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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. november 29. napján tartandó ülésére 

            
Tárgy:  Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az Alür Bt között belső ellenőrzésre kötött 

megállapodások jóváhagyása 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása ezen Társulás jogelődjeként több éven át tartott 
szerződéses jogviszonyt az Alür Bt-vel a Társulás belső ellenőrzési feladatainak ellátására, amely 
szerződés 2013. június 30.-án megszűnt.  
Tájékoztatom Önöket arról, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa által a 2013. július 12. napján tartott ülésén elfogadott, 6/2013. (VII. 12.) Atmöt 
határozata alapján határozott időre (2013. december 31.) szóló szerződés aláírására került sor  az 
Alür Bt.-vel, a belső ellenőrzési feladatok ellátására. A határozott idő meghatározása indoka:  az 
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2013. évi jogszerű működése, és a társulás központi 
költségvetéséből való alulfinanszírozottsága.  
 
Tekintettel arra, hogy a belső ellenőr a Társulásnál végzett belső ellenőri feladatait a Társulás 
tagjainak megelégedésére végezte, így nem látok okot új belső ellenőr megbízására, ezért javaslom 
a belső ellenőri feladatok végzésére az Alür Bt megbízását 2014. január 01-től, határozatlan időtartamra, 
tekintettel a társulások 2014. évi  finanszírozására.  
A megállapodások megkötésére a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kerül sor.   
  
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 

Indítványozom az előterjesztésben, az ahhoz csatolt megállapodásokban és a határozati 
javaslatban foglaltak megvitatását és változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
 
Csanytelek, 2013. november 21. 
 
 
     Tisztelettel: 
 
 
 
 

              Forgó Henrik  
            Társulási Tanács Elnöke 



 
 

 
 
……/2013. (XI.  22.) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az Alür Bt között belső ellenőrzésre megállapodások 

jóváhagyása 
 

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

1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és 
változtatás nélkül elfogadta a fenti tárgyú  előterjesztés  és ahhoz csatolt megállapodásban 
foglaltakat és 2014. január 01.-től határozatlan időtartamra megbízza az Alür Bt 
(képviselője: Juhász Lejla okleveles pénzügyi revizort) az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás és Tagjai belső ellenőri tevékenységének ellátásával ezen 
határozathoz csatolt megállapodásokban, a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 30.) 
Kormányrendeletben foglaltak szerint.  
 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik Társulás Elnöke 
Beszámolás határideje:  2014. első soros ülésén 

 
2.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza Forgó 

Henrik urat, mint a Társulási Tanács Elnökét és az érintett települések polgármestereit az 
1.) pontban jóváhagyott megállapodások aláírására. 
 
Végrehajtás határideje:  folyamatos, 2013. december 31. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik Társulás Elnök, települési polgármesterek 
Beszámolás határideje:  aláírást követő soros társulási ülés 

 
  

Határozatról értesítést kap: 
- Forgó Henrik Társulási Tanács Elnöke (Csanytelek) 
- Társulási Tanács Tagjai (Székhelyükön) 
- Alür Bt képviselője (Szatymaz)  
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője és általa érintett irodavezetők 
- Irattár 

 


