
1 
 

2/2014.  
 

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati  
Társulás Társulási Tanácsa 

2014. február 28-án (pénteken)  
de. 9.00 órai kezdettel megtartott  

társulási ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. évi 

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

 7 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás működési 
  költségeinek megosztása        4 
 8 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott 
  intézmények 2014. évi költségvetésének jóváhagyása    5 
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2014. február 28.-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 
     Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető 
     Magonyné Gál Ilona  intézményvezető 
     Márton Erzsébet  intézményvezető 
     Boda Anita   szociális szakértő 
     Tóth Józsefné   Adó- és Pénzügyi Irodavezető 
     Csányi László   Adó- és Pénzügyi Irodavez.-h. 

Bori Sándorné Jegyzői irodavezető, 
         jegyzőkönyvvezető 
     Fülöpné Szeri Noémi  számviteli ügyintéző 
     Törköly Jánosné   számviteli ügyintéző 
      
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: 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 
napirendi javaslatot, mellyel a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai - külön szavazással egyhangúlag  -  
határozathozatal nélkül – 3 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
1.)  Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetése 

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

1.) Napirend 

Tárgy:          Előadó: 
 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetése Forgó Henrik elnök 
 jóváhagyása       Kató Pálné hivatalvezető 
  
  
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné hivatalvezető: Szóbeli kiegészítésében javasolta, hogy a Társulás tagönkormányzatai 
polgármesterei  ismertessék a települések képviselő-testületeinek tárgyra vonatkozó írásban megküldött 
előterjesztésre irányuló  véleményét. 
 
Kérdés nem hangzott el: 
 
Hozzászólás: 
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Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-
testülete az első olvasatban elkészült költségvetést tárgyalta és változtatás nélkül támogatja annak 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
Horváth Lajos Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Elmondta, hogy Felgyő Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete szintén támogatta a beterjesztett javaslatot és változtatás nélküli elfogadásra javasolta 
az Önkormányzati Társulásnak.  
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetését elfogadásra javasolta azzal a kitétellel, hogy  a 
közös költségek tekintetében a költségek  önkormányzatonként egyenlő arányban történő megosztását 
javasolták, eltérően a beterjesztett javaslathoz képest megállapítani. 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke:  Szerinte amennyiben ezt  a javaslatot vennék  
figyelembe a közös költségek megosztásánál, akkor Felgyő Község Önkormányzata járna a legrosszabbul, 
mivel arányaiban a kiegészítő támogatás összegét be kellene adnia a Társulás költségvetésébe, mellyel 
megszűnne az érdekeltsége a Társulásban.  
 
Horváth Lajos Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Elmondta, hogy mivel Felgyő Községben nincs 
szociális intézmény,  csak 2 fő házi szociális gondozó vesz részt a szociális feladatok ellátásában és csak 
egy kis létszámú  óvoda működik, amely működtetéséhez az önkormányzat költségvetéséből az óvoda 
költségvetéséhez  3 millió forintot kiegészítő támogatást nyújt. Tömörkény Község önkormányzata egyéb 
hozzájárulást, pénzeszközt nem tesz a Tömörkényi székhelyű szociális intézmény költségvetéséhez. 
Tájékoztatást adott arról, hogy Felgyői Önkormányzat Képviselő-testület az óvoda működtetését 
felülvizsgálatát napirendre vette, majd hozzáfűzte, hogy  nem zárkóznak el az óvoda székhelyének 
Felgyőről Csanytelekre változásához.  
 
Kató Pálné hivatalvezető: Elmondta, hogy a központi költségvetés feladatot finanszíroz, majd javasolta 
hogy Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke által a közös költségek megosztására tett javaslata 
elfogadásáról szavazzanak a jelenlévők. 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Szavazásra bocsátotta a Társulás működésével 
összefüggő közös költségek megosztására elhangzott javaslatot, melyből megállapította, hogy a Társulás 
Társulási Tanácsa Tagjai az Alelnök azon kezdeményezését, miszerint a 3 tagönkormányzat azonos 
arányban fizesse a Társulás működési költségeit  1 igen és 2 nem szavazattal elutasította azt, és az alábbi 
határozatát hozta meg: 
 
7/a/2014. (II. 28.) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás működési költségeinek megosztása 
 

Határozat 
 
 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta Bánfi Sándor Társulás 
Társulási Tanácsa Alelnöke, Tömörkény Község Önkormányzata polgármestereként  az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás működési költségeinek megosztására a Képviselő-testület nevében általa tett 
módosító javaslatot megtárgyalta,  melyet a Társulás Társulási Tanácsa 2:1 arányban elutasított. 
 
 
Határozatról értesítést kapnak: 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben), 
- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyen), 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Helyben), 
- Irattár 
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Kérdés nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott 
előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa 
Tagjai egyhangúlag 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta 
meg: 
 
8/2014. (II. 28.) Atmöt határozat 
 
Tárgy:   Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetésének 

jóváhagyása 
 

Határozat 

 

1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést 
megtárgyalta és a Társulás 2014. évi költségvetését eredeti előirányzatban  
a) bevételi oldalon 454.508.398.- Ft bevételi főösszeggel, míg a  
b) kiadási oldalon  454.508.398.- Ft kiadási főösszeggel  
a határozathoz csatolt 1.) és 2.) mellékletek szerinti kiemelt előirányzati részletezéssel hagyja jóvá. 

2.) A Társulás Társulási Tanácsa a 2014. évi feladat ellátási rendszerben résztvevő intézményi és 
tagintézményi költségvetések keretszámait a határozathoz csatolt 3.)-10.) mellékletek szerinti 
részletezésekben rögzítettek szerint hagyja jóvá. 

3.) A Társulás  Társulási  Tanácsa rögzíti, hogy a 2014. évi költségvetési gazdálkodás során a Társulás 
és a tagintézmények  költségvetési egyensúlyának biztosításához külső finanszírozási elemként 
hitelt nem vesznek igénybe, az esetleges tagintézményi likviditási problémák kezelése csak a 
tagintézmény működési helye szerinti önkormányzat által a költségvetéséből nyújtott kiegészítő 
támogatással biztosítható. A Társulásba integrált intézmények az alapító okiratukba rögzített 
kötelező és önként vállalt feladatként látják el alaptevékenységüket, vállalkozási tevékenységet nem 
végeznek.  

4.) A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás költségvetésében az eredeti előirányzatok között nem 
szerepeltet Európai Uniós és hazai forrásból támogatott folyamatban lévő vagy új fejlesztési célkitűzést. Az 
előkészítés alatt álló, vagy bírálati szakaszban lévő fejlesztési projektek módosított előirányzatként 
épülhetnek be a Társulás költségvetésébe. Az egyes fejlesztési projektek saját forrás fedezeti és 
érintett önkormányzatok által biztosítandó támogatásokból fedezhetők. 

5.) A Társulás az állami normatív támogatással nem fedezett és a Társulás költségvetésében 
elszámolandó közös költségek éves keretösszegét 2.872.000 Ft-ban hagyja jóvá, melynek fedezetét 
időarányos és folyamatos finanszírozással, a tagönkormányzatok biztosítják az éves költségvetésük 
terhére, külön támogatással.  A közös költségek részletezését, annak tagönkormányzatok szerinti 
megosztását, a teljesítés idejét és negyedévre jutó összegét az ezen határozathoz mellékelt  11.)  
melléklet tartalmazza. A közös költségek felosztása a tárgyévi kiegészítő állami támogatások arányában 
valósul meg, az 1.) melléklet 1.2.1.-1.2.3. sorszámú részletezése szerint. 

6.) A 2014. évi költségvetés intézményi és tagintézményi előirányzat felhasználási (likviditási) 
ütemterveit a határozat 12.) melléklete szerint hagyja jóvá a Társulás Társulási Tanácsa. 

7.) A Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott intézmények önként vállalt és kötelező feladata 
részletezését, annak bevételi és kiadási előirányzatait ezen határozathoz csatolt 13/a) és 13/b) 
mellékletek szerint hagyja jóvá.   

8.) Ezen határozat a Társulásban résztvevő tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek jóváhagyó 
döntésével lép hatályba. 

Végrehajtás határideje:   azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa  Elnöke és általa a 

Társulás tagintézményeinek vezetői, 
Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata jegyzője, feladatellátó 

Beszámolás határideje:   értelemszerűen, soros ülésen 
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Határozatról  értesítést kap: 
- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 
- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén) 
- Kató Pálné Csanytelek Önkormányzat jegyzője, feladatellátó  
- Tagintézmények vezetői 
- Irattár 

Egyebek 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás bankszámla vezető Forgó Henrik elnök 
 intézetének megváltoztatása      Kató Pálné hivatalvezető 
  
 
Kató Pálné hivatalvezető: Elmondta, hogy a Takarékszövetkezet számla vezetésére vonatkozó 
paramétereit nehéz az OTP-vel összehasonlítani, így a tárggyal kapcsolatos előterjesztés csak a következő 
társulási ülésre készül el és ekkor lenne célszerű döntést hozni a Társulási Tanácsnak. Javasolta a 
számlavezető bank váltása időpontjaként 2014. június 1. napját meghatározni. 
 
Horváth Lajos Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Beszámolt arról, hogy mivel a tanyagondnoki 
szolgálat normatívája jelentősen megemelkedett, így Felgyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
gondolkodik azon, hogy létrehozza ezt a szolgálatot. Kezdeményezte előzetes szakmai munka 
megkezdését a feladatellátó által. 
 
Kató Pálné hivatalvezető: A következő ülésre szakmai tájékoztató adását ígérte a tanyagondnoki 
szolgálat feladatellátására vonatkozóan. 
 
Magonyné Gál Ilona intézményvezető: Tájékoztatást adott a Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális 
Otthonban a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által  lefolytatott ellenőrzésről, 
amely intézkedésre okot adó problémát nem tárt fel.   
 
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 10,00 órakor befejezettnek 
nyilvánította. 
 

K.m.f. 
 
 

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

Kató Pálné 
   Csanytelek Község Önkormányzata jegyzője 
    (feladatellátó hivatal vezetője) 
 


