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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: Csongrád Város Önkormányzata szociális- és gyermekjóléti feladat- és hatásköre, intézményfenntartói joga  
gyakorlásának átvétele véleményezése 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati  Társulás Társulási Tanácsa 
(továbbiakban: Társulás) 2015. februárjában meghozott döntése értelmében elfogadta Csongrád Város 
Önkormányzata 2015. 07. 01. napjával Társuláshoz való csatlakozási szándékát, melyet azt tett lehetővé, hogy a 
Társulást alkotó 3 település önkormányzata képviselő-testülete  a csatlakozást  a hatályos Társulási 
Megállapodás módosításával biztosította,  melyet Képviselő-testületünk 2014. decemberi ülésén hagyott 
jóvá. 
 
A Társulási Megállapodása részletezi azon témaköröket, amelyek kérdésében a Társulás Társulási Tanácsa 
döntése meghozatala előtt, ki kell kérni a Társulás tagönkormányzata képviselő-testületei véleményét, 
amelybe beletartozik egy adott feladat- és hatáskör, továbbá intézményfenntartói jog átvétele is, így ezért 
terjesztjük be Önök elé véleményezésre a csatolt előterjesztésben foglaltakat.  
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 19. 
napján tartott ülésén napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélkül elfogadta  Csongrád Város 
Önkormányzata Polgármestere által benyújtott előterjesztést, melyben a meglévő szociális intézmény 
átalakításával (szétválással) létrehozott Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központba beintegrált 
szociális alapellátások és gyermekjóléti feladatok ellátását, valamint  intézményfenntartói joga gyakorlását   2015. 07. 01. 
napjával átruházta a Társulásra.  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A Társulás márciusi ülésére tárgyban benyújtott előterjesztésében foglaltak megvitatása után javasoljuk 
annak változtatás nélküli elfogadását.  
 
C s a n y t e l e k, 2015. március 16. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester         jegyző 
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…./2015. (III. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csongrád Város Önkormányzata szociális- és gyermekjóléti feladat- és hatásköre, intézményfenntartói joga  

gyakorlásának átvétele véleményezése 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, elfogadta 
és javasolja az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának tárgyi előterjesztés 
változtatás nélküli jóváhagyását, hivatkozva a Társulási Megállapodásban foglaltakra. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Tagjai 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

 


