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7/2013.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2013. május 31.-én (pénteken)  
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros nyílt ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
Az ülés napirendje: 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 
elfogadása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

2.) KÉBSZ Kft 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Ambrus László ügyvezető, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Európai Csanytelekért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása 

Előadó: Németh Sándor kuratórium elnöke, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
4.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása 

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

5.) Csanytelek Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata kiegészítésének jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
6.) Felhatalmazás támogatási szerződés aláírására „Csanytelek szennyvízelvezetési- és tisztítási konstrukciója” című 

pályázattal (KEROP-1.2.0/09-11-2013-0005 azonosító szám) összefüggésben 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
7.) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása megszüntetése 

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

 
8.) Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
  

9.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 31.-én (pénteken)  du. 13.00 
órakor  tartott  soros nyílt testületi üléséről. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik    polgármester  
     Márton Erzsébet  képviselő 
     Bali József   képviselő 
     Kopasz Imréné   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:   Mucsi István Tibor  alpolgármester 

Forgó János   képviselő 
     Pető Sándor   képviselő  
      
      
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvvezető 

Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető  
Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető h. 
Patainé Gémes Tímea Szociális Irodavezető 
Ambrus László ügyvezető 

 
      
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 4 képviselő megjelent, 3 képviselő távolmaradását bejelentette. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő-testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 

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

2.) KÉBSZ Kft 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Ambrus László ügyvezető, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Európai Csanytelekért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása 

Előadó: Németh Sándor kuratórium elnöke, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
4.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

5.) Csanytelek Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzat kiegészítésének jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
6.) Felhatalmazás támogatási szerződés aláírására „Csanytelek szennyvízelvezetési- és tisztítási konstrukciója” című 

pályázattal (KEROP-1.2.0/09-11-2013-0005 azonosító szám) összefüggésben 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
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7.) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása megszüntetése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB  
             elnök 

 
8.) Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
  

9.) Egyebek 
 
 

1.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi   Forgó Henrik polgármester 
 feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása   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. Elmondta, hogy ezen feladaton belül a védő-óvó 
intézkedések ellátása 2013. január 1-jétől a Csongrádi Járási Hivatal hatáskörébe tartozik. 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
45/2013. (V. 31.) Ökt határozat 
  
Tárgy: Átfogó értékelés Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 
Határozat 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta az 

önkormányzat gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról szóló – a jegyző 
előterjesztésében benyújtott - értékelést. 

 
2.) A Képviselő-testület a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátását jónak értékelte és a feladat 

jegyzői hatáskörben maradása esetén a jövőben is elvárja (legalább a 2012. évi színvonalon): 
      - a tárgyi feladatellátás hatályos vonatkozó központi és helyi jogszabályoknak való megfeleltetését, 
      - annak a helyi viszonyokra való humánus alkalmazását, 
      - a szakma szabályai maradéktalan betartását, 
      - a jelzőrendszer működtetését, 
      - a civil szervezetekkel való folyamatos együttműködést és 
      - a gyámhatóságokkal, gyámhivatallal jó munkakapcsolat fenntartását.    
 
Végrehajtás határideje: folyamatos 
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Végrehajtásért felelős: Kató Pálné jegyző, 
               Gyermekjóléti Szolgáltató Családgondozója, 
               Polgármesteri Hivatal Szociális Irodavezetője, 
               Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője 
Beszámolás határideje: 2014. májusi testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (6647 Csanytelek, Kossuth L. u. 39.) 
- Gyermekjóléti Szolgáltató (6647 Csanytelek, Radnóti u. 2.) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik Polgármester  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Patainé Gémes Tímea Szociális Iroda Vezetője  
- Irattár  
 

2.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 KÉBSZ Kft 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása   Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
         Ambrus László ügyvezető 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Ambrus László ügyvezető: Szóbeli kiegészítést nem fűzött az írásban általa kiadott előterjesztéshez. 
Javasolta az írásban kiadott beszámoló elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. Kezdeményezte az előterjesztésben foglaltak 
megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
46/2013. (V. 31.) Ökt határozat 
 
Tárgy: A KÉBSZ Kft  2012. évi beszámolója elfogadása 

 
H a t á r o z a t  

 
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a KÉBSZ Kft. 2012. évi beszámolóját. Az eszközök és 
források főösszegét 31.898 E Ft-tal, a mérleg szerinti eredmény összegét 1.334  E Ft-tal hagyta jóvá, 
melyet eredménytartalékba helyez és abból fedezi a Kft  előző évek során összegyűlt  veszteségeit. 
 
Végrehajtás határideje:   folyamatos 
Végrehajtásért felelős:    Ambrus László ügyvezető 
 
Határozatról értesítést kap: 
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- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Ambrus László KÉBSZ Kft. ügyvezetője 
- Irattár 
 

3.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 

Európai Csanytelekért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről    Forgó Henrik polgármester 
 szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása   Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
         Németh Sándor kuratórium  
         elnöke 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem fűzött az írásban általa kiadott előterjesztéshez. 
Javasolta az írásban kiadott beszámoló elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. Kezdeményezte az előterjesztésben foglaltak 
megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
47/2013. (V. 31.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Európai Csanytelekért Közalapítvány 2012. évi munkájáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés  elfogadása

  
 

H a t á r o z a t    
 

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a kuratórium elnöke 
előterjesztését az Európai Csanytelekért Közalapítvány 2012. évi munkájáról és mind a 
beszámolót, mind a közhasznúsági jelentést elfogadta. 
 

2) A Képviselő- testület az Európai Csanytelekért Közalapítvány munkáját a vonatkozó hatályos 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelőnek és jónak értékelte. 

Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért  felelős:  Németh Sándor Kuratórium Elnöke és Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  2014. májusi testületi ülés 
 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Európai Csanytelekért Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke és általa a Közalapítvány Tisztségviselői      

(Helyben) 
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- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 

3.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása     Forgó Henrik polgármester 

         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítésként  elmondta, hogy az eltelt 11 év alatt még nem került a 
képviselő-testület olyan helyzetbe, hogy választania kelljen a lakossági érdek érvényesítése vagy a törvényi 
előírások betartása között. A hulladékszállítási közszolgáltatás bevezetését 2000. évben nehéz volt a 
lakosság körében elfogadtatni, mára azonban már igényli ezt a lakosság. Véleménye szerint az lenne a 
szerencsés, ha a régi és az új Közszolgáltató megállapodást kötne arra vonatkozóan, hogy a régi edényzet 
maradjon a lakosságnál és folyamatos legyen a közszolgáltatás. 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. Javasolta, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a 
Polgármester urat a pályázati hirdetmény kiírására a folyamatos közszolgáltatás biztosítása érdekében. 
Szólt a vonatkozó jogszabályok rendelkezése összeütközése okán előállt helyzetről és a felemás megoldás 
veszélyeiről is, viszont a közszolgáltatás megszervezése az önkormányzat kötelező feladata, melynek 
teljesítése érdekében teendő intézkedések elmaradása okozta veszélyekről szólt utalva Nápoly példájára.                             
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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 

 
48/2013. (V. 31.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésének biztosítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta, elfogadta a polgármester és a jegyző 
tárgyi előterjesztésében foglaltakat, figyelembe vette a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság véleményét és az alábbi döntést hozta. 
 

1.) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 19. pontjában szabályozott hulladékgazdálkodási feladatkörében eljárva, a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdésében rögzített 
hulladékgazdálkodási feladata ellátása érdekében, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kötésére kötelezettként, elrendeli a hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételi felhívás kiadása előkészítését a feladat ellátására 
szakosodott közszolgáltató kiválasztására. 
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Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  a képviselő-testület soros ülésén. 
 
2.) Felhatalmazza a Képviselő-testület Forgó Henrik polgármester urat az 1.) pont írt, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására irányuló, a vonatkozó hatályos jogszabálynak 
megfelelő ajánlattételi felhívás kibocsátására akként, hogy 
a)   a közszolgáltatás időtartama 2013. július 1. napjától 2 évre, legkésőbb 2015. június 30. napjáig 

köthető azzal a feltétellel, ha a DAREH tagságból eredő, a KEOP projekt megvalósításában 
vállalt kötelezettség teljesítése okán ennél az időpontnál korábban teljesül a beruházás, akkor 
annak időpontjáig terjedhet a közszolgáltatás időpontja a közszolgáltatási szerződés 
tervezetében, 

b)    a  közszolgáltatás színvonala legalább a korábbi közszolgáltató által nyújtott szintűnek feleljen 
meg, 

c)   a   hulladék-gyűjtőedény  űrtartalma az  eddigiekkel  megegyező 120  és  240 literes legyen, 
lehetőleg a korábbi közszolgáltató tulajdonában lévő gyűjtőedény átadásával, vagy az új 
közszolgáltató általi vásárlással valósuljon meg, 

d)   a közszolgáltatás díjtétele a korábbi közszolgáltató által 2012. évben alkalmazotthoz kell hogy 
igazodjon (a rezsicsökkentés figyelembevételével), 

e)    a közszolgáltatónak meg kell felelnie a hatályos jogszabályban foglalt feltételeknek.  
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 

5.) Napirend 
 
 
Tárgy:          Előadó: 

Csanytelek Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata   Forgó Henrik polgármester 
 kiegészítésének 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. 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
49/2013. (V. 31.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata kiegészítésének jóváhagyása 
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Határozat 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzatát és azt az ezen határozathoz csatolt formában és tartalommal 
jóváhagyta. 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete ezen határozatával jóváhagyott Közbeszerzési 
Szabályzata jóváhagyásával egy-időben a 21/2012. (III. 30.) Ökt határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzatát hatályon kívül helyezi. 

 
3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy ezen 

határozattal jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat rendelkezéseit érintő Kbt. változása okán 
folyamatosan gondoskodjon a szabályzatban foglaltak maradéktalan betartásáról,  betartatásáról. 

 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
- Csanytelek község Önkormányzata Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Polgármesteri Hivatal érintett Irodavezetői 
- Irattár 

 
6. Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 

Felhatalmazás támogatási szerződés aláírására „Csanytelek   Forgó Henrik polgármester 
 szennyvízelvezetési- és tisztítási konstrukciója” című pályázattal  Kató Pálné jegyző 
 (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 azonosító szám) összefüggésben  Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az előterjesztés készítésekor még nem 
volt ismert a BM által kiírt pályázat, mely szerint ha az önkormányzat nem vett részt a hitel 
konszolidációban és közfoglalkoztatást folytat, akkor a szennyvízberuházás támogatása elérheti a 100 %-
ot.  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. Szólt az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálatának 
szükségességéről, mely minden egyes pályázat beadásakor feltétel lesz, illetve pontot hozhat vagy vihet el. 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet a Belügyminisztérium vonatkozó rendeletében foglaltakról és a 
teendőkről is. 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
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50/2013. (V. 31.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Felhatalmazás támogatási szerződés aláírására „Csanytelek szennyvízelvezetési- és tisztítási konstrukciója” című  
 pályázattal (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 azonosító szám) összefüggésben 
 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta tárgyi 
előterjesztésben foglaltakat és felhatalmazást ad Forgó Henrik polgármester úr részére a 
„Csanytelek szennyvízelvezetési- és tisztítási konstrukciója” című pályázat (KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0005 azonosító szám) összefüggésben a támogatási szerződése aláírására és a szerződéssel 
kapcsolatos egyéb nyilatkozatok, kötelezettségvállalások megtételére. 
 
Végrehajtás határideje: a közreműködő szervezet által aláírásra megküldött támogatási szerződés 

átvételét követő két munkanap 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:     Támogatási szerződés aláírását 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 Iroda Vezetője  
- Irattár 
 

7.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 

 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása megszüntetése   Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem fűzött az írásban általa kiadott előterjesztéshez. 
Javasolta az írásban kiadott beszámoló 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. Emlékeztetett azon körülményekre és annak jogi 
hatására, ami a Társulás megszüntetéséhez vezetetett. 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
51/2013. (V. 31.) Ökt határozat 
 
Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása megszűntetése 
 

H a t á r o z a t  
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A Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
polgármester és a jegyző által kiadott közös előterjesztésében foglaltakat,  és -  az Ügyrendi Bizottság, a 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe 
vételével -  a következő döntést hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Tömörkény Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete, Felgyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete és 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2005. március 29. napján kötött 
Társulási Megállapodás kiadásával megalakított Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás 2013. június 30. 
napján 24.00 órakor való  megszűntetését jóváhagyja, az ezen határozathoz csatolt, a Csongrádi Kistérség 
Többcélú Társulása megszüntetését kimondó Megállapodás szerint.  

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és Kató Pálné jegyzőt a 

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása megszüntetését kimondó Megszüntető Megállapodás aláírására. 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  az aláírást követő soros testületi ülés 

 
 

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

 
8.) Napirend 

 
 
Tárgy:          Előadó: 

 Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról Forgó Henrik polgármester 
 szóló beszámoló elfogadása      Kató Pálné jegyző 
          
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem fűzött az írásban általa kiadott előterjesztéshez. 
Javasolta az írásban kiadott beszámoló elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi beszámolót a Csongrádi Városi 
Rendőrkapitányság Vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben foglaltaknak megfelelően 
készítette el és terjesztette be a Rendőrkapitányság illetékességi  területén lévő települések Képviselő-
testületeinek eleget téve a Képviselő-testület 2013. évi munkatervében foglaltaknak. 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
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52/2013. (V. 31.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta és elfogadta a 
Csongrádi Városi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetője által a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvény 8. § (4) bekezdése értelmében beterjesztett, a  Rendőrkapitányság illetékességi területén, a település 
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, azzal kapcsolatos 
feladatokról szóló beszámolóját.  
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Dr. Koncz József kapitányságvezető (Csongrád) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár 

 
 

Egyebek 
 
 

Kató Pálné jegyző: Több az önkormányzat és hivatal működését érintő központi jogszabály változásról 
adott tájékoztatást, majd elmondta, hogy az önkormányzat adóbevételi terve 57 % teljesítésen áll.  
 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést a 14,00 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

Forgó Henrik       Kató Pálné 
          polgármester       jegyző 

 
 

 
 


