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Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati  

Társulás Társulási Tanácsa 

2015. március 26.-án (csütörtökön)  

de. 8:30 órai kezdettel megtartott  

társulási ülésének 

Jegyzőkönyve 

 

Napirend: 
 
  

1.) Csongrád Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi feladat- és hatásköre, intézményfenntartói joga 
gyakorlásának átvétele 
Előadó: Forgó Henrik Elnök, Kató Pálné társulási törvényességi felelős 
 

2.) A Társulás által fenntartott szociális intézmények beszámolói a 2014. évi szakmai munkáról, valamint összefoglaló a 
2014. évben történt ellenőrzések tapasztalatairól   

 Előadó: Forgó Henrik Elnök, Kató Pálné társulási törvényességi felelős 
 

3.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetése 
módosítása (előirányzat véglegesítése) jóváhagyása  
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné társulási törvényességi felelős 
 

4.)  A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által működtetett ápolást –gondozást nyújtó intézmény - Idősek    
Otthona tárgyi feltételeinek biztosítására irányuló pályázat benyújtásának támogatása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné társulási törvényességi felelős 
 

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

10.                           Csongrád Város Önkormányzata szociális és  
gyermekvédelmi  feladat- és hatásköre, intézmény   4 
fenntartói joga gyakorlásának átvétele 

 
11.    A Társulás által fenntartott szociális intézmények 

 beszámolói a 2014. évi szakmai munkáról, valamint   6 
összefoglaló a 2014. évben történt ellenőrzések ta- 
pasztalatiról   

 

12.                           Az  Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa  
fenntartott intézmények 2014. évi költségvetése módosítása  
(előirányzat véglegesítése) jóváhagyása    7 
 

13.    A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által   8 
működtetett ápolást –gondozást nyújtó intézmény –  
Idősek  Otthona tárgyi feltételeinek biztosítására   
irányuló pályázat benyújtásának támogatása 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült:  az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. március 26.-án (csütörtökön) 
de. 8.30 órakor megtartott társulási üléséről. 

 
 
Az ülés helye: a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
 
Jelen vannak:    Bánfi Sándor   Társulás Alelnöke 

Horváth Lajos   Társulás Tagja 
 

Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző, törvényességi felelős 
     Csányi László   Adó- és Pü. Irodavezető- h. 
     Dr. Szubally Brúnó  Jegyző (Csongrád) 
     Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető 
     Baranyainé Posta Mária   intézményvezető 
     Fülöpné Szeri Noémi  pénzügyi munkatárs 
     Törköly Jánosné   pénzügyi munkatárs 
     Boda Anita   szociális tanácsadó 

Bori Sándorné   jegyzőkönyvvezető 
 

Bejelentette távolmaradását:             Forgó Henrik   Társulás Elnöke 
Tóth Józsefné   Adó- és Pü. Irodavezető 
Bedő Tamás   Csongrád Város Polgármestere 
         

Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Köszöntötte az ülésen szavazati és tanácskozási joggal 
megjelent részt vevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a szavazásra jogosultak közül 2 tag 
megjelent, az Elnök igazoltan van távol. Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendi 
javaslatot, mellyel a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai - külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül 
– 2 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 

 
 

1.) Csongrád Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi feladat- és hatásköre, intézményfenntartói joga 
gyakorlásának átvétele 
Előadó: Forgó Henrik Elnök, Kató Pálné társulási törvényességi felelős 
 

2.) A Társulás által fenntartott szociális intézmények beszámolói a 2014. évi szakmai munkáról, valamint összefoglaló a 
2014. évben történt ellenőrzések tapasztalatairól   

 Előadó: Forgó Henrik Elnök, Kató Pálné társulási törvényességi felelős 
 

3.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetése 
módosítása (előirányzat véglegesítése) jóváhagyása  
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné társulási törvényességi felelős 
 

4.)  A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által működtetett ápolást –gondozást nyújtó intézmény - Idősek    
Otthona tárgyi feltételeinek biztosítására irányuló pályázat benyújtásának támogatása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné társulási törvényességi felelős 
 

5.) Egyebek 
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1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
Csongrád Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi      Kató Pálné hivatalvezető 
feladat- és hatásköre, intézményfenntartói joga gyakorlásának átvétele társulási törvényességi felelős 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy Csongrád Város 
Önkormányzata az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társuláshoz 2015. július 01. napjával való csatlakozási 
szándékára vonatkozóan több döntés is született már úgy a csatlakozást kérő és a csatlakozást elfogadó között.. 
Az Mötv. vonatkozó rendelkezését emelte ki, amely időszerűvé tette a feladat- és hatáskör vállalásáról a társulás 
által határozatban dönteni, mivel annak bekövetkezése előtt 3 hónappal korábbi időpontban kell rendelkezni, 
mert ennek elmaradása okán már csak a következő év január 1. napjától van mód ezen döntés alapján a feladat 
átruházására.  Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 19. napján tartott ülésén 
határozatába rögzítette  a tárgyi  feladat- és hatáskör  átruházását, ezért  a korábbi döntésekre alapozottan 
javasolta a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kérdés  nem hangzott el.  
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Dr. Szubally Brúnó, Csongrád Város megbízott Jegyzője: Köszönetét fejezte ki a Társulás Társulási Tanácsa 
Tagjainak azért, hogy Csongrád Város Önkormányzatának csatlakozási szándékát elfogadták és reményét fejezte 
ki, hogy a jövőben újra jó együttműködés lesz a 4 település között.  
 
Kató Pálné hivatalvezető, társulási törvényességi felelős:  Emlékeztette a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai 
arra a korábbi ülésen beterjesztett menetrendre, amely a csatlakozás teljesüléséhez vezet és igen sok feladattal jár 
úgy  Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Társulás Társulási Tanácsa és a 
Tagönkormányzatok számára. Szoros munkakapcsolatra és a korábbiakhoz képest sokkal jobb együttműködésre 
és az információáramlás folyamatos biztosítására lesz szükség ahhoz, hogy azok az anomáliák, amelyek a 4 
település korábbi társulási formációja működése során komoly vitákat és anyagi hátrányt okozott, ne forduljanak 
elő. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy előkészítés alatt áll és rövidesen ki tudja adni a Társulás Társulási 
Megállapodása, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Feladat-ellátási megállapodás, annak mellékletei 
módosítását, hogy kellő idő álljon rendelkezésre annak véleményeztetési és döntési jogosítványok gyakorlására. A 
pénzügyi lebonyolítás fontosságára hívta fel a figyelmet, konkrétan a központi költségvetésből való központi 
támogatás és annak kiegészítése Kincstár felé való lemondása és lehívása időbeliségét kiemelve, mert ennek 
elmaradása meghiúsítja az eddigi csatlakozási törekvéseket. Ahhoz, hogy július 1. napjától a hatályos vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelve történjen a Társulás működése, szükség lesz az engedélyező hatóság hatékony 
támogatására is, mert a szociális intézmény alapító okirata fenntartó változása miatt törzskönyvi nyilvántartáson 
való átvezetésén, az átruházott szociális alapszolgáltatások szakmai programjaiban bekövetkező módosításokon 
túl, az intézményi nyilvántartásba vétel, régi nevén működési engedély határidőben való megszerzése 
elengedhetetlen. Szólt még a két önkormányzat rendeletalkotási kötelezettsége alakulásáról is, hiszen a térítési 
díjak saját bevételét képezik az intézménynek, így a fenntartó váltás miatt bevétel kiesést idézne  elő, ha  a 
feladatot átadó és a feladatot átvevő székhely település önkormányzata képviselő-testülete a két vonatkozó 
jogszabályt nem kellő időben, a Jat. szabályai  szerint  alkotná még és léptetné hatályba, amelynek  oly módon  
kell végbemennie, hogy az ne okozzon fennakadást az érintett ellátást igénybe vevők számára. Javasolta a 
benyújtott előterjesztés elfogadását. 
   
Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatta a beterjesztett előterjesztés elfogadását. 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Összefoglalójában megállapította, hogy tárgyi napirendhez 
módosító javaslat nem érkezett, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és 
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annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 2 igen 
szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 
 

10/2015. (III. 26.) Atmöt határozat 

 
Tárgy: Csongrád Város Önkormányzatától szociális- és gyermekjóléti feladat- és hatáskör, intézmény fenntartói joga gyakorlása 

átvétele 
 

H a t á r o z a t  
 
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  
1.) A Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 12. § (2) bekezdése szerinti határidőn belül, Csongrád Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 56/2015. (III. 19.) önkormányzati határozata alapján, az Mötv. 41. § (4) bekezdésében 
biztosított jogalapon, az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában rögzített szociális- és gyermekjóléti ellátások 
közül   

2015. július 01. napjával   
á t v e s z i  

az alábbi kötelező önkormányzati feladat- és hatáskörök gyakorlását 
Csongrád Város Önkormányzatától 

- a szociális étkeztetést,  
- a házi segítségnyújtást,  
- a családsegítést,  
- a nappali ellátás szolgáltatását (idősek nappali ellátása), 
- a tanyagondnoki szolgáltatást,  
- a támogató szolgáltatást,  
- a pszichiátriai betegek közösségi ellátását,  
- a szenvedélybetegek közösségi ellátását,  
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,  
- a fogyatékosok nappali intézményét, 
- a gyermekjóléti szolgálatot, 
- a gyermekek átmeneti otthonát 
az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központba (Csongrád, Kossuth tér 7. sz.) beintegrálva, 
a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett intézmény fenntartói jog gyakorlójaként. 

2.) A Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét és a Társulás törvényességi 
felelősét az 1.) pontban rögzített kötelező önkormányzati feladatok átadás - átvételére vonatkozó szükséges 
intézkedések határidőben való megtételére, vonatkozó iratok aláírására. 

3.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjét, társulási törvényességi 
felelőst,  hogy az 1.) pontba foglalt feladatok központi költségvetésből való finanszírozása lehívásáról az 
átvétel időpontjától gondoskodjon. 

Végrehajtás határideje:   azonnal és folyamatos, finanszírozás igénylésére 2015. április  
Végrehajtásért felelős:    Kató Pálné jegyző, az Atmöt törvényességi felelőse 
Beszámolás határideje:   intézkedések megtételét követő soros ülés időpontja 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Bedő Tamás Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere (Csongrád) 
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) 
- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Tagjai (Székhelyén) 
- Kató Pálné jegyző, az Atmöt törvényességi felelőse 
- Tóth Józsefné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője (H) 
- Irattár 

 
2.) Napirend 
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Tárgy:           Előadó: 
A Társulás által fenntartott szociális intézmények beszámolói     Kató Pálné hivatalvezető 
a 2014. évi szakmai munkáról, valamint összefoglaló a 2014. évben történt   törvényességi felelős 
ellenőrzések tapasztalatairól   

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy a fenntartónak évente egy 
alkalommal értékelni kell a szakmai munka eredményességét. A szakmai munkáról az összefoglaló beszámolót az 
előterjesztés tartalmazza, míg az intézmények szakmai munkáját a mellékletben található intézményvezetők által 
benyújtott beszámoló rögzíti. Ezúton köszönte meg az intézményvezetők és közalkalmazottak éves munkáját és a 
benyújtott szakmai beszámoló készítését. Említést tett pályázati lehetőségről, amely a végleges működési engedély 
megszerzésére irányuló kiírás és egyéb a szociális intézmények működését befolyásoló eszközök hiánya pótlása 
szükségességéről, szakhatósági vizsgálatok eredményéről és a közeljövőben végrehajtandó feladatokra hívta fel a 
szociális intézmények vezetőinek figyelemét. Javasolta a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás 
nélküli elfogadását.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
H o z z á s z ó l á s:  
 
Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatta a beterjesztett előterjesztés elfogadását. 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Összefoglalójában 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 2 igen 
szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 

11/2015. (III. 26.) Atmöt határozat 

 
Tárgy:   A Társulás által fenntartott szociális intézmények beszámolói a 2014. évi szakmai munkáról, valamint összefoglaló a 

2014. évben történt ellenőrzések tapasztalatairól   
 

H a t á r o z a t 
  
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és változtatás 
nélkül elfogadja azt az előterjesztésben foglalt tartalommal akként, hogy 

 
a) az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolt  Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 

szakmai beszámolóját jónak értékeli és elfogadja azt, 
b) az előterjesztéshez 2. mellékletként csatolt Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon 

szakmai beszámolóját jónak értékeli és elfogadja azt. 
Beszámolás határideje:     az intézmények 2015. évi munkájáról 2016. 03. 31. 

 
 
Határozatról  értesítést kap: 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 

- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén) 

- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) 

- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Helyben) 

- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Vezetője (Tömörkény) 

- Irattár        
 

3.) Napirend 
Tárgy:                      Előadó: 
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A Társulás 2014. évi költségvetése módosításának jóváhagyása    Kató Pálné hivatalvezető 
                törvényességi felelős 

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűzött. 
 
Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy az önkormányzati Társulásba 
integrált feladatok tekintetében megtörtént a Társulás elmúlt évi költségvetése  II. félévére vonatkozó indokolt 
előirányzat változások átvezetőése, az előzetesen egyeztetett adatok szerint. Ezzel gyakorlatilag  megtörtént a 
Társulás 2014. évi költségvetése módosított előirányzatainak véglegesítése, amelya a zárszámadás tényleges 
előkészítése. Javasolta a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.  
 
K é r d é s  nem hangzott el. 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke és Horváth Lajos Társulás Társulási Tanácsa Tagja: 
Támogatták a beterjesztett előterjesztés elfogadását. 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Összefoglalójában a napirend zárásaként 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 2 igen szavazattal egyetértettek azzal, és az alábbi határozatot hozták meg: 
 

12/2015. (III. 26.) Atmöt határozat 

 
Tárgy:   Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetése 

módosítása (előirányzat véglegesítése) jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t 
 

2.)   Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és 
a Társulás 2014. évi módosított költségvetését 

 
a) bevételi oldalon 517.722.470.-Ft   bevételi főösszeggel, míg 
b) kiadási oldalon 517.722.470.-Ft kiadási főösszeggel,  
c) a határozathoz csatolt 1. – 10. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá. 

 
2.)  A Társulás Társulási Tanácsa a tagönkormányzatok által a közös költségek fedezetére vonatkozó 

forráskereteket  változatlanul 2.872.000.-Ft-ban hagyja jóvá a határozathoz csatolt 11. mellékletben 
részletezettek szerint. 

3.)   A    Társulás   2014.  évi  költségvetése  intézményi  és  tagintézményi  (összesített)  előirányzat 
felhasználási (likviditási) ütemtervét  a határozat 12. melléklete szerint hagyja jóvá a Társulás Társulási 
Tanácsa. 

4.)    A  Társulás  Társulási  Tanácsa az általa fenntartott intézmények önként vállalt és kötelező feladatainak 
előirányzat részletezését bevételi és kiadási bontásban, a határozathoz csatolt 13/a  és 13/b mellékletek 
szerint hagyja jóvá. 

5.)  A 2014. évi költségvetési előirányzatok módosításáról szóló jelen határozat 2015. április 1-jén lép 
hatályba, (a tagönkormányzatok Képviselő-testületei jóváhagyó határozatával), melynek rendelkezéseit 
2014. június 1-jétől kell alkalmazni. 

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

tagintézményeinek vezetői 
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Beszámolás határideje: végrehajtást követő Társulási ülés 
 
Határozatról  értesítést kap: 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 

- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén) 

- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, törvényességi felelős (Feladat-ellátó) (Helyben) 

- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Helyben) 

- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Vezetője (Tömörkény) 

- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Vezetője (Felgyő) 

- Irattár        
 
 

4.) Napirend 
Tárgy:                      Előadó: 

A  Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által működtetett    Kató Pálné hivatalvezető 
ápolást –gondozást nyújtó intézmény - Idősek   Otthona     törvényességi felelős 
tárgyi feltételeinek biztosítására irányuló pályázat benyújtásának támogatása 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűzött. 
 
Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy a Csanytelek községben 
működő Remény Szociális Alapszolgáltató Központ az ápolást, gondozást nyújtó intézményi elhelyezés idősek 
otthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése 2016.12.31. napjáig szól a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott határozat értelmében. Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) pontja szerinti szociális szakosított ellátást 
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására pályázati kiírás jelent meg. A pályázat 
célja: a központi költségvetési forrás biztosítása az idősek átmeneti és tartós, hajléktalanok tartós bentlakásos 
szakosított ellátását biztosító és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló, önkormányzati tulajdonú 
intézmények fejlesztésére és felújítására, elsősorban a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, 
önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények olyan fejlesztése, felújítása, amelynek célja a 
határozatlan idejű bejegyzéshez jogszabályban előírt tárgyi feltételek biztosítása. A támogatás maximális mértéke 
pályázónként 20 millió forint. Csanytelek Község Önkormányzata esetén a saját erő 1.000.000.- Ft. A fenntartó  
Társulás Társulási Tanácsa támogató nyilatkozatát tartalmazó döntése kell a szolgáltatásfejlesztés indokoltságára 
ahhoz, hogy  a tárgyi pályázat benyújtója (a Társulás székhely települése: Csanytelek Község Önkormányzata) 
érvényesíteni tudja fejlesztési szándékát.  Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás 
nélküli elfogadását.  
 
 
K é r d é s  nem hangzott el. 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke és Horváth Lajos Társulás Társulási Tanácsa Tagja: 
Támogatta a beterjesztett előterjesztés elfogadását. 
 
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Összefoglalójában a napirend zárásaként 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 2 igen szavazattal egyetértettek azzal, és az alábbi határozatot hozták meg: 
 
13/2015. (III. 26.) Atmöt határozat 
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Tárgy: A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által működtetett ápolást -gondozást nyújtó intézmény - Idősek Otthona 

tárgyi feltételeinek biztosítására irányuló pályázat benyújtásának támogatása 
 

H a t á r o z a t 
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  
1.) A Társulás Társulási Tanácsa a fenti tárgyú előterjesztést  elfogadta  és a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) pontja szerinti szociális szakosított ellátást nyújtó, a Társulás 
által fenntartott  Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (6647 Csanytelek, Kossuth u. 39.) által 
működtetett  ápolást -gondozást nyújtó intézmény - Idősek Otthona, szociális  intézmény fejlesztése, 
felújítására irányuló, a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, határozatlan idejű bejegyzéshez jogszabályban 
előírt tárgyi feltételek biztosítása alcél megvalósítása érdekében kinyilvánítja a szolgáltatásfejlesztés szükségességét, 
támogatja a tárgyi pályázat benyújtását a Társulás székhely települése: Csanytelek Község 
Önkormányzata által. 

 
2.) A Társulás Társulási Tanácsa támogatja a Társulás székhelye szerinti települési önkormányzatot, mint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8. pontjában 
foglalt önkormányzati közfeladatok végrehajtására kötelezettet abban, hogy hatalmazza fel Kató Pálné 
jegyzőt, a társulás törvényességi felelősét a tárgyi pályázat elő- és elkészítésére, szükséges intézkedések 
megtételére és Forgó Henrik polgármester urat a tárgyi pályázat benyújtására, dokumentumok aláírására. 
Végrehajtás határideje:   pályázat elő- és elkészítésére azonnal, benyújtására 2015. április 15. 
Végrehajtásért felelős:    Forgó Henrik polgármester 
        Kató Pálné jegyző, a társulás törvényességi felelőse 
Beszámolás határideje:   a pályázat benyújtását és elbírálását követő soros ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) 
- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Tagjai (Székhelyén) 
- Kató Pálné jegyző, a társulás törvényességi felelőse 
- Tóth Józsefné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 

 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Bánfi Sándor a Társulás Társulási Tanácsa 
Alelnöke megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést a 9 óra 08 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 

K.m.f. 
 
 
 
        Forgó Henrik    Bánfi Sándor   Horváth Lajos  
Társulás Társulási Tanácsa  Társulás Társulási Tanácsa Társulás Társulási Társulása Elnöke 
                       Alelnöke                    Tagja 
 
 
 

 
         Kató Pálné 

           Csanytelek Község Önkormányzata jegyzője 
              (feladatellátó hivatal vezetője) 
              társulási törvényességi felelős 


