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15/2012.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2012. december 14.-én (pénteken)  
du. 15. 00 órai kezdettel megtartott  

rendkívüli nyílt ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 

1.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata keretében (4. ütem) 
a) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról, 
b) az önkormányzat vagyonáról, 
c) az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, 
d) az önkormányzat által nyújtott gyermekjóléti ellátásokról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB 
             elnök  

 
2.) A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal alapító okirata elfogadása 

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

3.) A Csanyteleki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök,  Pető Sándor PEFTB  
            elnök 

 
4.) VÍZIKÖZMŰ Szolgáltató Kft-hez csatlakozás jóváhagyása 

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

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

 
6.) Csanytelek Község Önkormányzata 100 %-os önkormányzati tulajdonú Közműépítő és Szolgáltató Kft ellenőrzéséről 

szóló belső ellenőri jelentés elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
7.) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan 

hasznosítására vonatkozó beszámoló elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
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8.) DAREH Munkaszervezet 2013. évi működési költségéhez tagdíj biztosítása 

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

9.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi munkaterve jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 

 
10.) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása jóváhagyása 

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

 
11.) Szent László Általános Iskola, mint köznevelési intézmény átadása-átvételére irányuló Megállapodás jóváhagyása 

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

12.) Egyebek 
 

Közmeghallgatás keretében: 
 
1.) A település szennyvízcsatornázására pályázat benyújtása jóváhagyása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
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Határozat száma:  Tárgya:      Oldalszám: 
 
 96 Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító 
  okirata módosítása és egységes szerkezetbe foglalása     9 
 97 Csanyteleki Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata 
  jóváhagyása         10 
 98 Víziközmű Szolgáltató Kft-hez való csatlakozás jóváhagyása   12 
 99 Csanytelek község önkormányzata a működés és gazdálkodás irányításának 
  és szervezettségének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása  13 
 100 Csanytelek Község Önkormányzata 100 %-os önkormányzati tulajdonú 
  Közműépítő Beruházó és Szolgáltató Kft ellenőrzésérő szóló belső ellenőri 
  jelentés elfogadása        13 
 101 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére a Csanytelek, Baross Gábor 
  utca 2. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó beszámoló elfogadása  14 
 102 DAREH Munkaszervezet 2013. évi működési költségéhez fedezet (tagdíj) 
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 103 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi munkaterve 16 
 104 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
  módosítása         20 
 105 Szent László Általános Iskola, mint köznevelési intézmény átadás-átvételére 
  irányuló Megállapodás jóváhagyása      21 
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 14.-én (pénteken)  du. 
15,00 órakor  tartott  rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik    polgármester 
     Mucsi István Tibor  alpolgármester  
     Bali József    képviselő 
     Forgó János   képviselő 
     Márton Erzsébet  képviselő 
     Kopasz Imréné   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:   Pető Sándor   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 
     Dr. Ördögh József  Tervező 
     Dely Attila   projektmenedzser 
 
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 6 képviselő megjelent, 1 képviselő távolmaradását bejelentette. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő-testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 6 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
1.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata keretében (4. ütem) 

e) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról, 
f) az önkormányzat vagyonáról, 
g) az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, 
h) az önkormányzat által nyújtott gyermekjóléti ellátásokról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB 
             elnök  

 
2.) A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal alapító okirata elfogadása 

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

3.) A Csanyteleki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök,  Pető Sándor PEFTB  
            elnök 

 
4.) VÍZIKÖZMŰ Szolgáltató Kft-hez csatlakozás jóváhagyása 

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

 
6.) Csanytelek Község Önkormányzata 100 %-os önkormányzati tulajdonú Közműépítő és Szolgáltató Kft ellenőrzéséről 

szóló belső ellenőri jelentés elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
7.) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan 

hasznosítására vonatkozó beszámoló elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

8.) DAREH Munkaszervezet 2013. évi működési költségéhez tagdíj biztosítása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

9.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi munkaterve jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 

 
10.) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása jóváhagyása 

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

 
11.) Szent László Általános Iskola, mint köznevelési intézmény átadása-átvételére irányuló Megállapodás jóváhagyása 

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

12.) Egyebek 
 

Közmeghallgatás keretében: 
 
1.) A település szennyvízcsatornázására pályázat benyújtása jóváhagyása 

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 (4. ütem)  Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 

 
a) 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az  Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  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 kiegészítésében a Polgármesteri 
Hivatal létszáma 11 főben való meghatározása mellett érvelt. 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. Megerősítette az általa Bizottsági ülésen 
napirendre vonatkozóan elmondottakat. 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 6 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta   az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  szóló 29/2012. 
(XII. 14.) önkormányzati rendeletét.  
 

b) 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az  Önkormányzat vagyonáról 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, majd megismételte a jogi és pénzügyi okait a 
rendelet beterjesztésekor a Bizottsági ülésen elmondottak szerint. 
 
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 6 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta   az önkormányzat vagyonáról   szóló 30/2012. (XII. 14.) önkormányzati 
rendeletét.  
 

c) 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az  Önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról 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 fűzött. 
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 



8 
 

megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását, majd megismételte a Bizottsági ülésen e témában 
általa elmondottakat. 
 
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 6 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta   az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról  szóló 31/2012. (XII. 
14.) önkormányzati rendeletét.  
 

d) 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az  Önkormányzat által nyújtott gyermekjóléti  ellátásokról 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, majd ismertette e napirendre vonatkozó Bizottsági 
ülésen általa elmondottakat, mely véleményét továbbra is fenntartotta. 
 
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 6 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta   az önkormányzat által nyújtott gyermekjóléti ellátásokról  szóló 32/2012. 
(XII. 14.) önkormányzati rendeletét.  
 

2.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal alapító okirata elfogadása  Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFB elnök 
 
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, majd tájékoztatást adott e napirenddel összefüggő 
feladatokról. 
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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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
96/2012. (XII. 14.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okirata módosítása 
 és egységes szerkezetbe foglalása 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztésben 
foglaltakat és az alábbiakat rendeli el: 
 
1.) A Képviselő-testület a beterjesztett alapító okiratok  módosítását tartalmazó, ezen határozat 1.)    

mellékleteként, azok egységes szerkezetbe foglalt szövegét, ezen határozathoz csatolt 2.) mellékleteként, 
változtatás nélküli tartalommal és formai megjelenítéssel  jóváhagyta. 

2.) Utasítja a Képviselő-testület Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy ezen határozat 1.) pontja 
szerint jóváhagyott Alapító okiratokat lássa el kézjegyével, záradékolja azt. A Képviselő-testület 
felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy a polgármester úr által záradékolt Alapító okiratokat aláírásával 
hitelesítse és nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságához az 
Alapító okiratok törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzése iránt. 

 Végrehajtás határideje: azonnal, 
 Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester (az alapító okiratok záradékolásáért) 
            Kató Pálné jegyző (az alapító okiratok hitelesítéséért és bejegyeztetéséért) 
Beszámolás határideje: az alapító okiratok benyújtását és annak bejegyzését követő ülés  
3.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy ezen határozatával jóváhagyott Alapító okiratok elfogadásával 

egyidőben  15/2011. (II. 25.) Ökt határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Magyar Államkincstár Csongrád  Megyei Igazgatósága (Szeged) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár   

3.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési  Forgó Henrik polgármester 
 Szabályzata jóváhagyása       Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFB elnök 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésében hosszan taglalta a 
központi jogszabályok változása miatt bekövetkezett módosításokat. 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 
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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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
97/2012. (XII. 14.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanyteleki Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata jóváhagyása 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú, a polgármester és a jegyző a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § d) pontja felhatalmazása 
alapján benyújtott írásos előterjesztésében foglaltakat és az alábbi döntés rögzítését rendeli el. 
 

1.)  A Képviselő-testület változtatás nélkül jóváhagyja ezen határozat  mellékletét képező, Csanyteleki       
Polgármesteri   Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.  

 
2.)  A Képviselő-testület változtatás nélkül tudomásul veszi az 1.) pont szerinti  szabályzathoz annak 

mellékleteként és függelékeként hozzárendelt alábbi szabályzatban foglaltakat:   
 

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 
 

 1. melléklete   Közszolgálati Szabályzat és annak függelékei  
 
 1/a) függeléke   Hivatal belső szervezeti tagozódása ábrázolása, 
 1/b) függeléke A Polgármesteri Hivatal munkarendje, 
 1/c) függeléke  A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje, 
 2. függeléke   Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök meghatározása, 
 3. függeléke   Vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek körének meghatározása, 
 4. függeléke  A kiadmányozás rendjének szabályozása,                  
 5. függeléke  Közszolgálati Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat, 
 6. függeléke  Közérdekű adatok kezelésének, nyilvánosságra hozatala szabályozása, 
 7. függeléke   Iratkezelési szabályzat, 
 8. függeléke   Informatikai szabályzat, 
 9. függeléke   Munkavédelmi Szabályzat, 

         10. függeléke  Tűzvédelmi Szabályzat, 
         11. függeléke   Munkaköri leírások, 
         12. függeléke  Dohányzás szabályzata, 
         13. függeléke   Cafetéria szabályzat, 
         14. függeléke   Egyetértési jog gyakorlására megállapodás, 
 
           2. melléklete   Pénzügyi Ügyrend mellékletei és függelékei, 
 
           1. függeléke   Számviteli politika, 
           1/a) függelék  Leltárkészítési és leltározási szabályzat, 
           1/b) függelék Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének 

szabályzata, 
           1/c) függelék  Házi pénztári és pénzkezelési szabályzat, 
           1/d) függelék  Értékelési szabályzat, 
           2. függeléke   Belsőellenőrzési szabályzat, 
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           2/a) függelék Csanyteleki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve és 
szakmai etikai kódexe, 

           2/b) függelék  Kockázatkezelési szabályzat, 
           2/c) függelék  Csanyteleki Polgármesteri Hivatal belső kontroll kézikönyve, 
           3. függeléke   Szabálytalanságok kezeléséről szóló szabályzat, 
           4. függeléke  Közbeszerzési szabályzat, 
           5. függeléke   Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések szabályairól szóló, 
           6. függeléke  Gépjármű használat engedélyezésének szabályozása, 
           7. függeléke  Önköltség-számítási szabályzat, 
 

3. melléklete  A közfeladatot végzők munkarendje és ügyfélfogadása rendje 
        

           1. függeléke   Községi Könyvtár SZMSZ-e, 
           2. függeléke   Közösségi színtér működési szabályai, 
           3. függeléke   Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata. 
  
3.)  A Képviselő-testület felkéri  Kató Pálné  jegyzőt, hogy a képviselő-testület ezen határozata 1.) pontjában 

jóváhagyott és a 2.) pontjában tudomásul vett szabályzatokban foglaltak folyamatos naprakészségéről 
gondoskodjon és szükség szerint terjessze azt a Képviselő-testület elé. 

Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  a hivatali SzMSz módosításakor 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló 

foglalkoztatottak személy szerint (Helyben) 
-  Irattár 
 

4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 VÍZIKÖZMŰ Szolgáltató Kft-hez csatlakozás jóváhagyása   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 kiegészítésként elmondta, hogy a 
Vízíközmű Kft-be tagként való belépéshez, az egyenlő szavazati arányok megtartása érdekében, 
ugyanannyi tőkével járul hozzá az önkormányzat, amennyi a többi tag törzsbetétje. 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, majd vázolta a jogi helyzet pénzügyi kihatásait, a 
fizetési kötelezettséget keletkeztető jogalapot. 
 
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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
98/2012. (XII. 14.)  Ökt határozat  
 
Tárgy: Víziközmű Szolgáltató Kft-hez való csatlakozás  jóváhagyása 

 
Határozat 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja tagsági jogviszony létesítésére 

irányuló szándékát és rögzíti, hogy az Első Magyar Önkormányzati és Közszolgáltatási Társulásból 
való kilépését követő nappal tagként belép a Víziközmű Szolgáltató Kft-be, a víziközmű 
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben rögzített elvárásoknak megfelelve.  
 

2.) A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat 2012. évi költségvetése pénzmaradványa (be 
nem tervezett bevétele) terhére 700.000.-Ft (azaz: Hétszázezer forint) egyszeri egyösszegű, a 
Víziközmű Szolgáltató Kft bankszámlájára törzsbetétként való végleges átadásához. 

 
3.) A Képviselő-testület  e határozathoz csatolt Társasági Szerződés és annak módosítását változtatás 

nélkül elfogadja és felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat  annak a Képviselő-testület 
nevében való aláírására. 

 
4.) A Képviselő-testület Forgó Henrik polgármester urat delegálja Csanytelek Község 

Önkormányzata képviseletében, akadályoztatása esetén helyettesítésére Mucsi István Tibor 
alpolgármester urat jogosítja fel. 

 
Végrehajtás határideje:  belépést követően azonnal, de legkésőbb 2013. 06. 01 . 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  dokumentum aláírását  követő soros képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Víziközmű Szolgáltató Kft ügyvezetője (Kistelek) 
- 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 
 

5.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata működés  gazdálkodás irányításának Forgó Henrik polgármester 
 és szervezettségének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés 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 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. 
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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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
99/2012. (XII. 14.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Csanytelek község önkormányzata  a működés és gazdálkodás irányításának és szervezettségének ellenőrzéséről 

szóló belső ellenőri jelentés elfogadása 
 
 

Határozat 
 
Csanytelek község önkormányzata képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek 
község önkormányzata a működés és gazdálkodás irányításának és szervezettségének ellenőrzéséről szóló 
belső ellenőrzési jelentést, melyet változtatás nélkül elfogad. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Juhász Lejla belső ellenőr 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

6.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata 100 %-os önkormányzati tulajdonú Forgó Henrik polgármester 
 Közműépítő és Szolgáltató Kft ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés  Kató Pálné jegyző 

elfogadása       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 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
100/2012. (XII. 14.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata 100 %-os önkormányzati tulajdonú Közműépítő Beruházó és Szolgáltató Kft 

ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása 
 

Határozat 
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Csanytelek község önkormányzata képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek 
Község Önkormányzata 100 %-os önkormányzati tulajdonú Közműépítő Beruházó és Szolgáltató Kft 
ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést, melyet változtatás nélkül elfogad. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Juhász Lejla belső ellenőr 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

7.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére  a Csanytelek, Baross  Forgó Henrik polgármester 
 Gábor u. 2. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó beszámoló Kató Pálné jegyző 

elfogadása       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 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
101/2012. (XII. 14.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére a  Csanytelek, Baross Gábor utca 2. szám alatti ingatlan 

hasznosítására vonatkozó beszámoló elfogadása  
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-től térítésmentesen átvett, Csanytelek, Baross Gábor utca 2. szám alatti 
(belterület 48 hrsz.) ingatlan szociális célú hasznosítása alkalmassá tételéről szóló beszámolót és azt a jelen 
határozat 1. mellékletében rögzítettek alapján változtatás nélkül elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és 
Csanytelek Község Önkormányzata között létrejött állami vagyonba tartozó ingyenes 
önkormányzati tulajdonba átadásáról szóló megállapodás V.5 pontja értelmében jelen határozat 
értelmében tájékoztassa a MNV Zrt.-t. 

 
Végrehajtás határideje:  2012. december 31. 
 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
 Kató Pálné jegyző 
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Beszámolás határideje:  2013. december 31. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1399 Budapest Pf: 708.) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 
 

8.) napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 DAREH Munkaszervezet 2013. évi működési költségéhez tagdíj   Forgó Henrik polgármester 
 biztosítása        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, majd tájékoztatást adott a DAREH által lefolytatott 
közbeszerzési eljárások eredményéről és a rekultivációs pályázat alakulásáról, a további pályázat önerejének 
kedvező alakulásáról. 
 
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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
102/2012. (XII. 14.) Ökt határozata 
 
Tárgy: DAREH Munkaszervezet 2013. évi működési költségéhez fedezet (tagdíj) biztosítása 
 

Határozat 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Délkelet- Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó (DAREH) Önkormányzati Társulása 
Munkaszervezetének működési költség fedezetére (lakosságszám arányosan) 189.600.-Ft (azaz: 
Száznyolcvankilencezer-hatszáz forint) hozzájárulást biztosít az önkormányzat 2013. évi 
költségvetési rendeletében. 

2.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda 
Vezetőjét, hogy az 1.) pont szerinti költség fedezetét az önkormányzat képviselő-testülete 2013. évi 
költségvetési rendelet- tervezetébe építse be a működési célú támogatásértékű kiadások kiemelt 
előirányzat-csoport fejezetbe. 
Végrehajtás határideje: 2013. február 15. 
Végrehajtásáért felelős: Kató Pálné jegyző 

    Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
Beszámolás határideje: végrehajtást követő testületi ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 
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-  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
-  Forgó Henrik polgármester 
-  DAREH Önkormányzati Társulás Munkaszervezet Vezetője (Orosháza) 
-  Kató Pálné jegyző és általa 
-  Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
-  Irattár 

9.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi   Forgó Henrik polgármester 
 munkaterve jóváhagyása      Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB 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 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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
103/2012. (XII. 14.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi munkaterve 
 

Határozat 
 

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester és a jegyző 
előterjesztésében tárgyi napirendet, melyet változtatás nélkül elfogad és megalkotja a 2013. évi 
munkatervét az alábbiak szerint. 

 
2) A képviselő-testület a soros üléseit általában kéthavonta egy ízben tartja. 

 
 

Az ülések tervezett időpontja:  minden hónap negyedik pénteki nap délután 13.00 óra 
Az ülések helye:   a Polgármesteri Hivatal Díszterme 
 

3) Napirendek ismertetése: 
 

Január vagy Február  
Napirend 
1.) Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési rendelet-

tervezet megvitatása, közmeghallgatás keretében 
történő elfogadása 
Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
              Településfejlesztési Bizottság Elnöke, Ügyrendi Bizottság Elnöke 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt elő: 
– Polgármester, 
– Jegyző, 
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– Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, 
– Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői, 
– Ügyrendi Bizottság Elnöke 
– Tagintézmények Vezetői (Helyben), 
– Civil szervezetek vezetői, 
– Könyvvizsgáló 

 
2.) Az önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Intézkedési Tervének jóváhagyása 

Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és  
             Településfejlesztési Bizottság Elnöke, Ügyrendi Bizottság Elnöke 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
Polgármester, 
Jegyző, 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, 
Ügyrendi Bizottság Elnöke, 
Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői 

 
Március 
Napirend 
10.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadása 
Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
              Településfejlesztési Bizottság Elnöke, Ügyrendi Bizottság Elnöke 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
– Polgármester, 
– Jegyző, 
– Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, 
– Ügyrendi Bizottság Elnöke, 
– Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői, 
– Tagintézmények Vezetői, 
– Civil szervezetek vezetői (Helyben), 
– Könyvvizsgáló 
 

10.) Falunap előkészítése 
Előadó: Alpolgármester 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt elő: 
– Polgármester, 
– Jegyző, 
– Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke 
– Tagintézmények Vezetői, 
– Civil szervezetek vezetői (Helyben) 

 
Május 
Napirend: 
10.) KÉBSZ Kft mérlegbeszámolója 

Előadó: KÉBSZ Kft ügyintézője 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
– KÉBSZ Kft ügyvezetője, 
– Polgármester, 
– Jegyző, 
– Könyvvizsgáló 
 

10.) A helyi Rendőrőrs tevékenységéről beszámoló 
Előadó: Rendőrőrs parancsnoka 
Előterjesztésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt elő: 
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– Jegyző, 
– Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, 
– Civil Szervezetek Vezetői (Helyben) 

 
3.) Átfogó értékelés Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és 

gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról 
Előadó: Jegyző, Szociális irodavezető 
Előterjesztésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt elő: 
- Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, 
- Gyermekjóléti Szolgáltató, Családsegítő Szolgáltató, 
- Civil Szervezetek Vezetői (Helyben) 

 
Június – Július 

 Tanácskozási szünet. 
 

Augusztus 
Napirend 
10.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése első félévi helyzetéről szóló beszámoló 

elfogadása 
Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
             Településfejlesztési  Bizottság Elnöke 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
– Polgármester, 
– Jegyző, 
– Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, 
– Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői, 
– Tagintézmények Vezetői (Helyben), 
– Civil szervezetek vezetői (Helyben), 
– Könyvvizsgáló 

 
Október 
10.) A Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által kiadott Önkormányzati 

rendeletek felülvizsgálata 
Előadó: Jegyző, Ügyrendi Bizottság Elnöke 
Előkészítésben részt vesz, véleményez,  javaslatot terjeszt elő: 
– Jegyző, 
– Ügyrendi Bizottság Elnöke, 
– Civil szervezetek vezetői (Helyben) 

 
2.)       Közszolgáltatók költségkalkulációi véleményezése 

Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
             Településfejlesztési  Bizottság Elnöke 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt elő: 
- Polgármester, 
- Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, 
- Civil Szervezetek Vezetői 

 
November 
10.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése ¾ éves áttekintése 

Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
             Településfejlesztési  Bizottság Elnöke 
Előkészítésben részt vesz, véleményez,  javaslatot terjeszt elő: 
– Polgármester, 
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– Jegyző, 
– Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, 
– Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői, 
– Könyvvizsgáló 
 

2.) Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési tervezése  
előkészítése  
Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és  
             Településfejlesztési Bizottság Elnöke 
Előkészítésben részt vesz, véleményez,  javaslatot terjeszt elő: 
– Polgármester, 
– Jegyző, 
– Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, 
– Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői, 
– Tagintézmények Vezetői, 
– Civil szervezetek vezetői, 
– KÉBSZ Kft ügyvezetője, 
– Könyvvizsgáló 

 
3.) Csanytelek Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési és stratégiai 

tervének  elfogadása 
Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
             Településfejlesztési Bizottság Elnöke 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt elő: 
- Polgármester, 
- Jegyző, 
- Belső ellenőr, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 

 
 
December 
1.) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása munkájáról szóló beszámoló 

véleményezése 
Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és   
             Településfejlesztési  Bizottság Elnöke 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
- Polgármester, 
- Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, 
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete Vezetője (felkérésre) 

 
2.) Beszámoló a Csanytelek, Baross Gábor utca 2. sz. alatti ingatlan hasznosításáról 

Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és   
             Településfejlesztési  Bizottság Elnöke 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
- Polgármester, 
- Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, 
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete Vezetője (felkérésre) 

 
Az írásos anyagok leadásának határideje: az ülés előtt 8 nappal. 
 
Az ülésre, a napirendi pont tárgyalására, az érintett személyek, szervezetek képviselője körének 
meghívásáról a polgármester dönt. 
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Állandó meghívott: Jegyző, Irodavezetők, Tag-intézményvezetők, Civil szervezetek vezetői, KÉBSZ Kft.  
                               ügyvezetője 
 
Végrehajtás határideje: folyamatos 
Felelős:   Kató Pálné jegyző 
 
Határozatról értesítést kap:  
-  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
-  Forgó Henrik polgármester 
-  Kató Pálné jegyző és általa 
-  Munkatervben érintettek 
-  Irattár 
 

10.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása   Forgó Henrik polgármester 
 módosítása 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 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, majd visszautalt a vagyonrendeletnél általa már 
elmondottakra. 
 
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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
104/2012. (XII. 14.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodása módosítása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:  
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Csongrádi Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, 
azzal a feltétellel, hogy a módosított Társulási Megállapodás a társult önkormányzatok képviselő-
testületének, valamint a Társulási Tanács határozata kiadását követően, 2012. december 31. napján 
24.00 órakor lép hatályba. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és felkéri Kató Pálné jegyzőt, a 

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsát alkotó önkormányzatok képviselő-testületei által 
jóváhagyott Társulási Megállapodás módosítása aláírására.  
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Végrehajtás határideje: azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 

Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  aláírást követő soros testületi ülés időpontja 
 

Határozatról értesítést kap: 
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása  Tanácsa Elnöke (Csongrád) 
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet Vezetője (Csongrád) által 
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tagjai 
- Csanytelek Község önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és által 
- Irattár 

 
11.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Szent László Általános Iskola, mint köznevelési intézmény átadás-  Forgó Henrik polgármester 
 átvételére irányuló Megállapodás 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. Részletes tájékoztatást adott a feladat átadással járó 
teendőkről. 
 
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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
105/2012. (XII. 14.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Szent László Általános Iskola, mint köznevelési intézmény átadása-átvételére irányuló Megállapodás jóváhagyása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Csongrádi 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa „A köznevelési intézmények állami fenntartásba 
vételéről történő megállapodás” tárgyában hozott döntését. 

 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete ezen határozat 1. mellékleteként csatolt, a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (nevében eljáró tankerületi igazgató) és Csanytelek Község 
Önkormányzata (képviseletére jogosított polgármester) között kötendő: a köznevelési intézmények 
állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló  Megállapodást változtatás nélkül 
jóváhagyja,kiegészítve 

a) a diákétkeztetés (önkormányzati kötelező feladat ellátásához); 
b) a nyilvános könyvtári (önkormányzati kötelező feladat) szolgáltatáson belüli iskolakönyvtári feladathoz 
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szükséges helyiségek használatára vonatkozó megállapodással; 
c) a tornaterem alkalmi rendezvények céljára való használatára irányuló megállapodással;  
d) az önkormányzat fénymásolás lehetősége biztosítására irányuló megállapodással; 
e) a köznevelési feladat ellátását biztosító épület (mint önkormányzati vagyon) ingatlan adatait; és 
f) szerződéseket - közüzemi szolgáltatási szerződések, - (ivóvíz, villany, telefon, internet, 

hulladékszállítás, stb.) 
tartalmazó kimutatásokkal. 

Végrehajtás határideje: megállapodás aláírására azonnal, legkésőbb 2012. december 15. 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  megállapodás aláírását követő soros képviselő-testületi ülés 

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

arra, hogy a nevében eljárva ezen határozat 2.) pontjában írt vagyonelemekre ingyenes vagyonkezelői jogot 
keletkeztető szerződést kössön a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 8. §, 10. § és 12. §-ában 
foglaltakat betartva. 
Végrehajtás határideje: azonnal, legkésőbb 2013. január 1. 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  megállapodás aláírását követő soros képviselő-testületi ülés 

 
4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete e határozat 3.) pontjában adott felhatalmazás 

szerint hozzájárul ahhoz, hogy a KIK nevében eljárni jogosult az önkormányzat tulajdonában levő 
Csanytelek, Szent László utca 4/a szám alatti, 337/2 hrsz-ú kivett általános iskola 
megnevezésű 7345 m2 területű, valamint a 337/3 hrsz-ú kivett általános iskola megnevezésű 
1223 m2 területű ingatlanra az illetékes Földhivatalnál vagyonkezelői jogot jegyeztessen be a tárgyban kötött 
vagyonkezelői szerződésben foglaltak szerint 
Végrehajtás határideje: folyamatos, legkésőbb 2013. január 15. 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  bejegyzést követő soros képviselő-testületi ülés 

 
5.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester Urat arra, hogy e határozat 2.) 

pontjában írt Megállapodás részét képező (önkormányzat tulajdonában lévő és forgalomképes 
vagyonként nyilvántartott) a munkavégzés feltételeit biztosító tárgyi eszközök számítógépek - egér, 
billentyűzet, monitor, irodai bútorok - taneszközök, az állami feladatot ellátó működtető részére 
történő átadására irányuló vagyonkezelői jogot keletkeztető szerződést a csatolt vagyonleltár 
szerint a Képviselő-testület nevében eljárva kössön, azt kézjegyével lássa el a köznevelési feladatot 
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 
CLXXXVIII. törvény szerint eljárva. 
Végrehajtás határideje: azonnal, legkésőbb 2013. február 15. 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  megállapodás aláírását követő soros képviselő-testületi ülés 

 
6.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy ezen határozatban rögzített, az önkormányzat 

forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes ingó- és ingatlan vagyona elemeinek 
(vagyonkezelői joggal való terhelése okán) működtetőnek való átadása miatt bekövetkezett változások 
vonatkozó nyilvántartásokra való átvezettetéséről a hatályos jogszabályoknak (Áht., Ávr. Mötv.) 
megfelelően gondoskodjon. 
Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Kató Pálné jegyző és általa 

    Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnöke (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) 
- Cseri Gábor a Csongrádi Tankerület Tankerületi Igazgatója (Csongrád) 
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke, Munkaszervezet Vezetője (Csongrád) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
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- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
 

Egyebek 
 
 

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy a HÉSZ felülvizsgálata folyamatban 
van, a módosításhoz szükséges igazolások, hozzájárulások  folyamatban vannak, eddig senki sem emelt 
kifogást, a szakhatóság megadta a hozzájárulást.  
Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata ütemezése szerint 2012. december 21.-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, majd a helyi adóbevételek alakulásáról adott számot. 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 15,50 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
 Forgó Henrik       Kató Pálné 
           polgármester              jegyző   

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


