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17/2013.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2013. december 20.-án (pénteken)  
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros nyílt ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
Az ülés napirendje: 

A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 
1.) Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet 

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

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

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

 
3.) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2013. I. félévi és az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2013. II. 

félévi feladatellátásáról szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor EFTB elnök 

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

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

5.) Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Tervének elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
6.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi munkaterve elfogadása 

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

7.) Háziorvosi alapellátásra kötött feladat-ellátási szerződés módosítása jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 
 

8.) Háziorvosi alapellátásra kötött szerződés közös megegyezéssel való felbontása elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
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9.) Békés - Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft támogatása véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

10.) Víziközmű szolgáltatás biztosítása véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
11.) Csanytelek Község Önkormányzati érdekeltségi körébe tartozó Önkormányzati Társulások 2013. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

12.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 20.-án (pénteken)  du. 
13.00 órakor  tartott  soros nyílt testületi üléséről. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik    polgármester 
     Mucsi István Tibor  alpolgármester  

Forgó János   képviselő 
Pető Sándor   képviselő 

 
 

Távolmaradását bejelentette:  Kopasz Imréné   képviselő 
     Márton Erzsébet  képviselő 

Bali József   képviselő 
      
      
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 
     Csányi László   Adó- és Pü. Irodavezető h. 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvvezető, 

Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető 
 
      
Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal  
megjelenteket. Megállapította, hogy az ülésen 4 képviselő megjelent, 3 képviselő távolmaradását 
bejelentette, így az ülés határozatképes. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott meghívóban szereplő napirendet, mellyel a 
képviselő-testület külön-külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal 
egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 
1.) Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet 

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

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

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

 
3.) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2013. I. félévi és az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2013. II. 

félévi feladatellátásáról szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor EFTB elnök 

 
4.) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére benyújtandó 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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5.) Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Tervének elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
6.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi munkaterve elfogadása 

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

7.) Háziorvosi alapellátásra kötött feladat-ellátási szerződés módosítása jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 
 

8.) Háziorvosi alapellátásra kötött szerződés közös megegyezéssel való felbontása elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

9.) Békés - Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft támogatása véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

10.) Víziközmű szolgáltatás biztosítása véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
11.) Csanytelek Község Önkormányzati érdekeltségi körébe tartozó Önkormányzati Társulások 2013. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

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 intézkedéseiről, 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. 
 
 

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról  Forgó Henrik polgármester 
 és igénybevételéről 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 be azt a Képviselő-testület elé. A könnyebb érthetőség kedvéért az általa 
kiadott folyamatábrára hívta fel a figyelmet, majd kezdeményezte a napirendi előterjesztések elfogadását és 
a rendelet megalkotását. 
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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 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, elfogadta az írásban 
beterjesztett előterjesztést, a hatásvizsgálatot, a rendelet-tervezet indokolását, a rendelet-tervezetet  és 
megalkotta az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről   
szóló 10/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletét.  
 

2.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről 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. Ismertette a rendelet-tervezetet véleményező 
szervezet és a közszolgáltató által tárgyra vonatkozó véleményét, majd javasolta az előterjesztés, annak 
mellékletei elfogadását és a tárgyi rendelet megalkodását. 
 
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 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, elfogadta az írásban 
beterjesztett előterjesztést, a hatásvizsgálatot, a rendelet-tervezet indokolását, a rendelet-tervezetet  és 
megalkotta az kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló 11/2013. (XII. 20.) 
önkormányzati rendeletét.  
 

3.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2013. I. félévi és az Alsó- Tisza- Forgó Henrik polgármester 
 menti Önkormányzati Társulás 2013. II. félévi munkájáról szóló   Kató Pálné jegyző 
 beszámoló 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 kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
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elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. Javasolta 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
88/2013. (XII. 20.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2013. I. félévi és az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2013. 

II. félévi feladatellátásáról szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta a „Beszámoló a 
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2013. I. félévi és az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2013. II. félévi 
feladatellátásáról” című előterjesztést és a benne foglaltakkal egyetért. 
 
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: 
 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére benyújtandó Csanytelek,  Forgó Henrik polgármester 
 Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó   Kató Pálné jegyző 
 beszámoló véleményezése      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 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. Kezdeményezte az előterjesztésben foglaltak 
megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását, kiemelve az értékteremtő beruházással megvalósult 
értéknövekedést, a vagyon-gyarapodást és a szerkezet átalakítás címén központi költségvetésből juttatott 
2.3 millió Ft berendezések vásárlása teremtette lehetőségeket. 
  
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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
89/2013. (XII. 20.) Ökt határozat 
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Tárgy:  A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére benyújtandó Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan 
hasznosítására vonatkozó 2013. évi 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:  2013. december 31. 
 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
 Kató Pálné jegyző 
 
Beszámolás határideje:  a jelentés megküldését követő soros ülés 
  
Határozatról értesítést kap: 

- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1399 Budapest Pf: 708.) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Mucsiné Mészáros Tímea (Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 

 
5.) Napirend 

 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Tervének elfogadása  Forgó Henrik polgármester 
         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 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. Javasolta 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 

 
90/2013 (XII.20.) Ökt határozat 
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Tárgy: Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Tervének elfogadása 
 

Határozat 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő–testülete megtárgyalta a Polgármester és Jegyző 

előterjesztésében Csanytelek település 2013-2015. időszakára vonatkozó Környezeti Fenntarthatósági Tervét, 
melyet ezen határozathoz csatolt  1. melléklet szerint fogadott el. 

2.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy az elfogadott Csanytelek település Környezeti 
Fenntarthatósági Terve 1. példányát a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Irodája 
Vezetője által küldje meg a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Non-profit Kft. részére, tekintettel  a 
folyamatban lévő KEOP pályázati program szennyvízberuházásának kivitelezésére irányuló 
eredményes pályázatában a Képviselő-testület által - a horizontális szempontok keretében - tett azon 
vállalására, miszerint 2013. évben elkészíti a Település Környezet Fenntarthatósági Tervét (Local Agenda 21). 

 
Végrehajtási határideje:  2013. december 31. 
Végrehajtásért felelős:    Kató Pálné jegyző és általa 
              Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
Beszámolás határideje:   a Képviselő-testület 2014. januári soros ülése 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Non-profit Kft (Budapest) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 

6.) Napirend 
  
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata 2014. évi munkaterve jóváhagyása Forgó Henrik polgármester 
         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 kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság 
napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. 
Javasolta 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
91/2013. (XII. 20.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi munkaterve jóváhagyása 
 
 

Határozat 
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1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester és a jegyző 

előterjesztésében tárgyi napirendet, melyet változtatás nélkül elfogad és megalkotja a 2014. 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 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet 

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

 
2.) Az önkormányzat 2014. 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 
 

3.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről 
Előadó: Jegyző 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
- Jegyző, 
- Irodavezetők 

 
Március 
Napirend 
1.) Az önkormányzat 2013. 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, 
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– Tagintézmények Vezetői, 
– Civil szervezetek Vezetői (Helyben), 
 

2.) 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: 
1.) KÉBSZ Kft mérlegbeszámolója 

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

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

 
3.)        Európai Csanytelekért Közalapítvány tevékenységéről beszámoló 

Előadó: Kuratórium Elnöke 
Előterjesztésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt elő: 
- Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, 
- Civil Szervezetek Vezetői (Helyben) 
- Európai Csanytelekért Közalapítvány Kuratóriuma Elnöke 

 
Június - Július 

 Tanácskozási szünet. 
 

Augusztus 
Napirend 
1.) Az önkormányzat 2014. 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), 

 
Október 
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1.) 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, 
– Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, 
– Civil szervezetek vezetői (Helyben) 

 
2.)       Közszolgáltatók éves tevékenységéről szóló beszámoló 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 
1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése ¾ éves áttekintése 

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, 
 

2.) Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2015. 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, 

 
3.) Csanytelek Község Önkormányzata 2015. 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.) Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás munkájáról szóló beszámoló 

véleményezése 
Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és   
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             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, 

 
3.) Az önkormányzat Társulásokban folytatott éves tevékenységéről beszámoló 

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

  
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. 
 
Állandó meghívott: Országgyűlési képviselő, Jegyző, Irodavezetők, Tagintézmények Vezetői, Civil 

szervezetek vezetői, Közalapítvány Kuratóriuma Elnöke, 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 
 

7.) Napirend 
 
 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Háziorvosi alapellátásra kötött feladat-ellátási szerződés módosítása  Forgó Henrik polgármester 
 jóváhagyása       Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként  nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 

 



15 
 

Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság 
napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. 
Javasolta 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
92/2013. (XII. 20.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Háziorvosi alapellátásra kötött feladat-ellátási szerződés módosítása jóváhagyása 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú vonatkozó előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 
 

1.) Dr. Hornyák Edina háziorvossal Csanytelek község I. sz. háziorvosi körzete területi ellátási 
kötelezettséggel háziorvosi alapellátásra 2013. április 26. napján kötött feladat-ellátási 
szerződést 2014. január 1. napjával a következők szerint módosítja: 
 

2.) A megállapodás 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a Feladatellátó 2 hónapos 
felmondási idő biztosításával mondhatja fel írásban a Megbízóhoz benyújtott nyilatkozatában. 

 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat ezen előterjesztéshez 1. 

mellékletként csatol, e módosítással egységes szerkezetbe foglalt  feladat-ellátási szerződés 
aláírására. 
 

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:    Forgó Henrik polgármester             
Beszámolás határideje: következő soros képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Dr. Hornyák Edina háziorvos (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző  
- Irattár 
 

8.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Háziorvosi alapellátásra és iskola-egészségügyi feladatok ellátására kötött Forgó Henrik polgármester 
 szerződés közös megegyezéssel való felbontása elfogadása   Kató Pálné jegyző 
          
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként  nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását 
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Kató Pálné jegyző: Javasolta 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
93/2013. (XII. 20.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Háziorvosi alapellátásra és iskola-egészségügyi feladatok ellátásra kötött szerződés közös megegyezéssel való 

felbontására elfogadása 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete az általa Dr. Hornyák Edina háziorvossal 
Csanytelek község I. sz. háziorvosi körzete területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi alapellátásra 
2013. április 26. napján kötött feladat-ellátási szerződés 2014. február 28. napjával közös 
megegyezéssel való felbontására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, változtatás nélkül elfogadta azt, és 
felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére és a megüresedett 
háziorvosi álláshely betöltése érdekében tárgyalások folytatására a háziorvosi alapellátás önkormányzati 
feladat biztosítása érdekében. 
 
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:    Forgó Henrik polgármester             
Beszámolás határideje: következő soros képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Dr. Hornyák Edina háziorvos (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző  
- Irattár 

 
9.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Békés – Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft támogatása   Forgó Henrik polgármester 
 véleményezése       Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi) 

 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként  nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés 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. Indítványozta az előterjesztésben foglaltak 
megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
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írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
94/2013. (XII. 20.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Békés- Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft támogatásának véleményezése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester és a Jegyző 
közös írásos tárgyi előterjesztésében foglaltakat, melyet változtatás nélkül elfogadott és a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában biztosított 
hulladékgazdálkodási jogkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. §-ában 
foglaltakra figyelemmel, az alábbiakat rögzíti. 

1.) A Képviselő-testület, mint a Békés- Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben tulajdonrésszel bíró 
kinyilvánítja, hogy  
a) nem vállalhat közpénzen közösséget annak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói 

tevékenység végzéséből eredő, üzleti veszteséget előállító 40 település önkormányzatával, 
amelyek közszolgáltatási szerződéssel kötődnek a tevékenységet végzőkhöz, mivel Csanytelek 
Község Önkormányzata a Társulási Szerződésben szereplő, a Cégbírósági bejegyzés szerinti 
tagsága 2013. szeptember 17. napjától kezdődik; továbbá 

b) nem köti és nem is kötheti Csanytelek Község Önkormányzatát hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés a Kft-hez, mivel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
34. § (2) bekezdése értelmében közszolgáltatói tevékenység végzésére közszolgáltatási 
szerződést csak egy, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő szereplővel köthető, 
amely önkormányzatunkat az FBH-NP Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasághoz 
köti 2013. október 01. napjától; valamint 

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtására kiadott 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet nem teszi lehetővé az önkormányzat számára, hogy 
közpénzből gazdasági társaság működését jogalap nélkül támogassa; és 

d) az esetleges törzstőke emeléséből eredő kötelezettségének, vagy tagi kölcsön nyújtásának az 
önkormányzat költségvetéséből anyagi forrás hiányában nem tud eleget tenni, a közszolgáltató 
vesztesége - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben foglaltak szerint eljárva 
– törzstőkéből nem finanszírozható. 

2.) A Képviselő-testület javasolja a Békés- Manifest Nonprofit Közszolgáltató Kft Ügyvezetőjének, 
hogy éljen a pályázat benyújtása lehetőségével, kezdeményezze központi költségvetésből a veszteség 
állami támogatás formájában való enyhítését és kérjen adósságkonszolidációt. 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Bondár Lajos a Békés- Manifest Nonprofit Közszolgáltató Kft Ügyvezetője (Kunágota) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 

10.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Víziközmű szolgáltatás biztosítása véleményezése   Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi) 
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Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként  elmondta, hogy a 
megyében 3 település rendelkezik jelenleg jogosultsággal vízszolgáltatásra. Részletesen ismertette az ivóvíz-
szolgáltatás biztosítása körül kialakult bonyolult helyzetet. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés 
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. Javasolta 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
95/2013. (XII. 20.) Ökt határozat 
 
Tárgy:   víziközmű-szolgáltatás biztosítása véleményezése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyban a Polgármester és a 
Jegyző közös írásos előterjesztésében foglaltakat, melyet változtatás nélkül elfogad és az alábbiak rögzíti. 
 

1.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy - a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 21. 
pontjában rögzített  ivóvízellátás és víziközmű-szolgáltatás biztosítása kötelező közfeladata 
ellátása, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. törvény  és annak végrehajtására kiadott 
58/2013. (II. 27.) Kormányrendeletbe foglalt közműves közszolgáltatási kötelezettség jogszerű 
teljesítésével, a közmű-szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók  a mindenkor hatályos 
jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelő víziközmű-szolgáltatásban részesüljenek – 
tárgyalás folytatásával érvényesítse az Alföldvíz Zrt-vel a település víziközmű-szolgáltatása 
érdekében kötött, a 42/2013. (V. 17.) Ökt határozattal jóváhagyott  üzemeltetési-bérleti 
szerződősben foglaltakat. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy ezen előterjesztésben 
összegzett jogi anomália soron kívüli megoldása érdekében megkereséssel éljen a Magyar Energetikai és 
Közmű- Szabályozási Hivatal Elnökéhez, kezdeményezve Csanytelek településre vonatkozóan a víziközmű-
szolgáltatás végzésére jogosító bérleti-üzemeltetési szerződés azonnali jóváhagyását, annak 2014. január 01. 
napjával való hatályba lépésével. 

3.) A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy ezen határozat 1.) pontjában írt kötelező közfeladata 
teljesítése során, önhibáján kívül keletkező, a 2.) pontban részletezett jóváhagyás hiányában előálló 
helyzetből adódó, az Alföldvíz Zrt-nek átadott, jogszerű víziközmű-szolgáltatási tevékenység 
végzése elmaradásából eredő, mindennemű anyagi kárt annak okozójára áthárít, továbbá sem jogi, sem 
erkölcsi és anyagi felelősséget nem vállal és nem visel, anyagilag nincs fedezete jótállni a jelenlegi víziközmű-
szolgáltatási tevékenység végzésével járó következményekért, így a rezsicsökkentési- és a közműadó fizetési 
kötelezettség miatt keletkező tetemes anyagi veszteségért sem.     

Végrehajtás határideje:   azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  megkeresést követő soros testületi ülés  
 
Határozatról értesítést kap: 
 - Dr. Dorkota Lajos a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal Elnöke (Budapest) 
 - Dr. Csák Gyula az Alföldvíz Zrt. vezérigazgatója (Békéscsaba) 

- 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 

 
 

11.)  Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzati érdekeltségi körébe tartozó   Forgó Henrik polgármester 
 Önkormányzati Társulások 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló Kató Pálné jegyző 
 elfogadása       Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként  nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés 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. 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
96/2013. (XII. 20.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a Csanytelek Község Önkormányzata érdekeltségi körébe tartozó Önkormányzati Társulások 2013. 

évi tevékenységéről 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a település Polgármestere által 
benyújtott tárgyi előterjesztésben foglaltakat, melyet változtatás nélkül jóváhagyott. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 
(Csongrád) 

- DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Orosháza) 
- DARK Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Sándorfalva) 
- 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: Említést tett a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz szállítása megszervezése 
kötelezettség teljesítése érdekében alkotandó önkormányzati rendelet előkészületeiről is, majd tájékoztatást 
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adott az önkormányzatot érintő fontosabb központi jogszabály változásokról, feladatokról. Ismertette az 
adóbevételi terv teljesítését, amely előirányzat módosítását vetíti előre. 
 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 14,40 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Forgó Henrik       Kató Pálné 

                   polgármester       jegyző 
 


