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4/2013.  
Csanytelek Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
2013. április 26.-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 
 
Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról     
 
1.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

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

 
2.) Csanytelek Községben I. sz. háziorvosi körzet működtetésére megbízás 

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

3.) Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal  2012. évi pénzmaradványának felosztása  jóváhagyása 
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

4.) Víziközmű-szolgáltatás üzemeltetésbe adása a Vízközmű Szolgáltató Kft részére  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB 
             elnök 

 
5.) KÉBSZ Kft alapító okiratának módosítása jóváhagyása 

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

6.) Csanytelek Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója elfogadása 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
7.) Falunapi programok költségei meghatározása  

Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
8.) Ingatlanok vásárlásának kezdeményezése mezőgazdasági hasznosítás céljára 

 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
9.) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítására, térfigyelő kamera rendszer kiépítésére támogatás igénylése  a 

8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján 
Előadó: Forgó Henrik, polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
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10.) Díszpolgári cím adományozása 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
11.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 26-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  
     Pető Sándor   képviselő 
     Forgó János   képviselő 
     Márton Erzsébet  képviselő 
     Kopasz Imréné   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:   Bali József   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 
Varga Jánosné könyvvizsgáló 
Dr. Hornyák Edina orvos 

      
Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal 
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai 
közül 6 képviselő megjelent, 1 képviselő távolmaradását bejelentette. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő-testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 6 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 
Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról     
 
1.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

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

 
2.) Csanytelek Községben I. sz. háziorvosi körzet működtetésére megbízás 

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

3.) Az önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 2012. évi pénzmaradványának felosztása jóváhagyása 
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

4.) Víziközmű-szolgáltatás üzemeltetésbe adása a Vízközmű Szolgáltató Kft részére  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB  
             elnök 

 
5.) KÉBSZ Kft alapító okiratának módosítása  
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 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

6.) Csanytelek Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója elfogadása 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
7.) Falunapi programok költségei meghatározása  

Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
8.) Ingatlanok vásárlása mezőgazdasági hasznosítás céljára 

 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
9.) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítására, térfigyelő kamera rendszer kiépítésére támogatás igénylése  a 

8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján 
Előadó: Forgó Henrik, polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

10.) Díszpolgári cím adományozása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
11.) Egyebek 
 

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

Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Kató Pálné jegyző 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítést nem tett, javasolta az írásos előterjesztés elfogadását. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
21/2013. (IV. 26.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző által írásban beterjesztett tárgyi 
beszámolóját megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta az alábbiak szerint: a térfigyelő rendszer kiépítésével 
kapcsolatos előkészületi feladatokról döntött a 24/2010. (V. 28) Ökt határozatával, a Rendezési Terv 
módosításának kezdeményezése szennyvíztisztító mű helyének meghatározása érdekében településfejlesztési döntés 
meghozataláról  szóló, 76/2012. (XI. 26.) Ökt határozat, melyet módosított a 18/2013. (III. 29.) Ökt 
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határozatával, a szennyvíztisztító mű helyét a 073/11 hrsz-ból leválasztott, megosztással kialakult 
073/15 hrsz-ú ingatlanra módosította, Csanytelek Község Önkormányzata költségvetési koncepciójáról  szóló, 
81/2012. (XI. 30.) Ökt határozat, szándéknyilatkozat a Vízközmű Szolgáltató Kft-hez csatlakozásról szóló, 
98/2012.  (XII. 14.) Ökt határozat módosítása és üzletrész adásvételi megállapodás jóváhagyásáról szóló 
19/2013. (III. 29.) Ökt határozat, a DAREH Munkaszervezet 2013. évi működési költségéhez fedezet (tagdíj) 
biztosításáról szóló, 102/2012. (XII. 14.) Ökt határozat,  a Településrendezési Terv készítésének 
kezdeményezéséről és partnerségi rend megállapításáról szóló 3/2013. (II. 01.) Ökt határozat, a Nepomuki Szent 
János Plébánia Csanytelek, Kossuth l. u. 10. sz. alatti (215/2 hrsz-ú) épület helyi védelem alá helyezéséről szóló 
67/2011. (X. 14.) Ökt határozat, az önkormányzati lakások és garázsok 2013. évi bérleti díja összege 
meghatározásáról szóló 7/2013. (II. 15.) Ökt határozat, Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatala által alaptevékenység keretében ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek 2013. évi díjtételeit tartalmazó 
8/2013. (II. 15.) Ökt határozat, a civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 2013. évi működési célú 
támogatásáról szóló 9/2013. (II. 15.) Ökt határozat, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában 
működtetett Csanyteleki oktatási- nevelési és szociális tagintézmények 2013. évi költségvetése véleményezéséről szóló 
10/2013. (II. 15.) Ökt határozat, az önkormányzat 2013. évi költségvetésének előkészítését megalapozó 
polgármesteri beszámolóról szóló 13/2013. (II. 15.) Ökt határozat,  az önkormányzat 2013. évi költségvetési 
rendelet-tervezet közmeghallgatásra bocsátásáról szóló 14/2013. (II. 15.) Ökt határozat végrehajtása a tárgyi 
határozatokban foglaltak szerint és határidőben megtörtént.  
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár 
 

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló    Forgó Henrik polgármester 
 önkormányzati rendelet megalkotása      Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítésében szólt az önkormányzat és a hivatal 2012. évi 
feladatainak végrehajtását megnehezítő körülményekről és annak ellensúlyozására tett intézkedésekről, 
annak eredményeiről. Javasolta a rendelet-tervezet megvitatás utáni elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Hozzáfűzte, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette azt a képviselő-testület elé. Nagy jelentőséget tulajdonított a könyvvizsgálói 
jelentésben foglaltaknak, mely leképezi a 2012. évi gazdálkodás minőségét. Indítványozta a rendelet- 
tervezet változtatás nélküli elfogadását. 
 
Forgó Henrik polgármester: Felkérte Varga Jánosné könyvvizsgálót, a költségvetési rendelet- tervezettel 
kapcsolatos észrevétele megtételére. 
 
Varga Jánosné könyvvizsgáló: Elmondta, hogy a 2012. december 31.-i fordulónapra elkészített éves 
beszámoló és zárszámadási rendelet-tervezetet a könyvvizsgálat keretében elvégzendő feladatok szerint 
úgy, mint az önkormányzat befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, 
követeléseinek és kötelezettségeinek, pénzmaradványának és eredményének vizsgálata, a vagyoni- és 
pénzügyi helyzet elemzése, általa megtörtént. Megállapította, hogy a beterjesztett rendelet-tervezet és 
kapcsolódó mellékletei az államháztartás működési rendjéről szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Kormányrendeletben előírtaknak megfelelően készült el. Hangsúlyozta, hogy a tervezet az önkormányzat 
gazdálkodásának általános megítéléséhez, a valós helyzet megismeréséhez elegendő információt nyújt. Az 
önkormányzat 2012. évi pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségét optimális szinten tartja. A kötelező és vállalt feladatait 
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ellátta, a község fejlődik, a gazdálkodás, az intézkedések a pénzügyi helyzettel összhangban vannak. Az 
előterjesztés teljes körűen tartalmazza a 2012. évben történt gazdasági eseményeket. Vagyonfelélés nem történt, nem is 
volt rá szükség. A könyvvizsgálat során megállapította, hogy az egyszerűsített éves beszámoló 
összeállítása a jogszabályi előírásoknak figyelembevételével történt, ezért azt hitelesítő 
záradékkal látta el. 
Mivel a jövőben nem kell könyvvizsgálót alkalmaznia az önkormányzatnak, ezért megköszönte az eddigi 
együttműködést a Képviselő-testület tagjainak és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Megköszönte Varga Jánosné könyvvizsgáló eddig végzett munkáját. 
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 6 igen szavazattal 
(ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, elfogadta az írásban beterjesztett beszámolót és 
megalkotta az önkormányzat  2012. évi költségvetésének végrehajtásáról  szóló 4/2013. (IV. 26.) 
önkormányzati rendeletét.  
 

2.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Községben I. sz. háziorvosi körzet működtetésére megbízás Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte Dr. Hornyák Edina leendő háziorvost. Az írásban kiadott 
előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását. 
 
Dr. Hornyák Edina orvos:  Bemutatkozásában elmondta, hogy jelenleg anaeshesiológiai-intenzív terápiás 
szakorvosi képesítéssel rendelkezik. A háziorvosi szakvizsgát vállalja és a képzésre bejelentkezett. 
Hangsúlyozta, hogy munkája során a megelőzésre kíván nagy hangsúlyt fektetni.  
 
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. Tájékoztatta továbbá a Képviselő-testület tagjait 
arról, hogy jogszabályváltozás okán a jelenleg tartósan üres álláshelyen helyettesítő háziorvos MEP által 
történő finanszírozása a jövőben 20 %-kal csökken, amely nem áll arányban a helyettesítéssel végzett 
többlet munkával. 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. 
 
22/2013. (IV. 26.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek községben I. sz. háziorvosi körzet működtetésére megbízás 
 

Határozat 
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1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július hó 1. napjától, annak 
visszavonásáig, határozatlan időre térítésmentesen átadja Csanytelek Község I. sz. 
háziorvosi körzete praxisjogát Dr. Hornyák Edina (Szeged, Hosszú utca 56.)  
háziorvosnak és egyben megbízza  területi ellátási kötelezettséggel való működtetés 
jogával  iskola egészségügyi feladatokkal, az e határozathoz csatolt  1. és 2.  melléklet 
szerinti szerződésben foglaltak szerint (Csanytelek, Radnóti utca 2. sz. alatti rendelőben)   
azzal a kikötéssel, hogy a területi ellátási kötelezettség megszűnésekor a háziorvosi 
praxisjog az önkormányzatra térítésmentesen visszaszáll. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat e határozathoz mellékelt 
feladat-ellátási szerződés megkötésére és a Szentesi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 
és az OEP Dél-alföldi Területi Hivatala felé a további szükséges intézkedések megtételére (Dr. 
Stengl Éva háziorvos I. körzet háziorvosi helyettesítésére irányuló működési engedély és 
finanszírozási szerződés felmondására 2013. 06. 31. napjával). 
 

Végrehajtás határideje:  folyamatos, feladat-ellátási szerződés kötésére azonnal 
Felelős:     Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: feladat-ellátási szerződés megkötését követő képviselő-testületi ülés 
                                     

 
Határozatról értesítést kap: 
- Dr. Hornyák Edina háziorvos (Szeged) 
- Szentesi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet (Szentes) 
- Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatala (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
3.)  
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat és a  Polgármesteri Hivatal 2012. évi     Forgó Henrik polgármester 
 pénzmaradványának felosztása jóváhagyása     Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott előterjesztéshez. Indítványozta 
az előterjesztésben foglaltak megvitatás utáni  változtatás nélküli 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. A napirend előadójaként kezdeményezte az 
előterjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását, reményét kifejezve, hogy 
jövőre is hasonló tartalmú előterjesztés benyújtásában közreműködhet. 
 
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. 
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23/2013. (IV. 26.) Ökt határozata 
 
Tárgy:  Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi pénzmaradványának felosztása jóváhagyása 
 

Határozat   
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának 
végrehajtásáról (zárszámadás) szóló beszámoló, mint önkormányzati rendelet részeként jóváhagyta a 
mérleg szerinti tartalékok összegét mind az önkormányzatnál, mind a Polgármesteri Hivatalnál. A 
Képviselő-testület által jóváhagyott községi szintű zárómérleg szerinti tartalék összege 
27.118.771.- Ft. A mérleg szerinti tartalékok összegeit befizetési kötelezettség nem terheli és 
kiegészítő pótigénylés sem növeli, így a tartalék állomány megegyezik az igénybe vehető 
pénzmaradvány összegével, melyből 
a) az Önkormányzatnál keletkezett és igénybe vehető pénzmaradvány összege: 26.182.526.- Ft, (azaz: 

Huszonhatmillió-egyszáz-nyolcvankettőezer-ötszázhuszonhat forint) míg 
b) a Polgármesteri Hivatal 2012. évi pénzmaradványa 936.245.- Ft, (azaz Kilencszáz-harminchatezer-

kettőszáznegyvenöt forint). 
 

2.) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál 2012. költségvetési évben keletkezett  
működési jellegű pénzmaradvány felosztását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
86. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésnek a Hivatalt vezető jegyzővel egyeztetve az alábbi 
dologi és egyéb folyó kiadások fedezetére hagyja jóvá: 
a)  kis-értékű tárgyi eszközök beszerzésére:  418.200.- Ft 
b) egyéb készlet beszerzésre:    100.000.- Ft 
c)  karbantartási, kisjavítási költségekre:   119.000.- Ft 
d)  egyéb díjak, illetékekre    127.000.- Ft 
e)  dologi kiadások ÁFA fedezetére:   172.045.- Ft 
Összesen:      936.245.- Ft 
 

3.) Az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát a Képviselő-testület az alábbi működési célú és 
fejlesztési célokra hagyja jóvá: 
Működési jellegű kiadások: 
a) Baross Gábor u. 2. sz. alatti felújított épület berendezési tárgyaira:  393.700.- Ft 
b) Baross Gábor u. 2. sz. alatti felújított épület berendezési tárgyai ÁFA-ja: 106.300.- Ft 
c) Befizetési kötelezettség (Víztársulati hozzájárulás): 184.212.- Ft 
d) Csanytelek Polgárőr Egyesület alapvető működését biztosító kieg. támogatás: 175.000.- Ft 
e) Csanyteleki Sport Egyesület alapvető működését biztosító kieg. támogatás: 937.500.- Ft 
Működési jellegű kiadások előirányzat összesen:  1.796.712.- Ft 
 
Fejlesztési jellegű célkitűzések: 
a) Csanytelek, Bercsényi u. 622/3 hrsz fedezete (bruttó) ingatlan vásárlás: 1.500.000.- Ft 
b) Agrár – Ipari Park közművesítési költség fedezete (bruttó):  500.000.- Ft 
c) Egészségügyi kombinát lapostető felújítási költsége (bruttó): 300.000.- Ft 
d) Út építési program saját erő fedezet (Nefelejcs u, József A. u.) bruttó:  19.000.000.- Ft 
e) Fejlesztési tartalék tárgyévi új fejlesztési célkitűzésekhez:  3.085.814.- Ft 
Fejlesztési jellegű kiadások előirányzata összesen:  24.385.814.- Ft 
 

4.) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a 2.) és 3.) pontban meghatározott előirányzati keretek 
amennyiben év közben egyéb körülményekből eredően nem kerülnek igénybe vételre, úgy az így 
fel nem használt keretek összegét az ágazati (működési, vagy fejlesztési) tartalék keretbe helyezi át.  

5.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, és általa az Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetőjét, 
hogy a 2012. évi pénzmaradvány felosztására irányadó előirányzat módosításokat az 
önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete aktuális módosításakor építse be az 
önkormányzati rendelet tervezetébe. 
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Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
            Kató Pálné jegyző és általa 
            Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő Képviselő-testületi ülés 
 
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 

4.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Víziközmű-szolgáltatás üzemeltetésbe adása a Vízközmű Szolgáltató  Forgó Henrik polgármester 
 Kft részére       Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott előterjesztéshez. Indítványozta 
az előterjesztésben foglaltak megvitatás utáni  változtatás nélküli 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. A napirend előadójaként kezdeményezte az 
előterjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
24/2013. (IV. 26.) Ökt határozat 
 
Tárgy:   víziközmű-szolgáltatás üzemeltetésbe adása a Vízközmű Szolgáltató Kft részére 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta  
- a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkozáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát is figyelembe 
véve - a fenti tárgyú előterjesztésben és annak mellékleteként (ezen határozat elválaszthatatlan részét 
képező 1. mellékleteként) csatolt, Csanytelek Község  Önkormányzata  és  a  Vízközmű 
Szolgáltató Kft  között  2013. május 30. napjával létrejövő, Csanytelek község víziközmű-
szolgáltatása üzemeltetésbe adásáról szóló  üzemeltetési és bérleti- üzemeltetési  
szerződésekben foglaltakat. 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete rögzíti, hogy az 1.) pont szerinti üzemeltetési 
és bérleti-üzemeltetési szerződés elválaszthatatlan részeként hagyta jóvá a víziközmű-szolgáltatás 
üzemeltetéséhez szükséges, az önkormányzat tulajdonában lévő (és maradó) víziközmű-elemek körét, 
melyet a Vízközmű Szolgáltató Kft részére (annak bruttó, nettó, piaci és könyvi értéke figyelembe 
vételével) a bérleti- üzemeltetési szerződés hatálya alatti időre bérbe adással ad át rendeltetésszerű 
használatra, a szerződés 1.-3. mellékleteként csatolt vagyonleltár és vagyon értékelés szerint.  

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 
az 1.) pontban írt, Csanytelek település víziközmű-szolgáltatás Vízközmű Szolgáltató Kft Ügyvezetőjével kötendő, 
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ezen határozathoz mellékelt üzemeltetési, bérleti- üzemeltetési szerződés (Képviselő-testület nevében való) 
aláírására, a jogügylettel összefüggő kötelezettségek vállalására és a szükséges intézkedések megtételére. 

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos, Vksztv. szerinti határidőig, 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  szükség szerint, az üzemeltetési szerződés aláírását követő soros ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Vízközmű Szolgáltató Kft  (Bartucz Tibor ügyvezető úr) Kistelek, 
- Forgó Henrik polgármester, 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár  

5.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 KÉBSZ Kft alapító okiratának módosítása jóváhagyása    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. 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. 
 
25/2013. (IV. 26.) Ökt határozat 
 
Tárgy: KÉBSZ Kft alapító okirata módosítása jóváhagyása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést és az 
ahhoz mellékletként csatolt KÉBSZ Kft alapító okiratában foglaltakat, melyet ezen határozathoz mellékelt 
tartalommal  hagyott jóvá. 

2.) A Képviselő-testület elrendeli az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő KÉBSZ Kft, mint 
gazdasági társasága módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Szegedi Törvényszék Cégbírósága 
elé való beterjesztését, a  változások bejegyeztetése érdekében. 

3.) A Képviselő-testület a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényre hivatkozva 
felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a KÉBSZ Kft ügyvezetőjével a település lakossága 
egészséges ivóvízzel való ellátására kötött közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel való 
megszüntetésére, az új közszolgáltatóval kötendő víziközmű-szolgáltatási üzemeltetési szerződés 
hatályba lépése időpontjával, a KÉBSZ Kft alapító okirata módosítása beterjesztésével. 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  az alapító okirat cégbírósági bejegyzését követő soros testületi ülésen 
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Határozatról értesítést kap: 
- Szegedi Törvényszék Cégbírósága (Szeged, Tábor u. 4. sz.) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Ambrus László KÉBSZ Kft ügyvezetője 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

6.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója  Forgó Henrik polgármester 
 elfogadása       Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester:  Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy véleménye szerint a jövő évi 
költségvetési koncepció készítéséhez nagyon korai ez az időpont, mivel még a jövő évi támogatásokról  
semmilyen információ nem áll rendelkezésre. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a 
Képviselő-testület tagjait arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról 
szóló 2013. évi XLIX. törvény az Áht. 24. § (1) bekezdését akként módosította, hogy az eddigi április 30. 
napi beterjesztési határidő határnapját október 31. napra változtatta meg. Ennek ismeretében 
kezdeményezte a beterjesztett koncepció változtatás nélküli elfogadását, mivel változás esetén módosítási 
jogával élni tud a Képviselő-testület.  
 
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. 
 
26/2013. (IV. 26.) Ökt határozata 
 
Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója 
 

Határozat 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetési 

koncepcióját bevétel és kiadási oldalon az 1.) mellékletben megfogalmazott főbb elvek alapján hagyja 
jóvá és fogadja el a tárgyi előterjesztésben foglaltakat az államháztartásról  szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 24. § (1) bekezdésében rögzítettekkel összhangban. 

2.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy az Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői 
bevonásával a hatékonyság, gazdaságosság, és eredményesség biztosítása érdekében készített 
költségvetési javaslatokat koordinálja, ellenőrizze, vesse össze a intézményi keretigényeket, a 
költségvetési koncepcióban rögzítetteket és biztosítsa ezek összhangját. 

 
Végrehajtás határideje: folyamatos 

                      a 2014.évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítésekor 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 

Kató Pálné jegyző és az Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője 
Beszámolás határideje:  2014. évi költségvetési rendelet beterjesztésekor 
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Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője 
- Irattár 

7.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
Falunapi programok költségei meghatározása     Mucsi István alpolgármester 

          Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. 
 
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 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. 
 
27/2013. (IV.  26.) Ökt  határozat 
  
Tárgy:  Falunapi programok költségei meghatározása 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi falunapok kiadásaira 600.000,-Ft-ot 
(azaz: Hatszázezer forintot) hagy jóvá az önkormányzat 2013. évi költségvetése működési kiadása terhére. 

 
Végrehajtás határideje: folyamatos. 
Végrehajtásért felelős:  Mucsi István alpolgármester           
Beszámolás határideje: falunapokat követő képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Mucsi István alpolgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

8.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Támogatás igénylés benyújtása közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés Forgó Henrik polgármester 
  megvalósítására, térfigyelő kamera rendszer kiépítésére a   Kató Pálné jegyző 
 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján     Pető Sándor PEFTB elnök 
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(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. 
 
28/2013. (IV. 26.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítására, térfigyelő kamera rendszer kiépítésére támogatás igénylése  

a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatás igénylést nyújt be  az 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól 
szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítására. 

 A fejlesztési program célja: Térfigyelő kamera rendszer elhelyezése Csanytelek Község közigazgatási területén. 
2.) A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti fejlesztési célkitűzés bruttó bekerülési összköltségét 

9.961.956.- Ft-ban (azaz: Kilencmillió-kilenszáz-hatvanegyezer-kilencszázötvenhat forintban) hagyja 
jóvá. A projekt műszaki tartalma: 10 frekventált helyszínen 13 db kamera elhelyezése rögzítő 
szerverrel, valamint a Csongrádi Városi Rendőrkapitánysággal VPN kapcsolattal a kamerák közvetlen 
felügyeletére. A projekt tartalmazza továbbá a rögzítő szerverek és szoftver licenceket, 
számítógépeket, monitorokat, adatátviteli eszközöket, mint eszközbeszerzést, valamint az ezzel 
összefüggő hálózat kialakítását, optikai végpont csatlakoztatást, a kamera rendszer szerelvényeit, 
konzolok szerelési anyagait és az ezzel összefüggő díjköltségeket. 

3.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy  Csanytelek Község Önkormányzata a Kvt. 72. § (1)-(2) bekezdése 
szerinti adósságkonszolidációban nem részesült, ezért a fejlesztési célkitűzés megvalósításához 100 %-os 
támogatást igényel a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet 1. § (4) bekezdésének a) pontja alapján. 

4.) A Képviselő-testület  eredményes pályázat esetén kötelezettséget vállal a (megvalósítástól számított 5 
évig) a beruházással létrejövő térfigyelő kamera rendszer eredeti rendeltetésének megfelelő 
üzemeltetésére,  működtetésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával. 

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az önkormányzat nevében és 
képviseletében a támogatási igénylés benyújtásával kapcsolatos kötelezettségvállalások, nyilatkozatok 
megtételére. 

 
Végrehajtás határideje:  pályázat benyújtására 2013. május 2. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:   támogatási döntést  követő soros képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- 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 
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9.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
Ingatlanok vásárlása mezőgazdasági hasznosítás   Forgó Henrik polgármester 

 céljára        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. 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. 
 
29/2013. (IV. 26.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Csanytelek, Nefelejcs úti, 0211/36 hrsz alatti ingatlan vásárlása mezőgazdasági célra 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tárgyi előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta,  
figyelembe vette a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság  
véleményét és az alábbi döntést hozta: 
 

1.) A Képviselő-testület hozzájárul a Csanytelek, Nefelejcs u. 0211/19 hrsz-ú  ingatlanból megosztással 
kialakított 0211/36 hrsz-ú, 4257 m2 területű, szántó művelési ágú ingatlan (annak minden tartozékával 
együtt) önkormányzat javára való vásárlása jogügyletének megkötéséhez, 900.000.- Ft (azaz: Kilencszázezer 
forint) vételárért. 
 Rögzíti a Képviselő-testület, hogy az ingatlan: 
a) alkalmas mezőgazdasági művelés folytatására,  
b) vásárlása az önkormányzat közép- és hosszú-távú vagyongazdálkodási tervével és  
c) az önkormányzat vagyonáról szóló hatályos önkormányzati rendeletével összhangban   áll, - 

az önkormányzat vagyonát gyarapítja – továbbá  
d) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 12. 

pontja szerinti önkormányzati feladatként nevesített közfoglalkoztatás biztosítása  teljesítését és  
e) a településen élő munkanélküliek minél magasabb arányú  közfoglalkoztatásba  való 

bevonása   
érdekét szolgálja. 

2.) Felhatalmazza a Képviselő-testület Forgó Henrik polgármester urat az 1.) pontban írt jogügylet 
lebonyolítására, az adás-vételi szerződés aláírására, az önkormányzati vagyon közfoglalkoztatottak 
bevonásával való mezőgazdasági célú hasznosítására és azzal összefüggő szerződés, vagy 
megállapodás megkötésére, aláírására. 

Végrehajtás határideje:  folyamatos, legkésőbb 2013. május 31. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester (adás-vételei szerződés aláírásáért, az ingatlan 
                    hasznosításáért és azzal összefüggő szerződésben foglaltak teljesüléséért) 
Beszámolás határideje:  az adás-vételi szerződés megkötését követő első soros testületi ülés  
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3.) Felkéri a Képviselő-testület Kató Pálné jegyzőt, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 
ingatlan vásárlására elkülönített összegéből az 1.) pontban írt ingatlan tulajdonosa számára 
900.000.- Ft (azaz: Kilencszázezer forint) kifizettetéséről – a tárgyi adás-vételi szerződés 
megkötésekor -  gondoskodjon, továbbá tegye meg a szükséges intézkedést az ingatlan 
önkormányzati vagyonként  vagyonkataszterbe való nyilvántartásba vétele és az ingatlan 
hasznosítása önkormányzati vagyongazdálkodási tervébe való felvétele érdekében. 

Végrehajtás határideje:    folyamatos, legkésőbb 2013. május 31. 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző adás-vételi szerződés előkészítéséért, vételár   

kifizettetéséért, az ingatlan vagyon nyilvántartásáért  
Beszámolás határideje:    az adás-vételi szerződés megkötése utáni első soros testületi ülés 
 

Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Széplaki Lászlóné  (tárgyi ingatlan tulajdonosa) lakcímén 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 
  
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. 
 
30/2013. (IV. 26.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Csanytelek, Bercsényi utcai 619 hrsz és 622/3 hrsz alatti ingatlanok vásárlása mezőgazdasági célra 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tárgyi előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta,  
figyelembe vette a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság  
véleményét és az alábbi döntést hozta: 
 

1.) A Képviselő-testület hozzájárul a Csanytelek, Bercsényi utcán,  622/3 hrsz-ú, 4992 m2 területű, beépítetlen 
terület művelési ágú ingatlan (annak minden tartozékával együtt) és a Csanytelek, Bercsényi utca 619 hrsz 
alatti, 1614 m2 területű, kivett művelési ágú ingatlan (minden tartozékával együtt) önkormányzat javára 
való vásárlása jogügyletének megkötéséhez,  1.500.000.- Ft (azaz: Egymillió-ötszázezer forint) vételárért.  

      Rögzíti a Képviselő-testület, hogy az ingatlan: 
a) alkalmas mezőgazdasági művelés folytatására,  
b) vásárlása az önkormányzat közép- és hosszú-távú vagyongazdálkodási tervével és  
c) az önkormányzat vagyonáról szóló hatályos önkormányzati rendeletével összhangban áll, - az 

önkormányzat vagyonát gyarapítja – továbbá  
d) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 12. 

pontja szerinti önkormányzati feladatként nevesített közfoglalkoztatás biztosítása  teljesítését,   
e) a településen élő munkanélküliek minél magasabb arányú  közfoglalkoztatásba  való bevonása   
érdekét szolgálja. 

2.) Felhatalmazza a Képviselő-testület Forgó Henrik polgármester urat az 1.) pontban írt jogügylet 
lebonyolítására, az adás-vételi szerződés aláírására, az önkormányzati vagyon közfoglalkoztatottak 
bevonásával való mezőgazdasági célú hasznosítására és azzal összefüggő szerződés, vagy 
megállapodás megkötésére, aláírására. 

Végrehajtás határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester (adás-vételei szerződés aláírásáért, az ingatlan 

hasznosításáért és azzal összefüggő szerződésben foglaltak teljesüléséért) 
Beszámolás határideje:  az adás-vételi szerződés megkötését követő első soros testületi ülés  
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3.) Felkéri a Képviselő-testület Kató Pálné jegyzőt, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetése 
pénzmaradványa  összegéből az 1.) pontban írt ingatlanok tulajdonosai számára 1.500.000.- Ft 
(azaz: Egymillió-ötszázezer forint) kifizettetéséről – a tárgyi adás-vételi szerződés megkötésekor -  
gondoskodjon, továbbá tegye meg a szükséges intézkedést az ingatlan önkormányzati vagyonként  
vagyonkataszterbe való nyilvántartásba vétele és az ingatlan hasznosítása önkormányzati 
vagyongazdálkodási tervébe való felvétele érdekében. 

Végrehajtás  határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző adás-vételi szerződés előkészítéséért, vételár 

kifizettetéséért, az ingatlan vagyon nyilvántartásáért  
Beszámolás határideje:       az adás-vételi szerződés megkötése utáni első soros testületi ülés 
 

Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
-     Ingatlan tulajdonosok lakcímükön 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  

 
10.) Napirend 

Tárgy:          Előadó: 
 Díszpolgári cím adományozása     Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait arról, hogy a díszpolgári cím alapításáról és 
adományozása rendjéről a Képviselő-testület a 18/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete megalkotásával 
rendelkezett. Ismertette az eljárási szabályokat. Elmondta, hogy civil szervezetek, társadalmi szervezetek, 
önkormányzati intézményvezető  részéről és a település lakossága köréből a megadott határidőn belül  Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság részéről viszont érkezett javaslat. A Bizottság néhai 
Dr. Urbányi János állatorvos részére javasolja posztomusz díszpolgári cím odaítélését, aki a községben több évtizedig 
dolgozott.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Forgó János képviselő: Egyetértett a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési 
Bizottság javaslatával. 
 
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. 
 
31/2013.(IV. 26.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Díszpolgári cím adományozása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete   a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai 
és Településfejlesztési Bizottság számára az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 24. § (1) 
bekezdése bf) pontjában biztosított javaslattevő jogkörében eljárva - díszpolgári címre tett javaslatát 
elfogadva  

Dr. Urbányi János úr számára  
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Csanytelek posztomusz díszpolgára címet adományoz. 
 
2.) A Képviselő-testület a díszpolgári cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló 18/2013.(X. 26.) 

önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése értelmében a címmel járó díszoklevelet és emléktárgyat adományoz 
a posztomusz díszpolgár számára, melynek átadására 2013. július 13-án (szombaton) tartandó ünnepi 
testületi ülésen kerül sor. 

 
3.) Felkéri a Képviselő-testület Forgó Henrik polgármester urat és Kató Pálné jegyzőt, hogy a díszpolgári 

cím átadásával összefüggő szükséges intézkedéseket tegye meg és az önkormányzat 2013. évi 
költségvetése terhére gondoskodjon a hatályos önkormányzati rendelet szerinti összeg rendelkezésre 
állásáról. 

Végrehajtás határideje:   azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért  felelős:   Forgó Henrik polgármester és Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:   2013. augusztusi testületi ülés keretében 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Díszpolgár hozzátartozói 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezető  
- Bori Sándorné jegyzői irodavezető 
- Irattár 

 
Egyebek 

 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait az adóbevételi terv márciusi és áprilisi teljesítése 
állásáról, amely minden reményét felülmúlta, mivel az 50 %-on áll.  
Elmondta, hogy komoly aggodalomra ad okot, hogy az év eleje óta tett erőfeszítése ellenére nincs 
előrelépés a települési szilárd hulladék szállítás kérdésében. Részletesen ismertette az .A.S.A. közszolgáltató 
által 2013. január 1. napjával való közszolgáltatási szerződés felmondása óta tett intézkedéseket, így a 
rendszeres telefonon, e-mailon történő kapcsolattartás, állásfoglalás kérések bonyolítását a Vidékfejlesztési 
Minisztérium illetékes helyettes államtitkárságával, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Főosztályával, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Főigazgatójával, 
engedélyező hatóságok illetékeseivel,  az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség illetékesével, 
közbeszerzési szakértővel és nem utolsó sorban a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Felügyeleti Főosztálya Vezetőjével és a DAREH munkaszervezete témafelelősével, valamint a  
közszolgáltató Igazgatójával. Megoldás egyelőre nem kínálkozik az országosan nem egyedülálló 
problémára, ezért bízik abban, hogy a jogalkotói szándék jogszabályba foglalásával még időben kezelhető 
lesz a nem könnyű helyzet.  
Szólt a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás biztosítása érdekében 5 település 
jegyzője által adott befogadó nyilatkozat tartalmáról, miszerint Szeged Megyei Jogú Város tulajdonában 
lévő leürítő hely alkalmas a településen keletkező szennyvíz elhelyezésére. Az illetékes Felügyelőség 
kijelölése alapján folytatódik az eljárás. 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést a 14,30 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 

K.m.f. 
 

 
 

Forgó Henrik       Kató Pálné 
                    polgármester       jegyző 
 


