján közzé teszi.
8.)
A felek által 2008. április 14. napján kötött, közöttük hatályban lévő Közszolgáltatási
szerződés 6./ pontja alapján a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. Jogosult kezdeményezni a díj
felülvizsgálatát, ha az egymást követő két hónap átlaga alapján jelentősebb és meghaladja a
10 %-ot. Amennyiben a díj csökkenése meghaladja a 10 %-ot, a Megrendelő jogosult
kezdeményezni a díj felülvizsgálatát.
A felek által a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk, valamint a 2004. évi
XXXIII tv., -ben foglaltak az irányadóak.

A felek a szerződést közös elolvasás után és értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 2012. december ……………..

Várfi András
(gesztor önkormányzat polgármestere)
Megrendelő

Ambrózi Erzsébet
ügyvezető
Szolgáltató

Petényi Szilárdné
polgármester

Petneházi Bálintné
polgármester

Farkas Zoltánné
igazgató

1. számú melléklet

MENETREND A 2012/2013. TANÉVRE

Közlekedik tanítási napokon

Csárdaszállás Általános iskolától:

7.15

Hunya Általános Iskolától

7.15

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolától:

15.30

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodától:

16.00

