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Csanytelek Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete

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

soros nyílt ülésének
Jegyzőkönyve

Napirend:

A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről

1.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése módosításáról szóló rendelete megalkotása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor 
            PEFTB elnök

2.) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, annak igénybevételéről és a szolgáltatások 
térítési díjairól szóló helyi rendelet megalkotása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor 
             PEFTB elnök

3.) Rendezési terv módosítása kezdeményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző,  Pető Sándor PEFTB elnök

4.) Szavazatszámláló Bizottságok tagjai és póttagjai megválasztása
Előadó: Kató Pálné jegyző,  Bali József ÜB elnök

5.) Egyebek
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Jegyzőkönyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. március 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 alpolgármester
Márton Erzsébet képviselő
Majzik József képviselő
Balog Károly képviselő
Forgó János képviselő
Pető Sándor képviselő

Távolmaradását bejelentette: Bali József képviselő
Széll Csabáné képviselő
Gyöngyiné Mészáros Erzsébet képviselő

Tanácskozási joggal jelent meg: Kató Pálné Jegyző
Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető, 

jegyzőkönyvezető
Csányi László adó- és pü. irodavez.h.
Patainé Gémes Tímea szociálisiroda vezetője
Mucsiné Mészáros Tímea szociális intézmény vezetője

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  7  képviselő  jelen  van,  3  képviselő  távolmaradását  bejelentette.  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:

A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről

1.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése módosításáról szóló rendelete megalkotása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor 
            PEFTB elnök

2.) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, annak igénybevételéről és a szolgáltatások 
térítési díjairól szóló helyi rendelet megalkotása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor 
            PEFTB elnök

3.) Rendezési terv módosítása kezdeményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző,  Pető Sándor PEFTB elnök

4.) Szavazatszámláló Bizottságok tagjai és póttagjai megválasztása
Előadó: Kató Pálné jegyző,  Bali József ÜB elnök

5.) Egyebek
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Forgó  Henrik  polgármester:  A  két  ülés  között  eltelt  időszak  fontosabb  eseményeiről  szóló 
tájékoztatását 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. 

Napirend
Tárgy: Előadó:

Az önkormányzat 2009. évi költségvetése módosításáról  Forgó Henrik polgármester
szóló rendelete megalkotása Kató Pálné jegyző

Bali József ÜB elnök
Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző:  Napirendet ismertetve elmondta, hogy jelen rendelet módosítását a 2009. II. félévi 
központi intézkedésekből adódó, valamint a helyi döntésekhez kapcsolódó változások indokolják, melyek 
érintik  az  alapvető  és  kötelező  önkormányzati  feladat,  az  ellátásához  kapcsolódó  előirányzatok 
véglegesítését  és  a  fejlesztési  célú  forrásfelhasználásokkal  összefüggő  előirányzati  módosításokat. 
Hozzáfűzte, hogy tárgyi előterjesztést az  Ügyrendi Bizottság és a  Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és  
Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a 
képviselő- testület elé. Indítványozta a rendelet- tervezet változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.  

Hozzászólás:

Forgó Henrik polgármester: Méltatta a hivatal apparátusát az elvégzett feladatok hatékony végrehajtása 
okán, majd azon meggyőződését fejezte ki, hogy az idei költségvetési év is legalább olyan szakmai sikereket 
hoz a település életében, mint a 2009. évi, és a beruházások nagyságrendje megközelítheti az elmúlt évet.  
Sajátosnak nevezte azt  a gazdálkodási  módot,  aminek alapja  a  takarékosságon túl a rendszerbe foglalt  
egymásra  épülő  pályázatokon  való  részvétel  és  annak  sikeres  végrehajtása,  melynek  köszönhetően 
működési  forrás  hiány  nélküli  költségvetésből  gazdálkodott  az  önkormányzat  Képviselő-  testülete. 
Megköszönte az előterjesztés készítőinek színvonalas munkáját.  Véleménye szerint  érdemes a rendelet 
mellékletét képező táblákat tanulmányozni, mert azok nagyon beszédesek. 
Szavazásra bocsátotta  az írásban kiadott  rendelet-tervezetet,  melyből  megállapította,  hogy a képviselő-  
testület egyhangúlag 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta 
az önkormányzat 2009. évi költségvetése módosításáról szóló 2/2010 (III. 12.) önkormányzati rendeletét 
(egységes szerkezetbe foglalva).

2.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, annak Forgó Henrik polgármester
igénybevételéről és a szolgáltatások térítési díjairól szóló helyi Kató Pálné jegyző
rendelet megalkotása Bali József ÜB elnök

Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző:  Elmondta, hogy  ahhoz, hogy a szociális intézmény feladat-ellátása finanszírozható 
legyen,  szükséges  a  szociális  szolgáltatásokat  igénybevevők  szociális  helyzetéhez  és  anyagi,  jövedelmi 
viszonyaihoz igazodó intézményi térítési díj kiszabása, amelyet az árak és díjak megállapítására vonatkozó 
törvény értelmében jogszabályban rögzítetten kell érvényre juttatni. A jóváhagyás határideje április 1-je.  
Ismertette  az  intézményi  térítési  díjak  megállapítására  vonatkozó szabályokat.  Hozzáfűzte,  hogy tárgyi 
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előterjesztést az  Ügyrendi Bizottság  és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 
napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a képviselő- testület elé.  
Indítványozta a rendelet- tervezet változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra bocsátotta  az írásban kiadott  rendelet-tervezetet,  melyből  megállapította,  hogy a képviselő-  
testület egyhangúlag 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, annak igénybevételéről és a szolgáltatások térítési 
díjairól  szóló 3/2010. (III. 12.) önkormányzati rendeletét.

3.) Napirend

Tárgy: Előadó:
 Rendezési terv módosítása kezdeményezése Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyző
Pető Sándor PEFTB elnök

(Tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Emlékeztetőül elmondta, hogy  a József Attila, a Nefelejcs utca és a Határ 
út   szilárd  burkolattal  való  ellátására  pályázatot  nyújtott  be  az  önkormányzat.  A  pályázat  benyújtása 
feltételeként a kiépítendő utcák besorolása gyűjtő útként való funkcionálása előírás. A Képviselő- testület  
az önkormányzat közigazgatási területére vonatkozóan a 101/2005. (XI. 29.) ÖKT határozatával döntött a 
Rendezési Terv tartalmáról,  melyben értelemszerűen a két jelzett utca a többi utcához hasonlóan nem 
gyűjtő  útként  szerepel,  hiszen  jelenlegi  funkcióját  tekintve  az  ott  uralkodó  útviszonyok  miatt  arra  
alkalmatlan. Ahhoz,  hogy önkormányzatunk sikeresen pályázzon, illetve a pályázata értékelésénél plusz 
pontot szerezzen, szükség van a jelenleg hatályos községi Rendezési Terv módosítása kezdeményezésére,  
illetve  annak végrehajtására  vonatkozó kötelezettségvállalás  megtételére.  Az  idei  évi  költségvetésben a 
Rendezési Terv felülvizsgálata  nem szerepel,  (hiszen az még évekig nem aktuális),  ezért  arra pénzügyi  
fedezetet  sem tervezett  a Képviselő- testület,  így nincs mód a terv és annak műszaki munkarészeinek 
elkészíttetésére, pénzügyi fedezet hiányában. 

Kató  Pálné  jegyző:  Kató  Pálné  jegyző:  Elmondta,  hogy  tárgyi  előterjesztést  a  Pénzügyi  Ellenőrző,  
Foglalkoztatáspolitikai  és  Településfejlesztési  Bizottság napirendje keretében tárgyalta  és azt változtatás nélkül 
elfogadásra terjesztette be Képviselő- testület elé elfogadásra.

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.

14/2010. (III. 12.) Ökt határozat

Tárgy: Rendezési Terv módosítása kezdeményezése

Határozat

Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  az  általa 
101/2005. (XI. 29.)  ÖKT határozatával jóváhagyott Csanytelek Község Rendezési Tervét, annak kötelező 
felülvizsgálatakor módosítja  akként,  hogy a Csanytelek,  József  Attila  utca és  Csanytelek,  Nefelejcs 
utca, és a Csanytelek, Határ út funkcióját tekintve gyűjtő úttá sorolja be.
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Végrehajtás határideje: a községi összevont Rendezési Terv felülvizsgálata előkészítésekor
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester

         Kató Pálné jegyző 
        

Beszámolás határideje:  Rendezési Terv felülvizsgálatakor

Határozatról értesítést kap:
- Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár  

4.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Szavazatszámláló Bizottságok tagjai és póttagjai megválasztása Kató Pálné jegyző

Bali József ÜB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Képviselő- testület tagjait arról, hogy a választási eljárásról szóló 1997. 
évi  C.  törvény  30.  §-a  értelmében a  szavazatszámláló  bizottság  5  tagból,  az  igazolással  szavazás 
lebonyolítására kijelölt szavazatszámláló bizottság legalább 7 tagból áll, akik személyét és szükséges számú 
póttagokat a települési önkormányzat képviselő- testülete választja meg. A 2010. április 11. és 25. napjára 
kitűzött  országgyűlési  képviselőválasztás  eljárási  határidőinek  és  határnapjainak  megállapításáról  szóló 
3/2010. (I. 22.) ÖM rendelete 2. § (2) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság tagjait legkésőbb 
2010. március 22-én kell  megválasztani akként, hogy személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz  
javaslatot.  Elmondta,  mint  helyi  választási  iroda  vezetője  a  fenti  jogszabályi  feltételnek  eleget  téve 
terjeszttette be az előterjesztésben szereplő névsort a település 1, 2, és 3. szavazókörére vonatkozóan.  
Tájékoztatta a képviselő- testületet arról, hogy tárgyi előterjesztést a Ügyrendi Bizottság napirendje keretében 
tárgyalta és azt változtatás nélkül elfogadásra terjesztette  be a Képviselő- testület elé elfogadásra.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Forgó János képviselő: Egyetértett a beterjesztett javaslattal, támogatta annak 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.

15/2010. (III. 12.) Ökt határozat

Tárgy: Szavazatszámláló Bizottságok tagjai és póttagjai megválasztása

H a t á r o z a t 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete a  választási eljárásról szóló 1997. évi 
C. törvény 30. §-a alapján a szavazatszámláló bizottság 5, illetve egy bizottság esetében 7  tagját és szükséges  
számban póttagokat,  a helyi  választási iroda vezetője javaslatát elfogadva,  a 2010. április  11. és 25. 
napján tartandó országgyűlési képviselői választás lebonyolítására választójoggal rendelkező alábbi 
állampolgárokat választja:

Sörös Mihályné,
Bali Sándorné,
Balázs László,
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Lajos Eszter,
Feketéné Papp Nikolett,
Törköly Jánosné,
Juhász Magdolna,
Fülöpné Szeri Noémi,
Németh Zoltánné,
Polyák Józsefné,
Molnár István,
Nagypál Mónika,
Csányi Csilla,
Ambrus László,
Majzik Józsefné,
Zsótér Sándorné,
Sebők Péter Pálné,
Simon Ottóné személyében.

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete felkéri Kató Pálné jegyzőt, (mint a Helyi 
Választási  Iroda Vezetőjét)  hogy az  SZSZB tagjai  kötelezettségük teljesítése  érdekében szükséges 
intézkedéseket tegye meg.
Végrehajtás határideje: folyamatos, a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint
Felelős: Kató Pálné jegyző, HVI vezető
Beszámolás határideje:  a végrehajtást követő testületi ülés

Határozatról értesítést kapnak:
Képviselő- testület tagjai (Helyben)
Forgó Henrik polgármester (Helyben)
SZSZB megválasztott tagjai és póttagjai (Helyben)
Kató Pálné jegyző és általa
HVI tagjai (jegyzőkönyvvezetők) 
Irattár

Egyéb bejelentések

Kató  Pálné jegyző:  Emlékeztette  a  képviselő-  testület  tagjait,  hogy  korábbi  üléseken többször  adott 
tájékoztatást  arról,  hogy  a  Magyar  Államkincstár  Dél-  alföldi  Regionális  Igazgatósága  Államháztartási 
Irodája által a Remény Szociális Alapszolgáltató Központban az ellátottak után igényelt normatív állami 
támogatás ellenőrzése folyamán 5.233.933,-Ft-ban visszafizetési kötelezettséget állapított  meg,  melyet a 
megállapításra tett észrevételre 3.788.235,- Ft-ra módosított. További egyeztetést kezdeményezett, mivel a 
feladatellátásra nem jogosulatlanul nyújtott be igénylést az önkormányzat. Az egyeztetés eredményeként az 
ellátottak  után  igényelt  normatív  állami  támogatásból  nincs  visszafizetési  kötelezettsége  az 
önkormányzatnak, tehát a kincstár szerint jogosulatlannak ítélet lehívás nem történt.
Elmondta,  hogy az adóbefizetések ütemesen történnek. Tájékoztatást adott arról,  hogy a gépjárműadó 
(mint központi adó) mértéke 2010. évre emelkedett, ezért minden adózó új határozatot kapott a fizetési  
kötelezettségéről. 
A 2010. év díszpolgárára a javaslatok gyűjtése folyamatban van.
Tájékoztatást adott az önkormányzatot és annak hivatalát érintő központi jogszabályok változásáról, annak 
kihatásairól.

Az  ülésen  egyéb  bejelentés,  előterjesztés  nem  hangzott  el  így  Forgó  Henrik  polgármester  úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
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polgármester jegyző
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