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6/2012.  
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2012. május 25.-én (pénteken)  
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros nyílt ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 
Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
            
1.) Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 

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

 
2.) A köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

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

 
3.) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

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

 
4.) Az épített és természeti környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

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

 
5.) A köztemető használatának rendjéről, díjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

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

 
6.) A települési kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása  

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

 
7.) KÉBSZ Kft 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Ambrus László ügyvezető, Pető Sándor PEFTB elnök 
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8.) Európai Csanytelekért Közalapítvány 2011. évi munkájáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása 

Előadó: Németh Sándor kuratórium, elnöke, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
9.) Csanytelek külterület 0267/16 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ág változtatása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök                  
 
10.) Díszpolgári cím adományozására javaslat 

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

11.) Falunapok előkészítése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester 
 

12.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 25.-én (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 
     Márton Erzsébet  képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:   Forgó János   képviselő 
     Kopasz Imréné    képviselő 
      
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető, 

Tóth Józsefné Adó- és Pü. Irodavezető 
Csányi László Adó- és Pü. Irodavez.h. 
Patainé Gémes Tímea Szociális Iroda vezetője 
Kovácsné Habling Teréz védőnő, családgondozó 
Ambrus László ügyvezető 
Németh Sándor kuratóriumi elnök 

 
 

Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal 
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai 
közül 5 képviselő megjelent, 2 képviselő távolmaradását bejelentette. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő-testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 
Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
            
1.) Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 

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

 
2.) A köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

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

 
3.) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

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

 
4.) Az épített és természeti környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök Pető Sándor PEFTB  
             elnök                    
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5.) A köztemető használatának rendjéről, díjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

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

 
6.) A települési kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása  

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

 
7.) KÉBSZ Kft 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Ambrus László ügyvezető, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
8.) Európai Csanytelekért Közalapítvány 2011. évi munkájáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása 

Előadó: Németh Sándor kuratórium, elnöke, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
9.) Csanytelek külterület 0267/16 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ág változtatása 

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

10.) Díszpolgári cím adományozására javaslat 
         Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök                  

 
11.) Falunapok előkészítése 

 Előadó: Mucsi István alpolgármester 
 
12.) Egyebek 
            
 
 
Tárgy:          Előadó: 
 A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt   Forgó Henrik polgármester 
 időszakban tett intézkedéseiről 
 
Forgó Henrik polgármester: A két ülés között eltelt időszakban tett intézkedésekről, a fontosabb 
eseményekről szóló beszámolóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti felsorolásban tette meg.  A képviselő-
testület kérdés, hozzászólás és határozat hozatal nélkül egyhangú szavazással tudomásul vette a 
polgármester úr beszámolóját, amelynek írásos változata e jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Tárgy:          Előadó: 

Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Kató Pálné jegyző 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítést nem tett, javasolta az írásos előterjesztés 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 előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 

 
32/2012. (V . 25.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Határozat 
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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a turisztikai attrakció bemutatására alkalamas, 
Csanytelek „Tilalmas” területből ingatlan vásárlásáról szóló 68/2011. (X. 14.) Ökt határozat,  a Átfogó értékelés 
Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 30/2010. (V. 27.) 
Ökt határozat, az önkormányzati lakások és garázsok 2012. évi bérleti díjának meghatározásáról szóló  9/2012. 
(II. 10.) Ökt határozat, Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által alaptevékenység keretében 
ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek 2012. évi díjtételeinek meghatározásáról szóló 10/2012. (II. 10.) Ökt  
határozat, Csanytelek községben működő civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 2012. évi működési célú 
támogatásáról szóló 11/2012. (II. 10.) Ökt határozat, Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában 
működtetett Csanyteleki oktatási- nevelési és szociális tagintézmények 2012. évi költségvetése véleményezéséről szóló 
12/2012. (II. 10.) Ökt határozat, az önkormányzat 2012. évi költségvetésének előkészítését megalapozó 
Polgármesteri beszámoló elfogadásáról szóló 14/2012. (II. 10.) Ökt határozat,  a Csanyteleki szennyvíztisztító telep és 
csatornahálózat létesítése vízjogi engedélyezési tervének elkészítése tárgyában elindított közbeszerzési eljárás keretében 
beérkezett ajánlatok bontása, véleményezési, javaslattétel a Képviselő-testület részére 16/2012. (III. 01.) Ökt határozat  
végrehajtásáról szóló, a jegyző által írásban beterjesztett beszámolót változtatás nélkül elfogadta.   
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár 
 

1.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata  gyermekjóléti- és gyermekvédelmi Forgó Henrik polgármester 
 feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása   Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott előterjesztéshez. 
Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatás utáni  változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. Hozzáfűzte, hogy vélhetően ebben a témakörben ez 
az utolsó általa tett beszámoló, mivel tudomása szerint a gyermek- és ifjúságvédelem feladata jegyzői 
hatáskörből járási hivatal hatáskörébe kerül át 2013. január 01. napjától. A napirend előadójaként 
kezdeményezte az előterjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását. 
Megköszönte a védőnő, mint családgondozó és Patainé Gémes Tímea, a hivatal gyámügyi előadója 
lelkiismeretes munkáját. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Mucsi István alpolgármester: Nagyon jónak, színvonalasnak ítélte meg az előterjesztést és elfogadásra 
javasolta azt.  
 
Márton Erzsébet képviselő: Egyetértően csatlakozott az előtte hozzászóló által elmondottakhoz. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
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33/2012. ( V. 25. ) Ökt határozat 
  
Tárgy: Átfogó értékelés Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 
Határozat 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta az 

önkormányzat gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló – a jegyző 
előterjesztésében benyújtott - értékelést. 

 
2.) A Képviselő-testület a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátását jónak értékelt és a feladat 

jegyzői hatáskörben maradása esetén  a jövőben is elvárja (legalább a 2011. évi színvonalon): 
      - a tárgyi feladatellátás hatályos vonatkozó központi és helyi jogszabályoknak való megfeleltetését, 
      - annak a helyi viszonyokra való humánus alkalmazását, 
      - a szakma szabályai maradéktalan betartását, 
      - a jelzőrendszer működtetését, 
      - a civil szervezetekkel való folyamatos együttműködést és 
      - a gyámhatóságokkal, gyámhivatallal jó munkakapcsolat fenntartását.    
 
Végrehajtás határideje: folyamatos 
 
Végrehajtásért felelős: Kató Pálné jegyző, 
               Gyermekjóléti Szolgáltató Családgondozója, 
               Polgármesteri Hivatal Szociális Irodavezetője, 
               Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője 
Beszámolás határideje: 2013. májusi testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (6647 Csanytelek, Kossuth L. u. 39.) 
- Gyermekjóléti Szolgáltató (6647 Csanytelek, Radnóti u. 2.) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik Polgármester  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Patainé Gémes Tímea Szociális Irodavezető  
- Irattár  
 
 
 

2.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A köztisztaság rendjének fenntartásáról  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 
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változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a képviselő-testület elé. Indítványozta a rendelet- tervezet 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott 
rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés és módosító javaslat nélkül, 
egyhangúlag 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, elfogadta az írásban 
beterjesztett beszámolót és megalkotta a köztisztaság rendjének fenntartásáról  szóló 8/2012. (V. 25.) 
önkormányzati rendeletét.  
 

3.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről   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 azt a képviselő-testület elé. Indítványozta a rendelet- tervezet 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott 
rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés és módosító javaslat nélkül, 
egyhangúlag 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, elfogadta az írásban 
beterjesztett beszámolót és megalkotta a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
igénybevételéről szóló 9/2012. (V. 25.) önkormányzati rendeletét.  

 
4.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az épített és természeti környezet védelméről 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 azt a képviselő-testület elé. Indítványozta a rendelet- tervezet 
változtatás nélküli elfogadását. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott 
rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés és módosító javaslat nélkül, 
egyhangúlag 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, elfogadta az írásban 
beterjesztett beszámolót és megalkotta az épített és természeti környezet védelméről szóló 10/2012. 
(V. 25.) önkormányzati rendeletét.  
 

5.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A köztemető használatának rendjéről, díjáról 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 azt a képviselő-testület elé. Indítványozta a rendelet- tervezet 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott 
rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés és módosító javaslat nélkül, 
egyhangúlag 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, elfogadta az írásban 
beterjesztett beszámolót és megalkotta a köztemető használatának rendjéről, díjáról szóló 11/2012. 
(V. 25.) önkormányzati rendeletét.  
 

6.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A települési kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről  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 azt a képviselő-testület elé. Indítványozta a rendelet- tervezet 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott 
rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés és módosító javaslat nélkül, 
egyhangúlag 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, elfogadta az írásban 
beterjesztett beszámolót és megalkotta a települési kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás 
igénybevételéről szóló 12/2012. (V. 25.) önkormányzati rendeletét.  

 
7.) Napirend 

 
 
Tárgy:          Előadó: 
 KÉBSZ Kft 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása   Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
         Ambrus László ügyvezető 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Ambrus László ügyvezető: Szóbeli kiegészítést nem fűzött az írásban általa kiadott előterjesztéshez. 
Javasolta az írásban kiadott beszámoló elfogadását. 
 
Pető Sándor képviselő, bizottsági elnök: Szóbeli kiegészítésként 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.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
34/2012. (V 25.) Ökt. határozat 

 
Tárgy: A KÉBSZ Kft. 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a KÉBSZ Kft. 2011. évi 
beszámolóját. Az eszközök és források főösszege 32 554 eFt, a mérleg szerinti eredmény 4 373 eFt, melyet 
eredménytartalékba helyez, és ebből fedezi az előző évek veszteségét. 
 
Végrehajtás határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Ambrus László ügyvezető 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Ambrus László KÉBSZ Kft ügyvezetője 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

8.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Európai Csanytelekért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló  Forgó Henrik polgármester 
 beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása    Kató Pálné jegyző 
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         Pető Sándor PEFTB elnök 
Németh Sándor kuratórium 
elnöke 

(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Németh Sándor kuratórium elnöke: Szóbeli kiegészítést nem fűzött az írásban általa kiadott 
előterjesztéshez. Javasolta az írásban kiadott beszámoló elfogadását. 
 
Pető Sándor képviselő, bizottsági elnök: Szóbeli kiegészítésként 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.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
35/2012. (V. 25.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Európai Csanytelekért Közalapítvány 2011. évi munkájáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása

  
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete megtárgyalta és tudomásul vette a 
kuratórium elnöke előterjesztését az Európai Csanytelekért Közalapítvány 2011. évi munkájáról. 
 

2.) A Képviselő- testület az Európai Csanytelekért Közalapítvány munkáját a vonatkozó hatályos 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelőnek és jónak értékelte. 

 
Beszámolás ideje: 2013. májusi testületi ülés 
 
Felelős:    Kató Pálné jegyző 

   Németh Sándor kuratórium elnöke 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Európai Csanytelekért Közalapítvány Elnöke és általa a közalapítvány Tisztségviselői (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár 

9.) Napirend 
 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek külterület 0267/16 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú   Forgó Henrik polgármester 
 ingatlan művelési ág változtatására javaslat    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. 
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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 azt a képviselő-testület elé. Indítványozta a rendelet- tervezet 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
36/2012. (V. 25.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek külterület 0267/16 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ág  

megváltoztatása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Csanytelek külterület 
0267/16. hrsz-ú, 3273 m2 területű, eddigi szántó elnevezésű ingatlana művelési ágát legelő 
művelési ágra  változtatja, változatlan  m2 területtel. 

 
2..)  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy a művelési 

ág változásával összefüggő kifizetésről az önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére való 
kifizetéséről gondoskodjon és e határozattal kiegészített kérelmet terjesszen elő az illetékes 
ingatlanügyi hatóságnál, kérve az 1.) pontban írt művelési ág változás átvezetését  az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. §-ára való hivatkozással.  

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Felelős:   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott eljárását követő testületi ülés 

 
 

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

3.) Napirend 
         
Tárgy:          Előadó: 
 Díszpolgári cím adományozására javaslat     Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként tájékoztatást adott a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság javaslatáról, mely szerint 2012. évben a képviselő-testület ne adjon ki díszpolgári 
címet, mint helyi kitüntetést, mivel sem civil szervezetek, sem társadalmi szervezetek, önkormányzati 
intézményvezetők részéről a megadott határidőn belül nem érkezett javaslat a díszpolgári cím odaítélésére. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
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Mucsi István alpolgármester: Egyetértett a Pénzügyi Ellenőrző és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság 
javaslatában foglaltakkal. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
37/2011. (V. 25.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Díszpolgári cím adományozása 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyi napirendet és úgy határozott, 
hogy 2012. évben nem adja ki a Csanytelek Díszpolgára címet, mint helyi kitüntetést. 
 
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: 
 Falunapi programok jóváhagyása      Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
Mucsi István alpolgármester: Ismertette a falunapi programok tervezetét. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás 
nélküli elfogadásra terjesztette azt a képviselő-testület elé. Indítványozta a rendelet- tervezet változtatás 
nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
38/2011. (V. 25.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Falunapi programok jóváhagyása  

 
Határozat 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyi napirendet és elfogadta a 2012. 
július 07. napján tartandó falunapi programokat a csatolt melléklet szerint. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- 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 
 

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület Tagjait arról, hogy Papp Mátyásné és 
Antal Ferencné nyugdíjasok ismét megnyerték a megyei szavalóverseny, most az országos versenyen 
vesznek részt és részvételüket az önkormányzat az idei költségvetése terhére szállásdíj átvállalásával 
támogatja. 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 14,50 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

 
Forgó Henrik       Kató Pálné 

                    polgármester       jegyző 
 
 
 

 


