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E l ő t e r j e s z t é s 
a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. márciusi ülésére 

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

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 
munkaszervezeti feladatait ellátó Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Irodája 
köztisztviselői elkészítették tárgyi előterjesztéshez csatolt, a Társulás és az általa fenntartott nevelési- és szociális 
intézmények, mint költségvetési szervek 2014. évi költségvetése módosítását táblázatba foglalva. 
 
Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a Társulás Tagönkormányzatai a Társulás Társulási Megállapodásában 
rögzítették, hogy a Társulás Társulási Tanácsa adott döntése közül, melyek azok a témakörök, amelyek 
tárgyalását és elfogadását megelőzően (vagy azt követően), a Képviselő-testületek  véleményeznek, melynek 
keretében elfogadó, vagy elutasító javaslatot terjesztenek be  a Társulás Társulási Tanácsa elé, mely ismeretében válik 
a Tanács határozata jogérvényessé.  
A Társulás és az általa fenntartott intézmények adott évi költségvetése, annak módosítása jóváhagyása  ezen tárgykörbe 
tartozik, hiszen előállhat olyan pénzügyi helyzet, hogy egy adott önkormányzat kénytelen „jótállni” a 
Társulásba bevitt intézménye költségvetése hiányából adódóan  és kiegészítő önkormányzati támogatás 
nyújtásáról dönteni, amely az adott önkormányzat költségvetését érinti.  
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata akként rendelkezik, hogy az önkormányzat 
költségvetését érintő kérdésekben a polgármester és a jegyző közös előterjesztésben köteles a Képviselő-
testület jóváhagyását kérni az adott kötelezettségvállalás előtt, mivel az a későbbiekben önkormányzati 
rendeletbe foglalt előirányzat módosítást eredményezhet, így ennek megfelelve nyújtjuk be tárgyi 
előterjesztést.  
Az elmúlt évben nem volt szükség  a Csanyteleki tagóvoda esetében kiegészítő támogatás Társulás és általa az intézmény 
költségvetésébe való átadásra, míg  a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ bentlakásos lakóotthon épületének 
felújítására 2.573.884.- Ft  kis-értékű tárgyi eszközök beszerzésére közel 2 milliót Ft átadására került sor az 
önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére, mely pénzeszköz átadásának célja: a bentlakásos intézmény eddigi ideiglenes 
működési engedélye helyett végleges működési engedély megszerzése.  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozzuk tárgyi előterjesztés és annak határozati javaslata megvitatását és változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
C s a n y t e l e k, 2015. március 23. 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester             jegyző 
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…../2015. (III. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Tanács és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetése 
 módosítása véleményezése 
 

Határozati   j a v a s l a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásában foglalt jogalapon megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet  
változtatás nélkül elfogadott és javasolja annak a Társulás Társulási Tanácsa általi jóváhagyását. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és általa Tagjai (Helyben) 
- Kató Pálné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, a társulás törvényességi felelőse 

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

 
 
 
 


