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Tisztelt Képviselı-testület! 

 
A Csongrád Megyei Közgyőlés az áprilisi ülésén tárgyalta a Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága (a továbbiakban TEGYESZ) 
átszervezésének koncepcióját. 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § k) pontja alapján megkereste 
a megye önkormányzatait azzal, hogy a képviselı-testületek ismerjék meg az átszervezési 
koncepciót és álláspontjukról 2011. május 14. napjáig tájékoztassák a megyei Közgyőlést.  
Tekintettel arra, hogy a véleménynyilvánítás a rendkívül rövid határidı lejárta miatt 
okafogyott, inkább az átszervezés lényegérıl adok tájékoztatást. 
 
A koncepció arra irányul, hogy a Csongrád Megyei Önkormányzat a fenntartásában lévı 
gyermekvédelmi intézmények közül a TEGYESZ által biztosított, úgynevezett otthont nyújtó 
ellátást, valamint a TEGYESZ szakszolgálati rendszerén belül mőködı, ideiglenes hatályú 
elhelyezést biztosító otthon (befogadó otthon) mőködtetését a jövıre nézve a Szeged-Csanádi 
Egyházmegyével kötendı ellátási szerzıdés keretében biztosítaná. 
 
Ennek elızménye volt, hogy a megyei önkormányzatnak is gondot okoz, hogy a kötelezıen 
ellátandó feladatainak finanszírozására nem áll elegendı bevétel rendelkezésre. Folyamatosan 
keresnie kell az intézményrendszer hatékonyabb mőködtetésére vonatkozó megoldásokat. 
 
A Csongrád Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı gyermekvédelmi intézmények 
színvonala nem maradt el az országostól, ezt a szakmai és pénzügyi ellenırzések is 
alátámasztották. Ugyanakkora a megyei költségvetési kimutatások alapján ez az 
intézményrendszer igényelte a normatíván felül a legnagyobb önkormányzati támogatást.  
 
A jogszabályok lehetıvé teszik, hogy feladatok ellátását nem állami szervvel kötött ellátási 
szerzıdés útján is biztosíthatja. 
Az országban volt már gyakorlati példa arra nézve, hogy egy egyházi fenntartású 
intézményhez került ellátási szerzıdés keretében a feladatellátás, és így gazdaságosabb 
mőködtetést tudtak megvalósítani, mindkét fél számára elınyös megoldással. 
A Csongrád Megyei Önkormányzat ezért megkereste a Szeged-Csanádi Egyházmegyét, ahol 
fogadókészség mutatkozott. Az egyházmegye intézményi háttere a Szent Ágota 
Gyermekvédelmi Szolgáltató intézmény.  



 
Az együttmőködés szakmai alapját jelenti, hogy az egyházak egy része már olyan modern, 
uniós szabványoknak megfelelı, akkreditált pedagógiai programtervvel rendelkezik, amely 
garanciát jelenthet a magas színvonalú feladatellátásra. Az egyházakat megilletı kiegészítı 
normatíva lehetıvé teszi, hogy olyan munkaköröket is létesítsen, amelyeket az ellenırzı 
szervek hiányoltak  (jogász, informatikus).  
A kapcsolatfelvétel során a Szeged-Csanádi Egyházmegye jelezte azon szándékát is, hogy az 
ellátási szerzıdésben rögzíteni szeretné azt, hogy a feladatellátást vallási vagy világnézeti 
megkülönböztetés nélkül kívánja biztosítani. Ezzel nemcsak egy aggályt oszlatott el, de a 
jogszabályi elıírásoknak is eleget tesz. 
A megállapodást legalább ötéves idıtartamra kell megkötni. A koncepció alapján arról 
döntenek, hogy a Csongrád Megyei Közgyőlés a TEGYESZ otthont nyújtó ellátását, valamint 
a Befogadó Otthon mőködtetését az Egyházmegyével kötött ellátási szerzıdés útján fogja 
biztosítani, melynek részleteit, a fenntartói jogok átadásának elıkészítését kezdik meg.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a fenti, rövid, lényegi tájékoztatást a TEGYESZ 
átszervezési koncepciójáról szíveskedjenek tudomásul venni.   
 
Kiszombor, 2011. május 23.     

 
Tisztelettel: 

Szegvári Ernıné 
 polgármester 

 
 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte és tudomásul 
veszi a Csongrád Megyei Közgyőlésnek a TEGYESZ átszervezési koncepciójáról szóló 
tájékoztatóját. 
 
A határozatról értesül: 

- Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyőlés Elnöke 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 



 


