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E l ő t e r j e s z t é s 
 

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

Tárgy:  Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás jogutódlásból eredő, a jogelőd Kistérségi Társulás által 
fenntartott szociális- és nevelési intézmények fenntartói, irányítói jogának átvállalása, ezen költségvetési szervek 
alapító okiratai módosításának jóváhagyása 

 
Tisztelt Társulási Tanács! 

 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(Mötv.) 41. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat feladat- és hatáskörét a Képviselő-testület és annak 
szervei látják el.  A Képviselő-testület szervei között nevesíti a központi jogalkotó az önkormányzati társulást, 
melyre a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét az Mötv. 41. § (3) bekezdése értelmében átruházhatja. Az 
Mötv. 90. § (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 8. § (1) bekezdés b) 
pontja úgy rendelkezik, hogy a Képviselő-testület hatásköreit gyakorló szervek (tehát a Társulás is) költségvetési 
szervet alapíthat és tarthat fenn közfeladatai ellátása érdekében, melynek irányítói, felügyeleti hatásköre gyakorlását az Áht. 9. 
§ (1) bekezdése teszi lehetővé. 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Atmöt) jogelődje, a Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulása 2007. júliusa óta a Kistérségi Társulást alkotó Alapító 4 önkormányzat képviselő-testületei akkori 
döntései szerint, átruházott hatáskörben eljárva vállalta át a szociális- és nevelési intézmények (mint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szervek) fenntartói jogának gyakorlását, melyet a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei 
Igazgatósága jogelődje törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzéssel ismert el, mely lehetővé tette az állami 
költségvetésből normatíva és azt kiegészítő központi anyagi támogatás (jelenleg feladat-finanszírozás) lehívását, 
és az adott költségvetési szervek jogerős működési engedélyének birtokában az intézmények tényleges, jogszerű 
működtetését.  
Tekintettel arra, hogy a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2013. június 30. napjával való megszüntetése 
mellett döntöttek a Társulás Alapító tagjai  - Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete kiválási szándéka 
miatt –  új Társulás létrehozásáról döntöttek: 

-     Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
- Felgyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
- Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

az Mötv. 87. §-ában biztosított jogalapon, és kiadták az Atmöt Társulási Megállapodását, mint a Társulás 
„Alapdokumentumát” melyben rögzítették a megszűnt Kistérségi Társulás jogutódlását és a Kistérségi Társulás által 
fenntartott szociális- és nevelési intézmények működtetése jogfolytonossága biztosítása érdekében az intézmények fenntartói 
jogának vállalását.  
Az Atmöt Társulási Megállapodásában rögzített feladatok és az intézmények fenntartói jogának jogutódlással való 
vállalását részben 

- a feladat- finanszírozási rendszerből eredő plusz pénzügyi forrás, másrészt 
- az Mötv. 13. § (1) bekezdés több pontjában előírt kötelező önkormányzati feladatok (Társulási 

Megállapodásban részletezettek szerinti)  teljesítése és nem utolsó sorban 
- a települések lakossága számára közszolgáltatást nyújtó költségvetési szervek fenntartása (szociális- és 

nevelési intézmények)  
biztosítása motiválta, figyelembe véve az Áht. és annak végrehajtására kiadott Ávr. vonatkozó rendelkezéseit is, 
amely kölcsönös előnyöket biztosít a Társulásban lévő települési önkormányzatok és a települések lakossága számára egyaránt. 
Ahhoz, hogy az Atmöt  a fent írt jogszabályoknak meg tudjon felelni, a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei 
Igazgatóságához be kell nyújtani: 

- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása megszűnését kimondó Megállapodást, a Társulási Tanács 
ide vonatkozó 36/2013. (V. 31.) CsKTT. határozatával,  



- a változást bejelentő kapcsolódó formanyomtatványokat, 
- az Atmöt megalakulását rögzítő Társulási Megállapodást, 
- a Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által meghozott határozatot a Kistérségi Társulás 

fenntartásában lévő költségvetési szervek fenntartói jogának az Atmöt számára való átadásáról,  
- a Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa határozatát:  

- a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (Csanytelek, Kossuth u. 39. sz.)  
   25/2013. (V. 31.) CsKTT. szám alatt, 

                   - a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény, Ifjúság u. 8. sz.) és 
                     27/2013. (V. 31.) CsKTT. szám alatt, 

- a Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája (Felgyő, Templom u. 1. sz.) 
  23/2013. (V. 31.) CsKTT. szám alatt kiadott 
Alapító okirata módosítása jóváhagyásáról, 

- az Atmöt határozatát a Társulás Elnöke személye megválasztásáról és képviseletre jogosításáról, 
- az Atmöt határozatát, melyben megerősíti a Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa határozatát a 

szociális- és nevelési intézmények fenntartói jogának átvállalásáról, és 
- a szociális- és nevelési intézmények Alapító okiratait. 
 

 
Tisztelt Társulási Tanács! 

 
Indítványozom ezen előterjesztés, annak határozati javaslata és a csatolt Alapító okiratok módosítása tárgyalását, 
változtatás nélküli elfogadását és a szükséges intézkedések megtételére felhatalmazás megadását az Atmöt 
Társulási Tanácsa Elnöke számára. 
 
 
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 jogutódlásból eredő, a jogelőd Kistérségi Társulás által 

fenntartott szociális- és nevelési intézmények fenntartói, irányítói jogának átvállalása, ezen költségvetési szervek 
alapító okiratai módosításának jóváhagyása 

 
Határozati  j a v a s l a t 

 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta 
fenti tárgyú előterjesztésben foglaltakat és az alábbiakat rögzíti: 
 
1.) A Társulási Tanács megerősíti a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa  

- a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (Csanytelek, Kossuth u. 39. sz.)  
  25/2013. (V. 31.) CsKTT. szám alatt, 

                   - a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény, Ifjúság u. 8.sz.) és 
                     27/2013. (V. 31.) CsKTT. szám alatt, 

- a Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája (Felgyő, Templom u. 1.sz.) 
  23/2013. (V. 31.) CsKTT. szám alatt kiadott 

Alapító okirata módosítása jóváhagyásáról szóló határozatát és ezen határozatához 1.) – 3.) mellékletként 
csatolt: 

- a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ, 
- a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon, és 
- a Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája 

Alapító okirata módosítását változtatás nélkül jóváhagyja. 
 
2.)    A Társulási Tanács kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Társulás jogelődje által fenntartott, ezen határozat 1.) 

pontjában nevesített költségvetési szervek működtetése jogfolytonossága biztosítása érdekében vállalja ezen 
költségvetési szervek 2013. július 1. napjától való irányítási, felügyeleti hatáskörének gyakorlását 
és fenntartói feladatainak (a jogelőd Társulás megszűnése okán) jogutódlással való ellátását a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 41. § (2) bekezdése 
szerint erre jogosított szervként, a (3) bekezdés szerint átruházott hatáskörben eljárva,  a 90. § (1) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott költségvetési szerv alapítására és fenntartására jogosítottként, a 9. § (1) bekezdésében írtakat 
alkalmazva, az Mötv. 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjába foglalt kötelező önkormányzati feladat 
végrehajtásával. 

 
3.) A  Társulási Tanács felhatalmazza Forgó Henrik urat, a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét, ezen 

határozathoz 1.) – 3.) mellékletként csatolt, az 1.) pontjában felsorolt, a Társulás Társulási 
Megállapodásában jogutódlással átvállalt  költségvetési szervek irányítói, felügyeleti hatáskörének és 
fenntartói jogának a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba való bejegyeztetése érdekében szükséges intézkedések megtételére, kötelezettségek 
vállalására, nyilatkozatok megtételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. § (1) 
bekezdése és a 105. § (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazva. 

Végrehajtás határideje:   azonnal és folyamatos, legkésőbb 2013. 06. 15. 
Végrehajtásért felelős:   Társulás Elnöke 
Beszámolás határideje:   a törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetést követő soros társulási ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Elnöke és Tagjai  
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága Vezetője (Szeged) 
- Irattár  

  


