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E l ő t e r j e s z t é s 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztusi ülésére 
 

Tárgy: a Remény Szociális Alapszolgáltató Központjának telephelye használatba adási szerződése jóváhagyása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Ezen előterjesztéshez csatolt tárgyi használatba adási szerződés egységes szerkezetben kezeli a 
Csanytelek, Baross G. u. 2. sz. alatti szociális feladat ellátására működési engedéllyel bíró telephely 
hasznosítása érdekében teendő intézkedéseket. 
A terjedelmes irat megismétlése helyett emlékeztetjük Önöket arra, hogy a képviselő-testületnek 
minden év december 31. napjáig kötelezettsége, hogy az illetékes Vagyonkezelő felé elszámoljon 
az adott évben történt épület hasznosításáról. Ennek eddig - az épület felújítására a Társulás általi 
pályáztatás miatt – a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása tett eleget, melyet jogutódjaként az 
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás vett át és számolt el a pályázati pénzzel a Támogató 
Szervezettel. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A fent írtak és a közismert intézmény fenntartói jog gyakorlása miatt kezdeményezzük az 
előterjesztés megvitatása után annak  változtatás nélküli elfogadását és az alábbi határozatba való 
foglalását. 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. augusztus 02. 

 
 
 

Tisztelettel: 
 

  
 
 

Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester                                                                               jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



…./2013. (VIII. 09.) Ökt határozat 
 
Tárgy: a Remény Szociális Alapszolgáltató Központjának telephelye használatba adási szerződése jóváhagyása 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és ezen határozathoz 1. 
mellékletként csatolt tartalommal jóváhagyta a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
telephelye Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás használatba adási szerződésében 
foglaltakat, melynek aláírására felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat. 
 
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  a szerződés aláírását követő soros képviselő-testületi ülés időpontja 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 
- Mucsiné Mészáros Tímea a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Víglási Nóra társulási referens 
- Boda Anita társulási szociális referens 
- Irattár 

 


