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13/2012.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2012. november 16.-án (pénteken)  
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

rendkívüli nyílt ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
1.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata keretében (2. ütem) 

a) a helyi önkormányzati képviselők és a képviselő-testület mellett működő bizottságok elnökei és tagjai 
tiszteletdíjáról, 

b) az önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásokról, 
c) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, 
d) a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása rendjéről, 
e) a köztisztaság rendjének fenntartásáról, 
f) az épített és természeti környezet védelméről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB  
            elnök 

 
2.) Pályázat benyújtása játszótér kialakítására 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
3.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 16.-án (pénteken)  du. 
13,00 órakor  tartott  rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik    polgármester 
     Mucsi István Tibor  alpolgármester  
     Bali József    képviselő 
     Márton Erzsébet  képviselő 
     Kopasz Imréné   képviselő 
     Forgó János   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:   Pető Sándor   képviselő 
      
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető 
 
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 megjelent, 1 képviselő távolmaradását bejelentette. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő-testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 6 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
1.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata keretében (2. ütem) 

a)  a helyi önkormányzati képviselők és a képviselő-testület mellett működő bizottságok elnökei és tagjai  
     tiszteletdíjáról, 
g) az önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásokról, 
h) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, 
i) a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása rendjéről, 
j) a köztisztaság rendjének fenntartásáról, 
k) az épített és természeti környezet védelméről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB  
             elnök 

 
2.) Pályázat benyújtása játszótér kialakítására 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
3.) Egyebek 
 

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által alkotott  Forgó Henrik polgármester 
 hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata    Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
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2. ütem 
 

a) 
 
Tárgy:          Előadó: 
 A helyi önkormányzati képviselők és a képviselő-testület mellett  Forgó Henrik polgármester 
 működő bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló   Kató Pálné jegyző 
 önkormányzati rendelet megalkotása     Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e 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 és 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 helyi önkormányzati képviselők és a képviselő-testület mellett működő 
bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 20/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletét.  
 
 

b) 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásokról szóló  Forgó Henrik polgármester 
 önkormányzati rendelet megalkotása     Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e 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 és 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 önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásokról szóló 21/2012. 
(XI. 16.) önkormányzati rendeletét.  
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c) 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A helyi közművelődési feladatok  ellátásáról szóló   Forgó Henrik polgármester 
 önkormányzati rendelet megalkotása     Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e 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 és 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 helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 22/2012. (XI. 16.) 
önkormányzati rendeletét.  

 
d) 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása rendjéről szóló  Forgó Henrik polgármester 
 önkormányzati rendelet megalkotása     Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e 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 és 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 helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása rendjéről szóló 23/2012. 
(XI. 16.) önkormányzati rendeletét. 
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e) 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló    Forgó Henrik polgármester 
 önkormányzati rendelet megalkotása     Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e 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 és 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 köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló 24/2012. (XI. 16.) 
önkormányzati rendeletét. 
 

f) 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az épített és természeti környezet védelméről szóló   Forgó Henrik polgármester 
 önkormányzati rendelet megalkotása     Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e 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 és 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 épített és természeti környezet védelméről szóló 25/2012. (XI. 16.) 
önkormányzati rendeletét 
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2.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Pályázat benyújtása játszótér kialakítására     Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e 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 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: 
 
78/2012. (XI. 16.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér kialakítására 
 

Határozat 
 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  jóváhagyja pályázat benyújtását az EMVA 
program falumegújítás és fejlesztés cím keretében játszótér kialakítására a Csanytelek, Kossuth Lajos 
utca 14. sz. alatti, belterület 342 hrsz-ú ingatlanon. 

 
2.) A Képviselő-testület a benyújtandó pályázat bekerülési összköltségét 4.484.275.-Ft-ban (azaz: 

Négymillió-négyszáz-nyolcvannégyezer-kettőszázhetvenöt forintban) hagyja jóvá, melyből az igényelt 
pályázati támogatás összege 3.541.555.- forint (azaz: Hárommillió-ötszáz-negyvenegyezer-
ötszázötvenöt forint), az önkormányzat által vállalt saját forrás összege 942.720.-Ft (azaz: Kilencszáz-
negyvenkettőezer-hétszázhúsz forint). A tervezett fejlesztési célkitűzés főbb műszaki tartalma: játszótéri 
eszközök, pihenő padok, hulladékgyűjtők beszerzése, tervezés, műszaki ellenőrzés. A beszerzett eszközök 
helyszínre telepítését, illetve a játszótér kialakításával összefüggő egyéb munkálatokat az önkormányzat 
az 1.) pontban rögzített pályázaton kívül rendezi. 

 
3.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2.) pontban rögzített tervezett bekerülési 

összköltség saját forrás fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében különíti el a 
konkrét fejlesztési célkitűzésre. A saját erő pénzügyi forrásfedezete a 2012. évi igénybe vehető 
pénzmaradvány fejlesztési célú része. A beruházás tervezett megvalósítása eredményes pályázat esetén 
2013. II. félév. 

 
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a pályázat benyújtásával 

összefüggő nyilatkozatok és egyéb kötelezettségvállalások megtételére. 
Végrehajtás határideje: pályázat benyújtására 2012. november 25. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  megvalósulást követő Képviselő-testületi ülés 
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Határozatról értesítést kap: 
- LEADER HACS (Csongrád) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 

Egyebek 
 

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait arról, hogy a Csongrád Város 
Önkormányzatával alkotott önkormányzati társulás keretében pályázott ivóvízminőség javító program csak 
közösen valósítható meg. Az ivóvíz szolgáltatásra létrehozott társulásnak két év alatt kell elérnie a 150 
ezres lakosegyenértéket, mert csak annak van joga vízművet üzemeltetni. Emlékeztette a Képviselő-
testület tagjait arra, hogy korábbi döntésüknek megfelelően csatlakozott önkormányzatunk a Szekszárdi 
székhelyű Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társuláshoz, ahol a Társulásnak 
közvetlenül tagja az önkormányzat és 0.6 %-os szavazati arány illeti meg.  Időközben kapott megkeresést 
egy közelebb (Kisteleken)16 település részvételével megalakult Társulástól, melyben az egyéni igényeket 
sokkal jobban ki tudják szolgálni. A településen létrehozandó szennyvíztisztító rendszert nem tudják 
gazdaságosan Szekszárdról üzemeltetni. Célszerűnek ítélte  a kistérség településeivel azonos Társulásba 
tartozni (Felgyő, Tömörkény községek) az érdekek jobb érvényesítése okán.  
 
Bali József képviselő: Véleménye szerint ha hatósági áras lesz a vízszolgáltatás és a szennyvízkezelés, 
akkor mindegy ki üzemelteti azt és bármelyik Társuláshoz csatlakozunk akkor is kicsi lesz a szavazati 
arányunk.  
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy a Polgármester úr az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és 
Közszolgáltatási Társulás Társulási Megállapodását aláírta, ezért a következő képviselő-testületi ülésen 
dönteni kell az abból való kilépésről, amennyiben úgy dönt a testület, hogy másik Társuláshoz csatlakozik. 
 Szólt arról is, hogy  kilépni, felmondani megállapodást év végén, december 31. napjával lehet, minősített 
többségi szavazattal, akként, hogy meg kell téríteni a Társulási tagsággal járó, eddig felmerült költségeket és 
kérni kell a Társulás minden tagjának hozzájárulását (képviselő-testületi döntését) a kilépéshez. 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 14,20 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 

K.m.f. 
 

 
 

 
 Forgó Henrik       Kató Pálné 
           polgármester              jegyző 
 
 
 
 


