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10/2010.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2010. november 12.-én (pénteken)  
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros nyílt ülésének 

Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kató Pálné jegyző 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési és stratégiai tervének elfogadása 

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

2.) Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép- hosszú-távú fejlesztési programja elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

3.) Kötelező közszolgáltatások költségelemzései megvitatása, elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
a) A.S.A. Kft 2009. évi költségelemzése elfogadása 
b) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2010. évi tevékenysége költségelemzése elfogadása 
c) KÉBSZ Kft település  közműves ivóvíz ellátásáról szóló 2010. évi költségelemzése elfogadása 
d) közétkeztetési tevékenység 2010. évi költségelemzése elfogadása 

 
4.) Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének módosítása 

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

5.) Csanytelek község közigazgatási területén található belvízelvezető rendszer felülvizsgálatáról  
szóló tájékoztató elfogadása 
Előadó:  Fogó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
6.) Csanytelek községben működő civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 2011. évi 

működési célú támogatása jóváhagyása 
Előadó:  Fogó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

7.) Beruházásból származó vagyonérték átruházására a KÉBSZ Kft eladási ajánlata (Csanytelek, 
Szegedi út szilárd burkolatú kiépítése megvásárlása) jóváhagyása 
Előadó:  Fogó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

8.) Egyebek 
- Pályázati kiírás bejelentése 
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Zárt ülés keretében: 

1.) Benyújtott pályázat elbírálása hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó 
Programjában való részvételre  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
2.) Bursa- Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása 

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

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 2010. november 12.-én (pénteken) du. 
13,00 órakor  tartott  soros nyílt testületi üléséről. 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik   polgármester 
     Mucsi István Tibor      alpolgármester 

Bali József   képviselő 
Pető Sándor   képviselő  

     Kopasz Imréné   képviselő 
     Márton Erzsébet  képviselő 
     Forgó János   képviselő 
      
 
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető, 

Tóth Józsefné adó- és pü. irodavezető 
Csányi László adó- és pü. irodavez.h. 
Patainé Gémes Tímea szociális irodavezető 
Dr. Koncz József kapitányságvezető 
Hajdú István őrsparancsnok 
Mérei Attila körzeti megbízott 
Pitrik Tamás körzeti megbízott 

 
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 mind a 7 képviselő megjelent. Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, 
mellyel a képviselő-testület külön-külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 7 igen 
szavazattal egyetértett. 
 
 
Az ülés napirendje: 
 
      Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési  és stratégiai tervének elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép- hosszú-távú fejlesztési programja elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

3.) Kötelező közszolgáltatások költségelemzései megvitatása, elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
a) A.S.A. Kft 2009. évi költségelemzése elfogadása 
b) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2010. évi tevékenysége költségelemzése elfogadása 
c) KÉBSZ Kft település  közműves ivóvíz ellátásáról szóló 2010. évi költségelemzése elfogadása 
d) közétkeztetési tevékenység 2010. évi költségelemzése elfogadása 

 
4.) Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének módosítása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
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5.) Csanytelek község közigazgatási területén található belvízelvezető rendszer felülvizsgálatáról  

szóló tájékoztató elfogadása 
Előadó:  Fogó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
6.) Csanytelek községben működő civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 2011. évi 

működési célú támogatása jóváhagyása 
Előadó:  Fogó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

7.) Beruházásból származó vagyonérték átruházására a KÉBSZ Kft eladási ajánlata (Csanytelek, 
Szegedi út szilárd burkolatú kiépítése megvásárlása) jóváhagyása 
Előadó:  Fogó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

8.) Egyebek 
- Pályázati kiírás bejelentése 

 
Zárt ülés keretében: 

9.) Benyújtott pályázat elbírálása hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó 
Programjában való részvételée  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

10.) Bursa- Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
 
Tárgy:          Előadó: 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  Forgó Henrik polgármester 
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: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett 
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
51/2010. (XI.  12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete a 25/2007. (III. 29.) ÖKT, 25/2008. (IV. 29.) Ökt, 
55/2009. (XI. 13.) Ökt, 56/2009. (XI. 13.) Ökt,  33/2010. (VIII. 13.) Ökt, 40/2010. (X. 12.) Ökt, 
50/2010. (X. 12.) Ökt. határozatok jegyző által írásban kiadott végrehajtásáról szóló beszámolóját 
változtatás nélkül elfogadta. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző  
- Irattár 
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1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési  Forgó Henrik polgármester 
 és stratégiai tervének elfogadása     Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott előterjesztéshez. 
Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.  
  
Kató Pálné jegyző: Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett 
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
52/2010. (XI.  12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési és stratégiai tervének elfogadása  
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete változtatás nélkül elfogadta a jegyző írásos 
előterjesztésében az önkormányzat és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 
fenntartásában lévő Csanyteleki Tagintézményi Belső Ellenőr által elkészített 2011. évre 
vonatkozó belső ellenőrzési tervét és stratégiai tervét az Ötv. 92. § (6) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva. 

2.) Felkéri a képviselő-testület az önkormányzat jegyzőjét, hogy továbbra is biztosítsa a zavartalan, 
befolyástól mentes munkafeltételeket a belső ellenőr számára. 
 

Végrehajtás határideje:   folyamatos 
Végrehajtásért felelős:    Kató Pálné jegyző 
Közreműködő:           Juhász Lejla belső ellenőr 
Beszámolás határideje:   2011. november 15. 

 
Határozatról értesítést kap: 
- Dr Körösi Tibor Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnöke (Csongrád) és általa 
- Víglási Nóra Munkaszervezet Vezetője (Csongrád) 
-    Juhász Lejla belső ellenőr (Szatymaz)  
-   Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
-   Forgó Henrik polgármester 
-   Kató Pálné jegyző és általa 
-   Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi irodavezető 
-   Irattár 

2.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép- hosszú-távú  Forgó Henrik polgármester 
 fejlesztési programja elfogadása     Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
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(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítésében szólt arról a jól bevált gyakorlatról, miszerint a 
képviselő-testület meghatározza a rövid, közép- hosszú távú tervét, amely  az éves költségvetési koncepció 
alapja, így az önkormányzat adott évi költségvetésének elkészítéséhez adva van a feladat, amihez számszaki 
alátámasztás kell. Ez az alapja  a köztisztviselőkkel szemben támasztott teljesítmény követelményeknek. 
Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.  
  
Kató Pálné jegyző: Bejelentette, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt 
a képviselő-testület elé.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Bali József képviselő: Javasolta a fejlesztési program változtatás nélküli elfogadását. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett 
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
53/2010. (XI. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete rövid-, közép és hosszú- távú fejlesztési 

programja 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete az Önkormányzat rövid-, közép- és 
hosszú-távú fejlesztési programja tárgyában benyújtott előterjesztést megtárgyalta és azt a 
határozathoz csatolt 1. melléklet szerint fogadja el. 
 

2.) A képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy az elfogadott fejlesztési program rövid távú 
fejezetéből a tárgyévet érintő önkormányzati költségvetési rendelet- tervezetbe – az Adó- és 
Pénzügyi Iroda köztisztviselői közreműködésével – építse be az egyes működési és fejlesztési 
költségeit, célkitűzéseket, tárgyidőszakot érintő eddig vállalt fejlesztési kötelezettségek tárgyévi 
kihatását figyelembe véve.  

Végrehajtás határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  tárgybani következő beszámolás keretében 

 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 
 
 

3.) Napirend 
 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Kötelező közszolgáltatások költségelemzései megvitatása,  Forgó Henrik polgármester 
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 elfogadása       Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

a) 
 

 
A.S.A. Kft 2009. évi költségelemzése elfogadása 

 
Forgó Henrik polgármester:  Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy ez a költségelemzés az alapja 
a díjtétel emelésének. Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli 
elfogadását.  
 
Kató Pálné jegyző: Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében beszámolt 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.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett 
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
54/2010. (XI. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: A.S.A. Köztisztasági Kft 2009. évi költségelemzésének elfogadása 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta az 
A.S.A. Köztisztasági Kft Igazgatója által Csanytelek településre kivetített 2009. évi költségelemzését és a 
2010. évre tervezett költségkalkulációját azzal, hogy azt tekinti a 2011. évi települési szilárd 
hulladékkezelési díj-kalkuláció számítás alapjának. 
 
 
Határozatról értesítést kap: 
- A.S.A. Köztisztasági Kft Hódmezővásárhely 
- Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai Helyben 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző  
- Irattár 
 

b) 
 

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2010. évi  költségelemzése elfogadása 
 

Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett, javasolta a költségelemzés megvitatását, 
annak elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében beszámolt 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.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett 
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
55/2010. (XI. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2010. évi tevékenysége költségelemzése elfogadása 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
CSOMIFÜST Kft ügyvezetője által Csanytelek településre kivetített 2010. évi költségelemzését és a 2011. 
évre tervezett költségkalkulációját azzal, hogy azt tekinti a 2011. évi kéményseprő-ipari közszolgáltatás díj-
kalkuláció számítás alapjának. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- CSOMIFÜST Kft ügyvezetője (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár 
 

c) 
 

KÉBSZ Kft település közműves ivóvíz ellátásáról szóló 2010. évi költségelemzése elfogadása 
 

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott előterjesztéshez. Javasolta a 
költségelemzés megvitatása utáni elfogadását. 
 
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: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett 
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
56/2010. (XI. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: KÉBSZ Kft települési közműves ivóvízellátásáról szóló 2010. évi  költségelemzése elfogadása 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
KÉBSZ Kft ügyvezetője által beterjesztett települési közműves ivóvízellátásról szóló 2010. évi 
költségelemzését azzal, hogy azt tekinti a 2011. évi ivóvízellátás díj-kalkuláció számítás alapjának. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- KÉBSZ Kft ügyvezetője (Csanytelek) 
- Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
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- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár 

d) 
 

KÉBSZ Kft étkezési térítési díj 2010. évi költségelemzése elfogadása 
 

Forgó Henrik polgármester:. Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott előterjesztéshez. Javaslatot 
tett a költségelemzés megvitatása után annak elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében bejelentette, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette azt a képviselő-testület elé. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el: 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett 
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
57/2010. (XI. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: KÉBSZ Kft étkezési térítési díj 2010. évi  költségelemzése elfogadása 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
KÉBSZ Kft ügyvezetője által az étkezési térítési díj 2010. évi költségelemzését. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- KÉBSZ Kft ügyvezetője (Csanytelek) 
- Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár 
 

4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének módosítása Forgó Henrik polgármester 
elfogadása       Kató Pálné jegyző 
        Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott előterjesztéshez.  Javasolta a 
közbeszerzési terv módosítása megvitatása utáni elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként 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: 
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Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett 
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
58/2010. (XI. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének módosítása elfogadása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési 
tervéről általa hozott 18/2010. (IV. 09.) Ökt határozatát ezen határozatával hatályon kívül helyezi. 
 

2.) A képviselő-testület az önkormányzat módosított 2010. évi közbeszerzési tervét az ezen 
határozatokhoz csatolt 1.) melléklete szerint hagyja jóvá. 

 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 
 

5.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek község közigazgatási területén található  Forgó Henrik polgármester 
 belvízelvezető rendszer felülvizsgálatáról szóló tájékoztató  Kató Pálné jegyző 
 elfogadása       Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez nem tett szóbeli kiegészítést. Javasolta 
az előterjesztés elfogadását.  
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatást adott arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás 
nélküli elfogadásra terjesztette azt a képviselő-testület elé. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett 
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
59/2010. (XI. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek község közigazgatási területén található belvízelvezető rendszer felülvizsgálatáról  
            szóló tájékoztató elfogadása 
 
 

Határozat 
 



13 

 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek 
Község közigazgatási területén található belvízelvezető rendszer felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót, 
melyet változtatás nélkül elfogad. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Irodája (Csongrád) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző  
- Irattár 

6.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek községben működő civil szervezetek és helyi   Forgó Henrik polgármester 

önszerveződő közösségek 2011. évi működési célú támogatási  Kató Pálné jegyző 
igénylései jóváhagyása      Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem fűzött az írásban kiadott előterjesztéshez. 
Javasolta a beterjesztett előirányzat elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette azt a képviselő-testület elé. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Mucsi István alpolgármester: Egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal, javasolta annak változtatás 
nélküli elfogadását. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett 
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
60/2010. (XI. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek községben működő civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 2011. évi 

működési célú támogatása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete a civil szervezetek és helyi önszerveződő 
közösségek 2011. évi működési célú anyagi támogatását a jelen határozathoz csatolt 1.) sz. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 

2.) A támogatott szervezetek a részükre jóváhagyott keretösszegeket időarányosan a támogatási 
igénylésben megjelölt célokra használhatják fel. 

3.) A képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi 
Iroda Vezetőjét, hogy a szervezetenkénti jóváhagyott támogatási kereteket az önkormányzat 2011. 
évi költségvetési rendelet tervezetébe építse be. 

 
Végrehajtás határideje: 3.) pont vonatkozásában: folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  3.) pont Kató Pálné jegyző és általa 

                   Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető 
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      Beszámolás határideje:  a végrehajtást követő testületi ülés. 
 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és pénzügyi Iroda Vezetője 
- Pályázatot benyújtott civil szervezetek vezetői 
- Irattár 
 

7.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Beruházásból  származó vagyonérték átruházására a KÉBSZ Forgó Henrik polgármester 
 Kft eladási ajánlata (Csanytelek, Szegei út szilárd burkolatú  Kató Pálné jegyző 

kiépítése, megvásárlása) jóváhagyása    Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy a 100%-os 
önkormányzati tulajdonú KÉBSZ Kft vagyonmérlegében több olyan tétel szerepel, mely a korábbi 
időszakban az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban a Kft által elvégzett beruházási értékeket 
tartalmaznak, pl: földút aszfaltozása, épületen végzett felújítás.  A KÉBSZ Kft a Csanytelek, Szegedi út 
2292 m2-es szilárd burkolatú felépítményre terjesztett elő eladási ajánlatot 3.365.00,-Ft+ÁFA értékben. Az 
adott építmény egységes számviteli nyilvántartása, fenntartása, karbantartása kötelező önkormányzati 
feladat. Az önkormányzat szabad fejlesztési tartalék keretének nagyságrendjéből adódóan az elfogadott 
rövid,- közép- és hosszú-távú fejlesztési program célkitűzéseit is figyelembe véve, valamint a kötelező 
önkormányzati alapfeladatok működtetési biztonságát szem előtt tartva véleménye szerint a kérelemben 
jelzett eladási ár 2.400.000.- Ft+ÁFA értékben fogadható el. Javasolta az előterjesztésben foglaltak 
megtárgyalását és elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és 2.400.000,-Ft+ÁFA 
összeggel javasolta az eladási ajánlat elfogadását a képviselő-testület elé terjeszteni. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Forgó János képviselő: A tulajdonviszonyok tisztázása érdekében egyetértett az előterjesztésben szereplő 
2.400.000,-Ft+ÁFA értékben történő adás-vétellel. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett 
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
61/2010. (XI. 12.) Ökt határozat 

 
Tárgy: Beruházásból származó vagyonérték átruházására a KÉBSZ Kft eladási ajánlata (Csanytelek, 

Szegedi út szilárd burkolatú kiépítése megvásárlása) elfogadása 
 

Határozat 
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1.) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete az önkormányzat 100%-os tulajdonát 
képező KÉBSZ Kft vagyonérték átruházási ajánlatát megtárgyalta és azt a 2.) pontban rögzítettek 
szerint fogadja el. 

2.) A  Csanytelek, Szegedi út  030 hrsz, 2292 m2 területű szilárd burkolatú út kiépítésének – mint 
átruházandó vagyonértéknek – a vételárát a képviselő-testület 2.400.000.- Ft + ÁFA, összesen 
3.000.000.- Ft (azaz: hárommillió forintban)  hagyja jóvá.  

3.) A képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és felkéri Kató Pálné jegyzőt, 
hogy a vagyonérték átruházásával összefüggésben az alábbi feladatokat tegyék meg: 
a) adás-vételi szerződés lebonyolítása (aláírása) 
b) az adás-vételre vonatkozó költségvetési előirányzat módosítása, annak vonatkozó rendeletben 

való beterjesztése, 
c) a vagyonérték növekménnyel kapcsolatos átvezetések, módosítások önkormányzati 

vagyonnyilvántartásban, kataszterben való kezelése.   
Végrehajtás határideje:  2010. december 31. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 

    Kató Pálné jegyző és általa 
    Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 

Beszámolás határideje:  Végrehajtást követő testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap:  
- Ambrus László KÉBSZ Kft ügyvezetője 
- Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

8.) Egyebek 
 
a) 
 

Csanyteleki Rendőrőrs, körzeti megbízottak bemutatkozása 
 

Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte Dr. Koncz József kapitányságvezetőt, Hajdú István 
őrsparancsnokot, Pitrik Tamás és Mérei Attila körzeti megbízottakat.  
 
Dr. Koncz József kapitányságvezető: Az önkormányzat képviselő-testületével és a Polgármesteri 
Hivatal dolgozóival való jó kapcsolat kialakítása és fenntartása érdekében fontosnak tartotta a Csanyteleki 
Rendőrőrs vezetőjének és körzeti megbízottainak bemutatkozását. 
 
Hajdú István őrsparancsnok: Bemutatkozásában elmondta, hogy 1993.-óta hivatásos tagja a 
rendőrségnek. Jelenleg Csanyteleken őrsparancsnokként lát el szolgálatot. Az őrs teljes létszámmal, 9 fővel  
működik, a község közigazgatási területe két részre van osztva, egy-egy településrész tartozik a két körzeti 
megbízotthoz, akik ha szükséges Csongrádon is szolgálatot teljesítenek. A 9 főbe beletartozik a 
Tömörkényi és a Felgyői körzeti megbízott is. 
 
Mérei Attila körzeti megbízott: Elmondta, hogy 2002.-óta hivatásos tagja a rendőrségnek, jelenleg az 1. 
körzet körzeti megbízottja. 
 
Pitrik Tamás körzeti megbízott: 2005.-óta hivatásos tagja a rendőrségnek, jelenleg a 2. körzet körzeti 
megbízottja. 
 
Forgó Henrik polgármester: Véleménye szerint nem a rendőrhiány miatt vannak azok a bizonyos 
lopások Csanyteleken. Szerinte a rendőrséggel együttműködve térfigyelő kamerák üzembe helyezésével 
nagymértékben vissza lehetne szorítani ezen bűncselekményeket, mivel így a rendőrök sokkal 
hatékonyabban tudnák munkájukat ellátni. 
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Kató Pálné jegyző: Megköszönte Hajdú István őrsparancsnok  jelzőrendszeres feladat végrehajtásában 
való példaszerű együttműködését és a rendszeres munkakapcsolat tartását a településőrök tekintetében. 
 
Dr. Koncz József kapitányságvezető: Valóban emelkedett Csanyteleken a bűnelkövetések száma. Ez 
azért is van, mert nincs igazi vagyonvédelem csak figyelmetlenség, az elkövetők oda mennek ahol van mit 
elvinni. Elsősorban a lakosság figyelmét kell felhívni arra, hogy ők tehetnek meg mindent a 
vagyonvédelemmel kapcsolatban. 
 
Mucsi István alpolgármester: Megköszönte a jelenlevőknek az önkormányzat képviselő-testülete 
tagjaival kialakított jó kapcsolatukat, külön kiemelte a falunapokon való együttműködést. Biztos abban, 
hogy a kamerás térfigyelőrendszer üzembe helyezése visszatartó erejű lesz a bűnelkövetések terén. 
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy december elejére tervezi egy vagyonvédelmi fórum 
megtartását, melyre a rendőrség illetékeseit meg fogja hívni. Megköszönte a rendőrség részéről 
megjelenteknek a képviselő-testületi ülésen való részvételét. 
 

b)  
 

Márton Erzsébet képviselő (óvodavezető): Tájékoztatást adott a Csanyteleki Napközi Otthonos 
Óvodába járó gyerek-létszámról, az esetleges csoportbontásról, annak pénzügyi kihatásairól. Szólt a helyi 
óvoda pályázaton való részvételéről, annak kihatásairól, majd ismertette a bemutató óvoda címmel járó 
feladatokat és elismeréseket a gyermekekre és szülőkre gyakorolt változás eredményeit, a jövő évi terveket. 

 
c) Egyéb tájékoztatás 

 
Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
végzésére  az önkormányzat képviselő-testülete a 25/2009. (XI. 27.) Ökt rendelete szerint megtörtént a 
nyílt pályázat kiírása, amely a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a www.csanytelek.hu honlapon 
megtekinthető, valamint megjelent a Délvilág megyei napilapban. 
Elmondta, hogy a Csongrádi Kistérség képviseletében járt Devecserben, ahova a képviselő-testület 
nevében élelmiszer segélyt adott át 100 e Ft értékben (az önkormányzat 2010. évi költségvetése terhére). 
Tájékoztatást adott arról, hogy elérhető közelségbe jutott az önkormányzat ivóvízminőség-javító 
programból való kilépése. 
Az állati hullák elhelyezésére Tömörkény községgel kötött szerződés felbontása kényszeréről szólt,  mivel 
kedvezőbb feltételekkel lehetne szerződést kötni. Részletesen indokolta a felmondásra okot adó pénzügyi 
hátterét. 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott a helyi adók tervhez viszonyított teljesüléséről, amely 83 %-on áll. 
Szólt az adóbehajtás eddigi és várható eredményéről, a jövő évre költségvetési bevétel kiesést okozó 
vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet hatályon kívül helyezésének előkészítéséről, majd az 
önkormányzat gazdálkodását érintő jogszabályok (Áht. Ámr.) változásairól. Említést tett az éves 
költségvetést befolyásoló, külső tényezők (pályázati kiírások) alakulásáról, kiemelve a hulladékkezelés és 
szennyvízelhelyezés, kezelés önkormányzatra gyakorolt pénzügyi hatását. Szólt még a köztisztviselőkre 
nehezedő tehertételekről, a feladatok növekedéséről, melyek végrehajtása ellehetetlenül további 
létszámcsökkentés esetén.  
 
Forgó Henrik polgármester úr: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester        jegyző 
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