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14/2012.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2012. november 30.-án (pénteken)  
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros nyílt ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
Az ülés napirendje: 

 
1.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata keretében (3. ütem) 

a) a helyi iparűzési adóról, 
b) a magánszemélyek kommunális adóról, 
c) az építményadóról, 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB 

elnök 
 
2.) Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulásból kilépés jóváhagyása 

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

 
3.) A 2012. évi önkormányzati költségvetés ¾ éves végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása 

 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
4.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának véleményezése 

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

5.) A Polgármesteri Hivatal önálló  jogállásának meghatározása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

Zárt ülés keretében: 
 
1.) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokról döntés 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
2.) Arany János tehetséggondozó programban való részvételről döntés 

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

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 30.-án (pénteken)  du. 
13,00 órakor  tartott  soros nyílt testületi üléséről. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik    polgármester 
     Mucsi István Tibor  alpolgármester  
     Bali József    képviselő 
     Pető Sándor    képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:   Márton Erzsébet  képviselő 
     Kopasz Imréné   képviselő 
     Forgó János   képviselő 
      
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető h. 
     Patainé Gémes Tímea  Szociális Iroda Vezetője 
 
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.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata keretében (3. ütem) 

d) a helyi iparűzési adóról, 
e) a magánszemélyek kommunális adóról, 
f) az építményadóról, 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB 

elnök 
 
6.) Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulásból kilépés jóváhagyása 

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

 
7.) A 2012. évi önkormányzati költségvetés ¾ éves végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása 

 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
8.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának véleményezése 

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

9.) A Polgármesteri Hivatal önálló  jogállásának meghatározása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

Zárt ülés keretében: 
 
2.) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokról döntés 



5 
 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
3.) Arany János tehetséggondozó programban való részvételről döntés 

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

1.) Napirend 
 

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

 
3. ütem 

 
a) 

 
Tárgy:          Előadó: 
 A helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  Forgó Henrik polgármester 
          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 helyi iparűzési adóról szóló 26/2012. (XI. 30.) önkormányzati 
rendeletét.  

b) 
 
Tárgy:          Előadó: 
 A magánszemélyek kommunális adójáról  szóló önkormányzati    Forgó Henrik polgármester
 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. 
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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 magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/2012. (XI. 30.) 
önkormányzati rendeletét.  
 

c) 
Tárgy:          Előadó: 
 Az építményadóról  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. 
 
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   az építményadóról szóló 28/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét.  
 

2.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási  Forgó Henrik polgármester 
 Társulásból kilépés jóváhagyása     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 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 
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írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
79/2012. (XI. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulásból kilépés 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és 
Közszolgáltatási Társulás Társulási Megállapodása IX/1 1.2 pontjában foglaltaknak megfelelve 
jóváhagyja  Csanytelek Község Önkormányzata tagsági jogviszonyának 2012. december 31. 
napjával való  felmondását. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a tagsági jogviszony 

megszüntetésével összefüggő nyilatkozatok megtételére. 
Végrehajtás határideje: folyamatos, legkésőbb 2012. december 31. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  kilépés elfogadását követő Képviselő-testületi ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 
- Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás (Szekszárd) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

3.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 A 2012. évi önkormányzati költségvetés ¾ éves végrehajtásáról  Forgó Henrik polgármester 
 szóló tájékoztató 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. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében hangsúlyozta, hogy nagy jelentőséget tulajdonít a könyvvizsgáló 
által e tárgyban kiadott összefoglalójában foglaltaknak, majd tájékoztatást adott az adóterv teljesítéséről. 
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 utáni  változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott 
 
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: 
 
80/2012. (XI. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése ¾ éves végrehajtásáról szóló tájékoztató jóváhagyása  
 

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

III. negyedévi végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt: 
 
bevételi oldalon  404.323 E Ft községi szintű módosított előirányzat mellett 

314.012 E Ft községi szintű halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (77,7 %) 
 míg 

 
kiadási oldalon 404.323 E Ft községi szintű módosított előirányzat mellett 

278.211  E Ft községi szintű halmozott pénzforgalmi teljesítéssel   (68,8 %) 
 

a csatolt 1).-7.) mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá, a bizottsági vélemények 
figyelembevételével. 

 
2.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetése I.-III. negyedévi záró bankszámla és 

készpénzállományát 35.801 E Ft összeggel 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 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez a tárgyra vonatkozó konkrét ismeretek 
hiánya miatt szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében a szervezeti és pénzügyi bizonytalanság miatt kialakult helyzetet 
vázolta, az eddig ismertté vált változásokból eredő feladatokról szólt, majd a szervezeti változások 
pénzügyi kihatásait elemezte. 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 utáni változtatás 
nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott 
 
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: 
 
81/2012. (XI. 30.) Ökt határozata 
 
Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója elfogadása 
 

Határozat 
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1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetési 
koncepcióját bevétel és kiadási oldalon az 1.) 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 
nevelési és szociális intézmények vezetőit, hogy az általuk vezetett intézmények 2013. évi költségvetési 
tervezeteit a jelen költségvetési koncepcióban rögzített főbb elvek alapján, a település 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: 

1.)  folyamatos 
2.)  a 2013.évi költségvetési rendelet-tervezet 
 

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

Beszámolás határideje: 2013. 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 nevelési, szociális tagintézmények vezetői (Helyben) 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője 
- Irattár 

5.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 A Polgármesteri Hivatal önálló jogállásának meghatározása   Forgó Henrik polgármester 
         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 fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
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, megerősítette az írásban kiadott 
előterjesztésben foglaltakat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott 
 
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: 
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82/2012. (XI. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  A Polgármesteri Hivatal önálló  jogállásának meghatározása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
polgármester és a jegyző tárgyi közös előterjesztését, és az Ügyrendi Bizottság javaslatát is figyelembe véve 
rögzíti, hogy az Mötv.-ben szabályozott közös hivatal létrehozására  irányuló csatlakozási lehetőséggel nem él, továbbra 
is egységes önálló polgármesteri hivatalt tart fenn (az Alaptörvény 33. cikk (3) bekezdésében rögzített jogán), 
a hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározott  szervezeti felépítés szerint, az önkormányzat 
rendeletében előírt köztisztviselői létszámmal,  a hivatal alaprendeltetésén túl, a képviselő-testület 
önkormányzati és államigazgatási feladatai döntésre való előkészítése és a döntések végrehajtása biztosítása 
érdekében. 

 
2.) Felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy gondoskodjon az egységes önálló polgármesteri hivatal Alapító okirata, 

szervezeti és működési szabályzata, annak mellékletei és függelékei Mötv. és más vonatkozó jogszabályok  
rendelkezéseinek megfelelő elkészítéséről és testület elé terjesztéséről, továbbá a hivatal nevének változása 
miatt szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Végrehajtás határideje:  azonnal, legkésőbb 2012. december 31. 
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  a képviselő-testület 2012. decemberi soros ülése 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Felgyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
- Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Bori Sándorné Jegyzői Iroda Vezetője 
- Patainé Gémes Tímea Szociális Iroda Vezetője 
- Irattár  

 
Egyebek 

 
Kató Pálné jegyző: Javasolta a Képviselő-testület tagjainak, hogy a következő képviselő-testületi ülés a 
munkatervben jelölt időponthoz képest később kezdődjön, mivel az önkormányzat SzMSz-ében rögzített 80 
millió Ft  beruházási értékhatár miatt, közmeghallgatás keretében kell dönteni a szennyvízberuházás 
megvalósításáról.  Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata ütemezése szerint 2012. december 14.-ére újabb 
rendelet-tervezeteket készít elő és terjeszt a Bizottságok és a Képviselő-testület elé. Ismertette az önkormányzatra 
és a Képviselő-testület hivatalára irányadó központi jogszabályok változásából eredő feladatokat, a járási hivatal 
felállításával összefüggő teendőket. 
 
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  
     


