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3/2013.  
Csanytelek Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
2013. március 29.-én (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.) 2012. évről szóló belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi közbeszerzési tevének elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításának jóváhagyása szennyvíztisztító mű helyének 

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

 
4.) 98/2012. (XII. 14.) Ökt határozat módosítása és üzletrész adásvételi megállapodás jóváhagyása 

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

5.) Egyebek 
1.) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ  alapító okirata és Szakmai Programja véleményezése 
    Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 
2.) Falunapok megrendezése 
     Előadó: Mucsi István alpolgármester 
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 29-én (pénteken)  du. 
13.00 órakor  tartott  soros nyílt testületi üléséről. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik    polgármester 
     Mucsi István Tibor  alpolgármester  
     Pető Sándor   képviselő 
     Forgó János   képviselő 
     Márton Erzsébet  képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:   Bali József   képviselő 
     Kopasz Imréné   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 5 képviselő megjelent, 2 képviselő távolmaradását bejelentette. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő-testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 

1.) 2012. évről szóló belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi közbeszerzési tevének elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításának jóváhagyása szennyvíztisztító mű helyének 

meghatározása ügyében 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József PB elnök, Pető Sándor  PEFTB 

                   elnök 
 

4.) 98/2012. (XII. 14.) Ökt határozat módosítása és üzletrész adásvételi megállapodás jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

5.) Egyebek 
1.) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ  alapító okirata és Szakmai Programja véleményezése 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

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

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 2012. évről szóló belső ellenőrzési összefoglaló jelentés 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 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. Hozzáfűzte, hogy intézkedésre okot adó körülmény 
nem merült fel, ezért 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
16/2013. (III. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy: 2012. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentésének elfogadása 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek 
Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2012. évi ellenőrzéseiről készült összefoglaló belső 
ellenőrzési jelentést, melyet változtatás nélkül elfogad. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Juhász Lejla belső ellenőr 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

2.) Napirend 
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Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi    Forgó Henrik polgármester 
 közbeszerzési terve elfogadása     Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy előreláthatólag az év folyamán módosulni fog a most beterjesztett 
közbeszerzési terv a nem közművel begyűjtött szennyvíz elszállítására vonatkozó ajánlattételi felhívás 
kibocsátása miatt. Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, 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 írásban kiadott előterjesztés 
elfogadását. 
 
Forgó Henrik polgármester: Hozzáfűzte, hogy az elmúlt 5 évben jól gazdálkodott az önkormányzat, 
ezért az adósság konszolidációban nem vett részt és olyan ígéretet kapott, hogy a jövőben benyújtandó 
pályázatoknál „megkülönböztetett bánásmódban” részesül. Ennek a megkülönböztetésnek az egyik részét 
más megtapasztalta az önkormányzat, mivel kétszer annyi forrást vontak el központilag, mint amennyi 
feladatot elvittek állami fenntartásba. A másik, a saját erő fedezet kérdése a benyújtandó pályázatokkal 
kapcsolatosan. Azonban már most tudni kellett volna, hogy milyen pályázatok kerülnek kiírásra ezeknek az 
önkormányzatoknak, mivel a közbeszerzési tervben ezeket szerepeltetni kellett volna. Az infrastrukturális 
elmaradást pályázat hiányában nem tudja az önkormányzat megoldani, így pedig a település 10 év múlva 
kb. 1500 fős település lesz a fiatalok elvándorlása miatt. Elmondta, hogy az új feladat- finanszírozással 
kapcsolatos problémákat, kérdéseket, javaslatokat elküldtük a Csongrádi Járási Hivatal Vezetőjének, a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának, és az Országgyűlési Képviselőnek és nem 
utolsó sorban a Belügyminisztérium illetékesének, valamint a TÖOSZ vezetőjének is, azonban erre a mai 
napig válasz nem érkezett.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.   
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület 
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
17/2013. (III. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása  
 

Határozat 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a tárgyi előterjesztésben foglaltakat a 

Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát is figyelembe véve,  
és rögzíti, hogy közszolgáltatásokkal kapcsolatosan, valamint az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 
eredeti előirányzatként megjelölt (jelenleg bírálati fázisban lévő) pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
célkitűzés alapján indokolt konkrét intézkedés kezdeményezése, így az idei költségvetési évben – eredetben 
– közbeszerzési terv készítésére kerül sor.  

2.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét e határozathoz csatolt 1. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

3.) Az önkormányzat középtávú terveiben szereplő célkitűzések megvalósításához kapcsolható esetleges 
évközi pályázati lehetőségek, konkrét pályázati döntések és a kommunális közszolgáltatásokra vonatkozó 
jogszabály módosításokból eredően felmerülő évközi módosítások esetére felkéri a Képviselő-testület Kató 
Pálné jegyzőt, hogy a konkrét döntésekhez kapcsolódóan évközi módosításként terjessze a Képviselő-
testület elé az aktuálissá váló terv esetleges módosítását. 

Végrehajtási határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:    Kató Pálné jegyző 
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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 Vezetője 
-  Irattár  

3.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításának   Forgó Henrik polgármester 
 véleményezése szennyvíztisztító mű helyének meghatározása ügyében  Kató Pálné jegyző 
         Bali J József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékleté 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 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. Elmondta, hogy a Bizottsági ülések és a 
Képviselő-testület ülése közötti időszakban (2013. március 27.) megtörtént a csere-ingatlan 
ingatlanmegosztása, így megváltozik a csereingatlan helyrajzi száma 073/11-től 073/15 hrsz-ra. A 
szennyvíztisztító-mű helyeként így kialakult és az önkormányzat tulajdonába került ingatlan művelési ága 
legelő, területe 4436 m2. A közműves csatorna hálózat kialakítása érdekében benyújtott pályázathoz 
szükséges szennyvíztisztító mű kialakítása érdekében a művelési ág megváltoztatása. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület 
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.  
 
18/2013. (III. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Településszerkezeti Terv módosításának jóváhagyása szennyvíztisztító mű helyének meghatározása ügyében 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos előterjesztésben 
foglaltakat és az alábbiakat rögzíti. 

1.) A Képviselő-testület a 101/2005. (XI. 29.) ÖKT határozatával jóváhagyott Településszerkezeti 
Tervet a melléklet szerint módosítja a szennyvízelvezetési projektnek megfelelő tisztítómű helyének a 
073/11 helyrajzi számú telekből leválasztott, megosztással kialakult 073/15 hrsz-ú  földrészleten történő 
kijelölése érdekében, valamint a régészeti lelőhelyek és a kerékpárút-hálózati elemek feltüntetésének 
más jogszabályok szerinti pontosítása céljából. 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Csanytelek, Nagy-
gyep tanya 8. szám alatti 075/3 hrsz-ú, 1259 m2 területű ingatlanát elcserélte a 073/11 
hrsz-ból kialakított 073/15 hrsz-ú ingatlanra, melynek művelési ága legelő. A 
szennyvíztisztító-mű helyeként legelőről kivett művelés ágra való megváltoztatását 
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kezdeményezi a Képviselő-testület Csongrádi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál 4436   
m2 területtel. 

 
3.) 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 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: végrehajtást követő soros testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
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 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. Kezdeményezte az írásban kiadott 
előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület  egyhangúlag 5 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta   a Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 34/2005. (XI. 
29.) ÖKT rendelet módosításáról szóló 3/2013. (III. 29.) önkormányzati rendeletét.  
 

4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 98/2012. (XII. 14.) Ökt határozat módosítása és üzletrész  Forgó Henrik polgármester 
 adásvételi megállapodás jóváhagyása     Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve 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.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület 
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
19/2013. (III. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy: 98/2012. (XII. 14.) Ökt határozat módosítása és üzletrész adásvételi megállapodás jóváhagyása 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenti tárgyban a polgármester és a jegyző által 
kiadott előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, változtatás nélkül elfogadta és az alábbiakat rendeli el: 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 98/2012. (XII. 14.) Ökt határozata 1.) 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 
a törzsbetét összegét 700.000.-Ft (azaz: Hétszázezer forint) helyett 780.000.- Ft (azaz: Hétszáz-
nyolcvanezer forint) összegben határozza meg. 

 
2.) A Képviselő-testület elrendeli az önkormányzat 2012. évi költségvetése pénzmaradványa terhére (be 

nem tervezett bevétel címén) az önkormányzat törzsbetétje az 1.) pont szerinti összegének Vízközmű 
Szolgáltató Kft javára való kifizetését. 
 

3.) Tárgyi határozat többi pontja változtatás nélkül hatályban marad. 
 

4.) Felhatalmazza Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Forgó Henrik polgármestert 
arra, hogy az önkormányzata nevében eljárva kézjegyével lássa el a  Vízközmű Szolgáltató Kft 
törzstőkéjéből 780.000,-Ft (azaz: hétszáznyolcvanezer forint) üzletrész megvásárlásáról szóló 
adásvételi megállapodás.  

 
Végrehajtás határideje:  a 2.) és 4. pont esetében: 2013. 04. 02. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:   törzsbetét összegének átutalását  követő soros képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Vízközmű Szolgáltató Kft ügyvezetője (Kistelek) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

5.) Egyebek 
 

1.) 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ    Forgó Henrik polgármester 
 alapító okirata és Szakmai Programja véleményezése   Kató Pálné jegyző 
          
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a képviselő-testületnek a Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Megállapodásában foglaltak szerint véleményeznie kell a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ alapító okiratát és Szakmai Programját. Indítványozta 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 és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület 
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
20/2013. (III. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ alapító okirata és Szakmai Programja véleményezése 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ alapító okiratában foglaltakat és az alábbiakat rögzíti:  
 
a Képviselő-testület a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásában adott 
felhatalmazás alapján a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ alapító okirata és Szakmai Programja 
elfogadását javasolja a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsának. 

         
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 

2.) 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Falunapok megrendezése      Mucsi István alpolgármester 
 
 
Mucsi István alpolgármester: Az önkormányzat anyagi helyzetére hivatkozva javasolta, hogy ebben az 
évben is 1 napos legyen a falunap és a megrendezésére az előző évben jóváhagyott keretösszeg kerüljön 
meghatározásra. 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy a falunappal kapcsolatos napirend a következő Képviselő-testületi 
ülés napirendje, ekkor kell dönteni a hatályos önkormányzati rendelet szerint (április 30.) a díszpolgári cím 
odaítéléséről is, ezért határozathozatal is ekkor célszerű. 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el,  így Forgó Henrik polgármester úr megköszönte az 
ülésen megjelentek részvételét és az ülést a 14,10 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 

K.m.f. 
 

 
 

Forgó Henrik       Kató Pálné 
                    polgármester       jegyző 
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