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14/2013.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2013. szeptember 27.-én (pénteken)  
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros nyílt ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
Az ülés napirendje: 

1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás jóváhagyása 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
2.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásának Rendjéről szóló Szabályzat 

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

 
3.) Települési értéktár létrehozása és gondozása 

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

4.) Csanytelek Község Önkormányzata iratkezelésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
5.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptember 27.-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 

Kopasz Imréné   képviselő 
 
 

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

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvvezető, 

Patainé Gémes Tímea Szociális Iroda Vezetője 
 
      
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: 
 
1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás jóváhagyása 

 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
2.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásának Rendjéről szóló Szabályzat 

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

 
3.) Települési értéktár létrehozása és gondozása 

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

4.) Csanytelek Község Önkormányzata iratkezelésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
5.) Egyebek 

1.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez  Forgó Henrik polgármester 
 csatlakozás jóváhagyása      Kató Pálné jegyző 
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         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 pályázónként havi 3.500,-
Ft/fő támogatás folyósításával 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
66/2013. (IX. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához  történő csatlakozás 

jóváhagyása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik Polgármester urat az Önkormányzat 

Ösztöndíjrendszerhez történő vonatkozó hatályos rendelkezésben rögzített eljárásrend szerinti csatlakozásának 
kinyilatkoztatására. 

 
Végrehajtás határideje:  2013. október 11. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő testületi ülés 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy az önkormányzat illetékességi területén 

lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben 
tanulmányokat folytató hallgatók („A” típus), illetve az önkormányzat illetékességi területén 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi 
előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
felvételt még nem nyert érettségizett) a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény 
keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben részt venni 
kívánó fiatalok („B” típus) részére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójának Általános Szerződései Feltételeiben, valamint az 
Önkormányzat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásáról szóló 
Szabályzatában foglaltak szerint a pályázatokat írja ki, és a további szükséges intézkedéseket 
tegye meg.   

 
Végrehajtás határideje:  2013. október 14.  
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
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Beszámolás határideje:   a végrehajtást követő testületi ülés 
 

4.) A Képviselő-testület a határidőn belül benyújtott, tartalmilag és formailag megfelelő pályázat elbírálása 
alapján a pályázót 3.500,- Ft havi támogatásban részesíti, a pályázati kiírás szerint, a vonatkozó 
Szabályzat betartása mellett.  

 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Patainé Gémes Tímea Szociális Iroda Vezetője 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető 
- Irattár 
 

2.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
Bursa-Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat   Forgó Henrik polgármester 
Elbírálásának rendjéről szóló Szabályzat jóváhagyása   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 kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. 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: 
 
67/2013. (IX. 27.) Ökt határozat 
 
 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásának rendjéről szóló Szabályzat 

jóváhagyása  
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásáról szóló Szabályzat módosítását, 
melyet ezen határozathoz csatolt tartalommal változtatás nélkül elfogadott azzal, hogy ugyanezen tárgyban 
73/2013. (X. 12.) Ökt. határozattal jóváhagyott Szabályzatát hatályon kívül helyezi.  
 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
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- Patainé Gémes Tímea Szociális Iroda Vezetője 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

3.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
Települési értéktár létrehozása és gondozása     Forgó Henrik polgármester 

         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 kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. Elmondta még, hogy az előterjesztés nem 
tartalmazza a véleményező civil szervezetek felsorolását. 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: 
 
68/2013. (IX. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Települési értéktár létrehozása és gondozása 
 
 

Határozat 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, elfogadta a 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményét és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 

gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében szabályozott 
jogosítványával élve rögzíti, hogy egyenlőre nem kíván élni a települési értéktár létrehozása lehetőségével, mivel 
annak méltó gondozásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik. 

 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy az 1.) 

pontban hivatkozott Kormányrendelet 1. §-a szerint meghatározott értéktár kategóriák közül: 
 a) Csaj-tó élővilágának  (természeti környezet), 
 b) Labodár madárvilágának (természeti környezet), és 
 c) Nepomuki Szent János műemlék templom épületének  (kulturális örökség) 
 megyei értéktárba való felvételére  a fenti Kormányrendelet 1. melléklete alkalmazásával terjesszen elő 

javaslatot  és ennek érdekében tegye meg a további szükséges intézkedéseket. 
Végrehajtás határideje:   azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:    Forgó Henrik polgármester 
      Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:   Megyei Értéktár Bizottság döntését követő soros testületi ülés 
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3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Kató Pálné jegyzőt ezen határozat 
végrehajtásához szükséges dokumentumok (a település könyvtárában fellelhető, a Kiskunsági Nemzeti 
Park és a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetre tárgyra vonatkozó leiratok, a szakmai jelentőséget 
alátámasztó ornitológusok feljegyzései, természetfotósok képei, a Ramsari Egyezményben foglaltak, 
stb.) összegyűjtésében, továbbá a természeti környezet turisztikai és gazdasági  lehetőségeinek 
elemzésében való közreműködésre. 
Végrehajtás határideje:     azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:      Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:     soros testületi ülésen a lejárt határidejű határozatról való   beszámolóban 

 
Határozatról értesítést kap: 
- Magyar Anna Csongrád Megyei Közgyűlés Elnökeként (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

4.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 

Csanytelek Község Önkormányzata iratkezelésének ellenőrzéséről   Forgó Henrik polgármester 
 szóló belső ellenőri jelentés 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 kiegészítésként szólt arról, hogy az irattárban a polcrendszert rövidesen bővíteni 
kell, majd 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. Javasolta 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: 
 
69/2013. (IX. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata  iratkezelésének  ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek 
község önkormányzata iratkezelésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést, melyet változtatás 
nélkül elfogad. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Juhász Lejla belső ellenőr 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
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Egyebek 

 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott a helyi adóbevételek alakulásáról,  - amely a tervhez képest 
erőteljes növekedést mutat - majd az önkormányzatot érintő jelentősebb jogszabály változásokról, 
feladatokról. 
Szólt a szeptember 28.-án és 29.-én sorra kerülő „Magyarország szeretlek” pályázati programok 
megvalósítása előkészületeiről, a közösségi játszótér átadásával összefüggő feladatokról a háttér 
munkálatokról. Beszámolt még a település szociális térképe előkészítése munkálatairól, majd elmondta, 
hogy szerkezet átalakítás címén 2.330.000.-Ft összegű központi támogatás szociális célú felhasználása 
(nappali ellátás, házi szociális, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat és szociális étkeztetés) 
működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése érdekében az árajánlatok bekérése folyamatban van. 
Említést tett még a szintén szerkezet átalakítás címén gyermekétkeztetés feladatára központi 
költségvetésből a település költségvetésébe juttatott több mint 4 millió Ft kötött felhasználású 
támogatásról is. 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 13,30 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Forgó Henrik       Kató Pálné 

                   polgármester       jegyző 
 
 
 


