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10/2013.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2013. július 26.-án (pénteken)  
de. 8. 30 órai kezdettel megtartott  

soros nyílt ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
Az ülés napirendje: 

Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról     
 
1.) Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
  
2.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 26.-án (pénteken)  de. 8.30 
órakor  tartott  soros nyílt testületi üléséről. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik    polgármester 
     Mucsi István Tibor  alpolgármester  
     Márton Erzsébet  képviselő 
     Pető Sándor   képviselő 
     Kopasz Imréné   képviselő 

Forgó János   képviselő 
Bali József   képviselő 

      
      
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvvezető 

Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető  
Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető h. 

 
      
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 mind a 7 képviselő megjelent. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő-testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 7 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról     
 
1.) Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
  
3.) Egyebek 
 
 
 
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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
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59/2013. (VII. 26.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző által írásban beterjesztett tárgyi 
beszámolóját megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta az alábbiak szerint: a  

- Csanyteleki Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat létesítése II. üteméhez (kivitelezés) kapcsolódó műszaki 
ellenőri/mérnöki feladatok tárgyában elindított feltételes közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatokról 
döntéshozatal a 44/2012. (VII. 03.) Ökt határozat,  

- Csanyteleki Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat létesítése II. üteméhez (kivitelezés) kapcsolódó műszaki 
ellenőri/mérnöki feladatok tárgyában elindított feltételes közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatokról 
döntéshozatal a 45/2012. (VII. 03.) Ökt határozat,  

- a pályázat benyújtásáról a KEOP-1.2.0./09-11 támogatási program keretében Csanytelek 
„Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósításá”-ról  szóló, 106/2012. (XII. 14.) Ökt határozat, - 

- Csanytelek, Nagy-gyep 5. szám alatti 075/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ágának 
megváltoztatásáról szóló 15/2013. (II. 15.) Ökt határozat, 

- Településszerkezeti Terv módosításának jóváhagyása szennyvíztisztító mű helyének meghatározása ügyében 
hozott 18/2013. (III. 29.) Ökt határozat, 

- a Csanytelek Községben I. sz. háziorvosi körzet műkötetéséről szóló, 22/2013. (IV. 26.) Ökt határozat 
- falunapi programok költségei meghatározásáról szóló  a 27/2013. (IV. 26.) Ökt határozat, 
- a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítására, térfigyelő kamera rendszer kiépítésére támogatás 

igényléséről a 8/2013. (III. 29.) Bm rendelet alapján   28/2013. (IV. 26.) Ökt határozat,  
- Csanytelek, Nefelejcs úti 022/36 hrsz alatti ingatlan mezőgazdasági célra történő vásárlásáról szóló 

29/2013. (IV. 26.) Ökt határozat, 
- Csanytelek, Bercsényi utcai 619 hrsz és 622/3 hrsz alatti ingatlanok  mezőgazdasági célra történő vásárlásáról 

szóló 30/2013. (IV. 26.) Ökt határozat, 
- a díszpolgári cím adományozásáról szóló 31/2013. (IV. 26.) Ökt határozat, 
- az Alföldvíz Zrt-ben (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) önkormányzati részvényjegyzésről  szóló, 33/2013.  

(V. 10.) Ökt határozat,  
- a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása felülvizsgálatáról szóló 34/2013. (V. 

10.) Ökt határozat,  
- az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása jóváhagyásáról szóló, 35/2013. 

(V. 10.) Ökt határozat,   
- a Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásba 

Mezőberény Város belépése hozzájárulásáról  szóló 40/2013. (V. 10.) Ökt határozat,  
- a Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 41/2013. (V. 17.) Ökt határozat,  
- Csanytelek Község víziközmű-szolgáltatása végzésére az Alföldvíz Zrt-vel kötendő bérleti szerződés 

jóváhagyásáról szóló 42/2013. (V. 17.) Ökt határozat,  
- a Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben üzletrész vásárlásáról szóló  44/2013. (V. 10.) Ökt 

határozat,  
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása megszüntetéséről  szóló 51/2013. (V. 31.) Ökt határozat,  
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésének biztosításáról szóló 53/2013. (VI. 20.) Ökt 

határozat, 
- a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása és Munkaszervezete vagyonának felosztása, vagyonfelosztási 

szerződés jóváhagyásáról szóló 57/2013. (VI. 28.) Ökt határozat,  végrehajtása a tárgyi 
határozatokban foglaltak szerint és határidőben megtörtént.  

Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár 
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1.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az Alsó- Tisza menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása Forgó Henrik polgármester 
 módosítása jóváhagyása      Kató Pálné jegyző 
          
 
(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: Kezdeményezte 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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
60/2013. (VII. 26.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítása jóváhagyása  
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta:  
 

1.) A Képviselő-testület változtatás nélkül elfogadja az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.  
A módosított Társulási Megállapodás a társult önkormányzatok képviselő-testületei által hozott 
határozatok (legkésőbb meghozott) időpontjával  lép hatályba. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat e határozat 1.) pontja szerint 
elfogadott módosított egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására. 

Végrehajtás határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: aláírást követő soros ülés 
 

Határozatról értesítést kapnak 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Elnöke és Tagjai 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

 
Egyebek 

 
 
Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatást adott a parképítési munkák elkezdéséről, melynek pénzügyi 
fedezetét az Európai Csanytelekért Közalapítvány biztosítja. Elmondta, hogy a játszótér építésére beadott 
pályázat kedvező elbírálást kapott, melynek  munkálatai hamarosan elkezdődnek. 
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Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést a 9,10 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

Forgó Henrik       Kató Pálné 
          polgármester       jegyző 

 
 
 
 


