
1 
 

18/2011.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2011. november 18-án (pénteken)  
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

 rendkívüli nyílt ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
 
 

1.) Kötelező közszolgáltatások költségelemzései megvitatása, elfogadása 
a) A.S.A. Hódmezővásárhely  Kft 2010. évi költségelemzése elfogadása 
b) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2011. évi tevékenysége költségelemzése elfogadása 
c) KÉBSZ Kft – település  közműves ivóvíz ellátásáról szóló 2011. évi költségelemzése elfogadása 
d) KÉBSZ Kft - közétkeztetési tevékenység 2011. évi költségelemzése elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
2.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata keretében 

a) a település hulladékgazdálkodási tervéről, 
b) a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről, 
c) az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB  
             elnök 
 

3.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2011. november 18. napján  

(pénteken) du.13,00 órakor  tartott  rendkívüli nyílt testületi ülésén. 
 
Az ülés helye:  a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik   polgármester 
     Mucsi István  alpolgármester 
     Bali József  képviselő 
     Kopasz Imréné  képviselő 
     Pető Sándor  képviselő 
     Forgó János  képviselő 
          
Távolmaradását bejelentette:  Márton Erzsébet 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. 
Ambrus László   ügyvezető 

 
 
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 6 képviselő jelen van, 1 képviselő távolmaradását bejelentette. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő-testület  
egyhangú szavazással  -  határozathozatal nélkül – 6 igen szavazattal egyetértett. 
 
 
Az ülés napirendje: 
 
1.) Kötelező közszolgáltatások költségelemzései megvitatása, elfogadása 

e) A.S.A. Hódmezővásárhely  Kft 2010. évi költségelemzése elfogadása 
f) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2011. évi tevékenysége költségelemzése elfogadása 
g) KÉBSZ Kft – település  közműves ivóvíz ellátásáról szóló 2011. évi költségelemzése elfogadása 
h) KÉBSZ Kft - közétkeztetési tevékenység 2011. évi költségelemzése elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
2.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata keretében 

d) a település hulladékgazdálkodási tervéről, 
e) a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről, 
f) az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB  
             elnök 
 

3.) Egyebek 
 

1.) Napirend 
 

Kötelező közszolgáltatások költségelemzései megvitatása, elfogadása 
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1/a) 

Tárgy:          Előadó: 
 A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft 2010. évi költségelemzése  Forgó Henrik polgármester 
 elfogadása        Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
 
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: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta 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. 
 
76/2011. (XI. 18.) Ökt határozat 
 
Tárgy: A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. 2010. 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 2010. évi költségelemzését és a 
2012. évre tervezett költségkalkulációját azzal, hogy azt tekinti a 2012. 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 és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 

 
1/b 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2011. évi tevékenysége költségelemzése Forgó Henrik polgármester 
 elfogadása        Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
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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: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta 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. 
 
77/2011. (XI. 18.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2011. évi tevékenysége költségelemzése elfogadása 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
CSOMIFÜST PLUSZ Kft Ügyvezetője által Csanytelek településre kivetített 2011. évi költségelemzését és 
a 2012. évre tervezett költségkalkulációját.  
 
Határozatról értesítést kap: 

- CSOMIFÜST  PLUSZ Kft ügyvezetője (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 

  - Irattár 
1/c 

 
Tárgy:          Előadó: 
 KÉBSZ Kft – település közműves ivóvíz ellátásáról szóló 2011. évi Forgó Henrik polgármester 
 költségelemzése elfogadása      Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
 
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: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta 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. 
 
78/2011. (XI. 18.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  KÉBSZ Kft – település közműves ivóvíz ellátásáról szóló 2011. évi  költségelemzése elfogadása 
 

Határozat 
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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
KÉBSZ Kft Ügyvezetője által a település ivóvíz ellátásáról szóló 2011. 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 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 

 - Irattár 
 

1/d 
 
 
Tárgy:          Előadó: 
 KÉBSZ Kft – közétkeztetési tevékenysége  2011. évi   Forgó Henrik polgármester 
 költségelemzése elfogadása      Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
 
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: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta 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. 
 
79/2011. (XI. 18.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  KÉBSZ Kft közétkeztetési tevékenysége  2011. évi  költségelemzése elfogadása 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
KÉBSZ Kft Ügyvezetője által a közétkeztetési tevékenységéről szóló 2011. 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 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 

 - Irattár 
 

2.) Napirend 
 

Önkormányzati rendelet felülvizsgálata  
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Tárgy:          Előadó: 
 A település hulladékgazdálkodási tervéről szóló önkormányzati rendelet Forgó Henrik polgármester 
 megalkotása       Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és 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: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület  egyhangúlag 6 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta   a település hulladékgazdálkodási tervéről szóló 23/2011. (XI. 18.) 
önkormányzati rendeletét.  
 

1/b Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről   Forgó Henrik polgármester 
 szóló önkormányzati rendelet megalkotása    Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és 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: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület  egyhangúlag 6 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta   a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló 
24/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendeletét.  

1/c 

Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz   Forgó Henrik polgármester 
 díjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása   Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
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(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és 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: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület  egyhangúlag 6 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta   az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz díjáról  
szóló 25/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendeletét.  
 

Egyebek 
 

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott a helyi adóbeszedés alakulásáról, amely jelenleg 86 %-os teljesítést 
mutat. 
Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a következő ülésre újabb önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát 
tervezi, igazodva a központi jogalkotáshoz.  Elmondta, hogy a következő ülés napirendi előterjesztései 
túlnyomóan pénzügyi témájúak, igazodva az éves munkatervhez.           
 

 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 14,30 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 

 
Forgó Henrik        Kató Pálné 
polgármester             jegyző 

 


