
1 
 

11/2012.  
Csanytelek Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
2012. október 12.-én (pénteken)  

du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  
rendkívüli nyílt ülésének 

Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
1.) Varga Tibor rendőr főhadnagy Csanyteleki Rendőrőrs őrsparancsnokává való kinevezése véleményezése 

Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

2.) Kötelező közszolgáltatások költségelemzései megvitatása, elfogadása 
a) .A.S.A. Hódmezővásárhely Kft 2011. évi költségelemzése  
b) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012. évi tevékenysége költségelemzése  
c) KÉBSZ Kft 2012. évi gazdasági tevékenysége költségelemzése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a DAREH területén koncepció véleményezése              

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
4.) Szándéknyilatkozat kiadásának kezdeményezése a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Önkormányzati 

Társulássá jogutódlással történő átalakítására, a Munkaszervezet helyébe lépő önálló költségvetési szerv alapítására 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
5.) Járási hivatalok kialakításához megállapodás megkötésére felhatalmazás  

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

6.) Háziorvosi alapellátásra kötött szerződés közös megegyezéssel való felbontására javaslat 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

7.) Megbízás háziorvosi alapellátás helyettesítés keretében történő végzésére 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
8.) Megbízás fogászati alapellátás helyettesítés keretében történő végzésére 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
9.) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz csatlakozás 

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

10.) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat Szabályzata elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

11.) Egyebek          
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 12.-án (pénteken)  du. 13,00 
órakor  tartott  rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

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

Mucsi István Tibor  alpolgármester  
     Forgó János    képviselő 
     Pető Sándor   képviselő 
     Kopasz Imréné   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:   Márton Erzsébet  képviselő 

Bali József   képviselő 
      
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető, 

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 5 képviselő megjelent, 2 képviselő távolmaradását bejelentette. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő-testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
1.) Varga Tibor rendőr főhadnagy Csanyteleki Rendőrőrs őrsparancsnokává való kinevezése véleményezése 

Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

2.) Kötelező közszolgáltatások költségelemzései megvitatása, elfogadása 
a) .A.S.A. Hódmezővásárhely Kft 2011. évi költségelemzése  
b) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012. évi tevékenysége költségelemzése  
c) KÉBSZ Kft 2012. évi gazdasági tevékenysége költségelemzése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a DAREH területén koncepció véleményezése              

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
4.) Szándéknyilatkozat kiadásának kezdeményezése a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Önkormányzati 

Társulássá jogutódlással történő átalakítására, a Munkaszervezet helyébe lépő önálló költségvetési szerv alapítása 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
5.) Járási hivatalok kialakításához megállapodás megkötésére felhatalmazás  

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

6.) Háziorvosi alapellátásra kötött szerződés közös megegyezéssel való felbontására javaslat 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

7.) Megbízás háziorvosi alapellátás helyettesítés keretében történő végzésére 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 



5 
 

8.) Megbízás fogászati alapellátás helyettesítés keretében történő végzésére 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
9.) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz csatlakozás 

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

10.) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat Szabályzata elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

11.) Egyebek 
1.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Varga Tibor rendőr főhadnagy Csanyteleki Rendőrőrs őrsparancsnokává Forgó Henrik polgármester 
 való kinevezése véleményezése      Kató Pálné jegyző 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az eddig eltelt 
időben Varga Tibor rendőr főhadnagyot igyekvő, szolgálatát, feladatát maximálisan, határozottan ellátónak 
ismerte meg, ezért támogatta őrsparancsnokká való kinevezését. Bejelentette, hogy Varga Tibor úr nem 
kérte zárt ülés tartását. 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy Varga Tibor mb. őrsparancsnokkal jó munkakapcsolat alakult ki, 
szakmai együttműködésük zavartalan, javasolta az előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Kopasz Imréné képviselő: Képviselőként is és Családsegítő Szolgáltatóként is megköszönte a rendőrőrsön 
szolgálatot teljesítők vele való együttműködését. 
 
Dr. Koncz József r. őrnagy, kapitányságvezető: Elmondta, hogy Varga Tibor rendőr főhadnagy jelenleg 
Szegeden csapatszolgálati feladatokat teljesít, ezért nem tudott a képviselő-testületi ülésen személyesen 
megjelenni. Megköszönte a dicsérő szavakat és a támogatást, majd elmondta, hogy próbált olyan személyt 
keresni erre a posztra, aki rendelkezik tapasztalattal és be tud illeszkedni a településen.   
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
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 5 
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
62/2012. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Varga Tibor rendőr főhadnagy Csanyteleki Rendőrőrs őrsparancsnokává való kinevezése véleményezése  
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete eddigi szakmai pályafutása és végzettsége alapján 
egyetért Varga Tibor (szül.: Csongrád, 1980. 06. 04.) rendőr főhadnagy Csanyteleki Rendőrőrs 
őrsparancsnokává való kinevezésével, illetve támogatja azt. 
 
A Képviselő-testület véleménye jogalapját a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) 
bekezdésében foglaltak képezik. 

 
Határozatról értesítést kapnak: 
- Dr. Lukács János rendőr dandártábornok (Szeged) 
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- Csongrádi Rendőrkapitányság (Csongrád 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai  (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár  
 

2.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
Kötelező  közszolgáltatások költségelemzései megvitatása, elfogadása  Forgó Henrik polgármester 

         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 

a) 
 

.A.S.A. Hódmezővásárhely Kft 2011. évi költségelemzése 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében részletes tájékoztatást adott arról, hogy 2012. október 8.-án a 
törvényalkotó elfogadta a hulladékról szóló törvényt azzal, hogy annak az önkormányzatra való kihatása 
2014. évre, majd 2015. évre jelent feladatot. A törvény végrehajtási rendelete még nem jelent meg, így annak 
ismerete nélkül nem lehet ezen beterjesztés a jövő évi közszolgáltatási díj alapja. Javasolta, hogy az 
előterjesztést, mint a közszolgáltatási szerződésben írt kötelezettség teljesítéseként tárgyalja a Képviselő-
testület. A díjtétel megállapítására a vonatkozó jogszabályok ismeretében kerülhet sor. Elmondta, 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: 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
63/2012. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: .A.S.A. Hódmezővásárhely Kft. 2011. évi költségelemzésének elfogadása 
 

Határozat 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta az 
.A.S.A. Köztisztasági Kft Igazgatója által Csanytelek településre kivetített 2011. évi költségelemzését és a 
2013. évre tervezett költségkalkulációját azzal, hogy nem azt tekinti a 2013. évi települési szilárd 
hulladékkezelési díj-kalkuláció számítás alapjának. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- .A.S.A. Köztisztasági Kft Hódmezővásárhely 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 
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b) 
 

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012. évi tevékenysége költségelemzése  
 

(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében részletes tájékoztatást adott arról, hogy a törvényalkotó elfogadta a 
kéményseprőipari-közszolgáltatásról szóló törvényt, melynek végrehajtási rendelete még nem jelent meg, így 
annak ismerete nélkül nem lehet ezen beterjesztés a jövő évi közszolgáltatási díj alapja. Javasolta, hogy az 
előterjesztést, mint a közszolgáltatási szerződésben írt kötelezettség teljesítéseként tárgyalja a Képviselő-
testület. A díjtétel megállapítására a vonatkozó jogszabályok ismeretében kerülhet sor. Kiemelte, hogy az 
Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja értelmében a kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása helyi 
önkormányzati feladat, melyet a szaktörvény a megyei önkormányzat feladatául rendel. A feladat (hatályos 
szerződés lejárta utáni) átvállalását javasolta, mert így a hatósági árból 20 % kedvezmény biztosítás jogával 
élni tud a képviselő-testület. Elmondta, 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: 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
64/2012. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012. évi tevékenysége költségelemzése elfogadása 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
CSOMIFÜST PLUSZ Kft Ügyvezetője által Csanytelek településre kivetített 2012. évi költségelemzését.  
 
 
Határozatról értesítést kap: 
- CSOMIFÜST  PLUSZ Kft ügyvezetője(Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 

c)  
 

KÉBSZ Kft 2012. évi gazdasági tevékenysége 
 

(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
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Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében emlékeztetett az ivóvíz ellátására vonatkozó törvény módosításából 
fakadó feladatokra, kiemelve, hogy a képviselő-testület már nem rendelkezik az ivóvíz díja megállapítása 
jogával, viszont a Szekszárdi székhelyű Társulás tagjaként befolyással bírhat a folyamatok alakulására. 
Tájékoztatást adott arról, hogy a 2013. január 01-jén hatályba lépő Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontja 
értelmében a szociális ellátások között továbbra is önkormányzati feladat a diákétkeztetés, melynek az 
általános iskola épülete ad helyet, (mely épületet ingyenes használatra kell átadni a megyei intézmény 
fenntartónak) kölcsönös előnyökön alapulóan, maradhat az önkormányzat és a fenntartó képviselője közötti 
megállapodás alapján továbbra is feladat-ellátási hely az iskola. Az Mötv. a helyi közművelődési tevékenység 
támogatását írja elő önkormányzati feladatként, amely veszteséges volta miatti működtetése anyagi 
kompenzálással orvosolható az önkormányzat költségvetéséből. Elmondta, 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: 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
65/2012. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  KÉBSZ Kft 2012. évi gazdasági tevékenysége elfogadása 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
KÉBSZ Kft Ügyvezetője által a KÉBSZ Kft 2012. évi  gazdasági tevékenységéről  szóló költségelemzését.  
 
Határozatról értesítést kap: 
- KÉBSZ Kft ügyvezetője (Csanytelek) 
- 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: 

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a  Forgó Henrik polgármester 
DAREH területén koncepció véleményezése    Kató Pálné jegyző 

         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 

 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott a DAREH Elnökségi és Taggyűlésen hozott döntésekről, annak a 
településre Mötv. szerinti  hulladékgazdálkodási feladata végrehajtását érintő kihatásairól. Szólt a 2015. évtől 
érvényesítendő árképzési elképzelésekről, a díjak egységesítéséről, a szállítás központosításáról, a szelektív 
gyűjtés szervezéséről és a benyújtandó pályázat önkormányzatot érintő hozadékáról. Elmondta, 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. 
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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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
66/2012. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a DAREH területén koncepció véleményezése              
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
polgármester és a jegyző  ezen határozathoz mellékelt koncepciót és támogatja a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás által, fenti tárgyban az NFÜ-höz pályázat 
benyújtását.  
 
Végrehajtás határideje: azonnal, legkésőbb 2012. október 30. 
Beszámolás határideje:  pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- DAREH Vezetője (Orosháza) 
- 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: 

Szándéknyilatkozat kiadásának kezdeményezése a Csongrádi Kistérség Forgó Henrik polgármester 
Többcélú Társulása Önkormányzati Társulássá jogutódlással történő Kató Pálné jegyző 

 átalakítására, a Munkaszervezet helyébe lépő önálló költségvetési szerv Pető Sándor PEFTB elnök 
 alapítása  
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szólt arról, hogy a települések eddigi kistérségi besorolása (2013. január 1-jétől) területi 
egysége államigazgatási egységgé, járássá alakul át. Részletes tájékoztatást adott a vonatkozó jogszabályok 
egymásra hatásáról, annak még nem ismert változása miatti elkerülhetetlen igazgatási-szervezési feladatok 
sürgető kényszerének következményeiről, a járási hivatalok felállításával összefüggő feladatokról az Mötv. 
IV. Fejezetében foglalt rendelkezésekről a Társulási Megállapodás módosításának határidejéről.. Elmondta, 
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: 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
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67/2012. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Szándéknyilatkozat kiadásának kezdeményezése a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Önkormányzati  

Társulássá jogutódlással történő átalakítására, Munkaszervezet helyébe lépő önálló költségvetési szerv alapítására 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
polgármester és a jegyző közös fenti tárgyú előterjesztésében foglaltakat és abbéli szándékát nyilvánítja ki, 
hogy kezdeményezi a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2013. január 1. napjával  jogutódlással Önkormányzati 
Társulássá való átalakítását, és a Munkaszervezet helyébe lépő önálló költségvetési szerv alapítását. 

  
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a Csongrádi Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Megállapodásának felülvizsgálatát és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 146. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfeleltetését. 

 
3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a 

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tagjai Tagtelepüléseinek Polgármestereivel ezen határozat 1. pontjában 
foglaltakra vonatkozó tárgyalások folytatására.  

 
Végrehajtás határideje: azonnal, legkésőbb 2012. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  tárgyalásokat követő soros Képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának Elnöke és a Munkaszervezet Vezetője (Csongrád), 
- Dr. Kőrösi Tibor  Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere, 
- Horváth Lajos Felgyő Község Önkormányzata Polgármestere, 
- Bánfi Sándor Tömörkény Község Önkormányzata Polgármestere,  
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 

5.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
Járási hivatalok kialakításához megállapodás megkötésére felhatalmazás Forgó Henrik polgármester 
véleményezése       Kató Pálné jegyző 

         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Részletesen beszámolt a közel 3 hónap óta tartó, általa, a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal illetés Főosztályainak adott adatszolgáltatás tartalmáról, mint munkáltató által személyi 
kérdésben hozott döntéséről. Konkrétan ismertette a megállapodások mellékleteinek adattartamát, a 
pénzügyi mozgásokat, az ingó és ingatlanra vonatkozó elvárásoknak való megfelelést. Elmondta, hogy a 
járáshoz átvitt feladatot ellátó köztisztviselő eddigi jogviszonya kormánytisztviselői jogviszonnyá alakul át és 
javadalmazása nem csökken. A hivatalnál üres álláshely zárolására és az átadott létszám miatt az 
engedélyezett létszám megállapítására az önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezete beterjesztésekor 
tesz javaslatot, figyelembe véve a központi költségvetés hivatal 2013. évi létszámára  finanszírozásánál 
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kialakított  adatot. Elmondta, 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: 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
68/2012. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Járási hivatalok kialakításához megállapodás megkötésére felhatalmazás  
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
polgármester és a jegyző közös fenti tárgyban előterjesztett  az 2013. január 1-jétől létrejövő, a megyei 
kormányhivatalok járási  hivatalaihoz kerülő államigazgatási feladatok ellátásának biztosítása érdekében a korábban ezen 
feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ingyenes használatba adásáról szóló, ezen határozathoz 
mellékelt tartalmú megállapodást és Forgó Henrik polgármester urat felhatalmazza ezen megállapodás Képviselő-testület 
nevében való aláírására. 
 
Végrehajtás határideje: azonnal, legkésőbb 2012. október 31. 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  megállapodás aláírását követő soros képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- B. Nagy László Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 

6.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Háziorvosi alapellátásra kötött szerződés közös megegyezéssel való   Forgó Henrik polgármester 
 felbontása elfogadása      Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. Kezdeményezte az előterjesztésben foglaltak 
megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
69/2012. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Háziorvosi alapellátásra kötött szerződés közös megegyezéssel való felbontása 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az általa AURUM Bt képviselőjével Szentannainé 
Dr. Peitl Emőkével Csanytelek község I. sz. háziorvosi körzetére területi ellátási kötelezettséggel 
háziorvosi alapellátásra és iskola-egészségügyi ellátás végzésére  2009. szeptember 30. napján kötött 
feladat-ellátási szerződések 2012. október 31. napjával közös megegyezéssel való felbontására 
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, változtatás nélkül elfogadta azt, és felhatalmazza Forgó Henrik 
polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére és a megüresedett háziorvosi álláshely tartós 
helyettesítéssel való betöltése érdekében tárgyalások folytatására a fogorvosi alapellátás önkormányzati 
feladat biztosítása érdekében. 
 
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:    Forgó Henrik polgármester             
Beszámolás határideje: következő soros képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- AURUM Bt képviselője Szentannainé Dr. Peitl Emőke (Pogány, Hunyadi u., 4. 7666) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző  
- Irattár 
 

7.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
Megbízás háziorvosi alapellátás helyettesítés keretében történő végzésére Forgó Henrik polgármester 
véleményezése       Kató Pálné jegyző 

         Pető Sándor PEFTB elnök 
 

(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. Kezdeményezte 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
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70/2012. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Megbízás az I. sz. háziorvosi körzet alapellátás helyettesítés keretében történő végzésére 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 
arra, hogy Dr.  Stengl Éva háziorvossal megbízási szerződést kössön helyettesítés keretében, a Csanyteleki I. sz. 
háziorvosi körzet háziorvosi alapellátás végzésére, melynek költségei megtérítését az önkormányzat 2012/2013. 
évi költségvetése terhére engedélyezi. 
 

Végrehajtás határideje:  azonnal, de legkésőbb 2012. november 1. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  következő soros képviselő-testületi ülés 
 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 

arra, hogy az önkormányzat kötelező feladata zavartalan ellátása érdekében a Csanyteleki I. körzet 
háziorvosi alapellátás végzésére működési engedély megszerzése érdekében szükséges nyilatkozatokat, 
egyéb kötelezettségvállalásokat tegyen. 

Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  következő soros képviselő-testületi ülés 
 
3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 

arra, hogy a Csanyteleki I. sz. háziorvosi körzet háziorvosi alapellátása jogerős működési engedélye 
birtokában az ellátás 2012. november hónapjától kezdődően állami költségvetésből való folyamatos 
finanszírozása érdekében szerződést kössön az OEP Csongrád Megyei Igazgatósága arra illetékesével. 

Végrehajtás határideje:  azonnal, de legkésőbb 2012. november 5. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  következő soros képviselő-testületi ülés 
 
4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 

arra, hogy a településen az I. sz. háziorvosi körzet alapellátása biztosítása érdekében tárgyalást folytasson 
az önkormányzati érdekek és az önkormányzat 2013. évi költségvetési lehetőségeinek keretein belül, 
betartva a hatályos vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltakat. 

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  következő soros képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Dr. Stengl Éva háziorvos (Csongrád) 
- OEP Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)  
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 

8.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
Megbízás fogorvosi alapellátás helyettesítés keretében történő végzésére Forgó Henrik polgármester 
véleményezése       Kató Pálné jegyző 

         Pető Sándor PEFTB elnök 
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(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. Kezdeményezte 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
71/2012. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Megbízás fogászati alapellátás helyettesítés keretében történő végzésére 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 
arra, hogy Dr. Csabai Klára fogszakorvossal megbízási szerződést kössön helyettesítés keretében, fogászai alapellátás 
végzésére, melynek költségei megtérítését az önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére engedélyezi. 
 

Végrehajtás határideje:  azonnal, de legkésőbb 2012. november 1. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  következő soros képviselő-testületi ülés 
 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 

arra, hogy az önkormányzat kötelező feladata zavartalan ellátása érdekében a fogorvosi alapellátás 
végzésére működési engedély megszerzése érdekében szükséges nyilatkozatokat, egyéb 
kötelezettségvállalásokat tegyen. 

Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  következő soros képviselő-testületi ülés 
 
3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 

arra, hogy a fogorvosi alapellátás jogerős működési engedélye birtokában az ellátás 2012. november 
hónapjától kezdődően állami költségvetésből való folyamatos finanszírozása érdekében szerződést 
kössön az OEP Csongrád Megyei Igazgatósága arra illetékesével. 

Végrehajtás határideje:  azonnal, de legkésőbb 2012. november 5. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  következő soros képviselő-testületi ülés 
 
4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 

arra, hogy a településen fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében tárgyalást folytasson az 
önkormányzati érdekek és az önkormányzat 2013. évi költségvetési lehetőségeinek keretein belül, 
betartva a hatályos vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltakat. 

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  következő soros képviselő-testületi ülés 
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Határozatról értesítést kap: 
- Dr. Csabai Klára fogszakorvos (Csongrád) 
- OEP Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)  
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 

5.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
Bursa-Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez  Forgó Henrik polgármester 
csatlakozás véleményezése      Kató Pálné jegyző 

         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e 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 pályázónként havi 3.500,-
Ft/fő támogatás folyósításával 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, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag 5 
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
72/2012. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához  történő csatlakozás 
            

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik Polgármester urat az Önkormányzat 

Ösztöndíjrendszerhez történő vonatkozó hatályos rendelkezésben rögzített eljárásrend szerinti csatlakozásának 
kinyilatkoztatására. 

 
Végrehajtás határideje:  2012. október 26. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző. 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő testületi ülés 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy az önkormányzat illetékességi területén 

lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben, tanulmányokat folytató hallgatók („A” 
típus), illetve az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű (a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú 
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diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett) a 
2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben részt venni kívánó fiatalok („B” típus) részére a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójának Általános 
Szerződései Feltételeiben, valamint az Önkormányzat Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásáról szóló Szabályzatában foglaltak szerint a 
pályázatokat írja ki, és a további szükséges intézkedéseket tegye meg.   

 
Végrehajtás határideje:  2012. október 26.  
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:   a végrehajtást követő testületi ülés 

 
4.) A Képviselő-testület a határidőn belül benyújtott, tartalmilag és formailag megfelelő pályázat elbírálása 

alapján a pályázót 3.500,- Ft havi támogatásban részesíti, a pályázati kiírás szerint, a vonatkozó Szabályzat 
betartása mellett.  

 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület tagjai (helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Patainé Gémes Tímea Szociális Iroda Vezetője 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető 
- Irattár 
                    

6.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
Bursa-Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat   Forgó Henrik polgármester 
Elbírálásának rendjéről szóló Szabályzat 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 kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. Kezdeményezte 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
73/2012. (X. 12.) Ökt határozat 
 
 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásának rendjéről szóló Szabályzat 

elfogadása 
 

Határozat 
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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásáról szóló Szabályzat módosítását, 
melyet ezen határozathoz csatolt tartalommal változtatás nélkül elfogadott. 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület Tagjai (helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Patainé Gémes Tímea Szociális Iroda Vezetője 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 

Egyebek 
 

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatást adott a Képviselő-testület korábbi döntése alapján a 
transzformátor áthelyezési munkákról. A terület komplex rendezése történik, a vezetékek a földbe kerülnek. 
A leendő játszótérnél befejeződött a kerítés építése. A játszóteret kapu választja el az Óvoda udvarától, így 
az óvodások átmehetnek majd a játszótérre, ahol lesz egy napelemmel ellátott vizesblokk. Falumegújításra a 
LEADER program keretében pályázatot nyújt be az önkormányzat. Mezőgazdasági startmunka programhoz 
öntözhető földterület vásárlását kezdeményezi mivel a jövőben várhatóan ebből bevétel realizálható. Ez a 
Nefelejcs utcában van és egy három portás földterület. A NFA-tól szeretett volna ehhez a 
közmunkaprogramhoz földterületet kérni, azonban megfelelő, a II-es telephez közel levő felajánlható 
földterület nem volt.   
 
Mucsi István alpolgármester: Elmondta, hogy miután a nagy súlyú járművek a felújított Tiszai úton nem 
közlekedhetnek, így most az Árpád utcát veszik igénybe, amelynek nincs megfelelő alapja, ezért aggodalmát 
fejezte ki annak állapotának romlása miatt.    
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy még ebben a hónapban a hatályos 
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát tervezi, igazodva az éves munkatervhez és a központi 
jogszabályok várható módosításához.  
Tájékoztatást adott a helyi adóbevételek alakulásáról, amely jelenleg 86 %-os teljesítést mutat, majd az 
önkormányzatot érintő jelentősebb jogszabály változásokról, feladatokról. 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 14,45 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 
 Forgó Henrik       Kató Pálné 
           polgármester              jegyző 
 
 


