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16/2012.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2012. december 21.-én (pénteken)  
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros nyílt ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
Az ülés napirendje: 

Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végre 

1.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata keretében (5. ütem) 
a) az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről, 
b) a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről és 
c) a köztemető használatának rendjéről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB  
             elnök 

 
2.) A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezése 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB   elnök 
 
3.) Háziorvosi alapellátásra kötött feladatellátási szerződés módosítása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

4.) Egyebek 
 

      



2 
 

 

 
Tartalomjegyzék 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 21. napján megtartott rendkívüli 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéhez 
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 21.-én (pénteken)  du. 
13.00 órakor  tartott  soros nyílt testületi üléséről. 

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

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető  
Patainé Gémes Tímea Szociális 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 5 képviselő megjelent, 2 képviselő távolmaradását bejelentette. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő-testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
Az ülés napirendje: 

Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végre 

1.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata keretében (5. ütem) 
d) az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről, 
e) a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről és 
f) a köztemető használatának rendjéről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB  
             elnök 

 
2.) A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezése 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
3.) Háziorvosi alapellátásra kötött feladatellátási szerződés módosítása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

4.) Egyebek 
 
 
Tárgy:          Előadó: 

Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Kató Pálné jegyző 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítést nem tett, javasolta az írásos előterjesztés 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 előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
107/2012. (XII. 21.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a villamos energia többlet teljesítmény iránti igény 
kezdeményezéséről szóló 69/2011. (X. 14.) Ökt határozat, a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
fejlesztésére kiírt DAOP-5.2.1/A-11 kódszámú pályázat benyújtása jóváhagyása és önerő biztosításáról szóló 71/2011. 
(X. 18.) Ökt határozat, Csanytelek Község Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési és stratégiai terve elfogadásáról 
szóló 75/2011. (X. 28.) Ökt határozat, Tájékoztató nyilatkozat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére a 
Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó 104/2012. (XII. 16.) Ökt határozat, 
a Sió és Duna-menti Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás Szindikátusi Megállapodásának jóváhagyásáról 
szóló 29/2012. (IV. 27.) Ökt határozat, Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulási 
Megállapodása jóváhagyásáról szóló 77/2012. (X. 26.) Ökt határozat, az „alföldi tanyák, valamint tanyás térségek 
megőrzésére és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” pályázat benyújtásáról szóló 44/2012. 
(VII. 03.) Ökt határozat, fogorvosi alapellátásra kötött szerződés közös megegyezéssel való felbontásáról szóló 
56/2012. (IX. 14.) Ökt határozat, fogorvosi alapellátásra kötött szerződés közös megegyezéssel való felbontásáról 
szóló 56/2012. IX. 14.) Ökt határozat módosításáról szóló  60/2012. (X. 28.) Ökt határozat, járási 
hivatalok kialakításához megállapodás megkötésére felhatalmazásról szóló 68/2012. (X. 12.) Ökt határozat, 
háziorvosi alapellátásra kötött szerződés közös megegyezéssel való felbontásáról szóló 69/2012. (X. 12.) Ökt 
határozat, megbízás az I. sz. háziorvosi körzet alapellátás helyettesítés keretében történő végzéséről szóló 70/2012. (X. 
12.) Ökt határozat, megbízás fogászati alapellátás helyettesítés keretében történő végzéséről szóló 71/2012. (X. 12.) 
Ökt határozat, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő 
csatlakozásról szóló 72/2012. (X. 12.) Ökt határozat,  a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodása módosítása jóváhagyásáról szóló 104/2012. (XI. 14.) Ökt határozat,  a Szent László Általános 
Iskola, mint köznevelési intézmény átadása-átvételére irányuló Megállapodás jóváhagyásáról szóló 105/2012. (XI. 14.) 
Ökt határozat  végrehajtásáról szóló, a jegyző által írásban beterjesztett beszámolót változtatás nélkül 
elfogadta.   
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár 

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által alkotott  Forgó Henrik polgármester 
 hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (5. ütem)  Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 

a) 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Az  önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Forgó Henrik polgármester 
 és igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása  Kató Pálné jegyző 
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         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. Megerősítette az általa Bizottsági üléseken 
napirendre vonatkozóan elmondottakat. 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 5 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta   az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és 
igénybevételéről  szóló 33/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendeletét.  
 

b) 
 

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 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. Megismételte  a két Bizottság ülésén általa 
elmondottak és továbbra is fenntartotta álláspontját. 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 5 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta   a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről  szóló 
34/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendeletét.  
 

c) 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A köztemető használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet Forgó Henrik polgármester 
 megalkotása       Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
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(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 5 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta   a köztemető használatának rendjéről  szóló 35/2012. (XII. 21.) 
önkormányzati rendeletét.  

2.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó Forgó Henrik polgármester 
 közszolgáltatás megszervezése     Kató Pálné jegyző 
         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 elfogadását. 
 
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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
108/2012. (XII. 21.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezése 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester és a jegyző közös előterjesztésében 
benyújtott napirendet változtatás nélkül elfogadta és felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. Fejezetében, az önkormányzat kötelező feladataként 
meghatározott nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezése és 
biztosítása, valamint az önkormányzat képviselő-testülete által önkormányzati rendeletbe foglalása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére. 
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos (vízügyi hatósági eljárás, jegyzői vélemény megkérése) 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
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             Kató Pálné jegyző (önkormányzati rendelet előkészítéséért) 
Beszámolás határideje:  a megtett intézkedést követő soros képviselő-testületi ülés időpontja 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
3.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Háziorvosi alapellátásra kötött feladat-ellátási szerződés módosítása 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 fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
109/2012. (XII. 21.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Háziorvosi alapellátásra kötött feladat-ellátási szerződés módosítása  
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester és a jegyző közös 
írásos tárgyi előterjesztésében foglaltakat, melyet változtatás nélkül jóváhagyott a csatolt feladat-ellátási 
szerződés szerint. 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 
arra, hogy Dr.  Stengl Éva háziorvossal – ezen határozathoz csatolt - feladat-ellátási szerződést kössön 2013. január 
1. napjától határozatlan időre a Csanyteleki II sz. háziorvosi körzet háziorvosi alapellátás végzésére, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti 
közfeladatában eljárva, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglaltak 
betartásával. 
 

Végrehajtás határideje:  azonnal, de legkésőbb 2013. január 1. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  következő soros képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
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- Dr. Stengl Éva háziorvos (Csongrád) 
- OEP Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)  
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó 
 

Egyebek 
 

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott az önkormányzat és a képviselő-testület hivatala 2013. évre (eddig 
ismertté vált) feladataiban bekövetkező változásokról, azok hatásairól, kiemelve a Csongrád Járási Hivatal 
felállását. Beszámolt az éves adóterv teljesítéséről, ami várakozása szerint 100 %-os eredménnyel zárul. 
Megköszönte a képviselő-testület tagjai támogatását a hivatali tevékenység végzéséhez szükséges feltételek 
zökkenőmentes biztosításáért, a köztisztviselők teljesítménye elismeréseként adott juttatásokért és 
kellemes ünnepeket kívánt. 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik polgármester úr megköszönte az 
ülésen megjelentek részvételét és az ülést 14,10 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
 Forgó Henrik       Kató Pálné 
           polgármester              jegyző  
     
 


