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285/2013. 

Előterjesztés 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. februári ülésére 

Tárgy: Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az SZMSZ 15. § (8) bekezdése d) pontjában rögzített jogosítottként tájékoztatom Önöket arról, hogy  
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott alábbi határozatok végrehajtása  az 
adott határozatban foglaltaknak megfelelően és határidőben megtörtént az alábbiak szerint: 
 

- A Képviselő-testület a 8/2012. II. 10.) Ökt határozatával meghatározta az önkormányzat 
képviselő-testülete által köztisztviselőkkel szemben támasztott teljesítmény követelmények alapját képező 2012. 
évi célkitűzéseket, melyben foglaltakat figyelembe véve elkészítettem a köztisztviselők 2012. évi 
teljesítményértékelését. 

- A Képviselő-testület a 26/2012. (III.  30.) Ökt határozatával  döntött a 4/2012. (III. 01.) BM 
rendelet szerinti Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása 
„Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” támogatási célra, a Pályázatot a Csongrádi 
Kistérség Többcélú Társulása határidőben benyújtotta, azonban a pályázatot elutasították. 

- A Képviselő-testület a 58/2012. (IX. 14.) Ökt határozatával döntött Csanytelek külterület 
0267/12 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ág megváltoztatásáról. A Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Csongrádi Körzeti Földhivatala  az általa vezetett ingatlan nyilvántartásba 2012. 
X. 25. napján a művelési ág megváltoztatását bejegyezte, szántóról legelőre módosította azt. 

- A Képviselő-testület a 96/2012. (XII. 14.) Ökt határozatával  módosította a  Polgármesteri 
Hivatala alapító okiratát. Az alapító okirat törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetését a Magyar 
Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága ………. napján megtette. 

- A Képviselő-testület a 109/2012. (XII. 21.) Ökt határozatával döntött háziorvosi alapellátásra 
kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról, és felhatalmazta a polgármester urat a Csanyteleki II. sz. 
háziorvosi körzete háziorvosi alapellátás végzésére Dr. Stengl Éva háziorvossal, feladat-ellátási 
szerződés kötésére. A feladat-ellátási szerződés aláírása az arra jogosítottak 2012. XII. 31. napján 
az arra jogosítottak által megtörtént. 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Javaslom az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a beterjesztett beszámoló és határozati javaslat 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2013. január 24.          

Tisztelettel:     
          Kató Pálné jegyző 
              

  



…/2013. (II. 01.) Ökt határozat 

Tárgy: Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Határozati javaslat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat képviselő-testülete által 
köztisztviselőkkel szemben támasztott teljesítmény követelmények alapját képező 2012. évi célkitűzések meghatározásáról 
szóló, 8/2012. (II. 10.) Ökt határozat, a 4/2012. (III. 01.) BM rendelet szerinti Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulása által benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” 
támogatási célról  szóló, 26/2012. (III. 30.) Ökt határozat, Csanytelek külterület 0267/12 hrsz. alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ág megváltozatásáról szóló, 58/2012. (IX. 14.) Ökt határozat, 
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okirata módosítása és egységes szerkezetbe foglalásáról 
szóló, 96/2012. (XII. 14.) Ökt határozat, háziorvosi alapellátásra kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 
szóló 109/2012. (XII. 21.) Ökt határozat,   végrehajtásáról, a jegyző által írásban beterjesztett beszámolót 
változtatás nélkül elfogadta.   
 

Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár 


