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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 Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) jóváhagyása 
 

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  költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 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.  
 
 

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. április 15. 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester             jegyző 
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…../2015. (IV.30.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) jóváhagyása 
 

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 

 
 
 
 


