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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptember 13.-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 

Kopasz Imréné   képviselő 
 
 

Távolmaradását bejelentette:  Márton Erzsébet  képviselő 
     Pető Sándor   képviselő 
     Forgó János   képviselő 
      
      
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 
     Csányi László   Adó- és Pü. Irodavezető h. 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvvezető 

 
      
Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal  
megjelenteket. Megállapította, hogy az ülésen 4 képviselő megjelent, 3 képviselő távolmaradását 
bejelentette, így az ülés határozatképes. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott meghívóban szereplő napirendet, mellyel a 
képviselő-testület külön-külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal 
egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 
1.) A önkormányzat módosított 2013. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 

 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
2.) Pályázat benyújtása jóváhagyása  BM-EU-Önerő Alaptól támogatás elnyerésére a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 

azonosító számú „Csanytelek szennyvízelvezetési – és tisztítási konstrukciója” című fejlesztési programhoz 
kapcsolódóan 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Megbízási szerződés módosítása fogászati alapellátás helyettesítés keretében történő végzésére 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 
4.) Egyebek 
 
Tárgy:          Előadó: 
 A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt   Forgó Henrik polgármester 
 időszakban tett intézkedéseiről 
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Forgó Henrik polgármester: A két ülés között eltelt időszakban tett intézkedésekről, a fontosabb 
eseményekről szóló beszámolóját 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. 
 
 

1.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat módosított 2013. évi költségvetése I. félévi   Forgó Henrik polgármester 
 végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása    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: Elmondta, hogy e napirendet a Pénzügyi Ellenőrző Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt 
a képviselő-testület elé változtatás nélküli elfogadásra. A napirend előadójaként kezdeményezte 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
63/2013. (IX. 13.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat  módosított 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása 

 
Határozat 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi módosított 

költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt: 
bevételi oldalon  371.913.712.- Ft módosított előirányzat mellett, 
     171.338.415.- halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (46,1 %) míg 
kiadási oldalon    371.913.712.- Ft módosított előirányzat mellett,  
     135.010.443.- Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (36,3 %) 
a csatolt 1.-3. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá. 

2.) A Képviselő-testület a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított költségvetése I. 
félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt: 
bevételi oldalon  130.172.845.- Ft módosított előirányzat mellett, 
        68.434.023.- Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (52,6 %) míg 
kiadási oldalon    130.172.845.- Ft módosított előirányzat mellett, 
         64.157.795.- Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (49,3 %) 
a csatolt 4.-5. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá. 

3.) A Képviselő-testület a 2013. évi községi szintű költségvetés kiemelt előirányzatok szerinti I. 
féléves alakulását bevételi és kiadási oldalon a csatolt 6.-7. mellékletekben részletezettek szerint 
hagyja jóvá. 
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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 

 
2.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Pályázat benyújtása jóváhagyása BM-EU-Önerő Alapból támogatás Forgó Henrik polgármester 
 elnyerésére a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 azonosító számú  Kató Pálné jegyző 
 „Csanytelek szennyvízelvezetési – és tisztítási konstrukciója” című  Pető Sándor PEFTB elnök 
 fejlesztési programhoz kapcsolódóan 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó 
határidők nagyon rövidek. Amennyiben a kivitelezés vagy az elszámolás határidejét nem hosszabbítják 
meg, akkor ezt a beruházást határidőben nem lehet befejezni. A Kormányrendelet szerint 1 hónapon belül 
a beruházásra meg kellene adni az engedélyt, azonban a Kormányrendelet megjelenése óta már 4 hónap 
eltelt, de az engedély kiadása még nem történt meg. Az, az érzése, hogy egy-időben előírják és hátráltatják 
is egyben a beruházás megvalósítását.  Erre sem a Képviselő-testületnek, sem a Képviselő-testület nevében 
aláíró polgármesternek nincs ráhatása. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a közművel begyűjtött háztartási 
szennyvíz elvezetésére kötött támogatási szerződés engedélyezett módosítása értelmében a csatornahálózat 
és a tisztítómű kivitelezési határideje 2014. december 31.-e, a támogatással való  elszámolás határideje 
pedig 2015. június 15. napja, viszont a kivitelezésre irányuló számlát 2014. december 31. után csak az 
önkormányzat költségvetése terhére – támogatás nélkül -  lehet befogadni. 
Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy e napirendet a Pénzügyi Ellenőrző Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt 
a képviselő-testület elé változtatás nélküli elfogadásra. 
 
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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
64/2013. (IX. 13.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a BM-EU-Önerő Alaptól támogatás elnyerésére a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 azonosító  
 számú „Csanytelek szennyvízelvezetési – és tisztítási konstrukciója” című fejlesztési programhoz kapcsolódóan 
 

Határozat      
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a helyi 
önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítéséhez nyújtható támogatásokról szóló 19/2013. (V.22.) BM rendeletben szabályozottak 
alapján a BM EU Önerő Alapból támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be a KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0005 azonosító számú, „Csanytelek szennyvízelvezetési –és tisztítási konstrukciója” című fejlesztési 
program számított saját forrásának 100 %-os kiváltására. 

2.) Az igényelt BM EU Önerő Alap támogatás összege: 118.711.844.- Ft (azaz: Száztizennyolcmillió – 
hétszáz-tizenegyezer – nyolcszáznegyvennégy forint). 
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3.) A támogatás igénylés alapjául szolgáló fejlesztés főbb adatai: 
A pályázó megnevezése: Csanytelek Község Önkormányzata 
Tervezett fejlesztés: Csanytelek szennyvízelvezetési- és tisztítási konstrukciója 
Uniós (KEOP) támogatással elismert elszámolható összköltség (nettó): 834.091.300.- Ft 
Pénzügyi ütemezés:  
  

kkKöK Költség kategória Tevékenységek 2013. év 2014. év 2015. év Összesen: (Ft) 
Megvalósítási 
költségek 

Kivitelezési munkák, 
egyéb költségek 

 
241.077.390.-

 
504.804.780.-

 
88.209.130.- 

 
834.091.300.- 

 
 Pénzügyi forrás összetétele és azok ütemezése: 
 

Forrás elemek 2013. év 2014. év 2015.  év Összesen: (Ft) 
KEOP – támogatás 
Saját forrásFt) 

206.766.108.- 
34.311.282.- 

 

432.958.561.- 
71.846.219.- 

 

75.654.787.- 
12.554.343.- 

 

715.379.456.- 
118.711.844.- 

 
Végösszeg: 241.077.390.- 504.804.780.- 88.209.130.- 834.091.300.- 

 
 Saját forrás biztosításának pályázat nélküli módja: Hitel felvétel (mely eredményes BM-EU Önerő 

Alapból igényelt támogatással kerül kiváltásra). 
4.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy az önkormányzat nem volt érintett a 2012. évi adósságkonszolidációban,  

továbbá vállalja, hogy a fejlesztési célkitűzés megvalósítása során részben közfoglalkoztatási jogviszony keretében 
alkalmazott munkaerőt vesz igénybe a tényleges kivitelezési munkálatok megkezdésétől várhatóan 12 hónapos 
időszakára. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó önkormányzati forrás fedezet az önkormányzat 
költségvetésében rendelkezésre áll, annak folyamatos biztosítására a Képviselő-testület 
kötelezettséget vállal. 

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az 1.) pontban rögzített 
támogatás igénylés benyújtásával összefüggő, - a vonatkozó 19/2013. (V. 22.) BM rendeletben 
rögzítettek szerint eljárva – a szükséges nyilatkozatok, kötelezettségvállalások önkormányzat 
nevében és képviseletében  való megtételére. 

 
Végrehajtás határideje:  pályázat benyújtása: azonnal, legkésőbb 2013. október 01. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  a támogatás igénylés elbírálását követő soros Képviselő-testületi ülés. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Belügyminisztérium Illetékes Főosztálya (Budapest) 
- 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: 
 Megbízási szerződés módosítása fogászati alapellátás helyettesítés keretében Forgó Henrik polgármester 
 történő végzésére       Kató Pálné jegyző 
  
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 tájékoztatást adott a feladat finanszírozása 60 %-ra való 
módosulása okáról és arról, hogy az OEP általi finanszírozás összege csökkenése nem okoz pénzügyi 
feszültséget az önkormányzat költségvetésében a feladat ellátási szerződés feltételei teljesülése esetén. 
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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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
65/2013. (X. 13.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Megbízási szerződés módosítása  fogászati alapellátás helyettesítés keretében történő végzésére 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX.  törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja (egészségügyi alapellátás feladata biztosítása 
érdekében) felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat Dr. Csabai Klára fogszakorvossal helyettesítés 
keretében, fogászai alapellátás végzésére kötött (a Képviselő-testület által 71/2012. (X. 12.) Ökt határozatával  
jóváhagyott)  megbízási szerződés módosítására vonatkozó, ezen határozathoz mellékelt megbízási szerződés 
aláírására, melynek költségei megtérítését az önkormányzat adott évi költségvetése terhére engedélyezi, 
továbbá a szükséges intézkedések megtételére. 
Végrehajtás határideje:  azonnal, de legkésőbb 2013. november 1. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  következő soros képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Dr. Csabai Klára fogszakorvos (Csongrád) 
- OEP Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)  
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

Egyebek 
 

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott a helyi adóbevételek alakulásáról, ami jelenleg 110 %-os teljesítést 
mutat. 
Tájékoztatást adott a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz  szippantás módszerével való 
összegyűjtése ügyében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal megkeresésére adott 
válaszlevelében foglaltakról, külön kiemelve az irányadó önkormányzati rendelet megléte hiányára 
vonatkozó kezdeményezések jogi következményeit, és a rendeletalkotás elkerülhetetlen voltát. Ugyanakkor 
rámutatott olyan jogi anomáliákra, ami nagymértékben befolyásolja, ill. konkrétan akadályozza a jogszerű 
minden vonatkozó szabálynak megfelelő eljárások lebonyolítását. 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést a13,30 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 

 
Forgó Henrik       Kató Pálné 

                   polgármester       jegyző 
 


