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E l ő t e r j e s z t é s 
 

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. júniusi alakuló ülésére 
 

Tárgy:  Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke számára felhatalmazás   a Társulás 
feladatellátására kötendő megállapodások, szerződések kötése érdekében tárgyalások folytatására 

 
Tisztelt Társulási Tanács! 

 
A Társulás Tagjai előtt közismert, hogy ezen Társulás jogelődje, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 
részben saját jogán, másrészt átruházott hatáskörben eljárva látott, ill. láttatott el a Társulást alapító 
önkormányzatok számára kötelező közszolgáltatási és közfeladatot, amelyet - a Kistérségi Társulás 2013. 
június 30. napjával való megszűnése miatt – az új Társulás a Társulási Megállapodásába rögzítetten lát el 2013. 
július 1. napjától, jogutódként, megfelelve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 4. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 88. § (1) bekezdésében és a 93. §-ban foglaltaknak. 
A jogelőd és jogutód Társulás Elnökének több olyan feladata is van, amely a zökkenőmentes feladatellátás 
érdekében sürgető, ezért elkerülhetetlen tárgyalások folyatatása, melyre a Társulási Tanács adhat felhatalmazást, 
mint a Társulás döntéshozó szerve. 
Közismert, hogy a Társulás jogelődje Munkaszervezete (a vonatkozó törvény erejénél fogva) 2013. június 30. 
napjával jogutód nélkül megszűnik, ezért halaszthatatlan az Mötv. 95. § (4) bekezdésében foglaltak 2013. július 
1. napjától való alkalmazása, jelesül: a Társulási Tanács Munkaszervezete által végzett döntések előkészítése, a 
döntések végrehajtásának szervezési feladatai ellátása a Társulás székhely települése polgármesteri hivatalára hárul. 
Ugyancsak ezen hivatal (mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv) köteles gondoskodni a 
Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatok ellátásáról, melyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 27. § (4) 
bekezdése ír elő.  
Ezen feladatok egy részét a Csongrádi Polgármesteri Hivatallal és a Csongrád Város Önkormányzata által 
tulajdonolt Városgondnokság jogelődjével (GAMESZ) kötött két- és háromoldalú megállapodások  alapján, 
külön díjazás fejében végezte az arra jogosított, másrészt pedig a Kistérségi Társulás Munkaszervezete látta el 
a Társulás működését lehetővé tevő ügyviteli, titkársági feladatokat. A Kistérségi Társulási Tanács és a 
Munkaszervezet megszűnésével ezen megállapodások 2013. június 30. napjával való felmondása megtörtént, a felek 
között elszámolás folyamatban van.  
Csongrád Város Önkormányzata által irányított és felügyelet Szociális Intézmények szolgáltatásaira kötött a 
Kistérségi Társulás Tagjaival  háromoldalú feladat- ellátási megállapodást. A feladatellátó szociális intézmény, a 
tulajdonos  önkormányzat döntése értelmében, non-profit céggé alakul át, így a szociális intézmény meglévő 
működési engedélye módosítása után kerülhet sor ismét, új feladat-ellátási megállapodás kötésére, többek között:  

- a támogató szolgálat, 
- a fogyatékosok ellátását biztosító intézmény, 
- a szenvedélybeteget ellátására szakosodott intézmény, 
- a gyermekek átmeneti otthona és 
- jelzőrendszeres házi szociális gondozás 

keretében nyújtott szolgáltatások (feladat-finanszírozás szerinti központi forrás feladatellátó általi 
leigénylésével) igénybevételére. 
A Társulás Társulási Tanácsa működését Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzíti, melynek a jogelőd Társulás 
által kiadott SZMSZ felülvizsgálata ezen alakuló ülést követő soros ülésen esedékessé válik, az Mötv. 43. § (3) 
bekezdése értelmében, mivel a 93. § (3) bekezdése szerint a Társulásra vonatkozóan egyebekben a képviselő-
testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  
A jogelőd Társulás a Csongrádi OTP-nél vezette a Társulás bankszámláját, melyet a jogelőd Társulás 
megszűnése napjával a jogelőd szervezetnek meg kell szüntetni és az új Társulásnak az Ávr. 4. § (2) bekezdése 
szerint eljárva, az Atmöt által felügyelt, irányított költségvetési szervek számára az Atmöt által kiválasztott 



pénzintézetnél fizetési számlát kell  nyitni, melyre akkor kerülhet sor, ha a költségvetési szervek alapító okirata 
módosítása a törzskönyvi nyilvántartásba már bejegyzésre került.  
A fentiek megvalósítása érdekében (az alábbi 1.) – 4.) pontban összegzettek szerint) kezdeményezem: 
1.)                      feladat-ellátási megállapodás kötését a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetőjével az alábbi feladatok  

ellátására:   
      -  ügyiratkezelés (iktatás, belső- külső irattár kezelés, Levéltárnak iratátadás, selejtezés, stb.), 
                             - titkársági feladatok (Társulási Tanács üléseinek előkészítése, jegyzőkönyvek készítése, 

továbbítása, nyilvántartások vezetése, stb.), 
                             -  egyéb ügyviteli feladatok (iratok postázása, honlap, számítógépes programok kezelése, stb.), 

és kiemelten kezelendő feladatként 
                          - a Társulás és költségvetési szervei pénzügyi ügyviteli feladatai (a költségvetési tervezési   

folyamattól, az Áht. és Ávr.-ben rögzített feladatok végrehajtása) 
a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal hatályos vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzata, annak mellékletei és 
függeléke szerint eljárva, amelyek a központi hatályos, vonatkozó jogszabályokon kell hogy alapuljanak. A feladatot ellátó 
köztisztviselők munkaköri leírásának  tartalmaznia kell az átvett feladat végrehajtását, mellyel mind a Társulás 
Tanácsa, mind a Társulás belső ellenőre, mind a Hivatal Vezetője számára biztosított a folyamatba épített 
ellenőrzés és a jogszerű működés; 
 
2.)         Csongrád Város Önkormányzata Polgármesterével feladat-ellátási megállapodás kötését: 

- a támogató szolgálat, 
- a fogyatékosok ellátását biztosító intézmény, 
- a szenvedélybeteget ellátására szakosodott intézmény, 
- a gyermekek átmeneti otthona és 
- jelzőrendszeres házi szociális gondozás 

keretében nyújtott szolgáltatások (feladat-finanszírozás szerinti központi forrás feladatellátó általi lehívással) 
igénybevételére; 

 
3.) A Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa működését szabályozó Szervezeti és Működési Szabályzat 

felülvizsgálatát a vonatkozó hatályos központi jogszabályokhoz igazítottan; 
 
4.) A  Kistérségi  Társulás Munkaszervezete és a Társulás által fenntartott költségvetési szervek 

bankszámla szerződésének felmondását követően új pénzintézettel fizetési számla nyitása érdekében tárgyalás 
folytatását. 

 
Tisztelt Társulási Tanács! 

 
Indítványozom ezen előterjesztés és annak határozati javaslata megvitatását és változtatás nélküli elfogadását. 
 
C s a n y t e l e k, 2013. június 03. 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
                    Forgó Henrik polgármester korelnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…./2013. (VI. 06.) Atmöt 
 
Tárgy:  Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke számára felhatalmazás   a Társulás 

feladatellátására kötendő megállapodások, szerződések kötése érdekében tárgyalások folytatására 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanács megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta 
tárgyi előterjesztésben foglaltakat és az alábbiakat rendeli el. 
 
1.) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét az a)-d) pontban foglalt feladatok 

ellátása érdekében tárgyalások folytatására: 
a)  a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetőjével  megállapodás kötése az alábbi feladatok ellátása érdekében:   

      -  ügyiratkezelés (iktatás, belső- külső irattár kezelés, Levéltárnak iratátadás, selejtezés, stb.), 
                             - titkársági feladatok (Társulási Tanács üléseinek előkészítése, jegyzőkönyvek készítése, 

továbbítása, nyilvántartások vezetése, stb.), 
                             -  egyéb ügyviteli feladatok (iratok postázása, honlap, számítógépes programok kezelése, stb.), 

és kiemelten kezelendő feladatként, 
                          - a Társulás és költségvetési szervei pénzügyi ügyviteli feladatai (a költségvetési tervezési   

folyamattól, az Áht. és Ávr.-ben rögzített feladatok) végrehajtása 
a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal hatályos vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzata, annak 
mellékletei és függeléke szerint eljárva, amelyek a központi hatályos, vonatkozó jogszabályokon alapulnak. A 
feladatot ellátó köztisztviselők munkaköri leírása tartalmazza az átvett feladat végrehajtását, mellyel 
mind a Társulás belső ellenőre, mind a Hivatal Vezetője számára biztosított a folyamatba épített 
ellenőrzés és a jogszerű működés, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 95. § (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény  27. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelve; 

 b)    Csongrád Város Önkormányzata Polgármesterével feladat-ellátási megállapodás kötése érdekében: 
- a támogató szolgálat, 
- a fogyatékosok ellátását biztosító intézmény, 
- a szenvedélybeteget ellátására szakosodott intézmény, 
- a gyermekek átmeneti otthona és 
- jelzőrendszeres házi szociális gondozás 

keretében nyújtott szolgáltatások (feladat-finanszírozás szerinti központi forrás feladatellátó általi 
lehívásával) igénybevételére, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában írt kötelező feladatellátás megvalósítása okán; 

c) A  Kistérségi  Társulás Munkaszervezete és a Társulás által fenntartott költségvetési szervek 
bankszámla szerződésének felmondását követően új pénzintézettel fizetési számla nyitására, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (2) 
bekezdésében írtaknak eleget téve. 

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos, legkésőbb 2013. július 01. 
Végrehajtásért felelős:   Társulási Tanács Elnöke 
Beszámolás határideje:  a Társulási Tanács soros ülése (2013. 07. 01.) 

 
2.)      A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács Elnökét, hogy a jogelőd Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzat felülvizsgálata érdekében szükséges intézkedést tegye meg az Mötv. 43. § (3) bekezdése 
szerint eljárva, a 93. § (3) bekezdésében írtakat betartva. 
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos, legkésőbb 2013. július 01. 
Végrehajtásért felelős:   Társulási Tanács Elnöke 
Beszámolás határideje:  a Társulási Tanács soros ülése (2013. 07. 01.) 

  
Határozatról értesítést kap: 

- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Elnöke és Tagjai (Székhelyén) 
- Dr. Kőrösi Tibor Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere, 
- Kató Pálné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, 
- Irattár 


