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2/2013.  
Csanytelek Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
2013. február 15-én (pénteken)  

du. 14. 00 órai kezdettel megtartott  
rendkívüli nyílt ülésének 

Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
1.) Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete által alkotandó rendelet-tervezetek 

véleményezése 
a) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

szóló önkormányzati rendelet véleményezése, 
b) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi  ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 

díjakról szóló önkormányzati  rendelet-tervezet véleményezése 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép-, és hosszú-távú gazdasági és fejlesztési programja  

 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
3.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése megalkotását megalapozó előkészítés keretében: 

a) önkormányzati lakások és garázsok 2013. évi bérleti díjainak meghatározása, 
b) Csanytelek Község Önkormányzata és Hivatala által alaptevékenység keretében ellátott egyéb szolgáltatási 

tevékenységek (szabadkapacitás kihasználása) 2013. évi díjtételeinek meghatározása, 
c) Csanytelek Községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2013. évi támogatása jóváhagyása, 
d) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működtetett nevelési és szociális intézmények 2013. évi 

költségvetése véleményezése, 
e) A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a Kormány 

előzetes hozzájárulását igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása, 
f) Járó-beteg szakellátási feladatok működéséhez kiegészítő támogatás biztosítása, 
g) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének előkészítését megalapozó Polgármesteri beszámoló elfogadása. 

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

4.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet  közmeghallgatás elé terjesztése és 
elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB  
             elnök 

              
5.) Csanytelek, Nagy-gyep tanya 8. szám alatti 075/3  hrsz-ú  önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ágának 

megváltoztatása kezdeményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
6.) Egyebek 
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Határozat száma:  Tárgya:      Oldalszám: 
 
 4 Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 
  valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet 
  véleményezése         6 
 5 Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról, azok 
  igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati 
  rendelet-tervezet véleményezése       7 
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  keretében ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek (szabadkapacitás 
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  Csanyteleki nevelési és szociális tagintézmények 2013. évi költségvetése 
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 11 A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját  
  bevételek körének összegének és a Kormány előzetes hozzájárulását igénylő 

- adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 
meghatározása         14 

 12 Járó-beteg szakellátási feladatok működéséhez kiegészítő támogatás biztosítása 15 
 13 Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének előkészítését megalapozó 
  Polgármesteri beszámoló       16 
 14 Csanytelek Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezete 
  közmeghallgatásra bocsátása       18 
 15 Csanytelek, Nagy-gyep tanya 8. szám alatti 075/3 hrsz-ú önkormányzati 
  ingatlan művelési ágának megváltoztatása kezdeményezése   19 
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 15-én (pénteken)  du. 
14.00 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 
     Márton Erzsébet  képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:   Forgó János    képviselő 
      
      
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető  
Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető h. 
Patainé Gémes Tímea Szociális Irodavezető 
Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető 

      
Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal 
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai 
közül 6 képviselő megjelent, 1 képviselő távolmaradását bejelentette. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő-testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 6 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
1.) Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete által alkotandó rendelet-tervezetek 

véleményezése 
a) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

szóló önkormányzati rendelet véleményezése, 
b) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi  ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 

díjakról szóló önkormányzati  rendelet-tervezet véleményezése 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép-, és hosszú-távú gazdasági és fejlesztési programja  

 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
3.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése megalkotását megalapozó előkészítés keretében: 

a) önkormányzati lakások és garázsok 2013. évi bérleti díjainak meghatározása, 
b) Csanytelek Község Önkormányzata és Hivatala által alaptevékenység keretében ellátott egyéb szolgáltatási 

tevékenységek (szabadkapacitás kihasználása) 2013. évi díjtételeinek meghatározása, 
c) Csanytelek Községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2013. évi támogatása jóváhagyása, 
d) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működtetett nevelési és szociális intézmények 2013. évi 

költségvetése véleményezése, 
e) A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a Kormány 

előzetes hozzájárulását igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása, 
f) Járó-beteg szakellátási feladatok működéséhez kiegészítő támogatás biztosítása, 
g) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének előkészítését megalapozó Polgármesteri beszámoló elfogadása. 
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 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB 
              elnök 
 

4.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet  közmeghallgatás elé terjesztése és 
elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB  
             elnök 

              
5.) Csanytelek, Nagy-gyep tanya 8. szám alatti 075/3  hrsz-ú  önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ágának 

megváltoztatása kezdeményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
6.) Egyebek 
 
 

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete által alkotandó Forgó Henrik polgármester 
 rendelet-tervezetek véleményezése     Kató Pálné jegyző 
 

a) 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése 

 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést  nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében hangsúlyozta, hogy a képviselő-testületnek nem rendeletalkotási, 
hanem véleményezési joga van a rendelet-tervezettel kapcsolatosan. 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 előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
4/2013. (II. 15.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
             szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-
testülete elé beterjesztendő tárgyi rendelet-tervezetet megtárgyalta és az alábbiakat rögzíti:  
 
a Képviselő-testület elfogadja a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 
megalkotandó, ezen határozat 1.) melléklete szerinti tartalmú tárgyi rendelet-tervezetet a Csongrádi 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásában adott felhatalmazás alapján és a 
Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva 
hozzájárul tárgyi rendelet alkotásához akként, hogy a rendelet 2013. április 1. napján lépjen  hatályba.  
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Határozatról értesítést kap: 
- Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere (Csongrád) 
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet Vezetője (Csongrád) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

b)  
 

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése 

 
(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 hangsúlyozta, hogy a képviselő-testületnek nem rendeletalkotási, 
hanem véleményezési joga van a rendelet-tervezettel kapcsolatosan. 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 előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
5/2013. (II. 15.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 

díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése 

Határozat  

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-
testülete elé beterjesztendő tárgyi rendelet-tervezetet megtárgyalta és az alábbiakat rögzíti:  
 
a Képviselő-testület elfogadja a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 
megalkotandó, ezen határozat 1.) melléklete szerinti tartalmú tárgyi rendelet-tervezetet a Csongrádi 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásában adott felhatalmazás alapján és a 
Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva 
hozzájárul tárgyi rendelet alkotásához akként, hogy a rendelet 2012. április 1. napján lépjen  hatályba.        
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere (Csongrád) 
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke és Munkaszervezet Vezetője (Csongrád) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
  

2.)  
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Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép, és hosszú-távú  Forgó Henrik polgármester 
 gazdasági és fejlesztési programja 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 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: 
 
6/2013. (II. 15.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép-, és hosszú-távú gazdasági és fejlesztési programja 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat rövid-, közép- és hosszú-távú 
gazdasági és fejlesztési programja tárgyában benyújtott előterjesztést megtárgyalta és azt a határozathoz 
csatolt 1. melléklet szerint fogadja el. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy az elfogadott fejlesztési program rövid-távú 

fejezetéből a tárgyévet   érintő   költségvetési   rendelet-tervezetbe   (az   Adó-   és    Pénzügyi    Iroda  
     köztisztviselői közreműködésével) építse be az önkormányzat 2013. évi költségvetése forrás fedezetével 

összhangba hozható egyes működési és fejlesztési célkitűzéseket, azok költségeit az eddig vállalt 
fejlesztési kötelezettségek tárgyévi kihatását figyelembe véve. 

Végrehajtás határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  tárgybeli következő beszámolás keretében 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 

3.) Napirend 
 

 
Tárgy:          Előadó:  
 Az önkormányzat 2013. évi költségvetése megalkotását megalapozó  Forgó Henrik polgármester 

előkészítés keretében       Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 

 
a) 
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Tárgy: Önkormányzati lakások és garázsok 2013. évi bérleti díjainak meghatározása  
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi előterjesztést 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. 
 
7/2013. (II. 15.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Önkormányzati lakások és garázsok 2013. évi bérleti díjának meghatározása 
 

Határozat 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetési 

koncepciójában meghatározott díjtételváltozásokkal összhangban az önkormányzat 
vagyongazdálkodási tervében foglaltaknak megfelelve az önkormányzati tulajdonú lakások és garázsok 
bérleti díját 2013. március 1-től az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
 
a)  Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.  2 db lakás bérleti díja:  16.500.- Ft/hó/lakás 

         (ÁFA mentes)  
b)  Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz. 1 db lakás bérleti díja:  16.500.- Ft/hó/lakás 

         (ÁFA mentes) 
c)  Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.  2 db garázs bérleti díja:    5.200.- Ft/hó/garázs  

         (+ ÁFA) 
 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Kató Pálné jegyzőt az 1.) pontban 

meghatározott díjtételek beszedése érdekében szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtás határideje:  2013. március 1-től folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő testületi ülés 

 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Bera Sándor (Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz.) bérlő 
- Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezető 
- Irattár 
 

b) 
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Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és Hivatala által alaptevékenység keretében ellátott egyéb szolgáltatási 

tevékenységek (szabadkapacitás kihasználása) 2013. évi díjtételeinek meghatározása 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi előterjesztést 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 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. 
 
8/2013. (II. 15.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és Hivatala által alaptevékenység keretében ellátott egyéb szolgáltatási 

tevékenységek (szabadkapacitás kihasználása) 2013. évi díjtételeinek meghatározása  
 

Határozat 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete 28. § (7) bekezdésében szabályozottak szerint eljárva, a 
hivatal Pénzügyi Ügyrendje Önköltség-számítási Szabályzatában foglaltakat alkalmazva határozza meg 
hivatala számára az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletében előírt szabadkapacitás 
kihasználása címén engedélyezett alaptevékenység végzésének költségkalkuláción alapuló díjtételeit: 

 
a) Fénymásolás: 
 
 aa) A/4-es méret      15 Ft/db (ÁFA-val) 
 ab) A/4-es méret kétoldalas     30 Ft/db (ÁFA-val) 
 ac) A/3-as méret      30 Ft/db (ÁFA-val) 
 ad) A/3-as méret kétoldalas     60 Ft/db (ÁFA-val) 
 
b) Fax szolgáltatás: 

 
ba)1 oldalas 750 Ft (ÁFA-val) 
bb) minden további oldal  +240 Ft (ÁFA-val) 
 

c)   Fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés: 
 
ca) Fűnyírás (F-350/400-as lengő kaszával):  2.050 Ft/óra (ÁFA-val) 
cb) Fűkaszálás (Tigrone típusú kistraktor+adapter):  2.900 Ft/óra (ÁFA-val) 
   

2.)  Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 2. 
mellékletének 1.1., 1.2. sorában, az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletében előírt: 
reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása díjtételét, továbbá a  havi kiadványban (Csanyi Hírmondó) 
reklámfelület biztosítása díjtételét az alábbiak szerint határozza meg: 

 
a)  Reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása: 
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Egyedi megállapodásokon, szerződésekben kerül meghatározásra, melynek egyes díjtételeiről a 
polgármester átruházott hatáskörben dönt. 
 

b) Havi kiadványban (Csanyi Hírmondó) reklámfelület biztosítása: 
 
ba)  negyed oldalas hirdetés díja          5.000,-Ft+ÁFA/alkalom 
bb) fél oldalas hirdetés díja        10.000,-Ft+ÁFA/alkalom 
bc)  egész oldalas hirdetés díja        20.000,-Ft+ÁFA/alkalom 

 
3.) Az 1.)-2.)  pontban rögzített egyes díjtételek 2013. március 1-től lépnek hatályba.  
Végrehajtás határideje:  2013. március 1-től folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
                      Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő képviselő-testületi ülés 
   
Határozatról értesítést kap: 
– Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
– Forgó Henrik polgármester 
– Kató Pálné jegyző és általa 
– Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezetője 
– Irattár 
 

c) 
 

Tárgy: Csanytelek községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2013. évi támogatása jóváhagyása 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésében sajnálatát fejezte ki, 
hogy a képviselő-testület  nem tudja biztosítani a civil szervezetek számára az előző évi támogatásnak 
megfelelő  összeget, a kérelmekben/pályázatokban joggal igényelt támogatást a központi és a saját 
pénzügyi forrás hiányában. 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. Utalt az Mötv. 6. §-ára, ami az önkormányzatok 
feladataként határozza meg a civil szervezetek támogatását, de pénzügyi forrást ezen a címen nem nyújt a 
központi költségvetés, saját szabad forrás pedig nem áll rendelkezésre. 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 előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
9/2013. (II. 15.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek községben működő civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 2013. évi működési célú 

támogatása 
Határozat 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezetek és helyi önszerveződő 

közösségek 2013. évi működési célú pénzügyi támogatását a jelen határozathoz csatolt 1. melléklet 
szerint hagyja jóvá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § 
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a) pontjában rögzített feladatkörében eljárva, helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása rendjéről 
szóló 23/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletben foglaltak érvényesítésével. 

2.) A Képviselő-testület felhívja támogatott szervezetek vezetői figyelmét arra, hogy az általuk képviselt 
szervezet részére jóváhagyott keretösszegeket időarányosan a támogatási igénylésben megjelölt 
célokra használhatják fel, mert ellenkező esetben a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása 
rendjéről szóló 23/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 6. §-a szerint a rendeltetéstől eltérően 
felhasznált támogatás összegének visszafizetésére köteles és a Képviselő-testület 2 évig pénzügyi 
támogatás  iránti pályázat benyújtásából kizárja. 

3.)  A Képviselő-testület kötelezi az általa támogatott helyi önszervező közösségek Vezetőjét arra, hogy 
ezen határozattal megállapított, az önkormányzat 2013. évi költségvetése saját bevételei terhére 
finanszírozott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról (a hatályos önkormányzati rendeletben 
foglaltak szerint) számoljon el.  
Végrehajtás határideje:  2013. október 31. 
Végrehajtásért felelős:  helyi önszerveződő közösségek Vezetője 
Beszámolás határideje:  pályázat benyújtásakor 

4.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi 
Iroda Vezetőjét, hogy ezen határozattal jóváhagyott, szervezetenkénti támogatási kereteket az 
önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetébe építse be. 

 
Végrehajtás határideje:  4.) pont vonatkozásában: folyamatos 
Végrehajtásért felelős:   4.) pont Kató Pálné jegyző és általa 

            Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető 
Beszámolás határideje:  a végrehajtást követő testületi ülés. 

 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Pályázatot benyújtott civil szervezetek vezetői 
- Fogó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 

d) 
 

Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működtetett oktatási, nevelési és szociális intézmények 
2013. évi költségvetése véleményezése 

 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem mondott. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében kiemelte, hogy a Csongrádi Városgondnokság a helyi Óvoda 
költségvetését 11 millió forint plusz önkormányzati támogatással készítette el, ellentétben az 
önkormányzat költségvetésébe beállított 6 millió Ft-tal, ami pusztán számszaki félreértésnek tudható be. 
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 nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Márton Erzsébet képviselő: Elmondta, hogy a Városgondnokság a helyi  intézmény költségvetése 
elkészítésekor az előző évi költségvetésre rászámolt 43 %-ot, az Óvoda intézményvezetőjeként ők is 
elkészítették az óvoda költségvetését és véleménye szerint 6.038 millió forint önkormányzati támogatással 
működtethető az intézmény. 
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Kopasz Imréné képviselő: Véleménye szerint a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetése 
már annyira le van csökkentve, hogy szinte a működőképességet veszélyezteti. Ha nem is kötelező 
önkormányzati feladat az idősek bentlakásos ellátása, akkor is nagy szükség van erre az intézményre.  
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a Csongrádi Kistérség Társulása június 30-ig 
működteti ebben a formában mind az óvodát, mind a szociális  intézményt, ekkor ugyanis – jogutódlással -  
megszűnik a Társulás és az eddigi 4 önkormányzatból 3 önkormányzat új Önkormányzati Társulást hoz 
létre és így júliustól szintén társulási formában tud tovább működni a két intézmény, a Társulási 
Megállapodásban foglaltak szerint. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 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. 
 
10/2013. (II. 15.) Ökt határozat 
 
Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működtetett Csanyteleki  nevelési és szociális  

tagintézmények 2013. évi költségvetése véleményezése 
 

Határozat 
 
1.)    Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába 

integrált Csanyteleki intézmények költségvetési kiegészítő támogatását a 2013. évi intézményi 
költségvetések részeként az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

a) Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) önkormányzati kiegészítő   
b) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ önkormányzati kiegészítő támogatása 

2013. évre eredetit előirányzatként nem kerül tervezésre. 
 

 Önkormányzati kiegészítő támogatások eredeti előirányzata összesen: 6 038 E Ft. 
 

2. )  A Képviselő-testüket felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy az 1.) pont szerinti keretösszegeket építse be az 
önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetébe. 

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulása Tanácsát, hogy az 1.) pont szerinti önkormányzati támogatások keretösszegeit építse be 
tárgybeli intézmények 2013. évi egységes, teljes-körű költségvetésébe. 

4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az érintett költségvetési szervek vezetőivel és 
a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsával egyeztetett 2013. évi csanyteleki 
tagintézmények egységes költségvetési keretszámait: 

a) a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában jelen határozat 1.) mellékletében 
rögzítettek szerint, míg a 

b) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ vonatkozásában jelen határozat 2.) mellékletében 
rögzítettek szerint javasolja elfogadásra a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 
Tanácsának. 

Végrehajtás határideje:  az 1) pont vonatkozásában évközi feladat arányos finanszírozásra: folyamatos 
a 2) pont vonatkozásában: a 2013. évi költségvetési rendelet tervezet 
beterjesztésének    időpontja 

Végrehajtásért felelős: az 1) pont vonatkozásában Forgó Henrik polgármester 
                         a 2) pont vonatkozásában Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  a Csongrádi Kistérségi Többcélú Társulása  2013. évi költségvetése elfogadását 

követő soros  képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
– Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
– Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa Elnöke és általa a Társulás Munkaszervezet Vezetője 
– Forgó Henrik polgármester 



13 
 

– Kató Pálné jegyző és általa 
– Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
– Irattár 

e) 
 

Tárgy: A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a Kormány 
előzetes hozzájárulását igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása 

 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett, kedeményezte 
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. 
 
11/2013. (II. 15.)  Ökt határozat  
 
Tárgy: A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének  összegének és a Kormány 

előzetes hozzájárulását igénylő - adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29. § (3) bekezdésében írt feladatkörében eljárva az önkormányzat saját bevételek körének 
összegét a költségvetési évet követő három évre (2014.-2016.) és a Kormány előzetes hozzájárulására 
vonatkozóan az 1.) melléklet szerint hagyja jóvá. 

2.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy a Kormány előzetes hozzájárulását igénylő adósságot keletkeztető 
ügyletet nem tervez 2014.-2016. évben az önkormányzat fejlesztési konstrukcióinak jelenlegi ismeretében. 

3.) A Képviselő-testület felkéri Forgó Henrik polgármestert, Kató Pálné jegyzőt és általuk az Adó,-és 
Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az 1.) pont szerint jóváhagyott saját bevételi szintek alakulását és a 
Kormány előzetes hozzájárulását esetlegesen szükségessé tevő ügyleteket és az ehhez kapcsolódó 
fejlesztési programok alakulását folyamatosan kísérje figyelemmel és indokolt esetben a szükséges 
módosításokat terjessze a Képviselő-testület elő. 

 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Felelős:   Forgó Henrik polgármester 
   Kató Pálné jegyző 
   Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
Beszámolás határideje:  értelemszerűen 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester által 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
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1. melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (II. 15.) Ökt határozatához 
 
Csanytelek Község Önkormányzata várható saját bevételeinek meghatározása a költségvetési évet 
követő három évben 
 

(E Ft) 
I. Önkormányzati várható saját bevételek 2014. év 2015. év 2016. év 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
5. 
6. 
7. 

Helyi adókból származó bevételek  
Osztalékok, koncessziós díjak 
Díjak, pótlékok, bírságok 
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű 
jogok értékesítéséből, vagyon hasznosításból származó 
bevételek 
Részvények, részesedések értékesítéséből származó 
bevételek 
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó 
bevételek 
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések 

25.770 
- 

100 
200 

 
- 
- 

10 

25.800 
- 

120 
200 

 
- 
- 

10 

25.800 
- 

130 
200 

 
- 
- 

10 

8. Saját bevételek várható összege összesen (1-7): 26.080 26.130 26.140 
9. Saját bevételek (8. sor) 50%-a: 13.040 13.065 13.070 
 
 

f) 
 

Tárgy: Járó-beteg szakellátási feladatok működéséhez kiegészítő támogatás biztosítása 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 11. § (5) bekezdésére való 
hivatkozással, a döntéshozatalra rendelkezésre álló idő rövidsége miatt sürgősségi indítványként nyújtották 
be a Jegyző Asszonnyal. Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésében szólt a Kistérségi Társulási 
Tanács ülésén elhangzottakról, majd kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását. 
 
Kató Pálné jegyző: Véleménye szerint jogértelmezési vita áll a tárgyi feladat-ellátás megítélésében, így abból 
ered a feladatot ellátó és a szolgáltatását igénybevevők között a finanszírozási nézeteltérés. 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. 
 
12/2013. (II. 15.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Járó-beteg szakellátási feladatok működéséhez kiegészítő támogatás biztosítása 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta ezen előterjesztéshez csatolt 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 
Elnöke által kiadott tárgyi előterjesztésben foglaltakat és döntését az alábbiakban rögzíti: 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4.) pontjában írt egészségügyi alapfeladat, mint közfeladat 
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ellátására kötelezett, a járó-beteg szakellátás nem tartozik közfeladatai sorába, így azon feladat-ellátáshoz 
való támogatás biztosítása önként vállalt feladatnak minősül, melyhez az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében saját bevétel nem áll rendelkezésére olyan nagyságrendben, amelyből kiegészítő 
támogatást biztosítani tudna.  

2.)  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a feladatellátó számára, hogy az 
Mötv. 118. § (5)-(6) bekezdésére hivatkozva a Belügyminisztérium által tárgyra vonatkozó pályázati 
eljárásban vegyen részt a járó-beteg szakellátás működőképessége megőrzése érdekében és az állam 
által prioritásként kezelt egészségügyi szakellátás finanszírozására igényeljen kiegészítő állami támogatást. 

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a feladatellátó az általa 
készített: 
- hatásvizsgálaton, költségelemzésen alapuló járó-beteg szakellátás működéséről, az Mötv. és a nemzeti 

vagyonról szóló törvényben rögzített önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályainak 
való megfeleléséről,  

- a járó-beteg szakellátás, mint önkormányzati közfeladat ellátásának (2011.-2013. évek bontásában) 
az OEP általi finanszírozása alakulásáról,  

- a feladatellátás során keletkezett működési forráshiány okairól 
szóló előterjesztést nyújtson be a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsának, melynek 
tagönkormányzatai, a 2013. évi  költségvetésüknek ismeretében tudnak felelős döntést hozni Csongrád 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete által tulajdonolt feladatellátó működéséhez nyújtandó 
kiegészítő pénzügyi forrás biztosításáról.        

Határozatról értesítést kap: 
- Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere (Csongrád) 
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke és Munkaszervezet Vezetője (Csongrád) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

g) 
 

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének előkészítését megalapozó Polgármesteri beszámoló elfogadása 
 
(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  emlékeztetett arra, hogy a Képviselő-testület nem alkotott 
átmeneti időszakra rendeletet, ezért a Képviselő-testület nevében eljárva az önkormányzat 2012. évi 
költségvetése szerint hozott döntéseket a Polgármester úr az Áht. és Ámr. szabályait betartva, mely tételek 
beépítése megtörtént az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete tervezetébe. 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 előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
13/2013. (II. 15.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  az önkormányzat 2013. évi költségvetésének előkészítését megalapozó Polgármesteri beszámoló 
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Határozat 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármester úr által írásban beterjesztett 
beszámolóját megtárgyalta, változtatás nélkül elfogadta és elrendeli az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetébe – mint átmeneti gazdálkodás idején tett 
intézkedés kihatása – való beépítését, az Áht. 25. § (3)-(4) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva. 
 
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző és 
            Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető 
Beszámolás határideje:  önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezete beterjesztésekor 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzat Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető 
- Irattár  
 

4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
 Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati  Forgó Henrik polgármester 

   rendelet-tervezet tárgyalása és közmeghalltatás elé terjesztése  Kató Pálné jegyző 
           Bali József ÜB elnök 
           Pető Sándor PEFTB elnök 
 

Forgó Henrik polgármester: Szólt arról, hogy a költségvetési rendelet- tervezet összegzései, részletező 
mellékletei, az azt megalapozó bevételi-, és kiadási előirányzatok a képviselő-testület által elfogadott 
költségvetési koncepció, a rövid- közép- és hosszú-távú fejlesztési program alapján került kidolgozásra, 
figyelembe véve a hatályos költségvetési törvény adta kereteket és az egyéb szakágazati jogszabályokból 
adódó kötelezettségeket is.  Fontosnak tartotta a működés és a fejlesztések párhuzamban tartását. 
Véleménye szerint azzal, hogy egy önkormányzatot konszolidáltak még nem változik meg a gazdálkodása 
és a szervezet struktúrája és ismét ugyanabba a helyzetbe kerül, mint a konszolidáció előtt volt. Az 
önkormányzat hivatalánál  a létszám racionalizáció  2007. évben  befejeződött, akik jelenleg itt dolgoznak, 
azok szakmailag tudják vinni a dolgokat, kiválóan teljesítenek. 
Megköszönte az előterjesztés elő- és elkészítésében résztvevő köztisztviselők szokásos, magas szakmai 
színvonalú munkáját. Részletezte a 2013. évben az önkormányzat költségvetésébe betervezett, végrehajtása keretében 
megvalósítandó feladatokat. 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy e napirendet az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta és 
pénzügyi szakmai előkészítő- javaslattevői vitára, változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé, ahol változtatás nélkül elfogadásra való 
beterjesztésről született döntés. Említést tett a megváltozott jogszabályi környezet okozta nehézségekről, a 
jogértelmezés terén való eltérés miatti és a gyakorlati megvalósítás során jelentkező anomáliákról. Az iskola 
állami fenntartásba került, azonban a diákétkeztetés, a térítési díj beszedése önkormányzati feladat maradt 
a köznevelésről szóló törvény szerint. Az étkeztetés normatívája emelkedett ugyan, de a kedvezmények 
figyelembevételével még így is 3.2 millió forint többletkiadást eredményez a költségvetés számára. 
Hozzátette, hogy az önkormányzat költségvetését érintő képviselő-testületi határozatokban foglaltak 
beépítése  megtörtént, azok a rendelet függelékeibe nyomon követhetőek. Indítványozta a rendelet-
tervezet megvitatása után annak változtatás nélkül közmeghallgatás elé terjesztését és elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
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Mucsi István alpolgármester: Biztos abban, hogy azok az önkormányzatok, akik beálltak arra, hogy 
kölcsönből működnek, azok most nagyon nehéz helyzetbe kerültek, mivel egyre nehezebb banki 
kölcsönhöz jutni. 
 
Kopasz Imréné képviselő: Aggodalmát fejezte ki az önkormányzat biztonságos gazdálkodása 
ellehetetlenülése miatt. 
 
Forgó Henrik polgármester: Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az írásban beterjesztett, az 
Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát 
figyelembe véve, a rendelet- tervezetet elfogadásra alkalmasnak minősítve terjesszék azt közmeghallgatás 
keretében történő elfogadásra. Javaslatát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a képviselő-
testület egyhangúlag 6 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi 
határozatot hozta meg. 
 
14/2013.  (II. 15.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezete közmeghallgatásra bocsátása  
 

Határozat 
 
1.)  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Csanytelek Község Önkormányzata 

2013. évi költségvetési rendelet-tervezetét, melyet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát elfogadva terjeszt közmeghallgatás 
keretében elfogadásra. 

 
Végrehajtás határideje:  2013. február 15. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Áht. 24. § (3) bekezdésében szabályozott 

feladatkörében eljárva rögzíti, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete-
tervezete előirányzatai megalapozásához nem tartja szükségesnek a hatályban lévő önkormányzati rendeletei módosítását. 
Felkéri a Képviselő-testület Kató Pálné jegyzőt, hogy amennyiben évközben indokolttá válik az 
önkormányzat költségvetési rendeletét  érintő hatályos önkormányzati rendeletnek  módosítása, akkor 
arra vonatkozó javaslatát terjessze az illetékes bizottság, majd a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. 

Végrehajtás határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje: szükség szerint   
 
Határozatról értesítést kap: 
-   Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
-   Forgó Henrik polgármester 
-   Kató Pálné jegyző és általa 
-   Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető 
-   Irattár 

5.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek, Nagy-gyep tanya 8. szám alatti 075/3 hrsz-ú önkormányzati Forgó Henrik polgármester 
 tulajdonú ingatlan művelési ágának megváltoztatása kezdeményezése Kató Pálné jegyző 
 
(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: A napirend előadójaként kezdeményezte az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, 
annak változtatás nélküli elfogadását. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
15/2013. (II. 15.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek, Nagy-gyep tanya 8. szám alatti 075/3  hrsz-ú  önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ágának 

megváltoztatása kezdeményezése 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Csanytelek, Nagy-
gyep tanya 8. szám alatti 075/3 hrsz-ú, 1259 m2 területű ingatlan, kivett tanya művelési ága 
szántóra való megváltoztatását kezdeményezi a Csongrádi Járási Hivatal Járási 
Földhivatalánál változatlan  m2 területtel. 

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

változásával összefüggő költségek kifizetéséről az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére 
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: 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala Csongrádi Járási Hivatal Járási Földhivatala (Csongrád) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár   
 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülés a 16 órai folytatásáig 15,50 órakor technikai 
szünetet rendelt el. 

 
K.m.f. 

 
 

Forgó Henrik       Kató Pálné 
                    polgármester       jegyző 
 
 

 
 
 
 
 

 


