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E l ő t e r j e s z t é s 
 

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2013. július 12. napján tartandó ülésére 
 

Tárgy:  Megbízási szerződés társulási referens és társulási szociális referens számára 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: jogelőd) 2013. június 30. napjával való 
megszűnése miatt az eddigi társulási feladat-ellátás nem szűnik meg, mivel  jogutódlással folytatja 
tevékenységét az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás (továbbiakban: jogutód, ill. Atmöt), 
viszont a jogelőd Társulás Munkaszervezete jogutód nélkül szűnt meg 2013. június 30. napján, így a 
jogutód a munkaszervezeti feladatok ellátására a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetőjével 
(továbbiakban: feladatellátó) kötött megállapodás alapján biztosítja a jogfolytonos működéshez 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket, az Atmöt jóváhagyásával. 
A jogelőd által a megszűnése előtt kötött megállapodások, szerződések joghatálya sok esetben átnyúlik a jogelőd 
megszűnése utáni időre, így a jogutód Atmöt-nek kell helytállnia, esetenként kötelezettséget teljesítenie, ill. jogot 
érvényesítenie.  
A feladatellátó nincs azon információk birtokában, ill. nem rendelkezik olyan kapcsolati tőkével, amivel a 
jogelőd Munkaszervezte Vezetője és Szociális referense rendelkezik (a szóban-forgó iratanyagok átadás- 
átvétele ellenére sem), ezért célszerűnek tartom a csatolt megbízási szerződésben írt feladatok 
megvalósítása érdekében szerződés kötését, a szerződésben írt feltételekkel. 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 

Indítványozom ezen előterjesztés, annak határozati javaslata és a csatolt megbízási szerződés 
megvitatását és változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. július 10. 
 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
          Forgó Henrik 
              Társulási Tanács Elnöke 
 
 
 
 
 



…./2013. (VII. 12.) Atmöt határozat 
 
Tárgy:  Megbízási szerződés társulási referens és társulási szociális referens számára 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanács megtárgyalta és 
változtatás nélkül elfogadta ezen határozathoz 1.-2. mellékletként csatolt megbízási 
szerződésben foglaltakat, melynek pénzügyi fedezeteként a Társulás 2013. évi költségvetése 
pénzmaradványát jelöli meg. 

2.) A Társulási Tanács felkéri a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetőjét, hogy - a feladat-
ellátási megállapodásban foglalt jogalap szerint – gondoskodjon az 1.) pontban foglaltak 
végrehajtásáról. 

3.) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét ezen határozat 1.) pontjaként 
jóváhagyott megbízási szerződés aláírására és tárgyban  kötelezettségvállalások 
megtételére. 

Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:    Forgó Henrik Társulási Tanács Elnöke, 
            Kató Pálné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője 
Beszámolás határideje:   a szerződés aláírását követő soros ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 
- Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Tagja (Tömörkény Község Polgármestere) 
- Horváth Lajos Társulás Társulási Tanácsa Tagja (Felgyő Község Polgármestere) 
- Víglási Nóra társulási referens (Csongrád) 
- Boda Anita társulási szociális referens (Csongrád) 
- Kató Pálné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 
 
 


