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Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati  

Társulás Társulási Tanácsa 

2015. szeptember 25-én (pénteken)  

8:00 órai kezdettel megtartott  

társulási ülésének 

Jegyzőkönyve 
Napirend: 

 
1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 4. módosításának 

jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  

 

2.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2015. évi költségvetésének I. félévi 
módosítása jóváhagyása 

Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  

 

3.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás pénzkezelésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  

 

4.) Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ III. számú Idősek Klubja szakmai program módosítása  
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  
 

5.) Egyebek 
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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. szeptember 25-én (pénteken)  

  8: 00 órakor megtartott társulási üléséről. 
 
Az ülés helye:    a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik   Társulás Elnöke  

Bánfi Sándor   Társulás Alelnöke 
Bedő Tamás   Társulás Tagja 
Horváth Lajos   Társulás Tagja 

Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző, törvényességi felelős 
     Dr. Faragó Péter  Jegyző 
     Tóth Józsefné   Adó- és Pü. Irodavezető 
     Törköly Jánosné   Adó- és Pü. Iroda munkatársa 
     Laczkóné Kósa Zsuzsanna  Adó- és Pü. Irodavezető Tömörkény 

Mucsiné Mészáros Tímea  Remény Szociális Alapszolgáltató  
Központ Vezetője 

     Magonyné Körmendi Judit Gondozási Központ Rózsafüzér  
Szociális Otthon Vezetője 

Kádár- Kovács Márta Esély Szociális és Gyermekjóléti 
Alapellátási Központ Vezetője 

Boda Anita Esély Szociális és Gyermekjóléti 

Alapellátási Központ Intézményvezető 
 helyettese 
Bori Sándorné   Jegyzőkönyvvezető 

     
Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Köszöntötte az ülésen szavazati és tanácskozási joggal 
megjelent részt vevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a szavazásra jogosultak közül 4 tag 
megjelent. Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendi javaslatot, mellyel a Társulás 
Társulási Tanácsa Tagjai - külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül 4 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 

1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 4. módosításának 
jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  

2.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2015. évi költségvetésének I. félévi 
módosítása jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  

3.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás pénzkezelésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása 

Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  

4.) Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ III. számú Idősek Klubja szakmai program módosítása 
jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse  

5.) Egyebek 
1.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó:  

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási   Forgó Henrik Társulás Elnöke 
Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 4. módosításának jóváhagyása Kató Pálné törvényességi felelős 
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 (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűzött. 
 
Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy a módosítás oka a szociális 
intézményrendszer átalakítása, a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ kialakítása, melyet az előző 
Társulási ülésen tárgyalt a Társulás Társulási Tanácsa  és mind a négy Tagönkormányzat Képviselő-testülete is. A 
Társulási Megállapodás ezen módosítását Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete tegnap, Felgyő, 
Tömörkény és Csanytelek községek Önkormányzata Képviselő-testülete a mai napon tárgyalják. Előadta, hogy a 
korábban kiadott forgatókönyvben szereplő határidők betartása kezd bizonytalan lenni a központi szabályozás 
hiányossága miatt, mert a Magyar Államkincstár, amely a törzskönyvi nyilvántartást vezeti, nem is tudott arról, 
hogy a szociális ágazatban igen komoly  módosítások várhatóak. Többek között a központi szabályozás hiánya 
miatt, a szociális intézmények Alapító okirata módosítását sem tudta jelen ülésre előterjeszteni, mert annak 
módosításához szükség lenne a kormányzati funkciókat tartalmazó jogszabály módosítása, az új feladatokhoz 
tartozó kormányzati funkciók megadása, de jelenleg ez még nincs folyamatban sem. Reménykedhetünk, hogy 
rövidesen a szakmai, végrehajtási rendeletek is megjelennek, melyre azért van szükség, hogy az érintett szociális 
intézmények  időben elkészítsék a szakmai programokat és az SZMSZ-eket, a feladatokat megszervezzék. 
Felkérte a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ és az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási 
Központ intézményvezetőjét, mint érintett intézmények vezetőit, hogy a szakmai programokat a már ismert Szt. 
szabályai szerint készítsék elő, hogy amikor a végrehajtási rendeletek megjelennek, csak az abban szereplő 
adatokat, szabályokat kelljen beépíteni, és azokat mind a négy Képviselő-testület egy héten belül tárgyalhassa. A 
határidő nagyon szorít, novemberben még a törzskönyvi nyilvántartáson is át kell mennie az alapító okiratnak a 
Magyar Államkincstárnál, ahova rengeteg ilyen irányú kérelem fog beérkezni, tehát ott  sem lesz rövid az 
ügyintézési határidő. Ez a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés szükséges ahhoz, hogy az Szt. szerint 
rögzítetten november 30-ig működési engedélyt kérelmezni lehessen a Kormányhivataltól, hisz ez a kérelem 
nélkülözhetetlen melléklete. Javasolta a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Bánfi Sándor, a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Horváth Lajos, Bedő Tamás a Társulás Társulási 
Tanácsa Tagja: Támogatták a beterjesztett előterjesztés változtatás nélküli elfogadását. 
 
Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 

 

39/2015. (IX. 25.) Atmöt határozat 

Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 4. módosításának 

jóváhagyása 

H a t á r o z a t  

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa tárgyi előterjesztést megtárgyalta és a 
Tagönkormányzatok által a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 88. § (2) bekezdésében foglaltak szerint eljárva, minősített többségű, a Társulási 
Megállapodás jóváhagyását tartalmazó döntését figyelembe véve a 88. § (1) bekezdésében és a 93. §-ban rögzített 
szabályok betartásával változtatás nélkül, minősített többségi döntéssel   

 
j ó v á h a g y j a  
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a Társulás Társulási Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 4. módosítását, amely  
 2016. január 01. napján lép hatályba 

 
ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt formában és  tartalommal, melynek elválaszthatatlan részét képezi 
a külön Társulási Tanácsi határozattal jóváhagyott feladat-ellátási megállapodás és annak melléklete. 
   
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné a Társulás Törvényességi Felelőse, Feladatellátó 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő soros ülésen 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Csanytelek Község Önkormányzata 
Polgármestere 

- Bánfi Sándor a Társulási Tanács Alelnöke, Tömörkény Község Önkormányzata Polgármestere     
- Horváth Lajos a Társulás Tagja, Felgyő Község Önkormányzata Polgármestere 
- Bedő Tamás a Társulás Tagja, Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere 
- Kató Pálné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, Feladatellátó, Törvényességi Felelős 
- Tóth Józsefné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
 

2.) Napirend 
 
 
Tárgy:          Előadó: 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott  Forgó Henrik elnök 
intézmények 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása jóváhagyása Kató Pálné törvényességi felelős 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűzött. 
 
Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy technikai módosításról van 
szó, Csongrád város csatlakozására tekintettel, mivel így tiszta kép jelenik meg arról, hogy Csongrád Város  
költségvetésében a Társulásba milyen kondíciókkal száll be. A Társulás 2015. évi költségvetése bevételi-kiadási 
oldala, alapján  a Város önkormányzata a második féléves költségvetésébe  beteheti egyrészt a banki költséget, 
másrészt a közös költséghez való hozzájárulás pénzügyi fedezetét. Ez a módosítás június 30. dátumú, ami a 3 
tagönkormányzat költségvetésére vonatkozó tételsorokat tartalmazza. A következő Társulási költségvetés 
módosítása július 1. napjától lesz érvényes, melyben már Csongrád város költségvetésével párhuzamosan 
kibővülve szerepelnek az adatok. Ez Csongrád Önkormányzatának is feladat, hogy a költségvetésébe  építse ezt 
be. A közös költség meghatározása során  emelés azért nem valósult meg, mert nem keletkezett plusz feladat, és 
annak összegét a behozott szolgáltatások határozzák meg. Javasolta a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak 
változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Bánfi Sándor, a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Horváth Lajos, Bedő Tamás a Társulás Társulási 
Tanácsa Tagja: Támogatták a beterjesztett előterjesztés változtatás nélküli elfogadását. 
 
Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 
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40/2015. (IX. 25.) Atmöt határozat 

Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2015. évi költségvetésének I. félévi 

módosítása 

H a t á r o z a t 

1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és a 
Társulás 2015. évi költségvetését  
a) bevételi oldalon 465.191.594.- Ft eredet előirányzat halmozott bevételi főösszeg mellett -297.447.736.- 

Ft módosított előirányzattal  és a  
b) kiadási oldalon  465.191.594.- Ft eredeti előirányzat  halmozott kiadási főösszeg mellett 297.447.736.-  

Ft módosított előirányzattal  
a határozathoz csatolt 1.) és 2.) mellékletek szerinti kiemelt előirányzati részletezéssel hagyja jóvá 2015. június 

30.-ai hatállyal (a Tagönkormányzatok támogató döntése ismeretében). 

2.) A Társulás Társulási Tanácsa a 2015. évi feladat ellátási rendszerben résztvevő intézményi és tagintézményi 
költségvetések keretszámait e határozathoz csatolt 3.)-10.) mellékletek szerinti részletezésekben rögzítettek 
szerint hagyja jóvá. 

3.) A Társulás  Társulási  Tanácsa rögzíti, hogy a 2015. évi költségvetési gazdálkodás során a Társulás és a 
tagintézmények  költségvetési egyensúlyának biztosításához külső finanszírozási elemként hitelt nem vesz igénybe, 
az esetleges tagintézményi likviditási problémák kezelése csak a tagintézmény működési helye szerinti 
önkormányzat által, annak önkormányzati rendelete szerinti  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 a módosított 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 a II. félévben módosított előirányzatként épülhetnek be a Társulás 
költségvetésébe. Az egyes fejlesztési projektek saját forrás fedezettel és érintett önkormányzatok által 
biztosítandó támogatásokból biztosíthatóak. 

5.) A Társulás Társulási Tanácsa az állami feladat finanszírozással nem fedezett és a Társulás költségvetésében 
elszámolandó közös költségek éves keretösszegét 2015. június 30-ai hatállyal 2.300.000 Ft-ban hagyja jóvá, melynek 
fedezetét időarányos és folyamatos finanszírozással, a tagönkormányzatok biztosítják az éves költségvetésük 
terhére, külön véglegesen átadott támogatásból. 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 részletezés szerint. 

6.) A 2015. 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.) A kötelezettségvállalások, követelések és a költségvetési előirányzatok naprakész összhangjának megteremtése 
érdekében a Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazást ad a társulásban működő tagintézmény vezetők részére, hogy a 
költségvetés kiemelt előirányzatain belül indokolt esetben belső átcsoportosításokat hajtsanak végre. Az átruházott hatáskörű 
előirányzat módosítási felhatalmazás érvényesíthető, továbbá a költségvetés társulási hatáskörű módosításai 
közötti időszakban az évközi államháztartáson belüli és kívüli forrás átvételek, támogatások, céljellegű 
pénzeszköz átvételek és kötött felhasználású egyéb források beépítése és kapcsolódó kiadási előirányzatok 
rendezésére is. A tagintézmény vezetők az átruházott hatáskörű havi előirányzat módosításokról tájékoztatni 
kötelesek a Társulás Feladatellátóját, aki  a módosítás szükségességét igazolva, arról a soros  ülésen beszámol. 
Az időközi előirányzat módosítási tételeket az időszakonként esedékes társulási költségvetési előirányzat 
módosítások előterjesztésébe be kell építeni. 

9.) A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2015. évi költségvetése eredeti előirányzatait   tartalmazó  3/2015. (II. 13.) 
Atmöt határozatát (a Tagönkormányzatok támogató véleményével) hatályon kívül helyezi ezen határozat 
hatályba lépésével egy időben. 

 
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
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Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa  Elnöke és általa  
Társulás tagintézmény-vezetői, 
Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata jegyzője, Feladatellátó 

Beszámolás határideje:  értelemszerűen, soros ülésen 
 
Határozatról  értesítést kap: 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 

- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén) 

- Kató Pálné Csanytelek Önkormányzat jegyzője, Feladatellátó  

- Tagintézmények vezetői 

- Irattár 

 

1.  melléklet   az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása tárgyában benyújtott előterjesztéshez 
 

Az Alsó –Tisza menti Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének javasolt módosítása  
tagintézményenként a tárgyév I. félévére vonatkozóan 

(módosítás hatálya 2015. június 30.) 
 

I. 
 

Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda gazdálkodása: 
 

 
1.) Bevételek mindösszesen eredeti előirányzata:     77.303.367.- Ft 

      Előző évi pénzmaradvány (előirányzat. módosítás)    + 2.801.906.- Ft 

      Bevételek mindösszesen (módosított előirányzat)     80.105.273.- Ft  

2.) Kiadások mindösszesen eredeti előirányzata:    77.303.367.- Ft 

      Készletbeszerzések (előirányzat módosítás)        + 620.000.- Ft 

      Szolgáltatási kiadások (előirányzat módosítás)        + 838.782.- Ft 

      Egyéb dologi kiadások (előirányzati módosítás)               + 1.234.124.- Ft 

      Elvonások és befizetések (előirányzat módosítás)               + 7.000.- Ft 

      Beruházások Áfával (előirányzat módosítás)         + 102.000.- Ft 

      Kiadások mindösszesen (módosított előirányzat)     80.105.273.-Ft 

II. 

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ gazdálkodása: 
 
  

1.) Bevételek mindösszesen eredeti előirányzat:     82.107.294.- Ft 

      Előző évi pénzmaradvány (előirányzat módosítás)                     + 152.775- Ft 

      Fejlesztési célú támogatás (előirányzat módosítás)                              + 231.900.- Ft 
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      Bevételek mindösszesen (módosított előirányzat)       82.491.969.- Ft  

2.) Kiadások mindösszesen eredeti előirányzat:     82.107.294.- Ft 

      Közüzemi díjak pénzmaradványból (előirányzat módosítás)                + 152.775.- Ft 

      Kis-értékű tárgyi eszköz  beszerzés  (előirányzat módosítás)                + 231.900.- Ft 

      Belső előirányzat átcsoportosítások: 

      Készlet beszerzések (előirányzat módosítás)         - 862.000.- Ft 

      Szolgáltatási kiadások (előirányzat módosítás)       + 695.520.- Ft 

      Egyéb dologi kiadások (előirányzat módosítás)      + 166.480.- Ft 

      Kiadások mindösszesen (módosított előirányzat)      82.491.969.- Ft 

III. 

 
A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon gazdálkodása: 

       
              1.) Bevételek mindösszesen eredeti előirányzata:   125.496.940.- Ft 

      Előző évi pénzmaradvány (előirányzat módosítás)    + 5.461.000- Ft 

      Bevételek mindösszesen (módosított előirányzat)   130.957.940.- Ft  

2.) Kiadások mindösszesen eredeti előirányzata:   125.496.940.- Ft 

      Készletbeszerzések (előirányzat módosítás)    + 2.024.940.- Ft 

      Kommunikációs szolgáltatás  (előirányzat módosítás)        + 66.000.- Ft 

      Szolgáltatási kiadások (előirányzat módosítás)    + 1.500.060.- Ft  

      Egyéb dologi kiadások (előirányzat módosítás)      + 370.000.- Ft 

      Beruházások Áfával (előirányzat módosítás)    + 1.500.000.- Ft 

      Kiadások mindösszesen (módosított előirányzat)   130.957.940.- Ft 

 
IV. 

 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás gazdálkodása: 

 
 
              1.) Bevételek mindösszesen eredeti előirányzata:   180.283.993.- Ft 

      Előző évi pénzmaradvány (előirányzat módosítás)               + 18.418- Ft 

      Működési bevételek (előirányzat módosítás)          + 404.136.- Ft 

      Támogatás Önkormányzattól átvett (előirányzat módosítás)         + 1.170.000.- Ft 
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      Bevételek mindösszesen (módosított előirányzat)   181.876.547.- Ft  

2.) Kiadások mindösszesen eredeti előirányzata:   180.283.993.- Ft 

      Készletbeszerzések (előirányzat módosítás)              +14.502.- Ft 

      Szolgáltatási kiadások (előirányzat módosítás)     + 1.488.217.- Ft  

      Egyéb dologi kiadások (előirányzat módosítás)        + 89.835.- Ft 

      Kiadások mindösszesen (módosított előirányzat)   181.876.547.- Ft 

 
3.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás pénzkezelésének    Forgó Henrik elnök 
ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása    Kató Pálné törvényességi felelős 
 

 (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűzött. 
 
Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy ebben a három községi 
Tagönkormányzat van benne, Csongrád Város Önkormányzata ehhez nem csatlakozott. Ez a jelentés arról szól, 

hogy a Feladatellátó szabályzatai által történő gazdálkodás során a belső ellenőr rendben talált mindent.  Javasolta 
a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.  
 
Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Megköszönte minden kollegájának a munkáját, akik 
munkája által ez a jelentés eredményessége megvalósulhatott. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Bánfi Sándor, a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Horváth Lajos, Bedő Tamás a Társulás Társulási 
Tanácsa Tagja: Támogatták a beterjesztett előterjesztés változtatás nélküli elfogadását. 
 
Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 

 

41/2015. (IX. 25.) Atmöt határozat 

Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás pénzkezelésének és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről szóló belső 

ellenőri jelentés elfogadása 

H a t á r o z a t  

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa napirendje keretében megtárgyalta az ezen 

határozathoz 1. mellékletként csatolt Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás  pénzkezelésének ellenőrzéséről szóló 

belső ellenőrzési jelentést és változtatás nélkül elfogadja azt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló  370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak szerint eljárva. 
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Határozatról értesítést kap: 

- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulása Tanácsa Tagjai (Helyben) 
- Alür Bt revizora Juhász Lejla belső ellenőr 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 

4.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 

 Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ III. számú   Forgó Henrik elnök 
Idősek Klubja szakmai program módosítása jóváhagyása   Kató Pálné törvényességi felelős 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűzött. 
 
Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy a szakmai programban az 
intézmény által benyújtott, szükséges módosítások átvezetése megtörtént. Javasolta a tárgyi napirendi 
előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Bánfi Sándor, a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Horváth Lajos, Bedő Tamás a Társulás Társulási 
Tanácsa Tagja: Támogatták a beterjesztett előterjesztés változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 

 

42/2015. (IX. 25.) Atmöt határozat 

Tárgy: Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ III. számú Idősek Klubja szakmai program módosítása  
 

H a t á r o z a t  

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 
az „Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ III. számú Idősek Klubja szakmai program módosítása” című 
előterjesztést és a következő döntést hozza:    
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megismerte és elfogadja a jelen 
előterjesztéshez mellékelt Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ III. számú Idősek Klubja szakmai program 
módosítását.  
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 

    Kató Pálné jegyző, Feladatellátó 
Beszámolás határideje:  következő soros ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Tagjai (Székhelyén) 
- Kató Pálné jegyző, a Társulás Törvényességi felelőse 
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- Tóth Józsefné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Vezetője (Csongrád) 
- Irattár 

 
Egyebek 

 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa 
Elnöke megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 8 óra 26 perckor befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 

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

 Kató Pálné 
           Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője 
              (Feladatellátó Hivatal Vezetője) 
              Társulási Törvényességi Felelős 


