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8/2014.  
 

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati  

Társulás Társulási Tanácsa 

2014. szeptember 15-én (hétfőn)  

de. 9:00 órai kezdettel megtartott  

társulási ülésének 

Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 

 
 

  
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné jegyző 
 

2.) Beszámoló az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. évi 
költségvetése I. félévi gazdálkodásáról 
Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné jegyző 

 
3.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás folyamatba épített vezetői ellenőrzésének, belső 

kontrollrendszerének, ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentés elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné jegyző 

 
4.) Egyebek 
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Határozat száma:  Tárgya:     Oldalszám:_________ 

22   Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

23  Beszámoló az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 
2014. évi költségvetése I. félévi gazdálkodásáról 

 
24  Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás folyamatba épített vezetői ellenőrzésének, belső 

kontrollrendszerének, ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentés elfogadása 
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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2014. szeptember 15.-én (hétfőn) 
de. 9.00 órakor megtartott 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 
     Dr. Faragó Péter  Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői irodavezető, 
jegyzőkönyvvezető 

     Csányi László   adó- és pü. irodavez.h. Csanytelek 
     Laczkóné Kósa Zsuzsanna pénzügyi irodavezető Tömörkény 
     Fülöpné Szeri Noémi  pénzügyi előadó 
     Törköly Jánosné   pénzügyi előadó 
     Boda Anita   szociális tanácsadó 
           
      
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Köszöntötte az ülésen megjelent szavazati és 
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.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

2.) Beszámoló az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 
2014. évi költségvetése I. félévi gazdálkodásáról 
Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné jegyző 

 
3.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás folyamatba épített vezetői ellenőrzésének, belső 

kontrollrendszerének, ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentés elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné jegyző 
 

4.) Egyebek 
 

 
1.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 

 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   Kató Pálné hivatalvezető 
 

(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné hivatalvezető: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte 
az írásban kiadott előterjesztés megvitatása utáni elfogadását. 
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Kérdés nem hangzott el.  
 
Hozzászólás: 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Támogatta a beterjesztett előterjesztés elfogadását. 
 
Horváth Lajos Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Csatlakozott az előző hozzászóló által 
elmondottakhoz. 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Megállapította, hogy tárgyi napirendhez módosító 
javaslat nem érkezett, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és 
annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 3 
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
 
22/2014. (IX. 15.) Atmöt határozat 

 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

H a t á r o z a t 
 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Beszámoló a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló  18/2014. (V. 30.) Atmöt határozata,  az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa 

fenntartott intézmények 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló 19/2014 (V. 30.) Atmöt határozata, a  

Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetői álláshelyének betöltésére megbízás adásáról szóló  

21/2014. (VII. 30.) Atmöt határozata végrehajtásáról a törvényességi felelős által írásban beterjesztett 

beszámolót változtatás nélkül elfogadta.   

 
Határozatról értesítést kapnak: 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 
- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyen) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Helyben) 
- Irattár 

 
 

2.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 

Beszámoló az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás   Kató Pálné hivatalvezető 
és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetése  
I. félévi gazdálkodásáról 

    
 (tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli 
kiegészítést nem tett. 
 
Kató Pálné hivatalvezető: Az írásbeli előterjesztést szóban akként egészítette ki, hogy a költségvetésben 
csupán az átcsoportosítások érvényesítésére került sor. Az I. féléves helyzetet áttekintve megállapítható, 
hogy a költségvetés helytálló, nem szorul módosításra. A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthona 
intézményvezetői megbízásában szereplő kitételek érvényesítése fontosságára hívta fel a figyelemét, 
kiemelve a szociális intézmény, a Tömörkény Községi Önkormányzata és a Képviselő-testület hivatala 
közötti költségek megosztására irányuló megállapodás  megkötésére és az abban foglaltak végrehajtására, 
konkrétan a Tömörkényi polgármesteri hivatalban a szociális intézmény helyett elvégzett pénzügyi munkára, 
könyvelési feladatokra. Leszögezte, hogy soron kívül meg kell nevezni azt a személyt, aki foglalkozik a 
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tömörkényi szociális intézmény pénzügyi- gazdasági feladataival, aki felel az adatszolgáltatásokért is, 
forintosítva annak ellenszolgáltatását.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke:  A hivatalvezető asszony által elmondottakkal 
teljesen egyetért, a megállapodás előkészítésére irányuló intézkedések folyamatban vannak, viszont  még kis  
türelmet kért az intézményvezető nevében. Javasolta a benyújtott előterjesztés változtatás nélküli 
elfogadását.  
 
Csányi László, Adó- és Pénzügyi  irodavezető-helyettes:  Hozzáfűzte, hogy úgy mint eddig is,  továbbra 
is Laczkóné Kósa Zsuzsannát fogják keresni, mert ő tud segíteni és adatot szolgáltatni, így Vele folyamatos a 
kapcsolattartás. Felhívta a figyelmet, hogy az Eper rendszerbe le lehet ellenőrzi az adatokat. Lényeg, hogy a 
három település egységesen adja meg az adatokat, mert eltérő adatokból komoly pénzügyi hátrány 
keletkezhet, melynek helyrehozatala lényegesen nehezebb feladat, mint az összefésült, göngyölített hibátlan 
információ. 
 
Horváth Lajos Társulás Társulási Tanácsa Tagja:  Egyetértett a tárgyi előterjesztés elfogadásával. 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: A napirend zárásaként összefoglalójában 
megállapította, hogy tárgyi napirendre irányuló módosító javaslat, kérdés nem hangzott el. Szavazásra 
bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a 
Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértettek azzal, és az alábbi határozatot 
hozták meg: 
 
23/2014. (IX. 15.) Atmöt határozat 

 
Tárgy: Beszámoló az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. I. félévi 

költségvetési gazdálkodásáról 
 
 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás és általa fenntartott 
intézmények 2014. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót – az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségének határidőben eleget téve – 
megtárgyalta és ezen határozathoz csatolt 1.)- 8.) melléklet szerint 

 
Bevételi oldalon:  309.505  E Ft (halmozódás mentes) módosított előirányzat mellett  

170.901  E Ft teljesítéssel,  
 
Kiadási oldalon:  309.505 E Ft (halmozódás mentes) módosított előirányzat mellett  

161.450  E Ft teljesítéssel  
elfogadta azt. 
 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 
- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén) 
- Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata jegyzője, feladatellátó 
- Tagintézmények vezetői (Székhelyén) 
- Irattár 
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3.) Napirend 
 
 
Tárgy:          Előadó: 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás    Kató Pálné hivatalvezető 
 folyamatba épített vezetői ellenőrzésének, belső  
kontrollrendszerének, ellenőrzéséről szóló belső  
ellenőrzési jelentés elfogadása 

 
 (tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem tett. 
 
Kató Pálné hivatalvezető: Az írásbeli előterjesztést szóban azzal egészítette ki, hogy nem csak a Belső 
ellenőrzési jelentés alapján működik minden jogszerűen, hanem a mindennapok is visszaigazolják ezt. 
Fontos szempontnak nevezte, hogy nincs szükség intézkedési terv készítésére, ezért kezdeményezte a tárgyi 
napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kérdés nem hangzott el.  
 
Hozzászólások: 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: A belső ellenőr által kiadott jelentésben foglaltak 
visszaigazolják a munkavégzés jogszerűségét, ezért támogatta a jelentés elfogadását. 
 
Horváth Lajos Társulás Társulási Tanácsa Tagja:  Egyetértett a hivatalvezető által mondottak 
fontosságával, ezért annak elfogadását javasolta. 
 
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Megállapította, hogy tárgyi napirendre irányuló 
módosító javaslat és kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak 
határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 3 igen 
szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatot hozta meg: 
 
24/2014. (IX. 15.) Atmöt határozat 

 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás folyamatba épített vezetői ellenőrzésének, belső 

kontrollrendszerének, ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentés elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. §-ában 
rögzített követelményeknek megfelelően elkészített, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás folyamatba 
épített vezetői ellenőrzésének, belső kontrollrendszerének, ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentését napirendje 
keretében, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke által, a Társulás Társulási Tanács elé  kötelezettségének 
eleget téve beterjesztett, ezen határozathoz csatolt jelentést változtatás nélkül jóváhagyta.  
 
Határozatról értesítést kap: 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 

- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai, Települések Polgármesterei (Székhelyükön) 

- Kató Pálné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) és  
általa 

- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője (Helyben) 

- Irattár   
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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 9:28 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) 


