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12/2012.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2012. október 26.-án (pénteken)  
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros nyílt ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által alkotott hatályos önkormányzati rendeletek 

felülvizsgálata 1. ütem 
a) a háziorvosi és fogorvosi körzetekről, 
b) a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén fizetendő és a házasságkötéseknél 

közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról, 
c) a település hulladékgazdálkodásáról, 
d) Csanytelek Község Önkormányzata jelképeinek alkotásáról  
e) „Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása rendjéről  
f) A „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és adományozása rendjéről  
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB  
             elnök 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési és stratégiai terve elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

3.) Rendezési Terv módosításának kezdeményezése szennyvíztisztító mű helyének meghatározása érdekében 
településfejlesztési döntés meghozatala 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
4.) Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása  

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFT  
              elnök 

 
5.) Egyebek 
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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 26. napján megtartott soros nyílt 
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 26.-án (pénteken)  du. 
13,00 órakor  tartott  soros nyílt testületi üléséről. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik    polgármester  
     Bali József    képviselő 
     Pető Sándor   képviselő 
     Kopasz Imréné   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:   Mucsi István Tibor  alpolgármester 

Márton Erzsébet  képviselő 
Forgó János   képviselő 

      
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

 
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 4 képviselő megjelent, 3 képviselő távolmaradását bejelentette. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő-testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által alkotott hatályos önkormányzati rendeletek 

felülvizsgálata 1. ütem 
a) a háziorvosi és fogorvosi körzetekről, 
b) a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén fizetendő és a házasságkötéseknél 

közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról, 
c) a település hulladékgazdálkodásáról, 
d) Csanytelek Község Önkormányzata jelképeinek alkotásáról  
e) „Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása rendjéről  
f) A „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és adományozása rendjéről  
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB  
             elnök 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési és stratégiai terve elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

3.) Rendezési Terv módosításának kezdeményezése szennyvíztisztító mű helyének meghatározása érdekében 
településfejlesztési döntés meghozatala 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
4.) Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása  

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB  
                    elnök 
 
5.) Egyebek 
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1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által alkotott  Forgó Henrik polgármester 
 hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (1. ütem)  Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(tárgyi írásos előterjesztés e 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 előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
74/2012. (X. 26.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
 
 

H a t á r o z a t  
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változatás nélkül elfogadta a település 
jegyzője által írásban beterjesztett önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára irányuló előterjesztését és annak 
ütemezését és napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 

1. ütem időpontja: 2012. október 26. 
Napirendje:  
-  A háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 13/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet; 
- A hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén fizetendő és a  

házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 17/2011. (IX. 30.)  
önkormányzati rendelet; 

- Csanytelek Község Önkormányzata jelképeinek alkotásáról szóló 19/2011. (X. 14.) 
önkormányzati rendelet; 

- „Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló 20/2011. 
(X. 14.) önkormányzati rendelet; 

- A „Tehetséges Fiatal cím” alapításáról és adományozása rendjéről szóló 21/2011. (X. 14.) 
önkormányzati rendelet; 

-  A település hulladékgazdálkodási tervéről szóló 23/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelet; 
 
2. ütem időpontja: 2012. november 16. 
Napirendje: 
- A helyi önkormányzati képviselők, a képviselő-testület bizottságainak elnökei és tagjai 

tiszteletdíjáról szóló 18/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet; 
-  A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 26/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet; 
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-  Az önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásról szóló 31/2011. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet; 

- A helyi civil szervetek pénzügyi támogatása rendjéről  szóló 32/2011. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet; 

 
3. ütem időpontja: 2012. november 30. 
Napirendje: 
-  Az építményadóról szóló 13/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet; 
-  A helyi iparűzési adóról szóló 14/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet; 
-  A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 

      -  Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetéséről szóló 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati 
rendelet; 

 
4. ütem időpontja: 2012. december 14. 
Napirendje:  
- Az önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapellátásokról szóló 

22/2012. (X. 28.) önkormányzati rendelet; 
- Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati 

rendelet; 
-  Az önkormányzat vagyonáról szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet; 
-  Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2012. (III. 30.) önkormányzati 

rendelet; 
 
5. ütem időpontja: 2012. december 21. 
Napirendje: 
- A kötelező kéményseprő- ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló 9/2012. (V. 25.)  

önkormányzati rendelet; 
-  A köztemető használatának rendjéről, díjáról szóló 11/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelet; 
- A települési kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 12/2012. (V. 25) 

önkormányzati rendelet. 
 

Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben), 
- Ügyrendi Bizottság Tagjai (Helyben), 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben), 
- Forgó Henrik polgármester, 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője, 
- Bori Sándorné jegyzői irodavezető 

 
1. ütem 

 
a) 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló önkormányzatai rendelet  Forgó Henrik polgármester 
 megalkotása       Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását. 
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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 és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület  egyhangúlag 4 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta   a háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 14/2012. (X. 26.) 
önkormányzati rendeletét.  
 
 

b) 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés  Forgó Henrik polgármester 
 esetén fizetendő és a házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt Kató Pálné jegyző 
 megillető díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e 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 és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület  egyhangúlag 4 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta   a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén 
fizetendő és a házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 
15/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletét.  

 
c) 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A település hulladékgazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet  Forgó Henrik polgármester 
 megalkotása       Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását. 
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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 és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület  egyhangúlag 4 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta   a település hulladékgazdálkodásáról szóló 16/2012. (X. 26.) 
önkormányzati rendeletét.  

 
d) 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata jelképeinek alkotásáról szóló   Forgó Henrik polgármester 
 önkormányzati rendelet megalkotása     Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e 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 és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület  egyhangúlag 4 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta   Csanytelek Község Önkormányzata jelképeinek alkotásáról szóló 
17/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletét.  
 

e) 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 „Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása Forgó Henrik polgármester 
 rendjéről  szóló önkormányzati rendelet megalkotása   Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását. 
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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 és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület  egyhangúlag 4 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta   „Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása 
rendjéről szóló   18/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletét.  

 
f) 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A „Tehetséges Fiatal”  cím alapításáról és adományozása rendjéről   Forgó Henrik polgármester 
 szóló önkormányzati rendelet megalkotása    Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e 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 és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület  egyhangúlag 4 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta   A „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló   
19/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletét.  

 
6.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési és    Forgó Henrik polgármester 
 stratégiai terve 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 tett. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
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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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
75/2012. (X.  26.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési és stratégiai terve  elfogadása  
 

Határozat 
 

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete változtatás nélkül elfogadta a jegyző írásos 
előterjesztésében az önkormányzat és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 
fenntartásában lévő Csanyteleki Tagintézményi Belső Ellenőr által elkészített 2013. évre 
vonatkozó belső ellenőrzési tervét és stratégiai tervét az Ötv. 92. § (6) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva. 

2) Felkéri a Képviselő-testület az önkormányzat jegyzőjét, hogy továbbra is biztosítsa a zavartalan, 
befolyástól mentes munkafeltételeket a belső ellenőr számára. 
 

Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Közreműködő:    Juhász Lejla belső ellenőr 
Beszámolás határideje:    2013. november 15. 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Dr Körösi Tibor Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnöke (Csongrád) és általa 
- Víglási Nóra Munkaszervezet Vezetője (Csongrád) 
- Juhász Lejla belső ellenőr (Szatymaz)  
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Fogó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi iroda Vezetője 
- Irattár 

 
7.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Rendezési Terv módosításának kezdeményezése szennyvíztisztító mű  Forgó Henrik polgármester 
 helyének meghatározása érdekében településfejlesztési döntés meghozatala Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(tárgyi írásos előterjesztés e 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 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. 
 



11 
 

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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
76/2012. (X. 26.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Rendezési Terv módosításának kezdeményezése szennyvíztisztító mű helyének meghatározása érdekében  

településfejlesztési döntés meghozatala 
 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos előterjesztésben 
foglaltakat és az alábbiakat rögzíti. 
 
1.) A Képviselő-testület általa 101/2005. (XI. 29.) ÖKT határozatával jóváhagyott Településrendezési 

Terv és a Helyi Építési Szabályzatáról szóló, 2006. január 01. napján hatályba léptetett 34/2005. (XI. 
29.) ÖKT rendeletében foglaltak  felülvizsgálatát és módosítását rendeli el a szennyvízelvezetési projektnek 
megfelelő tisztítómű helyének a településen lévő 073/11 hrsz alatti  terület kijelölése érdekében. 
 

2.) A településen az 1.) pont szerinti helyen kialakítandó tisztítómű tervezett elhelyezésének környezetvédelmi 
hatásait a projekt kapcsán készülő tervek feltárták, ezért a Településrendezési Terv módosításához az 
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) 
bekezdés a)-b) pontja szerinti környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

 
Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: végrehajtást követő  soros testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Új-Lépték Tervező Iroda Bt 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: 
 Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás  Forgó Henrik polgármester 
 Társulási Megállapodásának jóváhagyása    Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(tárgyi írásos előterjesztés e 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 
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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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
77/2012. (X. 26.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulási  Megállapodásának jóváhagyása 
 

Határozat 
 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  megtárgyalta fenti tárgyban a polgármester és 
a jegyző közös írásos előterjesztésében foglaltakat, figyelembe vette az Ügyrendi Bizottság és a 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tárgyra irányuló 
véleményét és ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt Társulási Megállapodást változtatás nélkül 
jóváhagyta és kezdeményezi annak Társulási Tanács általi jóváhagyását. 

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

a tárgyi Társulási Megállapodás aláírására. 
Végrehajtás határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  megállapodás aláírását követő képviselő-testületi ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 
- Első Magyar Önkormányzati  Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás (7100 Szekszárd, Béla Király tér 

8.) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester által 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

Egyebek 
 

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a jövő  hónapban  két ülés tartását 
kezdeményezi, igazodva az éves munkatervhez és a központi jogszabályok várható módosításához, 
valamint az ülés elején az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata tárgyában meghozott határozathoz. 
Tájékoztatást adott a helyi adóbevételek alakulásáról, (amely 87 %-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 14,20 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 

K.m.f. 
 

 
 

 
 Forgó Henrik       Kató Pálné 
           polgármester              jegyző 
 


