
1 
 

19/2011.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2011. november 25-én (pénteken)  
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

 soros nyílt ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
 
1.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata keretében 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati megalkotása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB  
             elnök 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép-, és hosszú-távú fejlesztési programja elfogadása 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Az önkormányzat  2011. évi költségvetése ¾ éves végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása 

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

4.) Csanytelek Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója elfogadása 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
Zárt ülés keretében: 
 
1.) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2011. november 25. napján  

(pénteken) du.13,00 órakor  tartott  soros nyílt testületi ülésén. 
 
Az ülés helye:  a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik   polgármester 
     Mucsi István  alpolgármester 
     Bali József  képviselő 
     Kopasz Imréné  képviselő 
     Pető Sándor  képviselő 
     Forgó János  képviselő 
     Márton Erzsébet képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné  Jegyző 

Bori Sándorné  Jegyzői Irodavezető,  jegyzőkönyvezető, 
Tóth Józsefné  Adó- és Pü. irodavezető 
Csányi László  Adó- és Pü. irodavez.h. 
Patainé Gémes Tímea Szociális Irodavezető 

 
 
 
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 mind a 7 képviselő jelen van. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő-testület  
egyhangú szavazással  -  határozathozatal nélkül – 7 igen szavazattal egyetértett. 
 
 
Az ülés napirendje: 
 
1.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata keretében 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati megalkotása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB  
             elnök 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép-, és hosszú-távú fejlesztési programja elfogadása 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Az önkormányzat  2011. évi költségvetése ¾ éves végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása 

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

4.) Csanytelek Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója elfogadása 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
Zárt ülés keretében: 
 
1.) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
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1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati   Forgó Henrik polgármester 
 rendelet megalkotása      Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 

 
 

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és 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, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület  egyhangúlag 7 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta   a helyi közművelődési feladatok ellátásáról  szóló 26/2011. (XI. 25.) 
önkormányzati rendeletét.  
 

2.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép-, és   Forgó Henrik polgármester 
 hosszú-távú fejlesztési programja elfogadása   Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében 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: 
 
Forgó János képviselő: Javasolta a fejlesztési program változtatás nélküli elfogadását. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. 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. 
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80/2011. (2011. XI. 25.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép, és hosszú-távú gazdasági és fejlesztési 

programja 
 

Határozat 
 

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat rövid-, közép-, és hosszú-
távú fejlesztési programja tárgyában benyújtott előterjesztést megtárgyalta és azt a határozathoz csatolt 
1. melléklet szerint fogadja el. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy az elfogadott fejlesztési program rövid távú 

fejezetéből a tárgyévet érintő  költségvetési  rendelet- tervezetbe ( az Adó- és  Pénzügyi  Iroda 
köztisztviselői közreműködésével) építse be a költségvetés 2012. évi forrás fedezetével összhangba 
hozható egyes működési és fejlesztési célkitűzéseket, azok költségeit az eddig vállalt fejlesztési 
kötelezettségek tárgyévi kihatását figyelembe véve. 
Végrehajtás határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  tárgybani következő beszámolás keretében 

 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
3.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat 2011. évi költségvetése ¾ éves   Forgó Henrik polgármester 
 végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása   Kató Pálné jegyző 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében 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, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. 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. 
 
81/2011. (XI. 25.) Ökt határozat 
 
Tárgy: a 2011. évi önkormányzati költségvetés ¾ éves végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása 
 

Határozat 
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1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló ¾ éves tájékoztatót:   
Bevételi oldalon:  409.651 e Ft módosított előirányzat mellett, 
   233.794 e Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel, míg 
 
Kiadási oldalon:  409.651 e Ft módosított előirányzat mellett, 
   211.368 e Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel, és 
 
22.426 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja. 

 
2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzati 

főcsoportok és intézmények szerinti részletezését a csatolt előterjesztés 1.)-2.) melléklete szerint hagyja 
jóvá.  

 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
4.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója    Forgó Henrik polgármester 
 elfogadása       Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében 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, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. 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. 
 
82/2011. (XI 25.) Ökt határozata 
 
Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója 
 

Határozat 
 
1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetési 

koncepcióját bevételi oldalon a csatolt 1.) mellékletben, míg a kiadási oldalon a 2.) mellékletben 
megfogalmazott főbb elvek alapján hagyja jóvá és elfogadja tárgyi előterjesztésben foglaltakat. 

2) A Képviselő-testület felkéri a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott helyi 
oktatási nevelési és szociális intézmények vezetőit, hogy az általuk vezetett intézmények 2012. évi 
költségvetési tervezeteit a jelen költségvetési koncepcióban rögzített főbb elvek alapján, a település 
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jegyzőjével és a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselőivel együttműködve 
készítsék el, összhangban az időközben konkretizált központi irányelvekkel és útmutatásokkal. 

3) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy az Adó- és Pénzügyi Iroda 
köztisztviselői bevonásával a hatékonyság, gazdaságosság, és eredményesség biztosítása 
érdekében készített költségvetési javaslatokat koordinálja, ellenőrizze, vesse össze a 
tagintézményi keretigényeket, a költségvetési koncepcióban rögzítetteket és biztosítsa ezek 
összhangját. 

 
Végrehajtás határideje:  folyamatos, 2012.évi költségvetési rendelet-tervezet 

 
Végrehajtásért felelős: 
Forgó Henrik polgármester 
Kató Pálné jegyző és az Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője 

 
Beszámolás határideje: 2012. évi költségvetési rendelet beterjesztésekor 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás Tanács Elnöke és a Munkaszervezet Vezetője (Csongrád) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Kistérségi fenntartású oktatási, nevelési, szociális tagintézmények vezetői 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője 
- Irattár 

 
Egyebek 

 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a következő ülésre újabb önkormányzati 
rendeletek felülvizsgálatát tervezi, igazodva a központi jogalkotáshoz.         
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 14,30 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 

 
Forgó Henrik        Kató Pálné 
polgármester             jegyző 

  


