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12/2010.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2010. december 16.-án (csütörtökön)  
de. 9. 00 órai kezdettel megtartott  

rendkívüli nyílt ülésének 

Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakról 
 
Az ülés napirendje: 
 

1.) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére versenytárgyalás tartása, rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor  
             PEFTB elnök 
 

2.) Támogatás igénylése a településen végzett belvíz elleni védekezés költségeinek megtérítésére a vis 
maior tartalék keret terhére  

 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

1.) Csanytelek, Bercsényi utca 40. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ág 
megváltoztatása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

 
 

2.) Egyebek      
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Jegyzőkönyv 
 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 2010. december 16.-án (csütörtökön) de. 
9,00 órakor  tartott  rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik   polgármester 

Pető Sándor   képviselő  
     Kopasz Imréné   képviselő 
     Márton Erzsébet  képviselő 
     Forgó János   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:   Mucsi István Tibor  alpolgármester 
     Bali József   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. 
Boldizsár Ferenc pályázó 

     Miklós Endre   pályázó 
 
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. 
 
Kató Pálné jegyző: Kérte, hogy napirendjei közé szóbeli előterjesztésként vegye fel a képviselő-testület a 
támogatás igénylése a településen végzett belvíz elleni védekezés költségeinek megtérítésére a vis maior 
tartalék keret terhére és a Csanytelek, Bercsényi utca 40. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 
művelési ág megváltoztatása  előterjesztéseket. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott és az ülésen 
elhangzott javaslatokat mellyel a képviselő-testület külön-külön szavazással egyhangúlag  -  
határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 

1.) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére versenytárgyalás tartása, rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor  
             PEFTB elnök 
 

2.) Támogatás igénylése a településen végzett belvíz elleni védekezés költségeinek megtérítésére a vis 
maior tartalék keret terhére  

 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

3.) Csanytelek, Bercsényi utca 40. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ág 
megváltoztatása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
 

4.) Egyebek 



5 

 

 
 

1.) Napirend 
Tárgy:          Előadó: 
 Kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére versenytárgyalás Forgó Henrik polgármester 
 tartása, rendelet megalkotása     Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a XII. 10. képviselő-testület jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy miért tartotta fontosnak egy versenytárgyalás megtartását. 
Megkérdezte a jelenlévő pályázóktól fenntartják-e a pályázatban tett árajánlatukat? 
 
Boldizsár Ferenc vállalkozó: Fenntartotta a pályázatában beadott ajánlatát. 
 
Miklós Endre ügyvezető: Fenntartotta a pályázatában beadott ajánlatát. 
 
Forgó Henrik polgármester: Hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek alatt jó kapcsolat alakult ki a 
CSOMIFÜST Kft ügyvezetőjével, akinek munkájára panasz nem érkezett. Elmondta, hogy a jelenlegi 
közszolgáltató számára valóban versenyhátrányt jelent, hogy az elmúlt évben végzett közszolgáltatásról a 
képviselő-testület által elfogadott költségelemzést meg kell jelentetni az önkormányzat honlapján. 
Ismertette a pályázatokban megjelölt díjtételeket, melyek tudatában a lakosság érdekeit szem előtt tartva az 
alacsony díjtételű pályázat támogatását kezdeményezte.  
 
Hozzászólás: 
 
Miklós Endre ügyvezető: Kérte, hogy a pályázat elbírálásánál necsak az árat, hanem a minőségi 
munkavégzést is vegye a képviselő-testület figyelembe. Tudomása szerint a CSOMIFÜST Kft által végzett 
kéményseprő-ipari közszolgáltatói munkára panasz nem volt az elmúlt években.  
 
Boldizsár Ferenc vállalkozó:  Bemutatta vállalkozói tevékenységét, szólt terveiről, szolgáltatása 
minőségéről, amely Tömörkény községben végzett tevékenysége révén mérhető. Elmondta, hogy a 
pályázatában feltüntetett árat csökkenteni nem tudja, viszont az árat 2014.-ig ezen a szinten tartja. 
Fontosnak tartotta a lakossággal való jó kapcsolattartást. 
 
Forgó János képviselő: Véleménye szerint nem hagyható figyelmen kívül az Ügyrendi Bizottság   
e tárgykörben tett véleménye, miszerint formai hibás Boldizsár úr pályázata. A CSOMIFÜST Kft által 
végzett kéményseprő-ipari közszolgáltatással a lakosság elégedett volt, (melyre több példát is említett) az 
ajánlatban szereplő ár megfelelő, ezért javasolta a jelenlegi közszolgáltató pályázata elfogadását.  
 
Márton Erzsébet képviselő: A díjtételen túl, a lakosság kialakult szokásait a megszokotthoz való 
ragaszkodását sem lehet figyelmen kívül hagyni. Ebből a szempontból hátrányban van az új pályázó. A 
CSOMIFÜST PLUSZ Kft pályázata elfogadását támogatta. 
 
Pető Sándor képviselő: Személyes tapasztalatát osztotta meg a képviselő-testület tagjaival, s 
megelégedéssel szólt a jelenlegi közszolgáltató munkavégzéséről, ezért a CSOMIFÜT PLUSZ Kft 
pályázata elfogadását támogatta kiemelve, hogy a jogszabályok változásához való igazodás, annak való 
megfelelés is elengedhetetlen, amire való rátermettségét a jelenlegi közszolgáltató már igazolta. 
 
Kopasz Imréné képviselő: Egyetértett az előtte szólók által elmondottakkal és a CSOMIFÜST PLUSZ 
Kft pályázata elfogadását támogatta. 
 
Forgó Henrik polgármester: Meggyőzték a képviselők által elmondott érvek, de  eddigi álláspontját  -
miszerint az ár-díj alapvetően döntő tényező – nem adja fel, ezért a pályázó kiválasztásakor tartózkodni 
fog. Szavazásra bocsátotta a két benyújtott pályázatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 4 



6 

 

igen, 1 tartózkodással a CSOMIFÜST PLUSZ Kft pályázatát fogadta el határozathozatal nélkül, melyet a 
két pályázó jelenlétében kihirdetett, amelyet mindkét pályázó tudomásul vett. Megköszönte Boldizsár úr 
pályázatát, aki sajnálattal ugyan, de elfogadta a képviselő-testület döntését. 
Javasolta a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére a CSOMIFÜST PLUSZ Kft 5 évre szólóan való 
megbízását és a beterjesztett rendelet- tervezet változtatás nélküli elfogadását. Javaslatát szavazásra 
bocsátotta melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal (ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
igénybevételéről szóló 11/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendeletét. 
 

2.) Napirend 
 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Támogatás igénylése a településen végzett belvíz elleni   Fogó Henrik polgármester 
 védekezés költségeinek megtérítésére a vis maior tartalék  Kató Pálné jegyző 
 keret terhére 
 
 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Napirendet ismertetve elmondta, hogy a településen kialakult belvízi 
helyzetre való tekintettel november 10.-én I. fokú, november 19.-én II. fokú, december 2-től III. fokú 
belvízvédelmi készültséget kellett elrendelnie. A védekezési munkálatokban a Polgármesteri Hivatalnál 
jogviszonyban álló fizikai alkalmazottak és közcélú foglalkoztatottak mellett részt vesz a Csongrád Városi 
Tűzoltóság a Csanyteleki Polgárőr Egyesület, a helyi lakosság és magánvállalkozók is. Robbanómotoros 
szivattyúzással több helyszínen is folyamatos a védekezés. Egyes lefolyástalan területeken tartálykocsis 
belvíz szivattyúzásra is sor került. A védekezési munkálatok legnagyobb költséghányadát a szivattyúkhoz 
és a járművekhez felhasznált üzemanyag költség jelenti. A védekezés dologi költségeinek összege 
meghaladja a 2.500.000,-Ft-ot, amelyet az önkormányzat csak részben tud felvállalni.  A vis maior tartalék 
felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Kormányrendelet értelmében támogatás 
igényelhető a vis maior tartalék keret terhére az illetékes minisztériumtól.  Településünk hátrányos 
helyzetére tekintettel ezen rendelet szerinti igénylés mértéke elérheti a költségek 90 %-át, a Kormány által 
kihirdetett veszélyhelyzet időszakában pedig a 100 %-át. Indítványozta tárgyi pályázat benyújtását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: 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. 
 
87/2010. (XII. 10.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Támogatás igénylése a településen végzett belvíz elleni védekezés költségeinek megtérítésére a vis 

maior tartalék keret terhére 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete rögzíti, hogy a 2010. novemberi és 
decemberi rendkívüli esőzések kapcsán belvíz ellen I.- II. és III. fokú védekezésre került sor a 
település közigazgatási területén. 
A vis maior esemény kapcsán önkormányzati tulajdonú ingatlanokban kár nem keletkezett. A 
védekezés önkormányzati ingatlanok, magántulajdonú lakóépületek, egyéb gazdasági 
létesítmények védelmét szolgálta. 
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2.) A képviselő-testület 2010. novemberi  és decemberi rendkívüli esőzések következtében 
kialakult belvíz elleni védekezés dologi jellegű költségeit 2.541.286,-Ft-ban (azaz: 
Kettőmillió-ötszáznegyvenegyezer-kettőszáznyolcvanhat forintban) határozza meg az eddig 
elvégzett költség összesítések alapján. 
 

3.) A képviselő-testület rögzíti, hogy a 2.) pontban rögzített I.- II. és III. fokú belvíz elleni 
védekezéssel összefüggő dologi jellegű költségeket, a védekezési feladatok költségét, a vis-maior 
helyzetet kizárólag saját erőből a 2010. évi jóváhagyott költségvetése terhére nem tudja biztosítani. 
 

4.) A képviselő-testület a 3.) pontban írt ok miatt védekezési összköltség részleges megtérítésére 
támogatási igénylést nyújt be a vis-maior tartalék keret terhére a vis maior tartalék 
felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Kormányrendeletben 
szabályozottaknak megfelelően a település társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradott helyzetére is tekintettel. Az igényelt támogatás összege 2.270.666,- Ft (azaz: 
Kettőmillió-kettőszázhetvenezer-hatszázhatvanhat forint). 
 

5.) A képviselő-testület e határozat szerinti védekezési összköltségből saját forrás fedezetet az 
önkormányzat  2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 12.) Ökt rendeletének tartalék kerete 
terhére biztosítja. 

 
6.) A képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat e határozat szerinti támogatási  

igénybejelentés benyújtására és az ezzel összefüggő  nyilatkozatok megtételére. 
 

Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester              
Beszámolás határideje:  az igény elbírálását 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 Irodavezető 
- Irattár 
 

3.) Napirend 
 
 Tárgy:         Előadó: 
 Csanytelek, Bercsényi utca 40. sz. alatti önkormányzati tulajdonú Forgó Henrik polgármester 
 ingatlan művelési ág megváltoztatása    Kató Pálné jegyző 
 
(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:  Előzetes bizottsági megbeszélésekre hivatkozva javasolta az előterjesztésben 
foglaltak megvitatás utáni 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 5 igen szavazattal egyetértett 
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
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88/2010. (XII. 16.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek, Bercsényi Miklós utca 40. sz.  alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 

művelési ág megváltoztatása 
 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete a tulajdonában lévő Csanytelek, 
Bercsényi Miklós utca 40. sz. alatti, 704/1 helyrajzi számú, 163 m2 belterületi, eddigi 
kivett, lakóház, udvar elnevezésű ingatlana művelési ágát kivett beépítetlen területre változtatja. 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete a művelési ág változás céljaként a tárgyi 
704/2 és 704/3 hrsz, 704/1 hrsz-szel való összevonása után kialakult új hrsz alatti ingatlan teljes területe 
(516 m2) települési folyékony hulladék gyűjtésére, átadó mű kialakítására alkalmassá tételét jelöli meg. 

3.) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy az 
elkészített változási vázrajzot és e határozattal kiegészített kérelmet terjesszen elő az illetékes 
ingatlanügyi hatóságnál, kérve a művelési ág változás átvezetését az ingatlan-nyilvántartásról szóló 
módosított 1997. évi CXLI. törvény 27. § (2) bekezdése b) pontja szerint, figyelemmel a 
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 65. §-a (3) bekezdésében írtakra. Gondoskodjon továbbá az 
eljárás során felmerülő kiadások pénzügyi fedezetének az önkormányzat képviselő-testülete 2010. 
évi költségvetése terhére való kifizetéséről és a dologi kiadások közötti elszámolásáról.  

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott eljárását követő testületi ülés 
 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
- Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Körzeti Földhivatal (Csongrád) 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár  

 
 

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 
 


