
 

Kivonat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  február 26. napján megtartott ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
13/2015. (II. 26.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  A  nem  közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás megszervezése tárgyában  

törvényességi felhívás elfogadása és az abban foglaltak végrehajtására határidő hosszabbítás kezdeményezése 
H a t á r o z a t 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a tárgyban a Polgármester és a 
Jegyző közös előterjesztésében foglaltakat és az alábbi döntést hozta. 
 

1.)  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Felügyeleti és Hatósági Főosztálya által CSB/01/2340/2015. iktatószám alatt 
kiadott törvényességi felhívásában foglaltakkal egyetért, kivéve annak végrehajtására adott 2015. március 15. 
napjával, mivel annak rövid időtartama nem ad lehetőséget a tárgyban  jogszerű eljárás 
lefolytatására, önkormányzati rendelet megalkotása folyamatának a hatályos vonatkozó 
jogszabályokban foglaltaknak való megfelelésre, ezért felhatalmazza Forgó Henrik polgármester 
urat arra, hogy kezdeményezze a törvényességi felhívást kibocsátó szervnél, - Kató Pálné jegyző 
bevonásával az NJT rendszer igénybevételével és papír alapon is – a tárgyi feladat végrehajtására általa 
megadott határidő 60 nappal való meghosszabbítását 2015. május 15. napjára. 

Végrehajtás határideje:  azonnal, legkésőbb 2015. március 15. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
        Kató Pálné jegyző  
Beszámolás határideje:  intézkedés megtételét követő soros ülés időpontja 
2.) Felkéri a Képviselő-testület Forgó Henrik polgármester urat és Kató Pálné jegyzőt, hogy a 

Képviselő-testület által 108/2012. (XII. 21.) Ökt határozatában foglaltak szerint eljárva tegye meg 
a szükséges intézkedéseket a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. Fejezetében 
foglaltak szerint eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában rögzített kötelező közfeladata teljesítése érdekében, 
elkerülve a fenti törvény 132. § - 141. §-a szerinti eljárásokat – a település lakossága érdekeinek 
szem előtt tartásával, a folyamatban lévő szennyvíz beruházásra is figyelemmel. 

      Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos, legkésőbb 2015.  június 15.  
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
        Kató Pálné jegyző  
Beszámolás határideje:  intézkedés megtételét követő soros ülés időpontja 

Határozatról értesítést kap: 
- Dr. Bereczky Katalin a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti és 

Hatósági  Főosztály Vezetője (Szeged), 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester, 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
K.m.f. 

Forgó Henrik s. k.        Kató Pálné s. k. 
     polgármester               jegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: Bori Sándorné 

   jegyzőkönyvvezető 
 

Csanytelek, 2015. március 6. 


