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40/2013. 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  
2013. augusztus 26. napján tartandó ülésére 

 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
 

 
Tisztelt Társulási Tanács! 

 
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 87. § 
alapján a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több 
önkormányzati feladat- és hatáskörének, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és 
hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. 
 
Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) alkotó települési önkormányzatok 
(Csanytelek, Tömörkény, Felgyő községek) jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoztak 
létre a Társulási Megállapodás megalkotásával, 2013. 07. 01. napjával. 
 
Az Mötv. 43. § (3) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testületek, (jelen esetben a Társulási Tanács) az 
alakuló ülésüket követő fél éven belül felülvizsgálják, megalkotják a szervezeti és működési szabályzatukat 
(továbbiakban SZMSZ). Az alakuló ülésen 2/2013. (VI. 06.) Atmöt határozatban kapott megbízás alapján 
terjesztem a Társulási Tanács elé az SZMSZ tervezetét. 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 

Javaslom az előterjesztés megvitatását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ és a határozati 
javaslat változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. augusztus 16. 
  
       Tisztelettel: 
 
 
          Forgó Henrik 
             Társulási Tanács Elnöke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
…./2013. (VII. 12.) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
 
 

H a tá r o z a t i  j a v a s l a t  
 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta:  
 

1.) A Társulási Tanács változtatás nélkül elfogadja az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szervezeti 
és Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.  
 

2.) A Társulási Tanács felkéri a Társulás elnökét és alelnökét az egységes szerkezetű Szervezeti és 
Működési Szabályzat aláírására. 

 
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik elnök 

 
 
Határozatról értesítést kapnak: 

- Társulási Tanács Elnöke 
- Társulási Tanács Tagjai (Székhelyen) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Hivatalvezetője (feladat-ellátó) 
- Víglási Nóra Társulási referens 
- Irattár 


