
Tárgy: Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény átadás-átvételi megállapodásának 
jóváhagyása 
 
___/2015.(XI. 24.) KNÖT h. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombor 
Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulással, valamint a 
Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel kapcsolatos döntések tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiszombori Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény átadás-átvételi megállapodását a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert az átadás-átvételi 
megállapodás aláírására. 
 
Az átadás-átvételi megállapodás jelen határozat mellékletét képezi.  
 
A határozatról értesül: 
- Jani János polgármester Ferencszállás  
- Fekete József polgármester Klárafalva 
- Dr. Gácsi Zoltán jegyző 
- MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Horváth Izabella intézményvezető 
- Irattár 

 



TERVEZET 
Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁSA 
 
amely létrejött  
egyrészről: Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati 
Társulás (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8., képviseli.: Jani János alelnök), a 
továbbiakban: Átadó,  
másrészről : Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi 
u. 8., képviseli.: Szegvári Ernőné polgármester), a továbbiakban: Átvevő  
között az alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint: 
 
1. Megállapodó felek kölcsönösen rögzítik, hogy Átadó az ___/2015. (___) TT határozatával 
úgy döntött, hogy a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (székhelye: 6775 
Kiszombor, Óbébai u. 11.) fenntartását (a továbbiakban: Intézmény) és az általa ellátott 
alábbi szolgáltatásokat  

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 62. §-ában meghatározott étkeztetés, 

b)  az Szt. 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtás, 
c)  az Szt. 64. §-ában meghatározott családsegítés, 
d)  az Szt. 65/F. §-ában meghatározott idősek nappali ellátása, 
e)  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 39-40. §-aiban meghatározott gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatok, 

f)  a Gyvt. 42-42/A. §-aiban meghatározott bölcsődei ellátás, 
átadja az Átvevőnek.  
 
Az Intézményt és az általa ellátott szolgáltatásokat – a ___/2015.(____) KNÖT határozata 
alapján az Átvevő átveszi és 2016. január 1. napjától kezdve jogutódként gyakorolja az 
alapítói jogokat. Az Intézmény Alapító Okiratát az Átadó és Átvevő együttesen az átvétel 
napjára irányadó időre módosítják. Átadó kijelenti, hogy az Intézmény fenntartói feladata 
átadásának akadálya nincs. 
 
2. Az Intézmény pénzügyi, gazdasági, számviteli feladatait a Kiszombori Polgármesteri 
Hivatal látja el az Intézmény által szolgáltatott adatok alapján. Az Intézmény a feladat 
finanszírozás elszámolásához szükséges dokumentumokat, nyilvántartásokat és egyéb iratokat 
az előírásoknak megfelelően vezeti, az intézményfenntartó kérésére, ellenőrzésre bemutatja.  
 
3. Az Intézmény a jogok és kötelezettségek tekintetében általános jogutódja az Átadó által 
fenntartott költségvetési szervnek.  
 
4. Átadó vállalja, hogy az átadásig az Intézményben megkezdett valamennyi ellenőrzését 
befejezi, a tapasztalatokról az Átvevőt tájékoztatja.  
 
5. A társult tagok által Átadó használatába adott, az önkormányzatok tulajdonát képező 
ingatlanok esetében a Társulási Tanács használati joga megszűnik: 
 
a) Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának könyvviteli nyilvántartásában szereplő, 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező, a kiszombori ingatlan-
nyilvántartásban  
- 545/2 hrsz. alatt felvett, Kiszombor, Óbébai utca 11. szám alatti és az  
- 1170 hrsz. alatt felvett, Kiszombor, Kossuth utca 13. szám alatti ingatlan. 



b) Ferencszállás Községi Önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szereplő, Ferencszállás 
Községi Önkormányzat tulajdonát képező, a ferencszállási ingatlan-nyilvántartásban 
- 3 hrsz.alatt felvett, Ferencszállás, Iskola  utca 4 szám alatti ingatlan.  
 
c) Klárafalva Községi Önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szereplő, Klárafalva 
Községi Önkormányzat tulajdonát képező, a klárafalvi ingatlan-nyilvántartásban 
- 172  hrsz. alatt felvett, Klárafalva, Felszabadulás utca 28. szám alatti ingatlan. 
 

6. Átvevő vállalja, hogy az Intézmény a feladatellátásához az átvétel időpontjában alkalmazott 
dolgozókat továbbfoglalkoztatja közalkalmazotti jogviszonyban, 1 fő családgondozó 
kivételével, aki a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása keretében kerül tovább 
foglalkoztatásra.  
 
7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük e megállapodás aláírását követően 
a megállapodás tárgyára vonatkozóan olyan vitás kérdés keletkezne, amelyben egymással 
nem tudnak megegyezni, vitájukat a Makói Járásbíróság jogosult eldönti.  
 
8. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben felek a Ptk. vonatkozó 
rendelkezéseit tekintik irányadónak. Felek kijelentik, hogy a hivatkozott törvényekben 
foglaltak alapján létrejött megállapodásuk kölcsönös érdekeiknek mindenben megfelel, 
tartalmát ismerik, azonosan értelmezik és magukra nézve kötelezőnek elismerve mindkét fél 
részére helybenhagyva saját kezűleg írták alá.  
 
9. Rögzítik a felek, hogy ezen megállapodás 6 eredeti példányban készült 2 oldalban 
szerkesztve, melyből egy – egy példány az Átadót, az Átvevőt, a társult tagönkormányzatokat 
és az Intézmény Vezetőjét illeti.  
 
Ezen megállapodás Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és a 
Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa jóváhagyásával lép hatályba.  
 
 
Kiszombor, 2015. november 
 


