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5/2013.  
 

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati  
Társulás Társulási Tanácsa 

2013. október 31-én (csütörtökön)  
de. 8.30 órai kezdettel megtartott  

társulási ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója elfogadása 

Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné hivatalvezető 
 
2.) Egyebek 
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Határozat száma:  Tárgya:      Oldalszám: 

 21 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi 
  költségvetési koncepciója elfogadása      4 
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. október 31-én (csütörtökön)  
de. 8.30 órakor  tartott társulási üléséről. 

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

Bori Sándorné Jegyzői irodavezető, 
         jegyzőkönyvvezető 
     Csányi László   Adó- és Pü. Iroda Vezető h. 
      
 
Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent Polgármestereket és az ülésen tanácskozási joggal 
részt vevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a szavazásra jogosultak közül 2 tag 
megjelent, 1 tag távolmaradását bejelentette. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a Társulási Tanács Tagjai - 
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 2 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója elfogadása 

Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné hivatalvezető 
 
2.) Egyebek 

1.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési Forgó Henrik elnök 
 koncepciója elfogadása      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: Az írásban kiadott előterjesztéshez Hozzáfűzte, hogy a költségvetési 
koncepció alapelveket tükröző anyag, célkitűzéseket fogalmaz meg,melynek megvalósításához 
elkerülhetetlen a 3 település önkormányzata költségvetésében megjelenő áldozatvállalása, amely a feladat-
finanszírozáshoz igazodó, így annak konkrét mértéke még nem ismert. Pályázati önerő alap létrehozása 
mellett érvelt, kiemelve a 3 település közös érdekét tükröző kerékpár út kialakítása jelentőségét és a 
települések ezen tárgykörben külön-külön való indulása negatívumait. Kezdeményezte a koncepció 
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elfogadását, hivatkozva a Társulási Megállapodásban rögzített, a tagönkormányzatoktól átvállalt feladatok 
maradéktalan megvalósítása kötelezettségére. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Horváth Lajos Társulás Tagja: Támogatta a beterjesztett koncepció elfogadását és egyetértett mind a 
pályázati önerő alap létrehozásával, mind a tagönkormányzatok saját költségvetésükből átadott pénzeszköz 
támogatásként való  biztosításával. 
 
Forgó Henrik Társulási Tanács Elnöke: Saját tapasztalataival is alátámasztotta a hivatalvezető által 
elmondottakat és a pályázaton való közös indulás adta lehetőségek mellett foglalt állást. Szavazásra 
bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a 
Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 2 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát 
hozta meg. 
 
21/2013. (X. 31.) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója elfogadása 
 

H a tá r o z a t  
 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Önkormányzati Társulás 2014. évre 
vonatkozó költségvetési koncepciójára irányuló előterjesztést megtárgyalta és a következő döntést hozza: 

1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésében előtérbe kell helyezni a 
Társulási Megállapodásban vállalt feladatok színvonalas, biztonságos ellátását a  központi 
költségvetésből lehívott feladat alapú finanszírozáson, a kiegészítő támogatáson túl  a tag-
önkormányzatok által átadott támogatás összegéből kell tervezetten finanszírozni. 

2.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás által fenntartott szociális és nevelési intézmények 
költségvetését úgy kell megtervezni, hogy azok garantálják az intézmények biztonságos működését 
és legalább a 2013. évi színvonalú feladat-ellátást, melynek megvalósítása érdekében az 
intézmények szolgáltatásait igénybe vevők által fizetendő intézményi a térítési díjakat (az 
élelmezési nyersanyag normát és a tervezett inflációt alapul véve) 5 %  mértékű emelését – a 
gesztor önkormányzat rendeletében való szabályozását– írja elő. 

3.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tagjai terület- és településfejlesztési terve 
megvalósítása érdekében pályázati önerő alap létrehozásával, a vonatkozó központi pályázati 
lehetőségek igénybevételével  egészíti ki a pénzügyi forrásokat. 

Végrehajtás határideje:  2013. október 31. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik Társulási Tanács Tanácsa Elnöke 
Beszámolás határideje: a 2014. évi költségvetés elkészítése határideje 

 
Határozatról értesítést kapnak: 

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

Forgó Henrik Társulási Tanács Elnöke: Tájékoztatta a Társulási Tanács Tagjait arról, hogy a két ülés 
közötti eltelt időszakban általa tett azon intézkedéséről, miszerint fenntartó változás okán a Csanyteleki 
Napközi Otthonos Óvoda felújításával kapcsolatos garancia fedezetére szóló szerződést  2013. október 
hónapban aláírta. 
 
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 9,10 órakor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
 Forgó Henrik       Horváth Lajos 
    Társulás Társulási Tanács Elnöke     Társulás Tagja 


