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9/2013.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2013. június 28.-án (pénteken)  
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

rendkívüli nyílt ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
Az ülés napirendje: 

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

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

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

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

elnök 
 
3.) Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodása felülvizsgálata 

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

4.) Csanytelek Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
5.) Csanytelek Község Önkormányzata pénzügyi ellenőrzéséről (a megadott belső ellenőrzési program alapján) szóló belső 

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

 
6.) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása és a Társulás Munkaszervezete vagyonának felosztása, vagyonfelosztási 

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

  
7.) Központi  Orvosi Ügyeleti Szerződés módosítása jóváhagyása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

8.) Egyebek 
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  módosítása         10 
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 28.-án (pénteken)  du. 13.00 
órakor  tartott  rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

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

Bali József   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 

     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.) Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatása ellátásáról és igénybevételéről szóló rendelet megalkotása 

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

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

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

elnök 
 
3.) Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodása felülvizsgálata 

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

4.) Csanytelek Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
5.) Csanytelek Község Önkormányzata pénzügyi ellenőrzéséről (a megadott belső ellenőrzési program alapján) szóló belső 

ellenőri jelentés elfogadása 
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Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
6.) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása és a Társulás Munkaszervezete vagyonának felosztása, vagyonfelosztási 

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

  
7.) Központi  Orvosi Ügyeleti Szerződés módosítása jóváhagyása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

8.) 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. 
 

1.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatása ellátásáról és Forgó Henrik polgármester 
 igénybevételéről szóló rendelet megalkotása     Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy e napirendet 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 rendelet megalkotására. Javasolta a beterjesztett 
rendelet-tervezet, annak kapcsolódó előterjesztései elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből 
megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés és módosító javaslat nélkül, egyhangúlag 5 igen szavazattal 
(ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, elfogadta az írásban kiadott előterjesztéseket és 
megalkotta az önkormányzat  hulladékgazdálkodási közszolgáltatása ellátásáról  szóló 5/2013. (VI. 
28.) önkormányzati rendeletét.  
 

2.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok  Forgó Henrik polgármester 
 igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló   Kató Pálné jegyző 
 rendelet megalkotása      Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy e napirendet 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 rendelet megalkotására. Javasolta a beterjesztett 
rendelet-tervezet, annak kapcsolódó előterjesztései elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből 
megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés és módosító javaslat nélkül, egyhangúlag 5 igen szavazattal 
(ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, elfogadta az írásban beterjesztett rendelet-tervezetet, 
annak kapcsolódó előterjesztéseit és megalkotta a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról   szóló 6/2013. (VI. 28.) 
önkormányzati rendeletét. 
 

3.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Forgó Henrik polgármester 
 Társulási Megállapodása felülvizsgálata     Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. Kezdeményezte az előterjesztésben foglaltak 
megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását.  
 
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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
54/2013. (VI. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodása felülvizsgálata 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása felülvizsgálata” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 
 
A Képviselő-testület felülvizsgálta a 24/2011. (IV. 15.) Ökt határozatával jóváhagyott, 103/2011. (XII. 
16.) Ökt határozatával módosított, Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulása Társulási Megállapodását és rögzíti, hogy a tárgyi Társulási Megállapodás a Magyarország helyi 
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önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény irányadó rendelkezéseinek megfelel, módosítása 
illetve kiegészítése nem indokolt, ezért azt változatlan tartalommal helybenhagyja.  
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere (gesztorként) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 

4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Forgó Henrik polgármester 
 elfogadása       Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Megköszönte a Program kidolgozásában résztvevő köztisztviselő munkáját. 
 
Kató Pálné jegyző: Szólt a program önkormányzati beruházásra gyakorolt kihatásairól, az intézkedésben 
írtak megvalósítása elmaradása következményeiről. Elismerését fejezte ki az Irodavezető erőfeszítéséért, a 
Program elkészítésére fordított túlmunkájáért. A beterjesztett Programban foglaltakkal a Program 
mentorán kívül a Bíráló is elégedett volt. Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és elfogadásra terjesztette a 
képviselő-testület elé. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás:  
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese: Elismerően szólt a Programról, amelyben foglaltak 
magvalósítása komoly szakmai munkát igényel az abban résztvevőktől. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 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 5 
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
55/2013. (VI. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Települési Esélyegyenlőségi Program elfogadása  
      

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül 
elfogadta ezen határozat mellékletét képező a településen esélyegyenlőtlenség megelőzéséről, 
csökkentéséről, valamint komplex kezeléséről 2013.-2018. időtartamra szóló  Települési 
Esélyegyenlőségi Programban foglaltakat, mellyel egy-időben a Települési 
Esélyegyenlőségi Programról szóló 70/2011. (X. 14.) Ökt határozatát  hatályon kívül 
helyezi. 
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2.) A Képviselő-testület a 2013.-2018. időtartamra szóló Települési Esélyegyenlőségi Program 
esedékes időarányos megvalósulása áttekintése, felülvizsgálata határidejét 2015. 06. 30. napjában 
határozza meg.  
 

3.) Felkéri a Képviselő-testület Kató Pálné jegyzőt az 1.) pontban jóváhagyott Programban foglaltak 
érvényesülésének figyelemmel kísérésére, a szükség szerinti módosítása kezdeményezésére.  

 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester és Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  szükség szerint, legkésőbb 2015. júniusi testületi ülés időpontja  

 
 

 
Határozatról értesítést kapnak: 
-  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)  
-  Forgó Henrik Polgármester 
-  Kató Pálné Jegyző és általa 
-  Patainé Gémes Tímea Szociális Iroda Vezetője 
-  Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Iroda Vezetője 
-  Irattár   
 

5.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata pénzügyi ellenőrzéséről (a megadott Forgó Henrik polgármester 
 belső ellenőrzési program alapján) szóló belső ellenőri jelentés elfogadása Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
56/2013. (VI. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Csanytelek község önkormányzata  pénzügyi ellenőrzéséről (a megadott belső ellenőrzési program alapján) szóló 

belső ellenőri jelentés elfogadása 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek 
község önkormányzata pénzügyi  ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést, melyet változtatás nélkül elfogad. 
 
Határozatról értesítést kap: 
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- 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 
 

6.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása és a Társulás Munkaszervezete Forgó Henrik polgármester 
 vagyonának felosztása, vagyonfelosztási szerződés jóváhagyása  Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 
tárgyi napirendben foglaltakat a Csongrádi Kistérség Társulása Társulási Tanácsa mai napon tartott ülésén 
a Társulási Tanács Tagjai  jelen előterjesztésben foglaltak szerint elfogadták. Kezdeményezte az írásban 
kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása 
után annak változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
57/2013. (VI. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása és Munkaszervezete vagyonának felosztása, vagyonfelosztási szerződés 

jóváhagyása 
 

Határozat 
 
A Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta 
a polgármester és a jegyző által kiadott közös előterjesztésében foglaltakat,  és -  a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével -  a következő 
döntést hozza: 
 
1.) A Képviselő-testület a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása  és a Társulás Munkaszervezete 

vagyonfelosztási szerződését és annak mellékleteiben foglaltakat ezen határozathoz csatolt formában 
és tartalommal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 90. § (4)-(5) 
bekezdésében és a hatályos Társulási Megállapodásban foglaltak figyelembe vételével elfogadja és 
javasolja annak elfogadását a Társulási Tanácsnak. 
  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulása és Munkaszervezete vagyonának felosztásáról szóló vagyonfelosztási szerződés aláírására. 

 Végrehajtás határideje:  2013. 06. 30. 
 Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
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 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 és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

7.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Központi Orvosi Ügyeleti Szerződés 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 tett. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Indítványozta az írásban kiadott előterjesztésben foglaltak megvitatását és  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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
58/2013. (VI. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Központi orvosi ügyelet ellátása biztosítására Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött 
 feladatátadási/átvállalási szerződés módosítása 
 

Határozat 

 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  az önkormányzat egészségügyi alapellátása 
feladatán belül a település lakossága számára központi orvosi ügyelet biztosítása érdekében a Dr. Szarka 
Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.) kötött ezen 
határozathoz csatolt feladatátadási/átvállalási szerződést akként módosítja, hogy a központi orvosi 
ügyelet feladat ellátásához az OEP általi finanszírozás kiegészítéseként  2013. 07. 01. napjától a 
település lakosságszáma alapján (2888 főre) havonta 16.-Ft/fő összegben, összesen 46.208.-Ft (azaz: 
negyvenhatezer-kettőszáznyolc forint) támogatást biztosít feladatellátó részére az önkormányzat költségvetése 
kamatbevétele terhére. 

2.) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 93. §-a az egészségügyi alapellátás körébe sorolja a központi 
orvosi ügyelet biztosítását, melyet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja az önkormányzat kötelező feladataként határoz meg, melynek 
végrehajtása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat ezen 
határozat mellékleteként csatolt (egységes szerkezetben kiadott) feladatátadási/átvállalási szerződés 
képviselő-testület nevében való aláírására.  

Végrehajtás határideje:  azonnal  
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Végrehajtásért felelős:    Forgó Henrik polgármester             
Beszámolás határideje: a szerződés aláírását követő soros képviselő-testületülés 

 

 
Határozatról értesítést kap: 
- Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft Ügyvezetője (Csongrád) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
Egyebek 

 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait az önkormányzatot és a hivatalt érintő 
központi jogszabályok változásáról, valamint szólt az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás feladatai 
ellátására kötendő megállapodásban foglaltak teljesítésével járó többlet munkateherről, a szakmai 
kihívásoknak való megfelelésről. Említést tett a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése 
érdekében kiírandó közbeszerzési eljárás körüli visszás helyzetről, ami jogi megoldása ellenkezik a KEOP 
irányadó pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben írtakkal, ezért közbeszerzési szakértő bevonását 
kezdeményezte. Ismertette az önkormányzat adótervhez viszonyított teljesítésé t, amely 60 %-on áll. 
  
 
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 


