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Előterjesztés 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. áprilisi 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 24/2011. (V. 28.) Ökt határozatával döntött térfigyelő rendszer kiépítésével 
kapcsolatos előkészületi feladatokról, pályázat benyújtásáról. Önerő nélküli pályázat benyújtása  folyamatban van, 
benyújtási határidő 2013. május 2. Az igényelhető támogatás összege bruttó 10 millió Ft, melyből a 
Belügyminiszter a 8/2013. (III. 29.) BM rendeletben foglaltak szerint dönt. 

- A Képviselő-testület a 76/2012. XI. 26.) Ökt határozatával hozott településfejlesztési döntést a 
Rendezési Terv módosításának kezdeményezése szennyvíztisztító mű helyének meghatározása érdekében. A szennyvíztisztító 
mű helyének a  073/11 hrsz-ú ingatlant jelölte meg.  A Képviselő-testület a 18/2013. (III. 29.) Ökt 
határozatával módosította a 101/2005. (XI. 29. ÖKT határozatával jóváhagyott Településszerkezeti Tervet és a 
szennyvíztisztító mű helyét a 073/11 hrsz-ból leválasztott, megosztással kialakult 073/15 hrsz-ú ingatlanra. 

- A Képviselő-testület a 78/2012. (XI. 16.) Ökt határozatával döntött pályázat benyújtásáról játszótér 
kialakítására. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2013. április 18.-án küldött végzése szerint a 
pályázatot 2013. február 19. napjával befogadta. 

- A Képviselő-testület a 81/2012. (XI. 30.) Ökt határozatával  fogadta el Csanytelek Község 
Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepcióját, mely koncepcióban megfogalmazottak figyelembe vételével 
készült el az önkormányzat 2013. évi költségvetése, melyet a Képviselő-testület közmeghallgatás keretében 
2013. február 15. napján elfogadott. 

- A Képviselő-testület a 98/2012. (XII. 14.) Ökt határozatával adott ki szándéknyilatkozatot a 
Vízközmű Szolgáltató Kft-hez való csatlakozásáról, határozatát 2013. március 29. napján megtartott ülése 
napirendjeként módosította a 19/2013. (III. 29.) Ökt határozatával, melyben a törzsbetét összegét 780.000.-
Ft-ban határozta meg. A törzsbetét összegének átutalása a Vízközmű Kft részére 2013. április 04. napján 
megtörtént. 

- A Képviselő-testület a 102/2012. (XII. 14.) Ökt határozatával döntött a DAREH Munkaszervezet 
2013. évi működési költségéhez fedezet (tagdíj) biztosításáról. A tagdíj átutalása 2013. április 18. napján megtörtént. 

- A Képviselő-testület a 3/2013. (II. 01.) Ökt határozatával  döntött új Településrendezési Terv 
készítésének kezdeményezéséről és partnerségi rend megállapításáról.  A Képviselő-testület 2013. március 29.-én 
megtartott ülésén megalkotta a Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 34/2005. (XI. 29.) ÖKT 
rendelet módosításáról szóló 3/2013. (III. 29.) önkormányzati rendeletét, amely 2013. május 15. napján lép 
hatályba. 

- A Képviselő-testület a 67/2011. (X. 14.) Ökt határozatával döntött a Nepomuki Szent János Plébánia 
Csanytelek, Kossuth l. u. 10. sz. alatti (215/2 hrsz-ú) épület helyi védelem alá helyezéséről. A Csanytelek Község Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 34/2005. (XI. 29.) ÖKT rendelet módosításáról szóló 3/2013. (III. 29.) 
önkormányzati rendelet 2 melléklete tartalmazza a helyileg védett objektumok és régészeti lelőhelyek jegyzékét, 
melyen szerepel a Plébánia épülete is. 

- A Képviselő-testület a 7/2013. (II. 15.) Ökt határozatával  az önkormányzati lakások és garázsok 
2013. évi bérleti díja összegét határozta meg. A bérleti díjak érvényesítése érdekében a bérleti szerződések 
módosítása megtörtént. 

- A Képviselő-testület a 8/2013. (II. 15.) Ökt határozatával állapította meg Csanytelek Község 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által alaptevékenység keretében ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek 2013. évi 
díjtételeit. A szolgáltatások végzése az új díjtételeknek megfelelően történik. 

  



- A Képviselő-testület a 9/2013. (II. 15.) Ökt határozatával döntött a civil szervezetek és helyi 
önszerveződő közösségek 2013. évi működési célú támogatásáról, melynek az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésébe való beépítésére e határozatnak megfelelően sor került. 

- A Képviselő-testület a 10/2013. (II. 15.) Ökt határozatával véleményezte a Csongrádi Kistérség 
Többcélú Társulása fenntartásában működtetett Csanyteleki Oktatási- nevelési és szociális tagintézmények 2013. évi 
költségvetését. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása a jóváhagyott egységes költségvetési keretszámokat 
tervezte be 2013. évi költségvetésébe. 

- A Képviselő-testület a 13/2013. (II. 15.) Ökt határozatával fogadta el önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének előkészítését megalapozó a Polgármesteri beszámolót és elrendelte annak 2013. évi költségvetési 
rendeletébe való beépítését.  Az önkormányzat 2013. évi költségvetése a beszámoló figyelembe vételével készült 
el, melyet a Képviselő-testület 2013. február 15. napján tartott közmeghallgatás keretében hagyott jóvá. 

- A Képviselő-testület a 14/2013. (II. 15.) Ökt határozatával véleményezte az önkormányzat 2013. évi 
költségvetési rendelet-tervezetét, melyet közmeghallgatásra bocsátott és 2013. február 15. napján közmeghallgatás 
keretében megalkotta az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 15.) önkormányzati rendeletét. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Javaslom az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a beterjesztett beszámoló és határozati javaslat 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2013. április 18.          

Tisztelettel:     
          Kató Pálné jegyző 
              
…/2013. (IV. 26.) Ökt határozat 

Tárgy: Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Határozati  j a v a s l a t 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző által írásban beterjesztett tárgyi beszámolóját 
megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta az alábbiak szerint: a térfigyelő rendszer kiépítésével kapcsolatos előkészületi 
feladatokról döntött a 24/2010. (V. 28.) Ökt határozatával, a Rendezési Terv módosításának kezdeményezése 
szennyvíztisztító mű helyének meghatározása érdekében településfejlesztési döntés meghozataláról  szóló, 76/2012. (XI. 26.) 
Ökt határozat, melyet módosított a 18/2013. (III. 29.) Ökt határozatával, a szennyvíztisztító mű helyét a 
073/11 hrsz-ból leválasztott, megosztással kialakult 073/15 hrsz-ú ingatlanra módosította, Csanytelek Község 
Önkormányzata költségvetési koncepciójáról  szóló, 81/2012. (XI. 30.) Ökt határozat, szándéknyilatkozat a Vízközmű 
Szolgáltató Kft-hez csatlakozásról szóló, 98/2012.  (XII. 14.) Ökt határozat módosítása és üzletrész adásvételi 
megállapodás jóváhagyásáról szóló 19/2013. (III. 29.) Ökt határozat, a DAREH Munkaszervezet 2013. évi működési 
költségéhez fedezet (tagdíj) biztosításáról szóló, 102/2012. (XII. 14.) Ökt határozat,  a Településrendezési Terv 
készítésének kezdeményezéséről és partnerségi rend megállapításáról szóló 3/2013. (II. 01.) Ökt határozat, a Nepomuki 
Szent János Plébánia Csanytelek, Kossuth l. u. 10. sz. alatti (215/2 hrsz-ú) épület helyi védelem alá helyezéséről szóló 
67/2011. (X. 14.) Ökt határozat, az önkormányzati lakások és garázsok 2013. évi bérleti díja összege meghatározásáról 
szóló 7/2013. (II. 15.) Ökt határozat, Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által alaptevékenység 
keretében ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek 2013. évi díjtételeit tartalmazó 8/2013. (II. 15.) Ökt határozat, a civil 
szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 2013. évi működési célú támogatásáról szóló 9/2013. (II. 15.) Ökt határozat, 
a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működtetett Csanyteleki oktatási- nevelési és szociális tagintézmények 
2013. évi költségvetése véleményezéséről szóló 10/2013. (II. 15.) Ökt határozat, az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének előkészítését megalapozó polgármesteri beszámolóról szóló 13/2013. (II. 15.) Ökt határozat,  az 
önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet közmeghallgatásra bocsátásáról szóló 14/2013. (II. 15.) Ökt 
határozat végrehajtása a tárgyi határozatokban foglaltak szerint és határidőben megtörtént.  

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


