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Jegyzőkönyv 

 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 12.-én (kedden) de.9,00 
órakor  tartott  alakuló nyílt testületi üléséről. 

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

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 
Deák Istvánné HVB elnök 
Dr. Papp Erika bizottsági tag 
Tápai Gáborné bizottsági tag 
Sinkó Jánosné bizottsági tag 
Márton János bizottsági tag 
 
 

Márton Erzsébet korelnök: Köszöntötte Csanytelek Község Választópolgárai akaratából megválasztott 
Forgó Henrik polgármester urat, akinek a Csanyteleki lakosok az elmúlt 2 ciklus munkáját elismerve ismét 
bizalmat szavaztak, a meghívott vendégeket és a település lakosai köréből megjelent érdeklődő 
állampolgárt. Gratulált a választás nyerteseinek, megköszönte a választás lebonyolításában résztvevők 
lelkiismeretes munkáját. Ismertette az alakuló ülés napirendjét, javasolta annak határozathozatal nélküli 
elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 
– határozathozatal nélkül – egyetértett azzal. 
 
Az ülés napirendje: 
 

1.) A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója az önkormányzati és polgármester választás 
eredményéről és a megbízólevelek átadása 
Előadó: Deák Istvánné Helyi Választási Bizottság Elnöke 
 

2.) Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
Előadó: Márton Erzsébet korelnök 
 

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere 2010.-2014. időszakra terjedő gazdasági 
programja ismertetése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester 
 

4.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
Előadó: Márton Erzsébet korelnök 
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5.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása  
Előadó: Márton Erzsébet korelnök, Kató Pálné jegyző 
 

6.) Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

7.) Önkormányzati bizottságok megválasztása, külsős bizottsági tagok eskütétele 
Előadó: Forgó Henrik polgármester  
 

8.) Alpolgármester választása, eskütétele 
Előadó: Forgó Henrik polgármester Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

9.) Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapítása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester 
 

10.) Önkormányzati képviselők, Bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjára javaslattétel, rendelet 
alkotására javaslat 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

11.) Összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokról tájékoztatás 
Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

12.) Vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségről tájékoztatás 
Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

13.) Egyebek 
 

1) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója az  Deák Istvánné HVB elnök 
 önkormányzati és polgármester választás eredményéről 
 és a megbízólevelek átadása 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Márton Erzsébet korelnök: Felkérte Deák Istvánnét, mint a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy 
ismertesse a Csanyteleken 2010. október 3.-án megtartott önkormányzati képviselői és polgármester 
választás eredményét. 
 
Deák Istvánné HVB elnök: Tájékoztatta a jelenlévőket a HVB által a  településre vonatkozó összesítő 
polgármesteri választás, majd a kislistás választás keretében összesített képviselői választás végleges 
eredményéről, melyet írásban minden érdekelt megkapott a Helyi Választási Iroda Vezetőjétől. Gratulált a 
Polgármester úrnak és a megválasztott képviselőknek, eredményes önkormányzati munkájukhoz sok sikert 
és jó egészséget kívánva. Felkérte Forgó Henrik polgármester urat, Mucsi István Tibor, Bali József, 
Márton Erzsébet, Kopasz Imréné, Pető Sándor és Forgó János képviselő hölgyeket és urakat a 
megbízóleveleik átvételére és a megbízólevelek átvételét igazoló jegyzék aláírására, mely megtörténtét saját 
kezű aláírásával nyugtázta. 

2) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele  Márton Erzsébet korelnök 
 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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Márton Erzsébet korelnök: Felkérte Deák Istvánné HVB elnökét, hogy az SZMSZ 14. § (1) bekezdése 
értelmében eljárva vegye ki a képviselők esküjét. 
 
Deák Istvánné HVB elnök: Felkérte a megválasztott képviselőket, hogy szíveskedjenek felállni, és a 
himnusz elhangzása után letenni a képviselői esküt. Előmondva az eskü szövegét, kivette a képviselői 
esküt a képviselőktől, az esküokmányok saját kezű aláíratása után átadta azt részükre. 
 
Felkérte Forgó Henrik polgármester urat az eskütételre. Előmondva az eskü szövegét, kivette a 
polgármesteri esküt, az esküokmány aláíratása után átadta azt részére. 
 
Márton Erzsébet korelnök: Megköszönte Deák Istvánné HVB elnök alakuló ülésén való 
közreműködését, majd felkérte Forgó Henrik polgármester urat Csanytelek Község Önkormányzata 
Polgármestere 2010.-2014. időszakra terjedő gazdasági programja ismertetésére. 
 

3) Napirend 
 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere 2010.-2014.  Forgó Henrik polgármester 
 időszakra terjedő gazdasági programja ismertetése 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Ismertette 2010.-2014. időszakra terjedő gazdasági programját. 
Elmondta, hogy a képviselő-testület által korábbi döntésével 2010. évre jóváhagyott és még meg nem 
valósult rövid-távú gazdasági programja beépült a jelenlegi polgármesteri programba ugyanúgy, mint a 
közép- és hosszú-távú programok is. Szólt az önkormányzat intézményi működési feltételeinek javításáról, 
állagmegóvásokról, lehetőség szerinti fejlesztésekről, a Csanyteleken élő valamennyi korosztály érdekeinek 
képviseletéről, a településfejlesztésről, civil szervezetek támogatásáról. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt nyolc 
év elvrendszerének megfelelően a falu teljes közössége vezetője kíván maradni Csanytelek 
polgármestereként, mindenkor a vonatkozó jogszabályi környezet adta keretek között. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Márton Erzsébet korelnök: Javasolta az írásban e napirendhez kiadott határozati javaslat változtatás 
nélküli elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi 
határozatát hozta meg. 
  
38/2010. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek  Község  Önkormányzata  Polgármestere  2010.-2014. időszakra  terjedő  gazdasági 

programja jóváhagyása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Forgó Henrik Polgármester úr által ezen 
határozat 1.) mellékleteként beterjesztett polgármesteri gazdasági programot megtárgyalta és 
változtatás nélkül elfogadta azt. 

2.) A képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy ezen határozattal elfogadott polgármesteri 
gazdasági programból a tárgyévet (2010.) érintő költségvetési koncepcióba és rendelet-tervezetbe 
– az Adó,- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői bevonásával – építse be az egyes fejlesztési 
célkitűzéseket, azok tárgyidőszakot érintő költségeit az eddig vállalt fejlesztési kötelezettségek 
tárgyévi kihatását figyelembe véve. 

Végrehajtás határideje:   folyamatos 
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a 2010. évi költségvetési koncepció, rendelet- tervezet benyújtásának időpontja 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester úr 

Kató Pálné jegyző  
Beszámolás határideje:  2011. évi költségvetési koncepció és költségvetési rendelet- tervezet 

benyújtásakor. 
 
 
Határozatról értesítést kap: 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
2.) Forgó Henrik polgármester 
3.) Kató Pálné jegyző és általa  
4.) Tóth Józsefné az Adó,- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
5.) Irattár  

 
4) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 A polgármester illetményének és költségtérítésének  Márton Erzsébet korelnök 
 megállapítása 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Márton Erzsébet korelnök: Javaslatot tett az írásban kiadott előterjesztés vitájára. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Bejelentette személyes érintettségét és elhagyta az üléstermet. 
 
Márton Erzsébet korelnök: Szavazásra bocsátotta Forgó Henrik polgármester úr személyes 
érintettségére tett bejelentését, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal Forgó 
Henrik polgármester urat kizárta a szavazásból és az alábbi határozatot hozta. 
 
39/2010. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Személyes érintettség bejelentése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete Forgó Henrik polgármester úr bejelentése 
alapján megállapítja a személyes érintettségét és ennek következtében Forgó Henrik polgármester urat 
egyhangú döntéssel kizárja a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása tárgyalásában 
a Képviselő-testületi döntéshozatalból. 
 
Határozatról értesítést kap: 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
2.) Forgó Henrik polgármester 
3.) Kató Pálné jegyző 
4.) Irattár 

 
Márton Erzsébet korelnök: Az előterjesztésben szereplő jogosultsági háttér ismeretében a 
megállapítható 328.525,-425.150,-Ft figyelembe vételével, a polgármester úr jelenlegi illetményének 
megfelelően havi 410.000,-Ft-ban (azaz: Négyszáz-tízezer forintban), költségtérítését havi 120.000,-Ft-ban 
(azaz: százhúszezer forintban) javasolta megállapítani. 
 
Kató Pálné jegyző asszony: Felhívta a figyelmet arra, hogy a polgármester úr régi illetményénél 
alacsonyabb illetmény megállapítása nem jogszerű. 
 
Kérdés és más javaslat nem hangzott el. 
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Hozzászólás: 
 
Bali József képviselő úr: Egyetértett az elhangzott korelnök által tett javaslattal. 
 
Márton Erzsébet korelnök: Javaslatát szavazásra bocsátotta melyből megállapította, hogy a képviselő-
testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi 
határozatát hozta meg. 
  
40/2010. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete Forgó Henrik (szül. hely: Csongrád, 
ideje: 1956. 09. 26., anyja neve: Pölös Ilona, Csanytelek, Széchenyi u. 62. sz. alatti lakos) főállású 
polgármester illetményét – a polgármesteri tisztség egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltakat 
alkalmazva 2010. október 3. napjától 410.000,-Ft (azaz: Négyszáz-tízezer forint) összegben, 
munkaidejét heti 40 órában állapítja meg. 

 
2.) A képviselő-testület Forgó Henrik főállású polgármesterré választásának jogán részére 2010. 

október 03. napjától havi bruttó 120.000,-Ft (azaz: Százhúszezer forint) költségtérítést állapít 
meg, általány formájában. 
Végrehajtás határideje:  2010. 10. 03.- folyamatos 
Felelős:   Kató Pálné jegyző és általa 
   Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
Beszámolás határideje:  következő testületi ülés 
 

3.) A képviselő-testület ugyanezen tárgyban kiadott 255/2006. (X. 12.) Ökt határozatát ezen 
határozatával hatályon kívül helyezi. 
 

4.) A képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy e határozat végrehajtása érdekében 
gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. 
Végrehajtás határideje:  2010. 10. 03.-folyamatos 
Beszámolás határideje:  következő testületi ülés 
Felelős:    Kató Pálné jegyző és általa 

Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
 
Határozatról értesítést kap: 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
2.) Forgó Henrik polgármester  
3.) Kató Pálné jegyző és általa 
4.) Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
5.) Irattár 

 
Forgó Henrik polgármester úr visszajött az ülésterembe 

 
5.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  Márton Erzsébet korelnök 
 és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kató Pálné jegyző 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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Kató Pálné jegyző asszony: Napirendet ismertetve elmondta, hogy a hatályos SZMSZ módosítását 
egyrészt a képviselők számának csökkenése következtében az eddig működő állandó bizottságokba 
választható képviselői létszám  csökkentése teszi szükségessé. Részletesen ismertette a rendelet-
tervezetben írt változásokat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Márton Erzsébet korelnök: Javasolta a beterjesztett rendelet- tervezet elfogadását. Javaslatát szavazásra 
bocsátotta melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal (ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési szabályzatáról szóló 29/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról  szóló 6/2010. 
(X. 12.) önkormányzati rendeletét. 
  
Márton Erzsébet korelnök: Átadta az ülés vezetését Forgó Henrik polgármester úrnak az SZMSZ 
14. § (2) bekezdése szerint. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Megköszönte a korelnök ülésvezetését és átvette azt az SZMSZ 14. § (1) 
bekezdésében foglaltakat alkalmazva. 
 
 
 

Márton Erzsébet       Kató Pálné 
korelnök           jegyző 

 
 
 

6.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára    Forgó Henrik polgármester 
        Kató Pálné jegyző 

 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy az Ötv. 18. §-a (1) bekezdése kimondja, hogy a 
képviselő-testület az alakuló ülést követő fél éven belül felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatát. 
Felhívta a képviselő-testület tagjai figyelmét arra, hogy az alakuló ülésen történt SZMSZ módosítás nem 
helyettesíti annak felülvizsgálatát. 
 
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: 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. 
 
41/2010. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi Bizottságot, hogy a 
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 20/2009. (XII. 18.) 
Önkormányzati rendeletét vizsgálja felül és terjessze elő az új rendelet- tervezetet. 
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Végrehajtás határideje:  folyamatos, legkésőbb 2011. márciusi testületi ülés 
Végrehajtásért felelős: Ügyrendi Bizottság Elnöke, Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  legkésőbb 2011. márciusi testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
2.) Ügyrendi Bizottság Elnöke, Tagjai 
3.) Kató Pálné jegyző és általa 
4.) Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető 
5.) Irattár 

 
7.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Önkormányzati bizottságok megválasztása, külsős bizottsági Forgó Henrik polgármester 
 tagok eskütétele       Kató Pálné jegyző 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Megerősítette az SZMSZ módosítása indokolását, miszerint a 
bizottságok számának csökkentése mellett szól az, hogy a bizottságok munkájába résztvevő képviselők 
száma 5 főre csökkent és a bizottságok feladatait ésszerűen át lehet csoportosítani. 
 
Kató Pálné jegyző asszony: Felhívta a figyelmet arra, hogy a bizottsági tagok megválasztásához az Ötv. 
15. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület minősített többségű döntése kell. A Bizottságok elnöke és 
tagjainak több mint a felét a képviselők közül kell megválasztani, a bizottságokba nem képviselő, külsős 
szakembert is választ a testület. A Bizottsági elnök és tagjai választását, (amennyiben az érintettek a 
nyilvános tárgyalásba nem egyeznek bele) zárt ülésen kell lebonyolítani. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Javaslatot tett az Ügyrendi Bizottság tagjaira az alábbiak szerint:  
 
Elnök:   Bali József képviselő úr 
Elnök helyettes:  Forgó János képviselő úr 
Képviselő tag:  Márton Erzsébet képviselő asszony 
Nem képviselő tag: Dr. Papp Erika külsős szakértő 
Nem képviselő tag: Tápai Gáborné külsős szakértő 
 
Kérdés, hozzászólás, az Ügyrendi Bizottság tagjai személyére vonatkozóan más javaslat nem 
hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: A javasolt személyektől egyenként megkérdezte, vállalják-e a bizottsági 
tagságra jelölést? Megállapította, hogy a megkérdezett tisztségre jelölt személyek vállalták a jelölést.  
Egyenként megkérdezte a jelöltektől, hogy kérik-e a zárt ülés tartását. Megállapította, hogy a jelöltek zárt 
ülés tartását nem kérték. 
 
Bali József, Forgó János képviselő urak, Márton Erzsébet képviselő asszony bejelentette személyes 
érintettségét és elhagyta az üléstermet. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Szavazásra bocsátotta Bali József, Forgó János képviselő urakat, 
Márton Erzsébet képviselő asszonyt személyes érintettségére tett bejelentését, melyből megállapította, 
hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal Bali József, Forgó János, Márton Erzsébet képviselőket kizárta 
a szavazásból és az alábbi határozatot hozta. 
 
42/2010. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Személyes érintettség bejelentése 
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Határozat 

 
Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete Bali József, Forgó János képviselő urakat, 
Márton Erzsébet képviselő asszony bejelentése alapján megállapítja a személyes érintettségét és 
ennek következtében Bali József, Forgó János, Márton Erzsébet képviselőket egyhangú döntéssel kizárja 
az Ügyrendi Bizottság megválasztása tárgyalásában a képviselő-testületi döntéshozatalból. 
 
Határozatról értesítést kap: 

1.) Érintett bizottsági tagok (Helyben) 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
3.) Jegyző 
4.) Irattár 

 
Forgó Henrik polgármester úr: Szavazásra bocsátotta az általa Ügyrendi Bizottság összetételére irányuló 
javaslatát, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal 
és az alábbi határozatot hozta meg. 
 
43/2010. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság megalakítása 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő- testülete állandó bizottságaként 2010. október 12. napjától  
5 fős Ügyrendi Bizottságot hoz létre az SZMSZ-ben foglalt feladatok végrehajtására a képviselő-testület 
megbízatásának időtartamára. 
 
Elnök:   Bali József képviselő úr 

Elnök helyettes:  Forgó János képviselő úr 

Képviselő tag:  Márton Erzsébet képviselő asszony 

Nem képviselő tag: Dr. Papp Erika külsős szakértő 

Nem képviselő tag:  Tápai Gáborné külsős szakértő 

 
Határozatról értesítést kap: 

1.) Érintett bizottsági tagok (Helyben) 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
3.) Forgó Henrik polgármester Úr 
4.) Kató Pálné jegyző és általa 
5.) Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető 
6.) Irattár 

 
Forgó Henrik polgármester úr: Javaslatot tett a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság tagjaira az alábbiak szerint:  
 
Elnök:   Pető Sándor képviselő úr 
Elnök helyettes:  Kopasz Imréné képviselő asszony  
Képviselő tag:  Márton Erzsébet képviselő asszony 
Nem képviselő tag: Márton János külsős szakértő 
Nem képviselő tag: Sinkó Jánosné külsős szakértő 
 
Kérdés, hozzászólás, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési 
Bizottság tagjai személyére vonatkozóan más javaslat nem hangzott el. 
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Forgó Henrik polgármester úr: Az általa javasolt személyektől egyenként megkérdezte, vállalják-e a 
bizottsági tagságra jelölést? Megállapította, hogy a megkérdezett tisztségre jelölt személyek vállalták a 
jelölést.  
Egyenként megkérdezte a jelöltektől, hogy kérik-e a zárt ülés tartását. Megállapította, hogy a jelöltek zárt 
ülés tartását nem kérték. 
 
Pető Sándor képviselő úr, Kopasz Imréné, Márton Erzsébet képviselő asszonyok bejelentették személyes 
érintettségüket és elhagyták az üléstermet. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Szavazásra bocsátotta Pető Sándor képviselő úr, Kopasz Imréné, 
Márton Erzsébet képviselő asszonyok személyes érintettségére tett bejelentését, melyből megállapította, 
hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal Pető Sándor, Kopasz Imréné, Márton Erzsébet képviselőket 
kizárta a szavazásból és az alábbi határozatot hozta. 
 
44/2010. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Személyes érintettség bejelentése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete Pető Sándor képviselő ur, Kopasz Imréné, 
Márton Erzsébet képviselő asszonyok bejelentése alapján megállapítja a személyes érintettségüket és 
ennek következtében Pető Sándor, Kopasz Imréné, Márton Erzsébet képviselőket egyhangú döntéssel 
kizárja az Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság megválasztása 
tárgyalásában a képviselő-testületi döntéshozatalból. 
 
Határozatról értesítést kap: 

1.) Érintett bizottsági tagok (Helyben) 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
3.) Forgó Henrik polgármester 
4.) Kató Pálné jegyző 
5.) Irattár 

 
Forgó Henrik polgármester úr: Szavazásra bocsátotta az általa a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság összetételére vonatkozó javaslatát, melyből 
megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal és az alábbi 
határozatot hozta meg. 
 
45/2010. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság megalakítása 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete állandó bizottságaként 2010. október 12. napjától 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságot hoz létre a 
képviselő- testület megbízatásának időtartamára, az SZMSZ-ben foglalt feladatok végrehajtására. 
 
Elnök:   Pető Sándor képviselő úr 

Elnök helyettes:  Kopasz Imréné képviselő asszony 

Képviselő tag:  Márton Erzsébet képviselő asszony 

Nem képviselő tag: Márton János külsős szakértő 

Nem képviselő tag:  Sinkó Jánosné külsős szakértő 
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Határozatról értesítést kap: 
1.) Érintett bizottsági tagok (Helyben) 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
3.) Forgó Henrik polgármester  
4.) Kató Pálné jegyző és általa 
5.) Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető 
6.) Irattár 

 
Forgó Henrik polgármester úr: Felkérte a megválasztott nem képviselő bizottsági tagokat, hogy 
szíveskedjenek felállni, és letenni az esküt. Előmondva az eskü szövegét, kivette az esküt a bizottsági 
tagoktól, az esküokmányok saját kezű aláíratása után átadta azt részükre. 
 

8.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Alpolgármester választása, eskütétele    Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző asszony: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy a polgármester 
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 
legalább egy alpolgármestert kell választania, akinek személyére a polgármester tehet javaslatot. Felhívta a 
képviselők figyelmét, hogy mivel a település háromezernél kevesebb lakosú, ezért az Ötv. 37. §-a (3) 
bekezdése értelmében társadalmi megbízatású alpolgármester választható. Elmondta, hogy az SZMSZ-be, 
(melyet korábbi napirendje keretében fogadott el  a képviselő-testület) rögzítésre került, hogy a képviselő-
testület alpolgármestert tagjai közül választ,  nem külsős alpolgármestert pedig nem választ. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: : 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. 
 
46/2010. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Alpolgármester jogállásának meghatározása 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai közül az SZMSZ 32. §-a (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ 2010. október 12. 
napjától a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A képviselő-testület a képviselő-testületen 
kívülről alpolgármestert nem választ. 
 
Határozatról értesítést kap: 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
2.) Forgó Henrik polgármester  (Helyben) 
3.) Kató Pálné jegyző 
4.) Irattár 

 
Forgó Henrik polgármester úr: Elmondta, hogy a korábbi gyakorlatot követve az önkormányzati 
képviselő választáson a legtöbb szavazatot kapott képviselőt  javasolja  alpolgármesternek, aki a megelőző 
4 évben is betöltötte ezt a tisztséget és közöttük jó együttműködés alakult ki. 
Megkérdezte Mucsi István képviselő urat, hogy elvállalja-e a társadalmi megbízatású alpolgármesteri 
tisztségre a jelölést? Amennyiben igen, úgy kéri-e zárt ülés tartását? 
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Mucsi István Tibor képviselő úr: Válaszában elmondta, hogy vállalja a jelölést és a döntés 
meghozatalakor nem kéri zárt testület ülés tartását. Bejelentette személyes érintettségét majd elhagyta az 
üléstermet. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Szavazásra bocsátotta Mucsi István Tibor képviselő úr személyes 
érintettségére tett bejelentését, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal Mucsi 
István Tibor képviselő urat kizárta a szavazásból és az alábbi határozatot hozta. 
 
47/2010. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Személyes érintettség bejelentése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete Mucsi István képviselő úr bejelentése alapján 
megállapítja a személyes érintettségét és ennek következtében Mucsi István Tibor képviselő urat 
egyhangú döntéssel kizárja az alpolgármester választása tárgyalásában a döntéshozatalból. 

 
Határozatról értesítést kap: 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
2.) Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
3.) Személyes érintettséget bejelentő 
4.) Kató Pálné jegyző 
5.) Irattár 

 
Forgó Henrik polgármester: úr Elmondta, hogy az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos 
szavazás lebonyolítása a hatályos SZMSZ szerint az Ügyrendi Bizottság feladata. Felkérte a bizottság 
elnökét, ismertesse a szavazásra vonatkozó szabályokat és bonyolítsa le az Ügyrendi Bizottság a titkos 
szavazást, majd ismertesse annak eredményét. 
 
Bali József Ügyrendi Bizottság elnöke: Szétosztotta a szavazólapokat és ismertette a szavazás menetét. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: A titkos szavazás idejére technikai szünetet rendelt el. 
 

*Szünet* 
 

Szavazás után a képviselők és a polgármester úr az urnába helyezte a szavazólapokat. 
 

*Vége a szünetnek, folytatódott az ülés* 
 

Bali József Ügyrendi Bizottság elnöke: A szavazatok összesítése után ismertette, hogy a szavazás 
érvényes volt, mely szerint Mucsi István Tibor képviselő úrra, mint alpolgármester jelöltre 6 igen szavazat 
(0 nem szavazat és 0 rontott szavazólap nélkül) érkezett. A képviselő-testület alpolgármesternek Mucsi 
István Tibor képviselő urat  választotta meg. A választás lebonyolítása mindenben megfelelt az 
előírásoknak. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Bejelentette az Ügyrendi Bizottság által ismertetett végeredményt, 
melyet a képviselő-testület az alábbi határozatba rögzített: 
 
48/2010. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Alpolgármester választása 
 

Határozat 
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Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai közül Forgó Henrik polgármester úr 
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel 2010. október 12. napjától a képviselő-testület 
megbízatásának időtartamára tagjai közül a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére Mucsi 
István Tibor képviselő urat (szül. hely: Csongrád, ideje: 1964. 08. 31., anyja neve: Horváth Anna, 
Csanytelek, Árpád u.13. sz. alatti lakost) választotta meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek. 
      
Határozatról értesítést kap: 

1.) Mucsi István Tibor alpolgármester úr (Helyben) 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
3.) Forgó Henrik polgármester úr (Helyben) 
4.) Kató Pálné jegyző 
5.) Irattár 

 
Mucsi István alpolgármester úr: Megköszönte a képviselő-testület bizalmát, mellyel véleménye szerint 
az előző 4 évben végzett munkáját ismerték el. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Felkérte Mucsi István Tibor alpolgármester urat alpolgármesterként az 
eskütételre. Előmondva az eskü szövegét kivette az esküt az alpolgármester úrtól, az esküokmány saját 
kezű aláírása után átadta az alpolgármester úr részére. 
 

9.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának  Forgó Henrik polgármester 
 megállapítása 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Ismertette a Pttv. 4. § (2) bekezdésében megállapítható tiszteletdíj 
összegét. Javasolta az előző években meghatározott tiszteletdíj és költségátalány összegének megállapítását, 
melyet az ülést megelőzően egyeztetett az alpolgármester úrral. 
 
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem hangzott el. 
 
Mucsi István Tibor alpolgármester úr: Bejelentette személyes érintettségét majd elhagyta az üléstermet. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta Mucsi István Tibor alpolgármester úr személyes 
érintettségére tett bejelentését, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal Mucsi 
István Tibor alpolgármester urat kizárta a szavazásból és az alábbi határozatot hozta. 
 
49/2010. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Személyes érintettség bejelentése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete Mucsi István Tibor alpolgármester úr bejelentése 
alapján megállapítja a személyes érintettségét és ennek következtében Mucsi István Tibor alpolgármester 
urat egyhangú döntéssel kizárja az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése megállapítása tárgyalásában 
a képviselő-testületi döntéshozatalából. 
 
Határozatról értesítést kap: 

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
2) Mucsi István alpolgármester  
3) Forgó Henrik polgármester  
4) Kató Pálné jegyző 
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5) Irattár 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Szavazásra bocsátotta az alpolgármester úr díjazására tett és az írásban 
kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
50/2010. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete Mucsi István Tibor társadalmi 
megbízatású  alpolgármester úr havi illetményét bruttó 50.000,-Ft-ban (azaz: ötvenezer 
Ft-ban) állapítja meg 2010. október 12. napjától a képviselő-testület megbízatása idejére. 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete Mucsi István Tibor alpolgármester úr 
részére havi 10.000,-Ft (azaz: Tízezer forint) költségátalányt állapít meg amely az 
alpolgármester úr tiszteletdíjának 20 %-a. 

3.) A képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében 
gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről a hatályos vonatkozó jogszabályokban 
foglaltak szerint. 

 
Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző és általa 

Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
Beszámolás határideje:  soron következő képviselő- testületi ülés 

 
 
Határozatról értesítést kap: 

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
2) Mucsi István alpolgármester  
3) Forgó Henrik polgármester  
4) Kató Pálné jegyző és általa 
5) Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
6) Irattár 

 
10.)   Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Önkormányzati képviselők, Bizottsági elnökök és tagok  Forgó Henrik polgármester 
 tiszteletdíjára javaslattétel, rendelet alkotására javaslat  Kató Pálné jegyző 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Elmondta, hogy az eddig megszokott módon alaposan előkészített 
képviselő-testületi ülések anyagét kapják e-mailon kézhez a jövőben is a képviselők, így nem sok időt vesz 
igénybe a képviselőktől az üléseken való részvétel. Az előzetes megbeszélésen a képviselő-testület tagjai 
egyetértettek az előterjesztésben szereplő tiszteletdíj összegével, melyet ismertetett. 
 
Kató Pálné jegyző asszony: Tájékoztatást adott arról, hogy a képviselő-testület 17/2009. (X. 30.) Ökt 
rendeletében szabályozta a képviselők és bizottságok tagjai tiszteletdíja mértékét, melynek módosítására, 
vagy hatályban tartására vonatkozó döntéshozatalt kezdeményezett figyelemmel a jogszabályszerkesztésről 
szóló hatályos IRM rendeletben foglaltakra. Az AB állásfoglalása szerinti megengedett javításokat, formai 
alakításokat elvégezte. 
 
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem hangzott el. 
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Forgó Henrik polgármester úr: Javasolta a beterjesztett rendelet- tervezet elfogadását. Javaslatát 
szavazásra bocsátotta melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal 
(ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta Csanytelek Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 7/2010. (X. 12.) önkormányzati rendeletét a helyi önkormányzati képviselők és a 
képviselő-testület mellett működő bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról. 
 

11.)   Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok ismertetése  Kató Pálné jegyző 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző asszony: Ismertette a polgármesterre, alpolgármesterre, külsős bizottsági tagokra 
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat. Felhívta a figyelmet, hogy az érintett az összeférhetetlenség et 
annak felmerülésétől számított 30 napon belül köteles megszüntetni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület tagjai és a bizottságok tagjai a tájékoztatást határozathozatal nélkül 
tudomásul vették. 
 
 
 

12.)   Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségről tájékoztatás  Kató Pálné jegyző 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző asszony: Napirendet ismertetve hangsúlyozta, hogy a polgármester az Ötv. 33/B. §-a 
értelmében megválasztásakor, míg az önkormányzati képviselők az Ökjtv. 10/A. § (1) bekezdése szerint a 
megbízólevelüknek átvételétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Technikai szünetet rendelt el a vagyonnyilatkozat tételhez szükséges  
nyomtatványok átadására. 
 

*Szünet* 
 

Bali József képviselő úr, Ügyrendi Bizottság elnöke: Átadta a polgármester úr és a képviselő-testület 
tagjai részére a vagyonnyilatkozat tételei nyomtatványokat és aláíratta az arról szóló átvételi elismervényt, 
az SZMSZ-ben írtakhoz igazodva. 
 
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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