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Előterjesztés 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. októberi 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 6/2013. (II. 15.) Ökt határozatával fogadta el Csanytelek Község 
Önkormányzata rövid-, közép,- és hosszú-távú gazdasági és fejlesztési programját, mely felülvizsgálata és módosítása az 
októberi ülésén történik. 

- A Képviselő-testület a 25/2013. (IV. 26.) Ökt határozatával módosította a KÉBSZ Kft alapító 
okiratát. A módosítás átvezetése a Cégbíróság által megtörtént. 

- A Képviselő-testület az 57/2013. (IV. 28.) Ökt határozatával hagyta jóvá a Csongrádi Kistérség 
Többcélú Társulása és Munkaszervezete vagyonának felosztása, vagyonfelosztásáról szóló vagyonfelosztási szerződést, és 
felhatalmazta a Polgármester Urat annak aláírására. A szerződés aláírása az érintettek által 2013. 06. 28. napján 
megtörtént. 

-  A Képviselő-testület a Központi orvosi ügyelet ellátása biztosítása Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi 
Szolgáltató Kft-vel kötött feladatátadási/átvállalási szerződése jóváhagyásáról szóló 58/2013. (VI. 28.) Ökt határozatát a 
62/2013. (VIII. 23.) Ökt határozatával módosította és felhatalmazta a polgármester urat a feladatellátási 
szerződés aláírására. A szerződés aláírása az érintettek által megtörtént. 

- A Képviselő-testület a 60/2013. (VII. 26.) Ökt határozatával hagyta jóvá az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítását. A módosított Társulási Megállapodás aláírására 2013. 
augusztus 02. napján sor került. 

- Képviselő-testület a 61/2013. (VIII. 09.) Ökt határozatával hagyta jóvá a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központjának telephelye használatba adási szerződését, mely aláírása 2013. augusztus 12.-én megtörtént. 

- A Képviselő-testület a 65/2013. (IX. 13.) Ökt határozatával döntött Dr. Csabai Klára 
fogszakorvossal kötött megbízási szerződés módosítása fogászati alapellátás helyettesítés keretében történő végzéséről. A 
módosított megbízási szerződés az érintettek 2013. október 1. napján aláírták. 

-  A Képviselő-testület a 66/2013. (IX. 27.) ) Ökt határozatával döntött a  Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához történő csatlakozásról. A csatlakozási nyilatkozat megküldésére az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 2012. október 09. napján sor került.  

  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Javaslom az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a beterjesztett beszámoló és határozati javaslat 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2013. október 21.          

Tisztelettel:     
          Kató Pálné jegyző 
              
 
 
 
 

  



…/2013. (X. 25.) 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:  
 
  

- Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép-, és hosszú-távú gazdasági és fejlesztési programjáról szóló 6/2013. 
(II. 15.) Ökt határozat,  

- KÉBSZ Kft alapító okirata módosítása jóváhagyásáról szóló döntéshozatalt tartalmazó a 25/2013. (IV. 26.) 
Ökt határozat, 

- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása és Munkaszervezete vagyonának felosztása, vagyonfelosztásáról szóló 
vagyonfelosztási szerződés jóváhagyásáról szóló  57/2013. (IV. 28.) Ökt határozat,  

- Központi orvosi ügyelet ellátása biztosítása Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött 
feladatátadási/átvállalási szerződése jóváhagyásáról szóló 58/2013. (VI. 28.) Ökt határozat,  a Központi orvosi 
ügyelet ellátása biztosítására Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött 
feladatátadási/átvállalási szerződés módosításáról szóló 62/2013. (VIII. 23.) Ökt határozatával módosított 
határozata, 

- az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításáról szóló 60/2013. (VII. 26.) 
Ökt határozat,  

- a Remény Szociális Alapszolgáltató Központjának telephelye használatba adási szerződése jóváhagyásáról szóló 
61/2013. (VII. 09.) Ökt határozata, 

- a Bursa-Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához történő csatlakozásról szóló 
66/2013. (IX. 27.) Ökt határozat, 

- Megbízási szerződés módosítása fogászati alapellátás helyettesítés keretében történő végzéséről  szóló 65/2013. (IX. 13.) 
Ökt határozat.  

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 


