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1/2013.  
 

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati  
Társulás Társulási Tanácsa 

2013. június 06-án (csütörtökön)  
de. 8. 00 órai kezdettel megtartott  

alakuló társulási ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
 

1.) Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnökének, Alelnökének 
megválasztása (zárt ülés keretében) 
Előadó: Forgó Henrik korelnök 

 
2.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Elnöke számára felhatalmazás a Társulás 

feladatellátása érdekében kötendő megállapodások, szerződések kötése érdekében tárgyalások 
folytatására 
Előadó: Társulás Elnöke 
 

3.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás jogutódlásból eredő, a jogelőd Társulás által 
fenntartott szociális és nevelési intézmények fenntartói, irányítói jogának átvállalása, alapító 
okiratok módosítása jóváhagyása 
Előadó: Társulás Elnöke 

  
4.) Egyebek 
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Határozat száma:  Tárgya:      Oldalszám: 
 

1 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
Elnökének és Alelnökének megválasztása      4 

2 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
Elnöke számára felhatalmazás a Társulás feladatellátására kötendő 
 megállapodások, szerződések kötése érdekében tárgyalások folytatására  6 

3 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      7 
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. június 06-án (csütörtökön)  
de. 8.00 órakor  tartott alakuló társulási üléséről. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik    polgármester 
     Bánfi Sándor   polgármester  
     Horváth Lajos   polgármester 
      
      
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 
     Dr. Faragó Péter  Jegyző 
     Víglási Nóra   Munkaszervezet Vezetője 
     Szűcsné Sárvári Anita  Munkaszervezet Pü. Vezetője 
     Boda Anita   Munkaszervezet szoc.referens 
     Csépe Mihályné   Felgyői pénzügyi ügyintéző 

Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető 
Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavez. h. 
Bori Sándorné Jegyzői irodavezető, 

         jegyzőkönyvvezető 
 
Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent Polgármestereket és az ülésen tanácskozási joggal 
részt vevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a szavazásra jogosultak közül mind a 3 
Polgármester megjelent. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a Társulási Tanács Tagjai - 
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 3 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 

1.) Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnökének, Alelnökének 
megválasztása (zárt ülés keretében) 
Előadó: Forgó Henrik korelnök 

 
2.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Elnöke számára felhatalmazás a Társulás 

feladatellátása érdekében kötendő megállapodások, szerződések kötése érdekében tárgyalások 
folytatására 
Előadó: Társulás Elnöke 
 

3.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás jogutódlásból eredő, a jogelőd Társulás által 
fenntartott szociális és nevelési intézmények fenntartói, irányítói jogának átvállalása, alapító 
okiratok módosítása jóváhagyása 
Előadó: Társulás Elnöke 

  
4.) Egyebek 

 
 

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási tanácsa  Forgó Henrik korelnök 
 Elnökének, Alelnökének megválasztása 
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(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy a Csongrád Megyei Államkincstár ügyintézőjével a Társulás 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében folytatott megbeszélése következtében kellett az 
alakuló társulási ülést előrehozni és a mai napon megtartani, és megválasztani a Társulás Elnökét és 
Alelnökét. Az Mötv.-re hagyatkozva kezdeményezte, hogy a Társulás Elnöke megválasztásáig az ülést 
Forgó Henrik polgármester, mint korelnök vezesse. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Bánfi Sándor polgármester: A társult önkormányzatok közül a legnagyobb település Csanytelek község, 
melynek polgármesterét Forgó Henrik urat javasolta az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa Elnökének.  
 
Horváth Lajos polgármester: Egyetértett az elhangzott javaslattal, továbbá indítványozta a Társulási 
Tanács  Alelnökének Tömörkény község polgármesterét, Bánfi Sándor urat. 
 
Forgó Henrik polgármester: Elfogadta a személyére tett javaslatot és átadta az ülés vezetését Bánfi 
Sándor korelnöknek, majd távozott az ülésteremből. 
 
A szavazás lebonyolítása során a szavazásra jogosultak az urnába helyezték el a szavazólapokat. 
 
Bánfi Sándor polgármester: Elfogadta a személyére tett javaslatot, majd elhagyta az üléstermet, ahol 
ezzel egy-időben megjelent Forgó Henrik polgármester korelnök, aki visszavette az ülés vezetését. 
 
A szavazás lebonyolítása során a szavazásra jogosultak az urnába helyezték el a szavazólapokat. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: A szavazatok összeszámlálása idejére technikai szünetet rendelt el. 
 

*Szünet* 
 
 

*Vége a szünetnek, folytatódott az ülés* 
 

Forgó Henrik korelnök: A szavazatok összesítése után ismertette, hogy a szavazás érvényes volt, mely 
szerint személyére, mint a Társulási Tanács Elnökére 2 igen szavazat (0 nem szavazat és 0 rontott  
szavazólap nélkül) Bánfi Sándor Úrra, mint a Társulás Tanács Alelnökére 2 igen szavazat (0 nem szavazat 
és 0 rontott szavazólap nélkül) érkezett. 
A végeredményt  a Társulási Tanács az alábbi határozatba rögzített: 
 
1/2013. (VI. 06.) Atmöt 
  
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnökének és Alelnökének megválasztása 
 

Határozat 
 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést, 
melyet változtatás nélkül elfogadott és az alábbi döntést hozta: 
 

1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnökének Forgó Henrik Urat,       
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét  2013. július 1. napjától (minősített 
többséggel) megválasztotta a Társulási Tanács működése  idejére, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva és megbízza a Társulás Társulási Megállapodásában foglalt feladatok ellátásával 
és a Társulás képviseletével. 
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2.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Alelnökének: Bánfi Sándor Urat, 

Tömörkény Község Önkormányzata Polgármesterét  2013. július 1. napjától (minősített többséggel) 
megválasztotta a Társulási Tanács működési idejére, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Társulási Tanács 
Elnöke akadályoztatása esetén való helyettesítése feladata ellátásával, a Társulási Megállapodásban 
foglaltak szerint. 

 
Ezen határozatról értesítést kap: 

- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, 
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke 
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Tagja 
- Irattár 

 
2.) Napirend 

Tárgy:          Előadó: 
 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Forgó Henrik Társulási Tanács 
 Elnöke számára felhatalmazás a Társulás feladatellátására kötendő Elnöke 
 megállapodások, szerződések kötése érdekében tárgyalások folytatására 
          
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik Társulási Tanács Elnöke: Tájékoztatta a jelenlévők arról, hogy a jogelőd  és a jogutód 
társulás elnökének a zökkenőmentes feladatellátása érdekében tárgyalások folytatására van szükség, 
melyhez az új társulás tagjainak felhatalmazást kell adnia.  
 
Kérdés:  
 
Bánfi Sándor Társulási Tanács Alelnöke: Megkérdezte, hogy az új társulás működtetése mennyiben 
kerül a  tag-önkormányzatoknak.  
 
Válasz: 
 
Szűcsné Sárvári Anita gazdasági vezető: Részletes tájékoztatást adott a megszűnő Társulás pénzügyi és 
vagyoni helyzetéről, valamint a vagyonmegosztásról. Az önkormányzatoknak egyenlőre nem jelent plusz 
költséget, mert a jogelőd társulás pénzmaradványa, amely kb. 7 millió forint körüli, fedezetet nyújt a július 
01.-től való működéséhez. 
 
A kérdést feltevő a választ elfogadta. 
 
Hozzászólás 
 
Bánfi Sándor Társulási Tanács Alelnöke:  A vagyonmegosztással kapcsolatban javasolta, hogy a 
központi orvosi ügyeleti szolgálatban használt gépjármű  amíg az orvosi ügyeleti ellátás társulási formában 
történik, addig maradjon Csongrád Város Önkormányzata használatában.  
 
Forgó Henrik Társulási Tanács Elnöke: Véleménye szerint is ebben a társulási formában kell tovább 
működtetni a központi orvosi ügyeletet, mivel több, az ellátás során használt eszköz is a Kistérségi 
Társulás által benyújtott pályázat keretében került beszerzésre. 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy a Társulási Tanács Munkaszervezete feladatait (a Társulási Tanács 
döntéseinek előkészítése és a hozott döntések végrehajtása) a Társulási Megállapodásban meghatározott 
székhely település önkormányzata képviselő-testülete polgármesteri hivatala (a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal) látja 
el 2013. július 1. napjától.  Tájékoztatatást adott az Önkormányzati Társulás és a Csanyteleki Polgármesteri 
Hivatal között megkötendő együttműködési feladat megállapodásról.   
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Forgó Henrik Társulási Tanács Elnöke: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és 
annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a társulási tanács egyhangúlag 3 igen szavazattal 
egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 

 
2/2013. (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 
 

Határozat 
 

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.) 
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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 
 

3.) Napirend 
 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás jogutódlásából eredő, Forgó Henrik Társulási Tanács 
 a jogelőd Kistérségi Társulás által fenntartott szociális- és nevelési  Elnöke 
 intézmények fenntartói, irányítói jogának átvállalása, ezen költségvetési 
 szervek alapító okiratai módosításának jóváhagyása 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik Társulási Tanács Elnöke: Napirendet ismertetve elmondta, hogy a Társulási Tanácsnak 
határozatba kell foglalni azon szándékát, hogy a Társulás jogelődje által fenntartott intézmények (Remény 
Szociális Alapszolgáltató Központ, Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon és a Csongrádi 
Kistérség Egyesített Óvodája) jogfolytonos működése érdekében vállalja az irányítási felügyeleti hatáskör 
gyakorlását és a fenntartói jogokat 2013. július 1. napjától.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Víglási Nóra Munkaszervezet Vezetője: Részletes tájékoztatást adott a Kistérségi Társulás 
megszűnésével és az új Önkormányzati Társulás megalakulásával kapcsolatos  teendőkről és az átmeneti 
időszak alatti feladatokról. 
 
Boda Anita szociális referens: Ismertette az alapító okiratokkal összefüggően a Magyar Államkincstár 
Csongrád Megyei Igazgatósága felé benyújtandó dokumentumokat, az eddig elvégzett és azután 
elvégzendő feladatokat.  
 
Forgó Henrik Társulási Tanács Elnöke: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a társulási tanács egyhangúlag 3 igen szavazattal 
egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
3/2013. (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 

 
Határozat 

 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta 
fenti tárgyú napirendet és az alábbiakat rögzíti: 
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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  

  
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik társulás elnöke 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést a 10,00 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
 Forgó Henrik        Bánfi Sándor 
    Társulási Tanács Elnöke      Társulási Tanács Alelnöke 
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