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1/2013.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2013. február 01-jén (pénteken)  
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

rendkívüli nyílt ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
  
Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról      
 
1.) Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

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

2.) Az önkormányzat közép- és hosszú-távú vagyongazdálkodási terve elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

3.) Új Településrendezési Terv készítésének kezdeményezése és partnerségi rend megállapítása   
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
4.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 01-jén (pénteken)  du. 
13.00 órakor  tartott  rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

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

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető  
Patainé Gémes Tímea Szociális Irodavezető 

      
Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal 
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai 
közül 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: 
 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
  
Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról      
 
5.) Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

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

6.) Az önkormányzat közép- és hosszú-távú vagyongazdálkodási terve elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

7.) Új Településrendezési Terv készítésének kezdeményezése és partnerségi rend megállapítása   
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
8.) 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. 
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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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
1/2013. (II. 01.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat képviselő-testülete által 
köztisztviselőkkel szemben támasztott teljesítmény követelmények alapját képező 2012. évi célkitűzések meghatározásáról 
szóló, 8/2012. (II. 10.) Ökt határozat, a 4/2012. (III. 01.) BM rendelet szerinti Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulása által benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” 
támogatási célról  szóló, 26/2012. (III. 30.) Ökt határozat, Csanytelek külterület 0267/12 hrsz. alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ág megváltozatásáról szóló, 96/2012. (XII. 14.) Ökt határozat, 
háziorvosi alapellátásra kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról szóló 109/2012. (XII. 21.) Ökt határozat,   
végrehajtásáról, 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: 
 Az önkormányzat módosított költségvetéséről 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. Megerősítette az általa Bizottsági üléseken 
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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 5 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta   az önkormányzat módosított költségvetéséről  szóló 1/2013. (II. 01.) 
önkormányzati rendeletét.  
 

2.) Napirend 
 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat közép- és hosszú-távú vagyongazdálkodási   Forgó Henrik polgármester 
 terve elfogadása       Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi előterjesztést, (amely a Nemzeti vagyonról és 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben előírt kötelezettség) 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 
megvitatását és után 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: 
 
2/2013. (II. 01.) Ökt határozat 
 
Tárgy:    az önkormányzat közép- és hosszú-távú vagyongazdálkodási terve elfogadása 
 

H a t á r o z a t  
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester és a jegyző közös írásban 
benyújtott tárgyi előterjesztésében foglaltakat és változtatás nélkül elfogadta az önkormányzat közép- és hosszú-távú 
vagyongazdálkodási tervét,   ezen határozathoz csatolt 1. mellékletbe rögzített tartalommal és formában  a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és az alábbiakat 
rendeli el. 
1.) A Képviselő- testület rögzíti, hogy Csanytelek Község Önkormányzata vagyonával való gazdálkodás - az 

Alaptörvény 38. cikkében írt, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében 
foglalt alapelvek szerint, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 106. § - 110. § alatt, az önkormányzat vagyonára vonatkozóan rögzített szabályok betartásával – az 
önkormányzat vagyonáról szóló hatályos önkormányzati rendeletben írt módon, a Képviselő-testület által 
határozatával elfogadott, a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Pénzügyi 
Ügyrendje és annak szabályzataiban meghatározott eljárásrendben, az átruházott hatáskörben eljáró 
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polgármester és a vagyon nyilvántartására kötelezett jegyző felelősségi körében történhet, a tulajdonos 
folyamatos tájékoztatása mellett. 

2.) Az önkormányzat vagyona fejlesztésére, gyarapítására  (létrehozás, bővítés, felújítás) állagmegóvására  
(karbantartás, helyreállítás) rendeltetésszerű használatának biztosítása  (bérlet) a feleslegessé vált vagyontárgyak 
értékesítése  (adás-vétel, csere) célját és annak anyagi terhe fedezete biztosítását, ill. a befolyt összeg 
felhasználása megjelölését a Képviselő-testület által hozott döntések (tervek: Helyi Építési Szabályzat, 
Településrendezési terv, az önkormányzat fejlesztési koncepciója és stratégiai programja, a 
Környezetvédelmi program, az Esélyegyenlőségi terv, gazdasági program, egyéb tervek) és az 
önkormányzat adott évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete határozza meg, melynek igazodnia 
kell az önkormányzat  
- teherbíró képességéhez, 
- a közfeladat ellátásához,  - a társadalmi (lakossági) szükségletek kielégítése szem előtt tartásával -, 
- átlátható, hatékony és költségtakarékos, a vonatkozó hatályos jogszabályoknak (Áht. Ávr.) megfelelő 

gazdálkodás elveihez, 
- vagyona értékének megőrzéséhez, állagának védelméhez, értéknövelő hasznosításához és 
- rendeltetésszerű működéséhez nem szükséges, feleslegessé vált vagyontárgyainak értékesítéséhez. 

3.) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás során a hasznosítás formáit  az alábbiak 
szerint határozza meg: 
a) a közfeladatok ellátásához szükséges vagyon használatba adása,  vagyonkezelésbe adása, 
b) a közfeladatok ellátásához nem szükséges vagyon értékesítése, 
c) a közfeladatok ellátásához szükséges vagyonnal vállalkozói tevékenység folytatása, 
amely pályáztatási eljárás keretében, az önkormányzat közbeszerzési szabályzatában, és a közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beruházások eljárási rendjét tartalmazó szabályzatban foglaltakat alkalmazva 
valósulhat meg.  

4.) A Képviselő-testület kinyilvánítja azon - az önkormányzat költségvetése anyagi fedezetéhez igazodó – 
szándékát, hogy élni kíván olyan kedvező pályázati lehetőséggel, amely az önkormányzat közfeladatai 
ellátását biztosító vagyon gyarapodását, költségtakarékos, hatékony gazdálkodást, működtetést eredményez. 

5.) A Képviselő-testület kötelezi a település jegyzőjét arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelve folyamatosan 
gondoskodjon az önkormányzati vagyonelemek vonatkozó Kormányrendeletben és helyi irányadó 
Szabályzatokban foglaltaknak megfelelő naprakész nyilvántartása (vagyonkatasztere) vezettetéséről és 
adatszolgáltatások teljesítéséről. 

Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:   szükség szerint, a kötelezést követő soros testületi ülés időpontja 
6.) A Képviselő-testület kötelezi a település polgármesterét arra, hogy  a tárgyi tervben foglaltak végrehajtása 

során – az időközben bármilyen okból (jogszabály-  hatáskör módosulás, a vagyon hasznosítására, az 
önkormányzati tervek, programokra vonatkozó eltérő képviselő-testületi döntés, stb.)  bekövetkezett 
változás miatt a hatályos vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata  érdekében terjesszen be  a Képviselő-testület elé 
új, felülvizsgált vagyongazdálkodási tervet. 

Végrehajtás határideje:  folyamatos  
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  változás bekövetkezését követő soros testületi ülés időpontja 
 
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 
 

3.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Új Településrendezési Terv készítésének kezdeményezése és partnerségi Forgó Henrik polgármester 
 rend megállapítása       Kató Pálné jegyző 
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         Pető Sándor PEFTB elnök 
 

(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette be azt a Képviselő-testület elé. Indítványozta az előterjesztésben foglaltak 
megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
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: 
 
3/2013. (II. 01.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Új Településrendezési Terv készítésének kezdeményezése és partnerségi rend megállapítása 
 

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

Helyi Építési Szabályzatról szóló, 2006. január 01. napján hatályba léptetett 34/2005. (XI. 29.) ÖKT 
rendeletében foglaltak  felülvizsgálatát követően új rendezési terv készítését tartja szükségesnek. 
 

2.) Csanytelek község területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési 
stratégia és  településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó 
szervezetekkel, egyházakkal történő egyeztetésének szabályait ezen határozat  mellékletében szereplő 
partnerségi rend szerint határozza meg a képviselő-testület.  

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

- Balogh Tünde tervező, 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben), 
- Forgó Henrik polgármester, 
- Kató Pálné jegyző és általa, 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője, 
- Irattár 

 
Egyebek 

 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet alkotása előkészületeiről, kiemelve a megváltozott finanszírozási rendből eredő negatív hatásokat, 
ami kb. 45 millió forint működési hiányt eredményez. Elmondta, hogy az Mötv. rendelkezése értelmében 
az önkormányzat költségvetésében működési hiány nem tervezhető. Felhívta a figyelmet arra, hogy nem ez a törvényi 
tilalom az egyetlen visszatartó erő, hanem a törvényességi felügyeleti eljáráson alapuló azon szankció, 
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miszerint a településnek járó feladat-finanszírozás felfüggesztésével járhat, ami csődeljárást is 
eredményezhet, mivel plusz saját bevételi forrás hiányában fizetésképtelenné válhat az önkormányzat és 
hivatala. Megoldásként kiegészítő állami támogatás – mint átvett pénzeszköz – beállítását kezdeményezte, 
melynek elmaradása szintén a fent vázolt helyzethez vezethet.  
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik polgármester úr megköszönte az 
ülésen megjelentek részvételét és az ülést 14,10 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
 Forgó Henrik       Kató Pálné 
           polgármester              jegyző  
     
 
 


