
ELŐTERJESZTÉS 
 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

2013. szeptember 25-én tartandó ülésére 
 

 
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosítására  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szajol Község Önkormányzata a 2013. április 25-ei ülésén a kistérségi szociális 
szolgáltatások jövőbeni ellátásával kapcsolatos szándéknyilatkozatról szóló 39/2013. (IV.25.) 
számú határozatával döntött arról, hogy a jövőben is a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja (továbbiakban Besenyszögi Központ) által 
kívánja ellátni a szociális közszolgáltatásokat. Határozatában megfogalmazta továbbá, hogy 
2013. II. félévtől - Szajol községben - a szociális ellátásokat a Szajol, Fő út 22. szám alatti 
épületben kívánja biztosítani, úgy hogy az ellátás kiegészül az idősek nappali ellátásával, 
melynek technikai és tárgyi feltételeit az önkormányzat biztosítja.  
 
A Besenyszögi Központ a Szajol Rózsák tere 1. szám alatti telephelyen biztosított étkeztetést, 
házi segítségnyújtást, családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást. Az új Szajol Fő út 22. 
szám alatti telephelyen felújított épületben kerülnek biztosításra 2013. szeptember 01. 
napjától az idősek nappali ellátása (30 férőhellyel) és az eddig a Szajol Rózsák tere 1. szám 
alatt biztosított ellátások, valamint a Besenyszögi Központ eddig székhelyén biztosított 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a szenvedélybetegek közösségi ellátása.  

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § 
(2) bekezdése szerint ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a nem állami 
fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a települési önkormányzat az 
általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ 
által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a fenntartó az egyéb állami fenntartású 
intézményben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az 
iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. Az 
étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási 
területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást 
kérhet. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az 
étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. 
 
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye rendelkezik olyan 
konyhával, mely gyermekétkeztetéssel járó többlet kapacitással rendelkezik. Szolnok Megyei 
Jogú Város Önkormányzata egyes – a köznevelési intézményrendszer átalakításából adódó - 
gyermekétkeztetési többletfeladatainak  ellátása biztosítható az intézmény keretein belül. A 
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye új – 
gyermekétkeztetési - feladatánál jelentkező költségeket Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata vállalja.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
 
 

……/2013. (IX. 25.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 
 

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

 
 
 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bekezdése alapján az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
1. Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Megállapodás módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében 
foglaltak alapján, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja azzal, 
hogy a döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi 
tagönkormányzatának minősített többséggel hozott azonos tartalmú döntésével válik 
érvényessé.  

 
2. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szöllősi József 

polgármestert és Dr. Bartók László jegyzőt a Társulási Megállapodás aláírására. 
 
 

Határid ő: 2013. 
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben 
 2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 

  5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 
 3. Irattár 
 
 
Szajol, 2013. szeptember 20. 
 
 
 
 Szöllősi József 
  polgármester 
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……/2013. (IX. 25.) határozat 1. számú melléklete 
 
 

SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI 
MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Szolnoki Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Megállapodását 2013. szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1./ A Társulási Megállapodás 4.1. pontjában a felsorolás kiegészül a következő 
szövegrésszel: 
 
” u) gyermekétkeztetés” 
 
2./ A Társulási Megállapodás 4.1. pontja az alaptevékenységi szakfeladatok felsorolás 
kiegészül a következő szövegrésszel: 
 
„562912    Óvodai intézményi étkeztetés 
562913    Iskolai intézményi étkeztetés” 
 
3./ A Társulási Megállapodás 7.3. g) pontja kiegészül a következő szövegrésszel: 
 
„nappali ellátás (idősek klubja)” 
 
4./ A Társulási Megállapodás 7.5 a) pontja kiegészül a következő szövegrésszel: 
 
„gyermekétkeztetés” 
 
5./ A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlanul 
hatályban maradnak. 
 
 

 


