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E l ő t e r j e s z t é s 

Csanytelek Község Önkormányzat a Képviselő-testülete 2015. márciusi ülésére 

Tárgy: Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az önkormányzat  szervezeti és működési szabályzata 15. § (8) bekezdése d) pontjában rögzített kötelezettként 
tájékoztatom Önöket arról, hogy  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  által  hozott alábbi  
h a t á r o z a t o k  végrehajtása  az adott határozatban foglaltaknak megfelelően és határidőben 
megtörtént az alábbiak szerint: 

- A Képviselő-testület az 49/2014. (X. 27.) Ökt határozatával fogadta el a 2014.-2019. időszakra terjedő 
polgármesteri programot, melyben szereplő 2015. évet érintő célkitűzések beépítése megtörtént az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésébe. 

- A Képviselő-testület a 69/2014. (XI. 28.) Ökt határozatával fogadta el az FBH-NP Nonprofit Kft 
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, felhatalmazta a polgármester urat a módosított közszolgáltatási 
szerződés aláírására és elrendelte az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatása ellátásáról és 
igénybevételéről szóló 5/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítását, kiegészítését. 2015. 
február 13. napján tartott közmeghallgatás keretében az FBH-NP Nonprofit Kft képviselője a 6/2015. (I. 
30.) Ökt határozatában írt kötelezettsége teljesítéseként tájékoztatást adott az elkülönített hulladékgyűjtési 
rendszer bevezetésének módjáról, majd a képviselő-testület megalkotta az önkormányzat 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló 2/2015. (II. 13.) 
önkormányzati rendeletét. 

- A Képviselő-testület a 72/2014. (XI. 28.) Ökt határozatával hagyta jóvá Csanytelek Község 
Önkormányzata és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodást . Az 
együttműködési megállapodás aláírása  megadott határidőben érintettek által megtörtént. 

- A Képviselő-testület a 76/2014. (XII. 19.) Ökt határozatával fogadta el a DAREH Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának és SZMSZ-ének módosítását. A módosított Társulási Megállapodás 
aláírása 2014. decemberében  az érintettek által megtörtént. 

- A Képviselő-testület a 78/2014. (XII. 19.) Ökt határozatával hagyta jóvá az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítását. Az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás 
a Társulás tagjai általi aláírására 2014. december 19. napjával  került sor. 

- A Képviselő-testület a 79/2014. (XII. 19.) Ökt határozatával felülvizsgálta az önkormányzati 
rendeleteket. A ba) pontban szereplő, az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetéséről szóló 
3/2014. (III. 28.) önkormányzati rendeletét, az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi 
költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete záró rendelkezésében hatályon kívül 
helyezte. A határozat cb), cc) és cd pontjában felsorolt határozatok módosítását és kiegészítését rendelte el. A 
képviselő-testület 2015. február 13. és február 26. napján tartott ülésén hatályon kívül helyezte az 
önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, gyermekvédelmi szolgáltatásokról, az intézményi 
étkezési térítési díjról szóló 31/2014. (II. 28.), az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatása 
ellátásáról és igénybevételéről szóló 10/2013. (XII. 20.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló  önkormányzati 
rendeleteket és megalkotta az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és 
igénybevételéről szóló 2/2015. (II. 13.), a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015. (II. 26.) és az önkormányzat által 
nyújtott szociális ellátásokról, a gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési 
díja mértékéről szóló önkormányzati rendeleteit. 

- A Képviselő-testület a 80/2014. (XII. 19.) Ökt határozatával fogadta el a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. 
szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó 2014. évi beszámolót. A beszámoló a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. részére való megküldése határidőben megtörtént. 

  



-  A Képviselő-testület az 1/2015. (I. 30.) Ökt határozatával döntött a civil szervezetek és helyi 
önszerveződő közösségek 2015. évi működési célú támogatásáról, melynek az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésébe való beépítésére a határozatnak megfelelően sor került. 

- A Képviselő-testület a 3/2015. (I. 30.) Ökt határozatával állapította meg Csanytelek Község 
Önkormányzata és az önkormányzat hivatala által alaptevékenység keretében ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek 
2015. évi díjtételeit. A szolgáltatások végzése folyamatosan az új díjtételeknek megfelelően történik. 

- A Képviselő-testület a 4/2015. (I. 30.) 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 2015. évi 
költségvetési rendeletébe.   

- A Képviselő-testület a 7/2015. (II. 13.) Ökt határozatával felülvizsgálta és jóváhagyta a Csanytelek 
Község Önkormányzata és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési 
megállapodást. 

- A Képviselő-testület a 9/2015. (II. 13.) Ökt határozatával véleményezte az önkormányzat 2015. évi 
költségvetési rendelet-tervezetét, melyet közmeghallgatásra bocsátott és 2015. február 13. napján 
közmeghallgatás keretében megalkotta az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi 
költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletét. 

- A Képviselő-testület a 12/2015. (II. 26.) Ökt határozatával hagyta jóvá a közétkeztetési térítési díjakat. A 
térítési díjak beszedése a határozat 1. mellékletében rögzítetteknek megfelelően történik. 

 
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, 2015. március 16.        
  

Tisztelettel:     
          Kató Pálné jegyző 
              



…/2015. (III. 27.) 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 az alábbiak szerint:  
 
  

- Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere 2014.-2019. időszakra terjedő programja jóváhagyásáról  
szóló 49/2014. (X. 27.) Ökt határozatában, 

- az FBH- NP nonprofit Kft 2014. évi tevékenységéről szóló  69/2014. (XI. 28.) Ökt határozatában, 
- Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő 

együttműködési megállapodás jóváhagyásáról szóló  72/2014. (XI. 28.) Ökt határozatában,  
- a DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának és SZMSZ-ének módosítása elfogadásáról 

szóló 76/2014. (XII. 19.) Ökt határozatában, 
- az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítása jóváhagyásáról szóló 

78/2014. (XII. 19.) Ökt határozatában, 
- az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról szóló 79/2014. (XII. 19.) Ökt határozatában,  
- a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére benyújtandó Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan 

hasznosítására vonatkozó 2014. évi beszámoló elfogadásáról szóló 80/2014. (XII. 19.) Ökt 
határozatában, 

- a Csanytelek községben működő civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 2015. évi működési célú 
támogatásáról szóló 1/2015. (I. 30.) Ökt határozatában, 

- a Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal által ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek 
(szabadkapacitás kihasználás) 2015. évi díjtételeinek meghatározásáról szóló 3/2015. (I. 30.) Ökt 
határozatában, 

- a Költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a kormány 
előzetes hozzájárulást igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 
meghatározásáról szóló 4/2015. (I. 30.) Ökt határozatában, 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló 7/2015. (I. 20.) Ökt 
határozatban, 

- az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet 
közmeghallgatás elé terjesztése és elfogadásáról szóló 9/2015. (I. 13.) Ökt határozatában, 

-  a közétkeztetési térítési díjak jóváhagyásáról  szóló 12/2015. (II. 26.) Ökt határozatában 
foglaltak  végrehajtását változtatás nélkül elfogadta.   

 

Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 

- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 

- Kató Pálné jegyző és általa 

- Irattár 


