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2/a/2015. 

 

 

 

Csanytelek Község Önkormányzata 

 

Képviselő-testülete 

 

2015. február 13-án (pénteken) 

 

du. 16.00 órai kezdettel megtartott 

 

közmeghallgatásának 

 

 
Jegyzőkönyve 

 

 

Napirend: 

 
1.) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 
Előadó:  Forgó  Henrik  polgármester,  Kató  Pálné  jegyző,   

Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

2.) Az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatai keretében: 
a) a települési  hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetésével összefüggő feladatokról tájékoztatás 
 Előadó: FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft képviselője  

 
b) az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó:  Forgó  Henrik  polgármester,  Kató  Pálné  jegyző, Bali József ÜB elnök 

 
3.) KEOP (1.2.0/09-11-2013-0005) „Csanytelek Község Szennyvízcsatornázásának kiépítése” tárgyú 

kivitelezéséről tájékoztatás 
Előadó:  Forgó  Henrik  polgármester,  Kató  Pálné  jegyző, projektmenedzser, 

kivitelező képviselője 
 

4.) Egyebek 
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Tartalomjegyzék 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 13. napján megtartott rendkívüli 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéhez 
 
 
 
Rendelet száma:   Tárgya:   Oldalszám     E/NET/I     
 
 1 az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi    3 E/NET/I 
  költségvetéséről 
 2 az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás  
  ellátásáról és igénybevételéről       4 E/NET/I 
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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült:  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 13-án (pénteken) du. 

16,00 órakor  közmeghallgatás keretében tartott ülésén. 
 
Az ülés helye:  Faluház 
 
 
Jelen vannak:    Mucsi István   alpolgármester 

Pető Sándor   képviselő  
     Kopasz Imréné   képviselő 
     Berkecz József   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:  Forgó Henrik   polgármester 

Bali József   képviselő 
     Forgó János   képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

     Csányi László   Adó- és Pü. Irodavez. h. 
     Mucsiné Mészáros Tímea Intézményvezető 
     Márton Erzsébet  Intézményvezető 
     Csányi Ferenc   KÉSZ Kft képviselője 
     Dr. Krizsán György  Alföldvíz Kft képviselője 
 Pigler Edit   FBH-NP Nonprofit Kft  képv. 
     Dely Attila   projektmenedzser 
     Dr. Ördögh József  mérnök 

58 fő lakosság köréből megjelent választópolgár 
 

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi   Mucsi István alpolgármester 
 költségvetéséről szóló rendelete megalkotása    Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFT elnök 
     
(Tárgyi előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mucsi István alpolgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, tanácskozási joggal résztvevőket és 
a település lakossága köréből megjelent választópolgárokat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai közül 4 képviselő jelen van. Elmondta, hogy az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának megfelelően az önkormányzat éves költségvetését  a 
képviselő-testületnek közmeghallgatás keretében kell elfogadnia, az önkormányzati rendeletet megalkotnia.  
Ezen rendelkezésnek eleget téve jelen közmeghallgatás keretében kerül sor a rendelet megalkotására. 
Részletesen ismertette az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló 
rendelet-tervezetet pontokba szedve. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből 
megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi 
költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletét. 
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2.) Napirend 

 
Az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatai keretében 

 
a) 

 
Tárgy:          Előadó: 
 A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével összefüggő   Mucsi István alpolgármester 
 feladatokról tájékoztatás      Kató Pálné jegyző 
          
     
Mucsi István alpolgármester: Köszöntötte az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft képviseletében 
megjelent Pigler Editet és felkérte tájékoztassa a jelenlévőket a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével 
kapcsolatos tudnivalókról. Kérte, hogy ezen tájékoztatásról küldjenek írásos anyagot, amely a Hírmondó 
következő számában kerül közzétételre, annak érdekében, hogy minden háztartásban értesüljenek a 
szelektív hulladékgyűjtés módjáról.  
 
Pigler Edit FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft képviselője: Tájékoztatójában elmondta, hogy 
Csanyteleken zsákos formában kerül bevezetésre a szelektív hulladékgyűjtés. A Szolgáltató 26 db zsákot 
oszt szét egy évre a lakosság körében, melybe a csomagolási hulladékot, összelapított műanyag palackot, 
papír dobozt, külön a kupakot kell belehelyezni. Részletes tájékoztatásában kitért az üveg külön járatterv 
szerinti begyűjtése és az elkülönítetten gyűjtött hulladék vegyes hulladéktól külön való begyűjtése 
jogszabályi okairól. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: Megköszönte az adott tájékoztatást. 
 
 

b) 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Mucsi István alpolgármester 
 és igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása  Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFT elnök 
     
(Tárgyi előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szólt arról, hogy e napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a mai napon tartott ülésén napirendje 
keretében tárgyalta a rendelet-tervezetet, melyet közmeghallgatás keretében elfogadásra javasolt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből 
megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellátásáról és igénybevételéről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletét. 
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3.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 KEOP (1.2.0/09-11-2013-0005) „Csanytelek Község    Mucsi István alpolgármester 
 Szennyvízcsatornázásának kiépítése” tárgyú kivitelezéséről tájékoztatás Kató Pálné jegyző 
         projektmenedzser 
         kivitelező képviselője 
         jövőbeli üzemeltető képv. 

 

Mucsi István alpolgármester: Köszöntötte az Alföldvíz Zrt részéről megjelent Krizsán György és a 
tárgyi kivitelezést végző KÉSZ Kft képviseletében megjelent Csányi Ferenc urakat, majd felkérte őket 
tartsák meg a beruházással kapcsolatosan tájékoztatójukat. 

Krizsán György: Tájékoztatójában elmondta, hogy a település népességszáma függvényében kötelezően 
meg kell valósítani a szennyvíz beruházást. Az önkormányzatnak nem volt működési hitele, tartozása, így a 
beruházás 100 %-ban állami támogatásban részesült. A lakosságot a szivattyú bekötésének elektromos 
feltételei megteremtése és a szennyvízaknába bekötése költsége terheli majd.  A szennyvízcsatorna hálózat 
szolgáltatási határa a telekhatáron belül 1 m. A házi vezeték bekötésével kapcsolatosan elmondta, hogy 
kellő időben minden információval ellátják a lakosságot (milyen csővel, milyen mélységben kell ezt a 
szakaszt megépíteni). Szerinte megoldható bizományi formában az üzemeltető által a vezeték településen 
belüli egységes hozzáférésének  biztosítása. 

Csányi Ferenc KÉSZ Kft képviselője: Tájékoztatóul elmondta, hogy a héten elkezdték a településen a 
hálózat kiépítését. A vezeték bekötése a telekhatártól 1 m távolságra lesz, ide kerül elhelyezésre a tartály, 
amelynek az elhelyezése a beruházó feladata. A lakosság feladata a fürdőszobától, a tartályig elvezetni a 
szennyvizet és a szivattyúhoz az elektromos áram szabályszerű biztosítása, melyhez 20 m vezetéket biztosít 
a kivitelező. A telekhatártól számított 1 m távolságtól a védőtávolságok betartásával el lehet térni. 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy megegyezett a kivitelező és az üzemeltető 
képviselőjével arról, hogy a Hírmondó következő számaiban részletes tájékoztatást adnak az elvégzendő 
munkákról ütemezés szerinti bontásban. 

Kérdés: 

Tóth Kálmán: Megkérdezte, hogy van-e arra mód, hogy aki állatoknak használja a vizet, annak ne kelljen 
utána csatorna használati díjat is fizetnie? 

Kató Pálné jegyző: Megkérdezte Krizsán urat, hogy a település külterületén a nem közművel 
összegyűjtött szennyvíz begyűjtését tervezi-e az üzemeltető a beruházásban vállalt kötelezettségnek való 
megfelelés és költségek racionalizálása érdekében? 

Vincze Mihály: Megkérdezte, hogy a telekhatártól számított 1 m távolság mennyire van „kőbe vésve”, el 
lehet-e tőle térni? 

Erhadt Gyula: A lakosság egy részének kérdését tolmácsolva megkérdezte, hogy milyen elvek alapján 
kerültek kijelölésre azok az ingatlanok, ahova be lesz kötve a szennyvízcsatorna? 
Aki fényképezi a házakat semmiféle igazolvánnyal nem rendelkezik, az önkormányzatnak van-e tudomása 
a fényképezésről. 
 
Válasz: 

Krizsán György: A feltett kérdésre válaszolva elmondta, hogy van lehetőség arra, hogy a fogyasztó az 
Alföldvíz Zrt-vel felveszi a kapcsolatot, egy egyszerűsített tervet  készíttetve a meglévő vízóra aknába egy 
mellékmérő felszerelésével. A másik megoldás pedig az, hogy ha valaki nem akar áldozni mellék mérőóra 
felszerelésére, akkor április hó 1. napjától szeptember 30. napjáig terjedő időszakra kérhet locsolási 
kedvezményt, a fogyasztása 10 %-áig. A szennyvíz szippantás végzését nem tervezi az Alföldvíz Zrt, 
viszont a település külterületén keletkezett szennyvizet azonban a tisztító telepre be kell engedni. Felhívta 
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a jelenlévők figyelmét, hogy a telekhatáron belüli szennyvízelvezetést szabályszerűen kell elvégeztetni, mert 
csak a műszaki átadás-átvétel után lehet a hálózatot jogszabálynak megfelelően üzemeltetni.  

Dely Attila projektmenedzser: Kérdésre adott válasza: hogy a szennyvízbekötés EU-s elvárásoknak 
megfelelő tervek alapján készült, az életvitelszerűen lakott ingatlanokhoz lesz a bekötés térítésmentesen 
biztosított. 

Kató Pálné jegyző: Kijelentette hogy az önkormányzat részéről a fényképezéssel megbízott rendelkezik 
megbízó-levéllel, kitűzővel, feladata az érintett ingatlantulajdonossal a kapcsolattartás és az alvállalkozó 
szükséges információval való ellátása. 

Mucsi István alpolgármester: Összefoglalójában szólt arról, hogy a belterületen lakóknak kötelezően rá 
kell kötni a szennyvízvezetékre, mert csak így mentesülnek a talajterhelési díj fizetési kötelezettség alól. Az 
önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a külterületi lakosok számára is elérhetővé váljon 
ez a jelenleg csak a belterületen élők számára biztosított szolgáltatás. 

Hozzászólás: 

Forgó Henrik polgármester: A külterületi szennyvízcsatornázással kapcsolatosan kiemelte, hogy  
minden létező fórumot megkeresett annak érdekében, hogy ott is kiépítésre kerüljön a csatorna hálózat. 
Tárgyalt a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárával is, aki ígéretet tett arra, hogy segít ebben. 

Mucsi István alpolgármester: Megköszönte a közmeghallgatáson megjelentek részvételét, s mivel  
további hozzászólás, észrevétel nem történt, a közmeghallgatást 17.40-kor befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 

 
 Mucsi István        Kató Pálné 
 alpolgármester        jegyző 
 
 

 

 

 

 

 

 


