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Előterjesztés 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. májusi 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 82/2013. (XI. 29.) Ökt határozatával döntött a Délkelet- Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás működési költségeinek fedezetéről. A költségek 
fedezete a 2014. évi költségvetési rendelet működési célú támogatásértékű kiadások kiemelt előirányzat-csoport 
fejezetébe beépítésre került. 

- A Képviselő-testület a 2/2014. (I. 17.) Ökt határozatával felhatalmazta Forgó Henrik 
polgármester urat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező önkormányzati közfeladata megszervezése átvállalására 
megállapodás kötésére. A feladat átadás – átvételére irányuló megállapodás aláírása (határidőn belül) a felek által 
megtörtént.  

- A Képviselő-testület a 3/2014. (I. 17.) Ökt határozatával hagyta jóvá a Dél-alföldi Regionális 
Környezet védelmi Társulás  Társulási Megállapodásának módosítását, mely aláírása a megadott határidőben érintettek 
által megtörtént. 

- A Képviselő-testület a 5/2014. (I. 31.) Ökt határozatával fogadta el az önkormányzat és az 
önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése keretszámait és felkérte Forgó Henrik polgármester urat és Kató Pálné 
jegyzőt a költségvetési rendelet-tervezet soron következő ülésére való beterjesztésére. A Képviselő-testület 
február 28. napján tartott ülésén megalkotta az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét. 

A Képviselő-testület a 6/2014. (I. 31.) Ökt határozatával döntött a civil szervezetek és helyi 
önszerveződő közösségek 2013. évi működési célú támogatásáról, melynek az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésébe való beépítésére a határozatnak megfelelően sor került. 

- A Képviselő-testület a 7/2014. (I. 31.) Ökt határozatával az önkormányzati lakások és garázsok 2014. 
évi bérleti díja összegét határozta meg. A bérleti díjak érvényesítése érdekében a bérleti szerződések módosítása 
határidőre megtörtént. 

-  A Képviselő-testület a 8/2014. (I. 31.) Ökt határozatával állapította meg Csanytelek Község 
Önkormányzata és az önkormányzat hivatala által alaptevékenység keretében ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek 2013. évi 
díjtételeit. A szolgáltatások végzése folyamatosan az új díjtételeknek megfelelően történik. 

- A Képviselő-testület a 9/2014. (I. 31.) Ökt határozatával a költségvetési évet követő három évben várható 
önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a Kormány előzetes hozzájárulását igénylő – adósságot keletkeztető – 
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározásáról szóló döntését beépítette 2014. évi költségvetési rendeletébe.    

- A Képviselő-testület a 10/2014. (I. 31.) Ökt határozatával véleményezte az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás fenntartásában működtetett Csanyteleki nevelési és szociális tagintézmények 2014. évi költségvetését. 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási  Tanácsa a jóváhagyott egységes költségvetési 
keretszámokat tervezte be a Társulás 2014. évi költségvetésébe. 

- A Képviselő-testület a 11/2014. (I. 31.) Ökt határozatával kezdeményezte a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás megszervezése tárgyában törvényességi felhívás elfogadása és az abban 
foglaltak végrehajtására határidő hosszabbítását. Ajánlattevő hiányában a Képviselő-testület nem tudott eredményt 
hirdetni, ezért az eljárást eredménytelennek nyilvánította és új közbeszerzési eljárás kiírását rendelte el, amely 
2014. április 1. napjával megtörtént.  

- A Képviselő-testület a 15/2014. (II. 28) Ökt határozatával véleményezte az önkormányzat 2014. évi 
költségvetési rendelet-tervezetét, melyet közmeghallgatásra bocsátott és 2014. február 28. napján közmeghallgatás 

  



keretében megalkotta az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. 
(II. 28.) önkormányzati rendeletét. 

-  A Képviselő-testület a 16/2014. (II. 28.) Ökt határozatával döntött Csanytelek községben I. sz. 
háziorvosi körzet működtetéséről.  A feladat-ellátási szerződés érintettek általi aláírása 2014. február 28. napján 
megtörtént. 

- A Képviselő-testület a 17/2014. (II. 28.) Ökt határozatával kezdeményezte a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás megszervezése tárgyában ismételt közbeszerzési eljárás lefolytatását. 
Ajánlattevő hiányában a Képviselő-testület az eljárást eredménytelenné nyilvánította. 

- A Képviselő-testület a 18/2014. (II. 28.) Ökt határozatával megválasztotta a Szavazatszámláló 
Bizottságok tagjait és póttagjait, akik részvételével megtörtént 2014. április 6. napján az országgyűlési választás helyi 
lebonyolítása. 

- A Képviselő-testület a 22/2014. (IV. 25.) Ökt határozatával hagyta jóvá  az önkormányzat és az 
önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetési pénzmaradványa felosztását. A költségvetési előirányzat módosítások 
összegét a jelen ülésre beterjesztett Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzat hivatala 2014. évi 
költségvetése módosításáról szóló rendelet tartalmazza. 

- A Képviselő-testület a 23/2014. (IV. 25.) Ökt határozatával hagyta jóvá a Csanyteleki Polgármesteri 
Hivatal Alapító okirata módosítását. Az alapító okirat módosítása a törzskönyvi nyilvántartásban a Magyar 
Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága által 2014. május 22. napjával  megtörtént. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Javaslom az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a beterjesztett beszámoló és határozati javaslat 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2014. május 23.        
  

Tisztelettel:     
          Kató Pálné jegyző 
              
 
 
 
…/2014. (V. 30.) 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:  
 
  

- DAREH 2014. évi működési költségéhez működési hozzájárulás biztosításáról  szóló  82/2013. (XI. 29.) 
Ökt határozatban, 

- a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező önkormányzati közfeladata megszervezése átvállalására 
megállapodás kötése jóváhagyásáról  szóló 2/2014. (I. 17.) Ökt határozatban,  

- a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló  3/2014. 
(I. 17.) Ökt határozatban,  

- az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése beterjesztéséről szóló 5/2014. (I. 31.) 
Ökt határozatban,  

- a Csanytelek községben működő civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 2014. évi működési célú 
támogatásáról szóló 6/2014. (I. 31.) Ökt határozatban, 



- az Önkormányzati lakások és garázsok 2014. évi bérleti díjának meghatározásáról   szóló 7/2014. (I. 31.) 
Ökt határozatban,  

- a Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzat hivatala által ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek 
(szabad kapacitás kihasználás) 2014. évi díjtételeinek meghatározásáról szóló 812014. (I. 31.) Ökt 
határozatában, 

- a költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a Kormány 
előzetes hozzájárulását igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 
meghatározásáról  szóló 9/2014. (I. 31.) Ökt határozatában, 

- az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában működtetett Csanyteleki nevelési és szociális 
tagintézmények 2014. évi költségvetése véleményezéséről  szóló 10/2014. (I. 31.) Ökt határozatban, 

- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás megszervezése tárgyában 
törvényességi felhívás elfogadása és az abban foglaltak végrehajtására határidő hosszabbítás kezdeményezéséről  
szóló 11/2014. (I. 31.) Ökt határozatban, 

- az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése közmeghallgatásra való beterjesztéséről  
szóló 15/2014. (II. 28.) Ökt határozatban, 

- megbízás az I. sz. háziorvosi körzet alapellátás és iskola- ifjúságorvoslás helyettesítés keretében történő végzéséről 
szóló  16/2014. (II. 28.) Ökt határozatban, 

- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás megszervezése tárgyában ismételt 
közbeszerzési eljárás elrendeléséről szóló 17/2014. (II. 28.) Ökt határozatában, 

- a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak választásáról szóló 18/2014. (II. 28.) Ökt 
határozatában,  

- az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetési pénzmaradványa felosztásának 
jóváhagyásáról  szóló 22/2014. (IV. 25.) Ökt határozatban, 

- a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Alapító okirata módosítása és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 
23/2014. (IV. 20.) Ökt határozatban foglaltak  végrehajtásáról szóló,  

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 


