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3/2013.  
 

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati  
Társulás Társulási Tanácsa 

2013. augusztus 26-án (pénteken)  
de. 9.00 órai kezdettel megtartott  

társulási ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
1.) Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2013. évi felülvizsgálata, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné hivatalvezető 

 
2.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadása 

Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné hivatalvezető 
 
3.) A Remény Szociális Alapszolgáltató Központjának telephelye használatba adási szerződése jóváhagyása 

Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné hivatalvezető 
 
4.) Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító Okiratának módosítása jóváhagyása 

Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné hivatalvezető 
 
5.) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2013. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné hivatalvezető 
 

6.) Egyebek 
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Határozat száma:  Tárgya:      Oldalszám: 

 12 Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2013. évi felülvizsgálata, 
  az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltatástervezési 
  Koncepciójának elfogadása       4 
 13 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szervezeti és 
  Működési Szabályzatának elfogadása      5
 14 a Remény Szociális Alapszolgáltató Központjának telephelye használatba 
  adási szerződése jóváhagyása       6 
 15 Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
  jóváhagyása         6 
 16 A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2013. évi I. félévi 
  költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása   9  
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. augusztus 26-án (pénteken)  
de. 9.00 órakor  tartott társulási üléséről. 

 
Az ülés helye: a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik    társulás elnöke 
     Bánfi Sándor   társulás alelnöke  
     Horváth Lajos   társulás tagja 
      
      
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 
     Víglási Nóra   társulási referens 
     Boda Anita   társulási referens 
     Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető 

Márton Erzsébet intézményvezető 
Bori Sándorné Jegyzői irodavezető, 

         jegyzőkönyvvezető 
     Csányi László   Adó- és Pü. Iroda Vezető h. 
     Dr. Faragó Péter  jegyző 
 
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 tag 
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.) Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2013. évi felülvizsgálata, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné hivatalvezető 

 
2.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadása 

Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné hivatalvezető 
 
3.) A Remény Szociális Alapszolgáltató Központjának telephelye használatba adási szerződése jóváhagyása 

Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné hivatalvezető 
 
4.) Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító Okiratának módosítása jóváhagyása 

Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné hivatalvezető 
 
5.) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2013. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné hivatalvezető 
 

6.) Egyebek 
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1.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2013. évi felülvizsgálata, az Forgó Henrik elnök 
 Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Kató Pálné hivatalvezető 
 Koncepciója elfogadása 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik Társulási Tanács Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem 
fűzött. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné hivatalvezető: Tájékoztatást adott a koncepció készítés jogszabályi hátteréről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
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. 
 
12/2013. (VIII. 26.) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2013. évi felülvizsgálata, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 

Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadása 
 

Határozat 
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta:  
A Társulási Tanács az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepcióját jelen döntésével felülvizsgálta, aktualizálta, és ezen határozat 1. mellékletébe foglalt 
tartalommal - az intézményvezetők előzetes véleményét figyelembe véve - egységes szerkezetben 
elfogadja, amely 2013. szeptember 01. napján lép hatályba. 

 
Végrehajtás határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik elnök 
Beszámolás határideje: felülvizsgálat során 

 
 

Határozatról értesítést kapnak: 
- Társulás Társulási Tanács Elnöke 
- Társulás Társulási Tanács Tagjai (Székhelyen) 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményvezetője (Csanytelek) 
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetője (Tömörkény) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal vezetője (Feladat-ellátó Helyben) 
- Boda Anita, Társulási szociális referens 
- Viglási Nóra, Társulási referens 
- Irattár 

 
2.) Napirend 

Tárgy:          Előadó: 
 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Forgó Henrik elnök 
 Szabályzata elfogadása      Kató Pálné hivatalvezető 
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(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik Társulási Tanács Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem 
fűzött. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné hivatalvezető: Szólt a jogelőd szervezet által alkalmazott SzMSz és az Atmöt számára 
előkészített SzMSz közötti különbségekről, az Mötv.-nek való megfelelésről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
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. 
 
13/2013. (VIII. 26.) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
 

H a tá r o z 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 

 
 

3.) Napirend 
Tárgy:          Előadó: 

 A Remény Szociális Alapszolgáltató Központjának telephelye használatba Forgó Henrik elnök 
 adási szerződése jóváhagyása      Kató Pálné hivatalvezető 
 

(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Forgó Henrik Társulási Tanács Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem 
fűzött. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné hivatalvezető: Elmondta, hogy a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
tárgyban kiadott határozata akkor érvényesíthető, ha az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
jóváhagyja a szerződést, melyet az illetékes Földhivatalnál bejegyeztet.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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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. 
 
14/2013. (VIII. 26.) Atmöt határozat 
 
Tárgy: a Remény Szociális Alapszolgáltató Központjának telephelye használatba adási szerződése jóváhagyása 
 

Határozat 
 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és ezen határozathoz 1. 
mellékletként csatolt tartalommal jóváhagyta a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ telephelye 
használatára az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és Csanytelek Község Önkormányzata között 
kötendő szerződésében foglaltakat, melynek aláírására felhatalmazza Forgó Henrik Társulási Tanács 
Elnöke helyett (összeférhetetlenség okán) Bánfi Sándor Alelnök Urat, továbbá felhatalmazást ad a 
Társulási Tanács Elnökének az illetékes Földhivatali eljárás lefolytatása kezdeményezésére. 
 
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Bánfi Sándor Alelnök 
Beszámolás határideje: aláírást és a Földhivatali bejegyzést követő soros ülés 
 
 
Határozatról értesítést kapnak: 

- Társulási Tanács Elnöke 
- Társulási Tanács Tagjai (Székhelyen) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Hivatalvezetője (feladat-ellátó) és általa az illetékes Földhivatal 
- Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető 
- Boda Anita szociális referens 
- Víglási Nóra Társulási referens 
- Irattár 

 
4.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 

 Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító Okiratának módosítása Forgó Henrik elnök 
 jóváhagyása       Kató Pálné hivatalvezető 
 

(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Forgó Henrik társulás elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné hivatalvezető: Szóbeli kiegészítésében pénzügyi költségvetési okokra vezette vissza a 
módosítás szükségességét, melyet számszaki adatokkal támasztott alá. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
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. 
 
15/2013. (VIII. 26.) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító Okiratának módosítása jóváhagyása 
 

H a tá r o z a t  
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Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta:  
 
1.) A Társulási Tanács az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító Okiratát a következők szerint 

módosítja:  
 

- Az alapító okirat 10. Tevékenységei pontja:   
 

- A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő 
foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában 
foglaló óvodai nevelési tevékenység. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven 
belül betölti. 

- Óvodai ellátás, integrált óvodai nevelés az alábbi kiemelt figyelmet igénylő gyermekek körében 
történik:  

o Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen 
alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási 
hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése 
nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat (BTM) 

o Sajátos nevelési igényű gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd (SNI) 

o Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai 
nevelése. 

 
helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 
- A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő 

foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában 
foglaló óvodai nevelési tevékenység. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven 
belül betölti. 

- Óvodai ellátás, integrált óvodai nevelés az alábbi kiemelt figyelmet igénylő gyermekek körében 
történik:  

o Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen 
alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási 
hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése 
nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat (BTM) 

o Sajátos nevelési igényű gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján: 
 tanulásban akadályozott gyermek 
 testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) 
 beszédfogyatékos, 
 érzékszervi fogyatékos 

 látásfogyatékos: gyengénlátó (vízus 10%-30% - ig) 
 hallássérült (nagyothalló 30-65 DB) 
 műtéti úton helyreállított hallássérült (cochlea implantált) 

o Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai 
nevelése. 
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2.) Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. A Társulási Tanács 
felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy képviseletében és nevében a jóváhagyott, az 1. pont 
szerinti módosított Alapító Okiratot egységes szerkezetben aláírja.  
 

Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik, a Társulás elnöke 
Beszámolás határideje:  aláírást követő soros ülés 
 
3.) A Társulási Tanács felkéri a Társulás Törvényességi felelősét, hogy az Alsó- Tisza-menti Egyesített 

Óvoda módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát küldje meg az érintett 
költségvetési szerv részére, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés miatt a 
Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságának. 

 
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné, törvényességi felelős 
Beszámolás határideje:  aláírást követő soros ülés 
 
Határozatról értesítést kapnak: 

- Forgó Henrik Társulási Tanács Elnöke 
- Társulási Tanács Tagjai (Székhelyen) 
- Kató Pálné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (feladat-ellátó), 
- Víglási Nóra Társulási referens 
- Márton Erzsébet Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda igazgatója 
- Irattár 

 
5.) Napirend 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2013. I. félévi  Forgó Henrik elnök 
 költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása  Kató Pálné hivatalvezető 
 

(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Forgó Henrik társulás elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné hivatalvezető: Említést tett a jogilag nem kicsit bonyolult helyzetről, miszerint mint jogutód 
szervezet feladatellátójaként semmilyen információval nem rendelkezett a jogelőd költségvetése ebr. 
rendszerben futó adatairól, így az elkészült anyag hibátlanságáért felelősséget vállalni nem tud. 
Emlékeztetett az általa, az utolsó kistérségi ülésen felvetett kérdésére, hogy ki készíti el a Társulás I. félévi 
költségvetési beszámolóját és a zárást és kinek a felelőssége annak hibátlanul való leadása, amire akkor  a 
még hivatalában lévő megszünt munkaszervezet  pénzügyi vezető válasza az volt, hogy „természetesen 
én”. Jelezte, hogy határidőben nem kapta  kézhez a zárást, így azt nem áll módjában beterjeszteni a 
Társulás Társulási Tanácsa elé. 
 
Kérdés  nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Bánfi Sándor Társulás Alelnöke: Szerinte a Kistérségi Társulás volt munkaszervezete pénzügyi vezetőjét 
terheli felelősség mind a féléves költségvetési beszámoló hibátlan elkészítéséért, mid pedig a szervezet 
megszűnése miatti zárási feladatok végrehajtásáért. 
 
Horváth Lajos Társulás Tagja: Ki kell kényszeríteni a hiányzó pénzügyi információkat a Kincstár általi 
szankciók elkerülése érdekében. 
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Dr. Faragó Péter jegyző: Ha a zárást rövid időn belül nem adja át a volt Kistérségi Munkaszervezet 
pénzügyi vezetője a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetőjének, akkor jogi útra kell terelni a dolgot, 
mert szerinte így oldható fel a jelenlegi patthelyzet. 
 
Forgó Henrik Társulási Tanács Elnöke: Felveszi a kapcsolatot a volt munkaszervezet pénzügyi 
vezetőjével a zárási feladat végrehajtása érdekében, melynek eredményéről a következő ülésen számot ad. 
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. 
 
16/2013. (VIII. 26.) Atmöt határozat 
 
Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2013. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadása 
Határozat 

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

1. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben és 
mellékleteiben foglalt tartalommal a 2013. évi II. negyedéves előirányzatot elfogadja. 

 
2. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2013. évi költségvetés I. félévi 

végrehajtásáról szóló beszámolót 40.391 eFt nyitó pénzkészlet és 18.603 e Ft záró pénzkészlet 
mellett 

429.195 eFt bevételi főösszeggel 
409.768 eFt kiadási főösszeggel 

 
elfogadja. 

Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik elnök 
Beszámolás határideje:  felülvizsgálat során 
 
Határozatról értesítést kapnak: 

- Társulás Társulási Tanács Elnöke 
- Társulás Társulási Tanács Tagjai (Székhelyen) 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményvezetője (Csanytelek) 
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetője (Tömörkény) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) 
- Boda Anita, Társulási szociális referens 
- Viglási Nóra, Társulási referns 
- Csongrádi Polgármesteri Hivatal, Gazdálkodási Iroda 
- Városellátó Intézmény, Csongrád 
- Irattár 

 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik a Társulás Társulási 
Tanácsa Elnöke megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést a 10,10 órakor befejezettnek 
nyilvánította. 

K.m.f. 
 

 
 
 
 Forgó Henrik       Bánfi Sándor 
    Társulás Társulási Tanács Elnöke    Társulás Társulási Tanács Alelnöke 


