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Képviselő-testület!

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokat az Egyesített Népjóléti Intézmény útján biztosítja az arra rászoruló lakosság részére. Az 
intézmény székhelye 2013. februári képviselő-testületi döntésnek megfelelően Makó, Széchenyi tér 
22. szám.  
  
Az új önkormányzati és közigazgatási struktúra kialakítását követően indokolt az Egyesített Népjóléti 
Intézmény székhelyének módosítása. 
  
Az intézmény alapító okiratának 2013. évi módosításakor a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei 
Igazgatósága a törzskönyvi nyilvántartásba vétel során jelezte, hogy indokolt az intézmény nevének 
egyedivé tétele.  
  
Figyelemmel arra, hogy az intézmény így ismert a makóiak körében, ezért a  "Makói" jelzővel 
javasolom kiegészíteni az intézmény elnevezését. 
  
Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 104. § (1) bekezdése alapján 2014. január 1. napjától nyilvántartott hatályos adatait- 
nevezetesen a szakfeladatok helyébe lépő kormányzati funkciókat - át kell vezetni az intézmény 
alapító okiratán. 
  
Az Egyesített Népjóléti Intézmény a Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltségével kötött megállapodás alapján részt vesz a közfoglalkoztatásban, ezért 
szükséges ezen kormányzati funkciók beemelése az alapító okiratba is. 
  
2.  Az Intézménynek helyet adó, az Önkormányzat tulajdonát képező, Béke u. 9. szám alatti ingatlan 
Makó Város Önkormányzata 159/2013. (IV.24.) Mökt. határozata alapján jelenleg forgalomképes 
besorolásba, illetve annak üzleti vagyonába tartozik. A fentiekben is részletezett indokok alapján az 
alapító okirat módosításával egyidejűleg javasolt az ingatlan korlátozottan forgalomképes vagyoni 
körbe való áthelyezése.  
  
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
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A fentiek alapján kérem a határozati javaslatok elfogadását. 
  

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 
  

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Egyesített Népjóléti 
Intézmény Alapító Okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
  
A képviselő-testület felhatalmazza Makó Város Önkormányzatának polgármesterét, hogy 
képviseletében és nevében a jóváhagyott Módosító Okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratot aláírja.  
  
Továbbá felkéri Makó Város Önkormányzatának jegyzőjét, hogy a Egyesített Népjóléti Intézmény 
módosított Alapító Okiratát küldje meg a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés végett a 
külön jogszabályokban előírtaknak megfelelően az illetékes szervnek. 
  
Felelős: polgármester, jegyző  
Határidő: azonnal  
  
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
  
Erről értesítést kap:  
- Makó Város polgármestere  
- Makó Város jegyzője  
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály  
- Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 
- Egyesített Népjóléti Intézmény  
- Irattár 
  
  

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 
  

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított tulajdonosi jogkörében eljárva, valamint Makó Város 
Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. 
(III.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a tulajdonát képező, Makó belterület 5425 
hrsz. alatti "kivett irodaház" megnevezésű, Makó, Béke u. 9. sz. közigazgatási jelzésű 1227 
m² alapterületű ingatlan besorolását forgalomképesről korlátozottan forgalomképesre 
változtatja, és az üzleti vagyonból korlátozottan forgalomképes vagyonba sorolja. 
  
Felelős: polgármester, jegyző  
Határidő: azonnal  
  
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
  
Erről értesítést kap:  
- Makó Város polgármestere  
- Makó Város jegyzője  
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály  
- Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 
- Egyesített Népjóléti Intézmény  
- Irattár 

Makó,  2014. november 18. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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                       TERVEZET 
 

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okiratának  
 

Módosító Okirata 
 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Népjóléti Intézmény 87/2009. 
(V.27.) MÖKT határozattal elfogadott valamint a 393/2009. (IX.30.) MÖKT határozatával, a 
229/2011.(VI.22.) MÖKT határozatával, a 168/2012. (V.23.) MÖKT határozatával,  
29/2013.(II.13.) MÖKT és 289/2013. ( VI.26.) MÖKT határozatával módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja. 
 
Az Alapító Okirat nem módosított pontjai az eredeti szövegezéssel változatlanul hatályosak. 
 
Az intézmény elnevezése az alábbiakra módosul: 
 
 „ Makói Egyesített Népjóléti Intézmény” 
 
Rövid neve az alábbiakra módosul: 
 „ Makói ENI” 
 
Székhelye az alábbiakra módosul: 
 „ 6900 Makó, Béke u. 9.” 
 
„Szakfeladatai 2013. május 01-től” pontja az alábbira módosul: 
 
„Kormányzati funkció: 
 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás 
102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás 
107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 
107015 Hajléktalanok nappali ellátása 
107051 Szociális étkeztetés 
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
107054 Családsegítés 
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 START- munka program - Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041236 Országos közfoglalkoztatási program” 
 
 
„Ingatlan vagyontárgyak” pontja az alábbiakra módosul: 
- Makó, Béke u. 9. 
hrsz: 5425, műv.ág: kivett irodaház, 1227 m2  
- Makó, Deák Ferenc u. 57. 



hrsz.: 7594, műv. ág.: általános iskola, 2241 m2 
- Makó, Királyhegyesi u. 24.  
hrsz.: 9238, műv. ág.: lakóház udvar, 2170 m2 
- Makó, Munkás u. 21. 
hrsz.: 2304, műv. ág.: szociális otthon, 899 m2 
- Makó, Justh Gyula u. 32/D. 
hrsz.: 8068, műv. ág.: bölcsőde, 2370 m2 
- Makó, Ardics tanya 2. 
hrsz.: 3971, műv. ág.: tanya, 1357 m2 
- Makó, Kórház u. 2. 
hrsz.: 1742/4, műv. ág.: kórház, 6 HA 3149 m2 
Tulajdonos: Csongrád Megye Önkormányzata 
- Makó, Kálvin u. 24. 
hrsz. 5437, műv. ág.: orvosi rendelő, 2268 m2 

- Makó, Justh Gyula u. 23/C. 
hrsz.: 8056, műv. ág.: orvosi rendelő 1335 m2 
- Makó, Szent János tér 19/A. 
hrsz.: 626/2, műv. ág.: kollégium, 3493 m2 (ebből orvosi rendelő: 80,75 m2) 
- Makó, Kálvin tér 6. 
hrsz.: 5301, műv. ág.: általános iskola, 2 HA 915 m2 (ebből bölcsőde: 850 m2) 
Tulajdonos: Magyar Állam,  
Kezelő: Kincstári Vagyonigazgatóság  
- Makó, Hajnal u. 22. 
hrsz.: 7590, műv. ág.: lakóház udvar, 294 m2 

 
 

Záradék:  
az Egyesített Népjóléti Intézmény 87/2009. (V.27.) MÖKT határozattal elfogadott valamint a 
393/2009. (IX.30.) MÖKT határozatával, a 229/2011.(VI.22.) MÖKT határozatával, a 
168/2012.(V.23.) MÖKT határozatával, a 29/2013.(II.13.) MÖKT határozatával , és a 289/2013. 
(VI.26.) MÖKT határozatával módosított Alapító Okiratának a módosítását a …/2014.(XI.     
) MÖKT határozatával hagyta jóvá.  
 
Az alapító okirat a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vétel 
napjával lép hatályba. 
 
 
 
 Farkas Éva Erzsébet Dr. Bánfi Margit 
 polgármester jegyző 
 


