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7/2010.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2010. augusztus 13.-án (pénteken)  
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros nyílt ülésének 

Jegyzőkönyve 

Napirend: 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete módosítása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor,  
             PEFTB elnök 

 
2.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetése I. félévéről szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

3.) Csanytelek Község Önkormányzata működés és gazdálkodás irányításának és szervezettségének 
ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása 
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

4.) Csanytelek, Damjanich utca 39. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ág 
megváltoztatása 
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
5.) Helyi Választási Bizottság választott tagjai és póttagjai megválasztása 

Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

6.) Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás  Társulási Megállapodása egységes szerkezetben 
történő módosítása elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

7.) Egyebek 
a.) A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ FSZH által végzett ellenőrzésére intézkedési 

terv véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester 
 

b.) Falunapok költségeiről tájékoztatás 
Előadó: Forgó Henrik polgármester 
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. augusztus 13.-án (pénteken) 
du.13,00 órakor  tartott  soros nyílt testületi üléséről. 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik   polgármester 

Mucsi István   alpolgármester 
Forgó János   képviselő  

     Széll Csabáné   képviselő 
     Györgyiné Mészáros Erzsébet képviselő 
     Márton Erzsébet  képviselő 
     Balog Károly   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:   Bali József   képviselő 
     Majzik József   képviselő 
     Pető Sándor   képviselő 
      
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

Csányi László adó- és pü. irodavez.h. 
Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető 
Varga Jánosné könyvvizsgáló 
 

Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal 
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai 
közül 7 képviselő jelen van, 3 képviselő távolmaradását bejelentette. Szavazásra bocsátotta az ülés 
napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő testület külön-külön szavazással egyhangúlag  -  
határozathozatal nélkül – 7 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 

A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete módosítása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor,  
            PEFTB elnök 

 
2.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetése I. félévéről szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

3.) Csanytelek Község Önkormányzata működés és gazdálkodás irányításának és szervezettségének 
ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása 
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

4.) Csanytelek, Damjanich utca 39. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ág 
megváltoztatása 
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
5.) Helyi Választási Bizottság választott tagjai és póttagjai megválasztása 

Előadó: Kató Pálné jegyző 
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6.) Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás  Társulási Megállapodása egységes szerkezetben 
történő módosítása elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
7.) Egyebek 

a.) A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ FSZH által végzett ellenőrzésére intézkedési 
terv véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester 

 
b.) Falunapok költségeiről tájékoztatás 

Előadó: Forgó Henrik polgármester 
 

Forgó Henrik polgármester: A két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló 
tájékoztatását a jegyzőkönyv melléklete szerinti felsorolásban tette meg.  A képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás és határozat hozatal nélkül egyhangú szavazással tudomásul vette a polgármester úr 
beszámolóját, amelynek írásos változata e jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

 
1.) Napirend 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  Forgó Henrik polgármester 
 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 12.) önkormányzati  Kató Pálné jegyző 

rendelete módosítása      Bali József ÜB elnök 
        Pető Sándor PEFTB elnök

   
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Megerősítette tárgyi előterjesztésben foglaltakat és javasolta a Bizottságok 
indítványa figyelembevételével  a rendelet megalkotását a könyvvizsgálói véleményt is alapul véve. 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette azt a képviselő- testület elé. A könyvvizsgáló véleménye szerint a beterjesztett 
rendelet- tervezet az önkormányzatok költségvetésének módosítására vonatkozó törvényi előírások szerint 
készült el és jelen módosítással a gazdasági egyensúly nem változott, továbbra is biztosított. Javasolta a 
rendelet- tervezet elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Javasolta a beterjesztett rendelet- tervezet elfogadását. Javaslatát szavazásra 
bocsátotta melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal (ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önkormányzat 2010. évi költségvetése 
módosításáról szóló 5/2010. (VIII. 13.) önkormányzati rendeletét. 
  

2.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat 2010. évi költségvetése I. félévéről szóló Forgó Henrik polgármester 
 beszámoló elfogadása       Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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Forgó Henrik polgármester:  Egyetértett a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési  Bizottság ülésén elhangzott jegyzői érveléssel, miszerint az önkormányzat I. félévi 
gazdálkodása során komolyabb likviditási problémák azért nem merültek fel, mert racionális 
gazdálkodással sikerült biztosítani az intézmények alapvető működési és kötelező alapfeladatok ellátásához 
szükséges pénzügyi forrást és a társulásba integrált intézmények önkormányzati kiegészítő finanszírozását.   
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt 
a képviselő-testület elé. Hozzáfűzte, hogy a könyvvizsgálói jelentésben minden az előterjesztésben 
szereplő tényadat visszaigazolása alátámasztott. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás:  
 
Varga Jánosné könyvvizsgáló: Elmondta, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete 2010. I. félévben is 
konszolidált, kiegyensúlyozott. Fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Hangsúlyozta, hogy 
az előző évek struktúra változtatása meghozta a kívánt eredményt likviditást illetően, rendelkezik 
tartalékkal, a pályázatokhoz saját erővel, biztonsággal pályázhat. Az önkormányzat lehetőségein belül 
nem kötelező feladatokat is ellát, 2010. I. féléves gazdálkodása példaszerű, pontos, átlátható, a 
költségvetési egyensúlyt biztosító. Megállapította, hogy a 2010. I. féléves beszámoló a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően tartalmazza az Önkormányzat 2010. I. féléves költségvetésének teljesülését. 
 
Forgó Henrik polgármester: Megköszönte Varga Jánosné könyvvizsgáló tájékoztatását. 
 
Balog Károly képviselő: Támogatta az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
szóló beszámoló elfogadását és elismerően szólt a pénzügyi gazdálkodás eredményeiről. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett 
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
31/2010. (VIII. 13.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése I. félévéről szóló beszámoló elfogadása  
 

Határozat 
 

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetése 
I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt: 

 
bevételi oldalon  382.465 eFt módosított előirányzat mellett 
   175.482 eFt halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (45,9 %) míg 
 
kiadási oldalon   382.465 eFt módosított előirányzat mellett 
    153.961 eFt halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (40,3%) 
 
a csatolt 1-12.) mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá. 

 
2) A Képviselő-testület az önkormányzat I. félévi záró bank és készpénzállományát 21.520 eFt 

összeggel hagyja jóvá. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
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- Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezető 
- Irattár 
 

3.) Napirend 
 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata működés és gazdálkodás Forgó Henrik polgármester 
 irányításának és szervezettségének ellenőrzéséről szóló belső Kató Pálné jegyző 
 ellenőri jelentés elfogadása      Pető Sándor PEFTB elnök 
 
Kató Pálné jegyző: Ismertette a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa okleveles pénzügyi 
revizora, Juhász Lejla által elkészített, az önkormányzat szabályszerűségi ellenőrzését tartalmazó fontosabb 
kitételeket. Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési 
Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képviselő- 
testület elé. Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli 
elfogadását.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Márton Erzsébet képviselő: Támogatta a beterjesztett javaslat elfogadását. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett 
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
32/2010. (VIII. 13.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata működés és gazdálkodás irányításának és szervezettségének  

ellenőrzéséről szóló belső ellenőri  jelentés elfogadása 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek 
Község Önkormányzata működés és gazdálkodás irányításának és szervezettségének ellenőrzéséről szóló 
belső ellenőrzési jelentést, melyet változtatás nélkül elfogad. 
 
Határozatról értesítést kap: 
Képviselő-testület tagjai (Helyben) 
Juhász Lejla belső ellenőr 
Forgó Henrik polgármester 
Kató Pálné jegyző és általa 
Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezető 
Irattár 
 
 

4.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek, Damjanich utca 39. sz. alatti önkormányzati  Forgó Henrik polgármester 
 tulajdonú ingatlan művelési ág megváltoztatása   Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
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(Tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az ingatlan művelési ágának módosítását az 
indokolja, hogy az illetékes építési hatóság határozata alapján elvégzett lakóház bontása és a bontás 
készrejelentése 2010. 07. 30. napjával megtörtént. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 
végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 65. §-a (3) bekezdése értelmében épületváltozást 
(bontást) körzeti földhivatal által hatályos záradékkal ellátott változási vázraj egyidejű benyújtásával lehet a 
tulajdoni lapon átvezetni. Ahhoz, hogy a bejelentés átvezetése is megtörténjen a Képviselő-testületnek 
határozatba kell foglalnia és ezzel együtt kell beterjeszteni a kérelmet elbírálásra az illetékes ingatlanügyi 
hatósághoz. Az ingatlan művelési ága módosítása céljaként az adott külterületi ingatlan települési folyékony 
hulladék gyűjtésére átadó művek befogadására alkalmassá tételét javasolta megjelölni. Hozzáfűzte, hogy tárgyi 
előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében 
tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a képviselő-testület elé. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett 
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
33/2010. (VIII. 13.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek, Damjanich utca 39. sz.  alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ág 
            megváltoztatása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Csanytelek, 
Damjanich utca 39. sz. alatti, 025/6 helyrajzi számú, 1438 m2 külterületi, eddigi kivett, 
tanya, szántó elnevezésű ingatlana művelési ágát: 
  a) kivett (beépítetlen terület)  516 m2  

b) szántó     922 m2  
         összesen               1438 m2  
területre változtatja. 

2.)   Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1.) pontban meghatározott művelési ág 
változás céljaként a tárgyi ingatlan a) alrészlete teljes területe (516 m2) települési folyékony hulladék gyűjtésére, 
átadó mű kialakítására alkalmassá tételét jelöli meg. 

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy az 
elkészített változási vázrajzot és e határozattal kiegészített kérelmet terjesszen elő az illetékes 
ingatlanügyi hatóságnál, kérve a művelési ág változás átvezetését az ingatlan-nyilvántartásról szóló 
módosított 1997. évi CXLI. törvény 27. § (2) bekezdése b) pontja szerint, figyelemmel a 
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 65. §-a (3) bekezdésében írtakra. Gondoskodjon továbbá az 
eljárás során felmerülő kiadások pénzügyi fedezetének az önkormányzat 2010. évi költségvetése 
terhére való kifizetéséről és a dologi kiadások közötti elszámolásáról.  

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Felelős:    Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott eljárását követő testületi ülés 
 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
Forgó Henrik polgármester 
Kató Pálné jegyző és általa 
Körzeti Földhivatal (Csongrád) 
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
Irattár  
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5.) Napirend 
 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Helyi Választási Bizottság választott tagjai és póttagjai  Kató Pálné jegyző 
 megválasztása 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait arról, hogy a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény (Ve.) 23. § (2) bekezdése értelmében  a helyi választási bizottság  3 tagját és szükséges 
számban póttagokat a települési önkormányt képviselő-testülete legkésőbb a szavazás napja előtti 42. 
napon választja meg akként, hogy személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz javaslatot. A fenti 
törvény végrehajtására kiadott 4/2010. (VII. 16.) KIM rendelet, amely a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2010. október 3. napjára kitűzött választása, valamint a települési kisebbségi 
önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szól, annak a 
2. § (1) bekezdése értelmében a Helyi Választási tagjait és szükséges számú póttagok személyét 2010. 
augusztus 22. napjáig kell megválasztani. Elmondta, mint helyi választási iroda vezetője a fenti jogszabályi 
feltételnek eleget téve terjesztette be az előterjesztésben szereplő névsort a település Helyi Választási 
Bizottsága tagjaira és póttagjaira vonatkozóan. Hangsúlyozta, a fenti személyek mellett szól, hogy már 
több ízben részt vettek választások lebonyolításában, ezért rendelkeznek olyan ismeretekkel, amely 
megkönnyíti a feladat jogszerű végrehajtását. A feladatra felkért HVB tag és póttag jelöltek vállalták a 
tisztséget. Kezdeményezte a beterjesztett határozati javaslat elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett 
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
34/2010. (VIII. 10.) Ökt határozat 

 
Tárgy: Helyi Választási Bizottság választott tagjai és póttagjai megválasztása 

 
H a t á r o z a t  

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  választási eljárásról szóló 1997. évi C. 

törvény (Ve.) 23. § (2) bekezdése értelmében  a Helyi Választási Bizottság 3 tagját és szükséges számban 
póttagokat, a helyi választási iroda vezetője javaslatát elfogadva,  a  helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2010. október 3. napjára kitűzött választása, valamint a települési kisebbségi 
önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 
4/2010. (VII. 16.) KIM rendelet  2. § (1) bekezdése értelmében az alábbi személyeket választja: 
 

Helyi Választási Bizottság tagjai, póttagjai 
 

Deák Istvánné 
  Egyházi Ferencné 
  Bori Józsefné 
  Ambrus László 
  Forgó Jánosné 

 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy  Helyi 

Választási Bizottság  tagjai kötelezettségük teljesítése és jogaik érvényesítése, hatásköre gyakorlása 
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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Végrehajtás határideje: folyamatos, a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint 
Felelős: Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  a végrehajtást követő testületi ülés 

 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
Kató Pálné jegyző és általa 
Forgó Henrik polgármester 
Képviselő-testület tagjai (Helyben) 
HVB megválasztott tagjai és póttagjai (Helyben) 
Irattár 
 

6.) Napirend 
 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Dél- alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Forgó Henrik polgármester 
 Megállapodása egységes szerkezetben történő módosítása  Kató Pálné jegyző 
  
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy pontosításra került a Megállapodásban a társulás céljának, 
feladatának meghatározása, valamint a Társulás bélyegzőjének rögzítése, és a Társulás elnöke, helyettese 
jogkörének meghatározása.  A megállapodásban rögzítésre került a társulás döntéshozatali 
mechanizmusának teljes eljárási rendje, a társulás szervezete, működésének pénzügyi alapjai, a felügyelet 
ellátása, ellenőrzése, továbbá pontosításra kerültek a társuláshoz való csatlakozás, kiválás, a megállapodás 
felmondása, kizárásra vonatkozó rendelkezések. Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása 
után változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett 
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
35/2010. (VIII.  13.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodása egységes szerkezetben 

való módosítása 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-alföldi Regionális 
Környezetvédelmi Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása módosítására vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1) A Képviselő-testület a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulása  egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodását az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal, változtatás 
nélkül elfogadta. 
 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a módosított Társulási 
Megállapodás aláírására. 

Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: társulási megállapodás aláírását követő képviselő-testületi ülés 
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Határozatról értesítést kap:  

- Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Elnöke (Sándorfalva) 
- Képviselő-testület tagjai (Helyben) 
- Fogó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző  
- Irattár 

 

7.) Egyebek 
 

a) 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ FSZH   Forgó Henrik polgármester 
 által végzett ellenőrzésére intézkedési terv véleményezése 
 
(tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Ismertette a FSZH ellenőrzése során feltárt hiányosságokat és a Csongrádi 
Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa által elkészített intézkedési tervet. 
 
Kató Pálné jegyző: Emlékeztette a képviselő-testületet arra, hogy az érvényes Társulási Megállapodás 
értelmében az intézkedési tervet véleményeznie kell a Képviselő-testületnek és amennyiben egyetért a 
beterjesztéssel akkor felhatalmazást kell adnia annak elfogadására a polgármester számára. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett 
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
36/2010. (VIII. 13.) Ökt határozat 
 
Tárgy: A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ FSZH által végzett ellenőrzésre intézkedési terv 

véleményezése 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta a Remény 
Szociális Alapszolgáltató Központnál a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által végzett ellenőrzésre 
készített és beterjesztett intézkedési tervet, melyet tudomásul vett és  javasolja annak a Csongrádi Kistérség 
Többcélú Társulása Tanácsa általi változtatás nélküli elfogadását, egyben felhatalmazza Forgó Henrik 
polgármester urat annak megszavazására. 
 
Határozatról értesítést kap: 
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke (Csongrád) 
Képviselő-testület tagjai (Helyben) 
Forgó Henrik polgármester 
Mucsiné Mészáros Tímea Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményvezetője 
Kató Pálné jegyző  
Irattár 

b) 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Falunapok költségeiről tájékoztatás    Forgó Henrik polgármester 
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Forgó Henrik polgármester: Ismertette a falunapok megrendezésére fordított kiadásokat. A képviselő-
testület által a megrendezésre engedélyezett 800.000,- Ft-ból, a szponzori támogatásokat figyelembe véve 
400.000,-Ft megtakarítás keletkezett. Javasolta, hogy ezen megtakarítás terhére 100.000,-Ft támogatás a 
Kéknefelejcs Népdalkör a népdalkörök találkozójának megrendezéséhez, 100.000,-Ft az önkormányzat 
szervezésében megrendezésre kerülő családi napra, 200.000,-Ft az árvízkárosultak megsegítésére legyen 
fordítva. 
A képviselő-testület tagjai határozathozatal nélkül egyetértettek a javaslattal. 
 

c) 
 

Egyéb tájékoztatás 
 

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott a  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására 
vonatkozóan. Elmondta, hogy az ajánlószelvényeket augusztus 16.-ától augusztus 19.-ig hivatali 
kézbesítőkkel viteti ki  költségtakarékosság jegyében.  
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy az adófizető állampolgárok számára a II. félévi 
adóértesítő az augusztus 20.-a utáni héten  kerül kézbesítésre, melyben azért nincs a befizetéshez csekk 
mellékelve, mert az I. félévi adóértesítő tartalmazta. 
Felhívta a figyelmet a parlagfű–irtás fontosságára, elmulasztásának következményére, melynek 
propagálásában kérte a képviselő-testület támogatását. 
Röviden tájékoztatást adott a jogszabályok módosulásáról, az önkormányzatot érintő változásokról. 
 
 
Forgó Henrik polgármester: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester        jegyző 
  
 
  
  


