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E l ő t e r j e s z t é s 

Csanytelek Község Önkormányzat a Képviselő-testülete 2015. júniusi 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 a 31/2014. (V. 30.) Ökt határozatával rendelte el az önkormányzat 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2014. évi  beszámoló a képviselő-
testület elé terjesztését, amelyet 2015. májusi ülésén elfogadott, 

- a Képviselő-testület a 41/2014. (VII. 11.) Ökt határozatával határozta meg Csanytelek Község 
közigazgatási területén elhelyezendő térfigyelő kamera rendszer telepítési helyszíneit. Az illetékes hatóságok 
bevonásával 2015. május 13. napján sor került a Közterületi Tárfigyelő Rendszer helyszíni bejárására, a 
szolgálati út betartásával való központi nyilvántartásba való lejelentésére. A Közterületi Tárfigyelő 
Rendszer működtetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására jelen képviselő-testületi ülésen 
kerül sor, 

- a Képviselő-testület  77/2014. (XII. 19.) Ökt határozatával döntött a Délkelet- Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás működési költségeinek fedezetéről. A 
költségek fedezete a 2015. évi költségvetési önkormányzati rendelet működési célú támogatásértékű 
kiadások kiemelt előirányzat-csoport fejezetébe beépítésre került, 

- a Képviselő-testület a 2/2015. (I. 30.) Ökt határozatával az önkormányzati lakások és garázsok 2015. 
évi bérleti díja összegét határozta meg. A bérleti díjak érvényesítése érdekében a bérleti szerződések 
módosítása határidőre megtörtént, 

- a Képviselő-testület a 8/2015. (I. 30.) Ökt határozatával fogadta el a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona intézményi ellátása bővítésének 
kezdeményezését. Az intézmény férőhelyszámának bővítésére vonatkozó szolgáltatói nyilvántartás 
módosítása (26 főről 28 főre)  megtörtént, 

- a Képviselő-testület a 10/2015. (II. 13.) Ökt határozatával hagyta jóvá a kiegészített, egységes szerkezetbe 
foglalt Hulladékkezelési Közszolgáltatási Szerződést. A szerződés aláírására határidőben sor került. 

- A Képviselő-testület a 18/2015. (III. 27.) Ökt határozatával döntött bírósági ülnök jelöléséről. Bátkiné 
Kecskeméti Aranka jelöltet a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete Csongrádi 
Járásbíróság ülnökének delegálta, 

-  A Képviselő-testület a 45/2015. (V. 29.) Ökt határozatával véleményezte az Alsó- Tisza-menti Egyesített 
Óvoda csoportlétszámainak meghatározását. A Társulás Társulási Tanácsa a Képviselő-testület véleményét 
figyelembe véve csökkentette az óvodai csoportok létszámát 4-ről 3-ra, az intézményvezető a döntést 
figyelembe véve megtette a szükséges munkáltatói intézkedéseket, 

- a Képviselő-testület a 30/2015. (IV. 30.) Ökt határozatával véleményezte az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 3. módosítását, a módosított 
Társulási Megállapodás aláírása az érintettek részéről megtörtént, 

- a Képviselő-testület a 31/2015. (IV. 30.) Ökt határozatával véleményezte az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal között létrejött feladat-ellátási megállapodása és 
melléklete módosítását, a módosított feladat-ellátási megállapodás aláírása az érintettek részéről 
megtörtént, 

  



- Képviselő-testület a 32/2015. (IV. 30.) Ökt határozatával véleményezte az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását, a módosított Szervezeti és Működési 
Szabályzat aláírása az alpolgármester úr által megtörtént, 

- Képviselő-testület a 33/2015. (IV. 30.) Ökt határozatával hagyta jóvá az Esély Szociális és 
Gyermekjóléti Alapellátási Központ átadás-átvételi megállapodását, a megállapodás aláírása az alpolgármester úr 
által megtörtént, 

- a Képviselő-testület a 36/2015. (IV. 30. Ökt határozatával döntött a 2015. évi nyári gyermekétkeztetésre 
vonatkozó pályázat benyújtásáról. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül, 
pályázatban meghatározott 98 fő részére 53 munkanapra biztosított a napi egyszeri meleg ételre 2.218.-
Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg, 

- a Képviselő-testület a 43/2015. (V. 29.) Ökt határozatával hagyta jóvá a Csanyteleki Polgármesteri 
Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata módosítását, melyet a Magyar Államkincstár a törzskönyvi 
nyilvántartásban átvezetett, 

-  a Képviselő-testület a 44/2015. (V. 29.) Ökt határozatával hagyta jóvá a a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, melyet a Magyar Államkincstár a 
törzskönyvi nyilvántartásban átvezetett. 
 

 
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. június 16.        
  

Tisztelettel:     
          Kató Pálné jegyző 
              
 
 
…/2015. (VI. 24.) 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:  
 
  

- az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
31/2014. (V. 30.) Ökt határozatában, 

- Csanytelek Község közigazgatási területén elhelyezendő térfigyelő kamera rendszer telepítési helyszíneinek 
jóváhagyásáról szóló  41/2014. (VII. 11.) Ökt határozatában, 

- Délkelet Alföld regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó  Önkormányzati Társulás 
működési költségeinek fedezete biztosításáról szóló  77/2014. (XII. 19.) Ökt határozatában,  

- az önkormányzati lakások és garázsok 2015. évi bérleti díja összegének meghatározásáról szóló 2/2015. (I. 
30.) Ökt határozatában, 

- a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona intézményi ellátása 
bővítésének kezdeményezése véleményezéséről szóló 8/2015. (I. 30.) Ökt határozatában, 

- Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés (kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt) jóváhagyásáról szóló 
10/2015. (II. 13.) Ökt határozatában,  

- bírósági ülnök jelöléséről szóló 18/2015. (III. 27.) Ökt határozatában, 
- az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda csoportlétszámainak meghatározása véleményezéséről szóló 45/2015. 



(V. 29.) Ökt határozatában, 
- az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 3. 

módosításáról szóló 30/2015. (IV. 30.) Ökt határozatában, 
- az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal között létrejött feladat-

ellátási megállapodás és melléklete módosításáról szóló  31/2015. (IV. 30.) Ökt határozatában, 
- az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról szóló 

32/2015. (IV. 30.) Ökt határozatában, 
- az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ átadás-átvételi megállapodásáról szóló 33/2015. 

(IV. 30.) Ökt határozatában, 
- a 2015. évi nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtásának jóváhagyásáról szóló 36/2015. (IV. 

30.) Ökt határozatában, 
- a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata módosításáról szóló 43/2015. 

(V. 29.) Ökt határozatában, 
- a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata módosításáról szóló 

44/2015. (V. 29.) 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 


