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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 25.-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 
Márton Erzsébet  képviselő 

     Bali József   képviselő 
 

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

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvvezető, 

Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavez. h. 
 
      
Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal  
megjelenteket. Megállapította, hogy az ülésen 6 képviselő megjelent, 1 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 – 6 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 
Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója elfogadása 

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

2.) Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép-, és hosszú-távú gazdasági és fejlesztési programja jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató rendszer működtetését lehetővé tevő megállapodás 

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

4.) Kihirdetett és hatályban lévő önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 
 

5.) Egyebek 
 
Tárgy:          Előadó: 
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 A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt   Forgó Henrik polgármester 
 időszakban tett intézkedéseiről 
 
 
Forgó Henrik polgármester: A két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről, 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. 
 
 
Tárgy:          Előadó: 

Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Kató Pálné jegyző 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
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 6 igen 
szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
70/2013. (X. 25.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző által írásban beterjesztett tárgyi 
beszámolóját megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta az alábbiak szerint: a  

- Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép-, és hosszú-távú gazdasági és fejlesztési programjáról szóló 
6/2013. (II. 15.) Ökt határozat,  

- KÉBSZ Kft alapító okirata módosítása jóváhagyásáról szóló döntéshozatalt tartalmazó a 25/2013. (IV. 26.) 
Ökt határozat, 

- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása és Munkaszervezete vagyonának felosztása, vagyonfelosztásáról szóló 
vagyonfelosztási szerződés jóváhagyásáról szóló  57/2013. (IV. 28.) Ökt határozat,  

- Központi orvosi ügyelet ellátása biztosítása Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött 
feladatátadási/átvállalási szerződése jóváhagyásáról szóló 58/2013. (VI. 28.) Ökt határozat,  a Központi 
orvosi ügyelet ellátása biztosítására Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött 
feladatátadási/átvállalási szerződés módosításáról szóló 62/2013. (VIII. 23.) Ökt határozatával 
módosított határozata, 

- az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításáról szóló 60/2013. (VII. 
26.) Ökt határozat,  

- a Remény Szociális Alapszolgáltató Központjának telephelye használatba adási szerződése jóváhagyásáról szóló 
61/2013. (VII. 09.) Ökt határozata, 

- a Bursa-Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához történő csatlakozásról 
szóló 66/2013. (IX. 27.) Ökt határozat, 

- Megbízási szerződés módosítása fogászati alapellátás helyettesítés keretében történő végzéséről  szóló 65/2013. (IX. 
13.) Ökt  

határozat végrehajtásáról - a jegyző által írásban beterjesztett - beszámolót változtatás nélkül elfogadta.   
 

Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
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- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár 

1.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója  Forgó Henrik polgármester 
 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: 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. Hozzáfűzte, hogy a költségvetési koncepció alapelveket tükröző 
anyag, célkitűzéseket fogalmaz meg. A napirend előadójaként kezdeményezte az előterjesztésben foglaltak 
megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés: 
 
Mucsi István alpolgármester: Megkérdezte, hogy az elmúlt évi bizonytalansághoz képest konkrétabb-e a 
finanszírozások köre, illetve bővült-e? 
 
Pető Sándor képviselő: Azon települések önkormányzatai, amelyeknek nem volt hitelük, ezért nem vettek 
részt az adósság konszolidációban, valamilyen támogatás, kedvezmény nyújtását tartalmazza-e?  
 
Válasz: 
 
Kató Pálné jegyző: Válaszában elmondta, hogy egyrészt ez egy tervezet,  hogy mi valósul meg belőle 
egyenlőre még nagyon bizonytalan, tartalmaz plusz információkat az előző évi költségvetési törvényhez képest, 
viszont a tapasztalatok alapján módosító indítványok változtatást eredményezhetnek benne. A nem konszolidált 
települések önkormányzatai elvileg egy-egy pályázat elbírálásánál előnyt kell, hogy élvezzenek, illetve az önerő 
mértékénél jelenthet ez forrásban is mérhető pozitívumot.  
 
Csányi László adó- és pénzügyi irodavezető helyettes: Elmondta, hogy a feladat-finanszírozási 
rendszerben továbbra sincs változás. Vannak olyan kötelező önkormányzati feladatok, amelyeket nem 
finanszíroz a központi költségvetés, ennek ellenére azonban el kell látni azokat.  Kérdés az, hogy kiegészítő 
forrásokhoz milyen feltételekkel lehet majd évközben hozzájutni.  
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy már több alkalommal hallotta azt a kijelentést, hogy az 
önkormányzatok önfenntartó képességét meg kell vizsgálni ami, véleménye szerint  katasztrófa azokon a 
településeken, ahol nincs komolyabb nagyságrendű iparűzési adóbevétel. 
 
A kérdést feltevők a választ elfogadták. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület 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: 
 
 



7 
 

71/2013. (X.  25.) Ökt határozata 
 
Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója jóváhagyása 
 
 

Határozat 
 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztésben foglaltakat 
és döntésénél a Pénzügyi  Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tárgyi 
javaslatát figyelembe vette az ezen határozathoz 1.) mellékletként csatolt, az önkormányzat 2014. évi 
költségvetési koncepciója (bevételi és kiadási oldalon) főbb elveit, melyet - az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése szerint eljárva – változtatás nélkül hagy jóvá. 

2.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy az Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői 
bevonásával a hatékonyság, gazdaságosság, és eredményesség biztosítása érdekében készített költségvetési 
javaslatokat koordinálja, ellenőrizze, vesse össze a intézményi keretigényeket, a költségvetési koncepcióban 
rögzítetteket és biztosítsa ezek összhangját. 

3.) A Képviselő- testület jelen határozat hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a fenti tárgyú 
26/2013. ( IV. 26.) Ökt határozatát. 

 
Végrehajtás határideje: folyamatos 

                      Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete elkészítésekor 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 

Kató Pálné jegyző és az Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője 
Beszámolás határideje:  az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete beterjesztésekor 
 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Pénzügyi Bizottság Elnöke által a Bizottság külsős tagjai 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője 
- Irattár 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 71/2013. (X. 25.) Ökt határozata 1.) melléklete  
 

Csanytelek Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója 
 

Általános alapelvek: 
 

A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésénél továbbra is kiemelt szempontként kezeli a kötelezően ellátandó 
önkormányzati alapfeladatok működtetésének biztonságát. 
 
A működés biztonsága mellett szintén kiemelt feladatként kezelendő a település társadalmi, - gazdasági és 
infrastrukturális hátrányainak folyamatos csökkentése. Ilyen szempontból elsődlegesen irányadó az önkormányzat 
évente aktualizált rövid,- közép és hosszú-távú gazdálkodási és fejlesztési programjának megvalósítása, a helyi munkahely 
teremtő lehetőségek feltárása, a lakosság megtartó képesség fenntartása. 
 
Nagy figyelmet szükséges fordítani a társtelepülési együttműködések lehetőségeinek kiszélesítésére, valamint 
arra, hogy az új jogszabályi környezetben a közszolgáltatások térségi, illetve regionális feladatellátási 
rendszerekhez történő csatlakozás kapcsán a helyi érdekek képviselete a lehetőségeken belül maximálisan 
érvényesülhessen. 
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Továbbra is fontos feladat az önkormányzat hitelképességének fenntartása, a költségvetési egyensúly megtartása, az 
önkormányzati ingatlan és egyéb vagyonának gyarapítása, megfelelő mértékű tartalékok képzése új fejlesztési 
célkitűzések elindításához. 
 
Nagy hangsúlyt kell fektetni a EU-s és nemzeti forrásokra épülő pályázati programokban való aktív részvételre. Előtérbe 
kell helyezni az infrastruktúrális és a költség megtakarítást eredményező fejlesztési célkitűzését. 
 
Az alapvető intézményi és működési struktúrák rugalmasságának fenntartása kapcsán alkalmazkodni kell az új 
feladat finanszírozási rendszerhez. 
 
Folyamatos kontroll mellett elemezni szükséges az önkormányzati társulások jövőbeni fenntartásának 
szükségességét a költséghatékonysági szempontok tükrében. 
 

I.) Bevételek: 
 

1.) Prioritást kap a gyermek-étkeztetéssel kapcsolatos térítési díjak szinten tartása az önkormányzati 
tulajdonú KÉBSZ Kft által üzemeltetett konyha működési költségeinek csökkenése. Ez jelentheti a belső létszám 
racionalizálást, közfoglalkoztatottak bevonását, és a STARTMUNKA –program keretében előállított 
termékek (előző évhez hasonlóan) térítésmentes átadását. 

2.) A bentlakásos szociális intézményi ellátás térítési díjainak megállapításakor élni kell a vonatkozó 
jogszabályi lehetőségek szerinti díjemeléssel, figyelemmel a szolgáltatást igénybevevők fizetőképességére is. 

3.) A felesleges kapacitásként rendelkezésre álló (külső-lakossági) szolgáltatások díjtételeit az 
önköltség fedezetének biztosítása mellett, infláció-követő díjtétel emelésekkel indokolt meghatározni. 

4.) A helyi adók vonatkozásában emelést nem javasolunk, viszont a jelenlegi adó kintlévőségek hatékonyabb behajtásából 
indokolt többlet bevételt elérése. (A kommunális adó teljes összegét lehetőség szerint az előző évekhez 
hasonlóan fejlesztési forrásként célszerű elkülöníteni.) 

5.) Lakás és garázsbérleti díjaknál a tervezett inflációs szintnek megfelelő díjtétel emelést tartunk 
indokoltnak. 

6.) Az egyéb ingatlanok bérleti díjainál nagy körültekintéssel a jelenlegi pozíciók megtartását is 
eredménynek tartanánk. Az itt meglévő hátralékok behajtása itt is kiemelt fontosságú. 

7.) Ingatlan eladást csak akkor javasolunk, ha a várható bevétel arányban van a kitűzött új fejlesztési 
célkitűzések jó hasznosulásával és szerepel a vagyongazdálkodási tervben, mint hasznosítási cél. 

8.) A központi költségvetési támogatások területén a feladat finanszírozási rendszer felülvizsgálatát és az 
alacsony adóerőképességű települések kiegészítő támogatását mindenképpen szükségesnek tartjuk 
célszerűen kihasználni. Minden alkalmat meg kell ragadni arra, hogy a központosított előirányzatból és az 
egyéb fejlesztési célú állami forrásokból pályázati úton minél szélesebb körben évközi beépülő forrásokat 
realizálhassunk.  

9.) Működési célra hitel felvételre (folyószámla rulírozó hitel kivételével) nem kerülhet sor. Fejlesztési 
célú hitelkeretek igénybevételét csak megfelelő forrásgaranciák és ütemezés mellett, a kockázatok 
minimalizálásával ajánlott igénybe venni, elsődlegesen az elnyert fejlesztési célú pályázatok támogatást 
megelőlegező konstrukcióhoz és a pályázati saját források biztosításához. Javasoljuk továbbá, hogy az 
úgynevezett működési célú (rulírozó) folyószámla hitelkonstrukciót újítsa meg az önkormányzat 
Képviselő-testülete (biztonsági keret jelleggel) a számlavezető pénzintézettel, amennyiben rendelkezésre 
tartási jutalék nélkül megnyitható a keret. Valamennyi esetleges hitelkonstrukciónál különös figyelmet kell 
fordítani a Stabilitási törvény vonatkozó előírásaira. 

10.) Támogatás értékű bevételként a jelenleg is meglévő bevételi források (OEP-finanszírozás, földalapú 
támogatás, egyes szociális célú támogatások) mellett a folyamatban lévő eredményes fejlesztési és 
működési célú pályázati támogatások tárgyidőszakot érintő részei tervezhetők (pl: szennyvízberuházás, 
közmunka program stb.) 

11.) Működési célú (lakossági és vállalkozói) külső támogatások előirányzatát az önkormányzat  2013. évi 
költségvetése várható tényadatai szintjén javasoljuk tervezni. 

12.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodása biztonságát jelentős mértékben befolyásolja a 2013. 
évben keletkező szabad pénzmaradvány nagyságrendje. 

13.) A pénzmaradvány felosztásánál figyelembe kell venni mind az önkormányzatnál, mind pedig a 
önkormányzati Társulásba integrált intézményeknél a 2013. évi költségvetésük záró szállítói tartozás 
állományát és az ezekkel összefüggő működési jellegű forráslekötéseket. Amennyiben az önkormányzat 
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2013. évi költségvetési pénzmaradványa erre lehetőséget teremt, úgy a működési célú lekötöttség mellett a 
szabad keretet közvetlen fejlesztési célra, vagy fejlesztési tartalékra indokolt elkülöníteni. 

 
II. Kiadások: 

 
1.) A bértömeg meghatározásánál elsődlegesen a feladat-finanszírozási rendszerből adódó lehetőségeket kell 

figyelembe venni, az ágazati jogszabályokkal összhangban, az egyes intézményi létszámkeretek 
jóváhagyásakor. Rugalmasan élni kell a hagyományos közfoglalkoztatás lehetőségeivel, és a START-
MUNKA- mintaprogramnál lehetőség szerint meg kell tartani a foglalkoztatotti létszámot, abban az esetben, 
amennyiben ehhez a programhoz az előző évi szintnek megfelelő központi támogatás párosul. Elemezni 
szükséges a részmunkaidős foglalkoztatás 2013. évi tapasztalatait. Az Önkormányzati Társulás feladatellátási 
rendszerének esetleges módosítása kapcsán továbbra is keresni kell az együttműködés olyan lehetőségeit, 
melyek az alkalmazotti létszám racionális lehetőségeit szolgálják. A pénzügyi keretek függvényében indokolt 
lehet az egyes intézmények és az önkormányzati tulajdonú KÉBSZ Kft-ben foglalkoztatottak tekintetében a 
feladatok újra-osztása, értékelése, valamint az ehhez kapcsolódó létszám és foglalkoztatotti struktúra 
átalakítása. Lehetőség szerint meg kell tartani a béren kívüli juttatások, a teljesítményértékeléshez 
kapcsolódó kiegészítő juttatások rendszerét, ellensúlyozandó a befagyasztott központi bérfejlesztés negatív 
hatásait. 

2.) A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok a hatályos jogszabályok szerint 
kerülnek meghatározásra (szociális hozzájárulási adó 27%-os), figyelembe véve a közmunka programhoz 
kapcsolódó járulék (adó) kedvezményeket. 

3.) A dologi és egyéb folyó kiadásoknál az előző évi tény adatokból ki kell szűrni az egyedi és egyszeri jellegű 
kiadások hatását. A korábbi években megvalósított energetikai korszerűsítések költségcsökkentő hatásának 
lehetőleg fedeznie kell az inflációból eredő többletköltségeket. A 2014. évben már központilag nem 
támogatott feladatok (pl: belső ellenőrzés) és a nem kötelező feladatokból eredő költség elemzéseket el kell 
végezni a 2014. évi forráskeretek meghatározásánál. A START-MUNKA- mintaprogram 2014. évi 
működési jellegű költségterveinél különös figyelmet kell fordítani az ezen programhoz 2013. évben beszerzett gépi 
eszközök, munkagépek működtetési költség többletére és a kapacitás bővítés költség kihatásaira. Természetesen ezeket a 
várható kiadási többleteket a támogatás igényléseknél is érvényesíteni szükséges. Az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésben a keretszámok meghatározásánál figyelmet kell fordítani az önkormányzati tulajdonú 
épületek, egyéb létesítmények állagmegóvási, karbantartási munkálataira és az ezzel összefüggő 
többletköltség igényekre (pl: orvosi rendelő). 

4.) A szociálpolitikai juttatások rendszerénél a jogszabályi környezethez igazodóan szükséges meghatározni 
a helyi támogatási kereteket, részben a bázis adatok részben, pedig a helyi közismert életviteli információk 
alapján az önkormányzati hatáskörben folyósítható ellátások területén. 

5.) Működési kölcsönök folyósítását – a közvetlen életveszély elhárítására irányuló intézkedések 
forrásigényét kivéve – tárgyévben sem javasolunk. 

6.) A támogatás értékű kiadások és pénzeszköz átadások előirányzatainál az Önkormányzati Társulásban 
maradó feladatok tekintetében az új feladat-finanszírozási struktúra véglegesítése után határozhatók meg a 
kiegészítő támogatás keretei, kiemelt figyelmet fordítva a takarékossági szempontokra és a pályázatok 
keretében beépíthető forrásokra. Az intézményeknél képződő esetleges pénzmaradvány kereteit a 2013. évi 
záró szállítói tartozások fedezetére indokolt elkülöníteni, amennyiben ezek forrásfedezete az eredeti 
költségvetési előirányzatokban nem kerültek figyelembevételre, vagy görgethető kiadásként már nem 
kezelhetők a tételek. A meglévő és működő egyéb önkormányzati társulások, konzorciumok éves tagdíjait, 
működési hozzájárulásait az előző évekhez hasonlóan szükséges elkülöníteni. A helyben működő non-profit és 
civil szervezetek működési célú támogatásánál indokolt figyelembe venni, hogy ez a terület a korábbi 
években mint önként vállalt feladat szerepelt a költségvetésben. Ilyen szempontból is nagyon lényeges, hogy 
az új központi támogatási rendszer és a helyi bevételek realizálható keretei milyen nagyságrendű 
kötelezettségvállalásra nyújtanak biztonságos fedezetet. E részterületen a végleges döntés meghozatala csak 
a konkrét keretszámok ismeretében javasolt. Amennyiben a működési célú támogatások eredeti 
előirányzatok szerinti alacsony összegei esetlegesen veszélyeztetnék egy-egy szervezet létét és alapvető 
működését, úgy ezek a források a működési célú pénzmaradványból kiegészítésre kerülhetnek. 

7.) A fejlesztési, felhalmozási célú keretek meghatározásánál elkerülhetetlen egy új szemlélet rendszerű 
rangsorolás. Elsődlegesen a folyamatban lévő és központi pályázati támogatásokhoz kapcsolódó fejlesztések saját forrásait 
kell elkülöníteni. Ezt követően az előkészítés alatt álló és kötelezettségvállalással terhelt egyéb célkitűzések 
fedezeteit indokolt elkülöníteni, melyek bírálat alatt álló, vagy beadandó pályázatokhoz kötődnek. Új 
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fejlesztési célok kijelölése, beépítése a költségvetés eredeti előirányzatai közé csak akkor és olyan mértékben 
lehetséges, ha annak forrás fedezete a kötelező alapfeladatok működtetése mellett biztosítható, vagy a 
képződő előző évi pénzmaradvány vagy új külső forrás kötelezettségvállaláshoz nyújt fedezetet. 
Természetesen a lehetőségek függvényében rugalmasan alkalmazkodni kell a fejlesztési célú pályázati 
programokhoz, különösen azokon a területeken, melyek önkormányzatunk társadalmi,- gazdasági és 
infrastrukturális hátrányainak felszámolását szolgálják, illetve költség megtakarítást eredményeznek. Mindemellett 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni a megújuló energia források jobb kihasználását célzó programokat, 
lehetőségeket, melyek ésszerű kialakításával az önkormányzati intézmények (és részlegesen a lakosság) 
hosszú-távú energetikai ellátását, és az ilyen jellegű költségek jelentős csökkenését is biztosítani tudnánk. 

8.) Működési tartalékok minimális szintű elkülönítését az előző évekhez hasonlóan javasoljuk meghatározni, 
- Vis-maior tartalék               200 E Ft. 
- általános működési tartalék 100 E Ft. 

 
2.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata rövid- közép- és hosszú-távú gazdasági Forgó Henrik polgármester 
 és  fejlesztési programja elfogadása     Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként annyit fűzött hozzá, 
hogy központi pályázatok meghirdetése nélkül mind a 3 terv csak vágyálmok gyűjteménye az önkormányzat 
saját pénzügyi forrása hiánya miatt. 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. Véleménye szerint ennek a 3 tervnek azért van nagy jelentősége, 
mert elősegíti a költségvetés tervezhetőségét, alap a pályázatokon való indulásra, annak eredményeként 
megvalósult beruházás, közszolgáltatásként való igénybevétele után újabb lakossági igény beemelését teszi 
lehetővé. 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: 
 
 
72/2013. (X.  25.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép-, és hosszú-távú gazdasági és fejlesztési programja 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat rövid-, közép- és hosszú-távú 
gazdasági és fejlesztési programja tárgyában benyújtott előterjesztést megtárgyalta és azt a határozathoz 
csatolt 1. melléklet szerint fogadta el. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy az elfogadott fejlesztési program rövid-távú 
fejezetéből a tárgyévet  érintő  költségvetési  rendelet- tervezetbe  (az  Adó-  és   Pénzügyi   Iroda  
köztisztviselői közreműködésével) építse be az önkormányzat 2014. évi költségvetése forrás 
fedezetével összhangba hozható egyes működési és fejlesztési célkitűzéseket, azok költségeit, az eddig 
vállalt fejlesztési kötelezettségek tárgyévi kihatását figyelembe véve. 
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Végrehajtás határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  tárgybani következő beszámolás keretében 

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

 
 
72/2013. (X. 25.) Ökt. határozat 1. sz. melléklete 
 

Csanytelek Község Önkormányzata rövid- közép- és hosszú-távú gazdasági és fejlesztési programja 
 

I. Rövid távú fejlesztési program 
 
1. Utak pormentesítése pályázati program keretében. 
2. Piac megépítése, működtetése. 
3. Környezet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok folyamatos megoldása (DAREH). 
4. Járda felújítási, építési program, ütemezés szerint. 
5. Kerékpárút kiépítése a település déli végétől a Dongér-ig. 
6. Településközpont rehabilitációjának folytatása. 

a)„Európai Csanytelekért” Közalapítvány támogatásával Volentér János tér rendezése, a közpark 
fejlesztése keretében, 

            b) Polgármesteri Hivatal épülete belső felújítása,  
c) Közösségi szintérnek helyet adó Faluház külső- belső felújítása, eszközök beszerzése, a külső 

környezet parkosítása (fás-szárú-, lágyszárú növények beszerzése), parkoló kialakítása, látvány 
térelemek beszerzése (kandelláber, virágtartók), öntözőrendszer kiépítése, tornaeszközök 
beszerzése.  

7. Földutak, belvízelvezető csatornák karbantartása. 
8. Szennyvíz csatornázás kivitelezése KEOP.-1.2.0 program keretében. 
9. Felszíni vízelvezető szárny-csatorna rendszer pályázati támogatással való kiépítése. 
10. Civil szervezetek támogatása az érvényben lévő helyi rendeletnek megfelelően. (Helyi polgárőrség 

kiemelt anyagi támogatása által a helyi Rendőrőrs támogatása). 
11. Munkahelyteremtés aktív korúak részére a Kossuth utcai (volt KTSZ) varroda épületében. 
12. Önkormányzati ingatlanok bérbeadással történő hasznosítása. 
13. Helyi környezeti fenntarthatósági program (LOCAL AGENDA) elkészítése. 
14. Pályázat figyelő szolgáltatás nyújtása honlapon keresztül helyi vállalkozóknak. 
15. Térfigyelő kamera rendszer kiépítése, egyéni vagyonvédelmi szolgáltatási rendszer kiépítése megfelelő 

pályázati támogatás esetén. 
16. Jelzőrendszeres szolgáltatás továbbfejlesztése. 
17. Egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése, védőoltásokhoz anyagi támogatás biztosítása. 
18. Ügyfélbarát ügyintézési rendszer kiépítése a Polgármesteri Hivatalban. 
19. Start-munka minta programban részvétel (mezőgazdasági termelés fóliás, szabadföldi) helyi 

vállalkozásokkal történő koordinálása, kiterjesztése környezetvédelmi programok megvalósításával. 
20. Önkormányzati tulajdonú eszköz, gép- és járműpark fejlesztése. 
21. Belvízvédelemmel összefüggő eszközpark bővítése. 
22. Felsőoktatásban résztvevő helyi (szociálisan rászoruló) hallgatók támogatása. 
23. Tilalmas területén ingatlan vásárlása turisztikai célra (Hét Vezér Egyesület pályázat). 
24. Település Rendezési Terv felülvizsgálata, HÉSZ elkészítése. 
25. A település digitális térképe beszerzése. 
26. Agrár Ipari-park közművesítése, hasznosítása. (Árpád utcában kertészeti termék-feldolgozó és logisztikai 

központ kiépítése.) 
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27. Otthonteremtési program tervezet „adok-veszek-cserélek” lakáshoz jutás feltételrendszerének, pályázat 
kiírás feltételeinek meghatározása, adatbázis létrehozása, kezelése. 

28. Csongrád Város és Csanytelek Község Önkormányzati Társulás keretében az Ivóvíz-
minőségjavító program végrehajtása. 

29. Közterületek térburkolatának megújítása (alkalmas pályázat felhasználásával). 
30. Fogorvosi rendelő eszközparkjának megújítása. 
31. Orvosi rendelők felújítása, korszerűsítése. 
32. Az önkormányzati tulajdonú portalanított utak karbantartása, felújítása. 
33. Kiserőművi kategóriába tartozó naperőmű létesítése önkormányzati rezsi csökkentése érdekében. 
34. Autóbuszvárók, hirdetőtáblák karbantartása, felújítása. 

II. Közép-távú fejlesztési program 
 
1. Munkahely teremtés lehetőségeinek folyamatos feltárása. 
2. Szilárd hulladék lerakó rekultivációs munkáinak elkezdése az orosházi projekt (DAREH) adta 

lehetőségek felhasználásával. 
3. Szelektív hulladék gyűjtés kivitelezésének előkészítése, tekintettel az orosházi projekt adta lehetőségekre. 
4. Agrár-ipari park rendeltetésszerű, folyamatos működtetése. 

 
5. A 4519-es főút elkerülő (átszelő) részének megépítése a Csanytelek Község Település Rendezési 

Terve HÉSZ szerint,- helyi, kistérségi, regionális érdekek érvényre juttatása. 
6. Munkahely megőrzési program: kertészeti termékek feldolgozó kapacitásának kiépítése:  

- Ipari - kertészeti - növények termeltetésének elősegítése, 
- I. fokú feldolgozó technológiák telepítése, 
- fentiekhez szükséges csomagolástechnika feltételrendszerének kialakítása. 

7. Sportlétesítmény felújítása a korábbi engedélyes tervek átdolgozása kapcsán pályázati alapon. 
8. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok energia-racionalizációs programjának folyamatos 

végrehajtásához önerő biztosítása, térségi pályázat függvényében. 
9. A bölcsődei finanszírozási rendszer megváltozása után bölcsődei szolgáltatás bevezetése. 
10. Homokbeton alapú önkormányzati utak felújítása pályázati lehetőségektől függően. 
11. A korábbi években beadott „Tanya program” pályázat kedvező elbírálása esetén a külterületi utak 

szilárd burkolatú kiépítése. 
12.  Ifjú házasok számára gyermek vállalási, illetve lakáshoz jutási támogatási rendszer kidolgozása. 
13.  Köztemető kialakításához ingatlan igénylése az NFA-tól. 
14.  Köztemető infrastruktúrájának kialakítása. 

III. Hosszú-távú fejlesztési program 
 

1. Infrastrukturális lemaradás felszámolása: 
utak pormentesítési programjának folytatása, 
külterületi szennyvízcsatornázás, 
lakott területek felszíni vízelvezető csatornázása 

2. A település gazdálkodási struktúrájának átalakítása: 
munkahelyteremtés (a kertészet alternatívájaként), 
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése,  
ipari munkahelyek létesítése és megtartása aktív korúak számára (Kossuth Lajos utcai megvásárolt 
üzemépületben.) 

3. Falusi turisztikai vonzerőfejlesztés „Tanyaprogram” lehetőségeinek felhasználásával: 
- turisztikai attrakció - madárles - kialakítása a 4-es tavon, a 4519-es átszelő út csatlakozásánál 
- madarász turistaház (erdei iskola) kialakítása parkolóval, szociális blokkal a Tilalmas területén,  
  az on-line madárles, valamint a 4-es tavi attrakció látogatói számára 
- Tömörkény községgel közös turisztikai lehetőségek fejlesztése, 
- Kiskunsági Nemzeti Parkkal közös madár megfigyelőhely kiépítése a Labodárban.  
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3.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Könyvtári információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató Forgó Henrik polgármester 
 rendszer működtetését lehetővé tevő megállapodás jóváhagyása  Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
         Bali József ÜB 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: 
 
Márton Erzsébet képviselő: Ennek az átalakításnak mi a haszna? 
 
Válasz:   
 
Kató Pálné jegyző: A 2014. évi központi költségvetésben pénzügyi forrás fedezet jelenik meg a KSZR-t 
alkalmazó települések számára, amelyet a megyei könyvtár jogosult igényelni és köteles a megyei könyvtár annak 
községi könyvtárra fordított – évi kb. 1 millió Ft – összeggel a Képviselő-testület előtt évente elszámolni. 
Válaszában kiemelte, hogy a modern digitalizált rendszer alkalmazása vélhetően pozitív változást hoz a helyi 
könyvtár látogatottságában és a látogatók ízlésvilága formálásában. A legnagyobb „haszon”, hogy az 
önkormányzat költségvetése megtakarítja az eddigi éves kiadása összegét, melyet nem kell a megyei könyvtárnak 
megfizetni az arra irányuló megállapodásban foglaltak szerint. Előnyt jelenthet pályázatokon való indulásnál is.  
 
A kérdező a választ elfogadta. 
 
Hozzászólás: 
 
Bali József képviselő: Támogatta a KSZR bevezetését a Bács-Kiskun megyei Pálmonostora könyvtárában 
szerzett tapasztalataira hivatkozva. 
 
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: 
 
73/2013. (X. 25.) Ökt határozat 
 
Tárgy: könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató rendszer működtetését lehetővé tevő 
 megállapodás jóváhagyása 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú, a feladat-ellátó által 
benyújtott előterjesztésben és a csatolt megállapodásban foglaltakat, figyelembe vette a Pénzügyi Ellenőrző 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tárgyra vonatkozó véleményét és az alábbi döntést 
hozta. 

1.) A Képviselő-testület a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdése b) pontjában biztosított joga alapján, a Somogyi Károly 
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Városi és Megyei Könyvtárral meglévő, könyvtári szolgáltatás megrendelésére kötött megállapodás 2013. december 31. 
napjával való  felmondására és 2014. január 1. napjától a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárral megállapodás 
kötésére utasítja Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjét (feladatellátóként, átruházott hatáskörben 
eljárva) akként, hogy gondoskodjon a megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások fogadására alkalmas 
könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű, az önkormányzat tulajdonában lévő, Csanytelek, Szent 
László u. 4/a sz. alatti ingatlanban könyvtárnak kialakított helyen a lakossági és iskolai könyvtári szolgáltatás 
működési feltételeinek – a vonatkozó hatályos EMMI rendelet szerinti - folyamatos biztosításáról. 

 
2.) A Képviselő-testület ezen határozat 1.) mellékleteként csatolt könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására 

vonatkozó megállapodást változtatás nélkül elfogadja és  - az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése b) pontjában 
rögzített közművelődési feladatok és ezen belül a nyilvános könyvtár működtetésére irányuló feladatok átruházása 
érvényesítésével - felhatalmazza Kató Pálné jegyzőt ezen határozathoz csatolt, határozatlan időre kötendő 
megállapodás aláírására, a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer működtetéséről szóló 39/2013. (V. 31.) 
EMMI rendeletben foglaltak maradéktalan betartására, betartatására. 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt az ezen határozathoz csatolt megállapodásban foglaltak 
alkalmazása miatti változások Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában, annak 
Pénzügyi Ügyrendjében,  a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatában, továbbá a könyvtáros 
munkaköri leírásában  való átvezetésére és a további szükséges intézkedések megtételére. 

 
4.) A Képviselő-testület felkéri a KLIK Csongrádi Tankerület Vezetőjét Cseri Gábor urat a KLIK és a 

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal között  a Szent László Általános Iskola (Csanytelek, Szent László u. 
4/a) iskolakönyvtári feladatai ellátására kötött megállapodás módosításában való közreműködésre, a KLIK 
Igazgatójának hozzájárulása megszerzésére annak érdekében, hogy a szerződő felek közül a feladat-
ellátó Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője helyébe engedményezettként  beléphessen a Könyvellátási 
Szolgáltató Rendszer működtetése keretében szolgáltatást nyújtó Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 
- a  39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 9. §-ában foglaltakat alkalmazva -, amely kölcsönös előnyökön 
alapul.  

 
5.) A Képviselő-testület kezdeményezi az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézete Vezetőjénél a 

Csanytelek Községi Könyvtár nyilvános könyvtárak jegyzékéről való törlését, tekintettel arra, hogy a feladatellátó 
2014. január 1. napjától a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár által a KSZR keretein belül, a 
39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelve,  az Mötv. 13. § (1) bekezdése 7. 
pontjában rögzített nyilvános könyvtári feladatok ellátását a Kultv. 64. § (2) bekezdés b) pontjában 
szabályozott megyei könyvtári szolgáltatás megrendelésével biztosítja, és igényt tart a megyei könyvtár 
fenntartója által a központi költségvetésből (Csanytelek) kistelepülési könyvtári feladatellátás címén  
leigényelt kiegészítő támogatásból finanszírozott, a megyei könyvtár által  nyújtott szolgáltatásokra. 

 
Végrehajtás határideje:   1.)-5.) pontban írtakra azonnal, 2013. X. 25.  

(megállapodás felmondására, új megállapodás kötésére, nyilvános könyvtárak 
jegyzékéből való törlés kezdeményezésére, iskolakönyvtári ellátásra kötött 
megállapodás módosításának kezdeményezésére) 

Végrehajtásért felelős:    Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:   1.)-5.) pontban írt feladatok végrehajtását követő soros ülés időpontja 

 
6.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy  a Somogyi Károly Városi és  Megyei könyvtár 

által a településen  KSZR szerint nyújtott szolgáltatásokról szóló megyei könyvtári tájékoztató - a 
vonatkozó hatályos EMMI rendelethez igazodó, tárgyi megállapodás szerinti határidőben való - 
beterjesztéséről gondoskodjon. 
Végrehajtás határideje:  2015. február 28. és minden tárgyévet követő február 28.  
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  a végrehajtás szerinti képviselő-testület soros ülésének időpontja 

 
 
Határozatról értesítést kap: 
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- Dr. Botka László Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere (Szeged) 
- Palánkainé Sebők Zsuzsanna Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Igazgatója (Szeged)    
- Dr. Amberg Eszter főkönyvtáros OSZK Könyvtári Intézet (Budapest) 
- EMMI Könyvtára Főosztálya Vezetője (Budapest) 
- Cseri Gábor KLIK Csongrádi Tankerület Igazgatója (Csongrád)  és általa 
- Marekné Dr. Pintér Aranka  KLIK Elnöke (Budapest)  
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Szabó Lajosné segéd-könyvtáros 
- Irattár 

        
73/2013. (X. 25.) Ökt határozat 1. melléklete 

 
MEGÁLLAPODÁS 

KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA 
 

amely létrejött egyrészről: Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője (továbbiakban: Feladatellátó) – 
Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. – képviseletében: Kató Pálné jegyző, 
 
másrészről: a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (továbbiakban: Megyei Könyvtár) – Szeged, Dóm 
tér 1-4. – képviseletében: Palánkainé Sebők Zsuzsanna igazgató 
között a mai napon az alábbi feltételek mellett: 
 
Megállapodó felek rögzítik ezen megállapodás előzményeit és vonatkozó hatályos jogszabályi hátterét az 
alábbiak szerint: 

- a megállapodó felek között évek óta, és is jelenleg szerződéses jogviszony áll fennáll könyvtári szolgáltatás 
megrendelése és teljesítése tárgyában, melyet a megállapodó felek kölcsönös megegyezéssel 2013. december 31. 
napjával felbontanak annak érdekében, hogy tárgyi megállapodás megkötésére jogérvényesen kerülhessen sor. 

- A megállapodó felek ezen megállapodásban foglaltak végrehajtásával tesznek eleget: 
a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. 

§ (1) bekezdés 7. pontjában írt, a Feladatellátót terhelő kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás 
biztosításának, amely az önkormányzat kötelező feladata, mely feladatát, hatáskörét a 41. § (4) bekezdése 
értelmében  a képviselő-testület az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 29/2012. 
(XII. 14.) önkormányzati rendelete 28. § (2) bekezdés b) pontjában rögzített felhatalmazása szerint, a  
képviselő- testület szerveként jogosított jegyzőre átruházta, amelynek dokumentálása a Feladatellátó 
alapító okiratában, a szervezeti és működési szabályzatában, a pénzügyi ügyrendjében, a könyvtár 
szervezeti és működési szabályzatában és a közalkalmazotti jogviszonyban lévő könyvtáros munkaköri 
leírásában teljesül; 

b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Kultv.) 64. § (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak: 

(1) bekezdés: A települési könyvtári ellátás a települési önkormányzat feladata.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi és városi önkormányzat 

a)   nyilvános könyvtár fenntartásával vagy 
b)   a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti. 

(3)  A (2) bekezdés b) pontja esetén a települési önkormányzat megállapodást köt a megyei könyvtárral és az 
igénybevett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató 
helyet működtet. 

c)  a  Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 
(továbbiakban: EMMI rendelet), amely lehetővé teszi a Megyei Könyvtár az illetékességi területén lévő, 
5000 főnél kisebb lakosságszámú településen működő önkormányzat számára,  - amely körbe a 
Feladatellátó is  beletartozik – a Kultv. 64. § (2) bekezdése b) pontjában foglaltak megvalósítása 
érdekében megállapodás kötését a KSZR-nek a nyilvános könyvtári ellátás kötelező települési önkormányzati feladata 
biztosítását. 
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1.) Megállapodó felek megegyeznek abban, hogy a Megyei Könyvtár a Kultv. 64. § (3) bekezdésben számára 
biztosított jogalapon,  az EMMI rendelet 1. §-a szerint eljárva, a Feladatellátó számára a KSZR keretében, 
ezen megállapodás 2.) pontjában írtak szerint a Könyvtári, Információs és Közösségi Helyen  könyvtárellátási 
szolgáltatást biztosít, melyet a Feladatellátó ezen megállapodás 3.)- 4.)  pontja szerinti vállalás teljesítésével 
vesz igénybe. 

 
2.) Megegyeznek a felek abban, hogy a  Megyei  Könyvtár, a Csanytelek, Szent László u. 4/a sz. alatti, (az 

önkormányzat tulajdonában lévő) általános iskola épületében kialakított könyvtári szolgáltató helyen, a 
mindenkori vonatkozó, hatályos szakmai jogszabályoknak megfelelve, az alábbi szolgáltatás nyújtására vállal 
kötelezettséget. 

 
2.1. Dokumentumszolgáltatás 

 
2.1.1. Rendszeresen gyarapítja a könyvtári szolgáltató hely könyvtári állományát a központi költségvetés 

kistelepülési könyvtári kiegészítő támogatás terhére, a Feladatellátó által kijelölt szolgáltatást végző 
személy közreműködésével. 

2.1.2. Negyedévente az új dokumentumokból elektronikus listát állít össze, amelyben a szolgáltatást végző személy 
jelöli a beszerzésre javasolt dokumentumokat. 

2.1.3. A  lehetőségeket  figyelembe véve, soron kívül beszerzi és feldolgozza (indokolt esetben) a szolgáltatást 
végző személytől  érkező egyedi gyarapítási igényeket.  

2.1.4. A szolgáltatási hely nyilvános könyvtári állományát – számítógépes adatbázisában-  egységesen nyilvántartásba 
veszi. Az új dokumentumokat a könyvtári használatra előkészítve, felszerelve (raktári jelzet, vonalkód) 
negyedévente kiszállítja a szolgáltatási helyre. Gondoskodik a dokumentumok cseréjének 
lebonyolításáról, a letétek lelőhelyének frissítéséről, adminisztrációjáról.  

2.1.5.  Biztosítja az Országos Dokumentálási Rendszert (ORD) szolgáltatásainak igénybe vételi lehetőségét, 
könyvtárközi kölcsönzés útján teljesíti a dokumentumot használók kéréseit, amennyiben a helyben lévő 
gyűjteményben nem található meg a kért könyvtári dokumentum, vagy az adott információ. 

 
2.2. Információszolgáltatás 

 
2.2.1. A Megyei Könyvtár információt nyújt az Interneten elérhető webes katalógusban a szolgáltatási hely 

teljes könyvtári állományáról.  
2.2.2. Biztosítja a szolgáltatási hely számára a Megyei Könyvtár állományát feltáró adatbázis használatának 

lehetőségét. 
2.2.3. Az országos könyvtári rendszerről, az ODR szolgáltatásairól szóló információkat eljuttatja a szolgáltatási 

helyre. 
2.2.4. Közreműködik az egyedi információk iránti kérések teljesítésében. 
2.2.5. Segíti az elektronikus könyvtárak és az elektronikus formában hozzáférhető dokumentumok használatára 

irányuló szolgáltatás bevezetését, továbbá támogatja az Európai Unióra irányuló információknak elektronikus 
és nyomtatott formátumú megismerésének lehetőségét. 

 
2.3. Számítógépes szolgáltatás 

 
2.3.1. A Megyei Könyvtár bekapcsolja a település szolgáltató helyét az egységes integrált könyvtári rendszerébe. 
2.3.2. Tárhelyet biztosít szerverén  a szolgáltató hely könyvtári állomány-nyilvántartásának és olvasói nyilvántartása 

adatainak. 
2.3.3. Helyben biztosítja a kölcsönzési modul működtetését és a személyi adatrögzítést. 
2.3.4. Hozzáférést enged az elektronikus katalógusokhoz. 
2.3.5. A rendszer fejlesztése, korszerűsítése kiterjed a szolgáltató hely rendszerhasználatára is. 
 

2.4.  Közösségi szolgáltatások 
 
2.4.1. A Megyei Könyvtár a megyei gyermek- és felnőtt könyvtári rendezvényekbe bevonja a szolgáltató hely igénybe 

vevőit. 
2.4.2.  Segíti a szolgáltató hely  programjainak szervezését. 
2.4.3.  Elősegíti az olvasást népszerűsítő programokhoz való csatlakozást. 
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2.5.  Képzés, továbbképzés 

 
2.5.1. Szakmai segítséget nyújt a szolgáltató helyen foglalkoztatott könyvtáros munkavégzéséhez. 
2.5.2. Ezen megállapodás 3.9. pontjában a Feladatellátó által vállalt fizetési kötelezettsége ismeretében   egyetért 

a szolgáltató hely (védett korban lévő) segéd-könyvtárosa felsőfokú végzettségének és könyvtárosi 
szakképzettségének megszerzése érdekében a segéd-könyvtáros fenti tanulmányok folytatására való 
kötelezésével, melynek végső határidejét 2018. december 31. napjában rögzítik megállapodó felek. 
Amennyiben a képzettség és szakképzettség megszerzésére adott idő eredménytelenül telik el, úgy azt a 
szolgáltató hely segéd-könyvtárosa közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére okot adó 
körülményként értékelik a megállapodó felek.  

2.5.3. Továbbképzési és betanulási lehetőséget nyújt a szolgáltató hely könyvtárosának. 
2.5.4. Szakmai tanácsadással segíti a könyvtári szolgáltató hely által nyújtott szolgáltatások kialakítását, bővítését 

és tanácsaival támogatja a szolgáltató hely arculatának kialakításában. 
 

2.6.  Opcionális szolgáltatások külön megállapodás szerint 
 

2.6.1. Szakmai segítséget nyújt a Feladatellátónak a könyvtári szolgáltatások korszerűsítését, bővítését érintő 
pályázatok elkészítéséhez. 

2.6.2. A település könyvtári állományát szakmai szempontok alapján leválogatja, egy korszerű, használható, a 
település olvasói igényeihez igazodó gyűjteményt alakít ki a helyben található dokumentumokból. 

2.6.3. A szolgáltató helyen lévő állományt a megyei közös adatbázisban retrospektív módon feldolgozza, 
vonalkóddal ellátja. 

2.6.4. A könyvtári dokumentumok raktári rendjének biztosítása érdekében elvégzi a dokumentumok egységes 
felszerelését. 

2.6.5. Tájékoztató feliratokat készít a szolgáltató hely polcaira és a könyvtárba. 
2.6.6. A könyvtáros személyében bekövetkezett változás esetén soron kívüli állományellenőrzést végez. 
2.6.7. A Megyei Könyvtár vállalja, hogy a KIK számára a Feladatellátó által iskolakönyvtár működtetésére kötött 

megállapodásba a Feladatellátó helyébe lép és biztosítja a szolgáltató helyen a KSZR szolgáltatást a külön 
megállapodásban foglaltak szerint.  

 
3.) A Feladatellátó, a Csanytelek, Szent László u. 4/a sz. alatti, (az önkormányzat tulajdonában lévő) általános 

iskola épületében kialakított könyvtári szolgáltató helyen, a mindenkori vonatkozó, hatályos szakmai 
jogszabályoknak megfelelve, az alábbi  kötelezettségek teljesítését vállalja. 

 
3.1. Feladatellátó kötelező feladata teljesítésének vállalt módja 

  
3.1.1. A Feladatellátó gondoskodik a reá háruló, a lakosság nyilvános könyvtári ellátásának kötelező feladata 

nyújtásából eredő teendők vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelő folyamatos végrehajtásáról. 
3.1.2. Az önkormányzat adott évi költségvetésében a központi költségvetésből könyvtári ellátásra lehívott éves 

összege terhére biztosítja  a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelő szolgáltató hely folyamatos 
működéséhez szükséges személyi, dologi  feltételek teljesülése pénzügyi fedezetét. 

3.1.3. A 3.1.2. ponton belül Feladatellátó köteles gondoskodni  arról, hogy a szolgáltató hely a Megyei Könyvtár 
szolgáltatása és a szolgáltató helyet igénybe vevők fogadására és a könyvtáros munkavégzésére is 
alkalmas, tiszta, rendezett, komfortos, megfelelő világítású  és fűtésű helyiség álljon rendelkezésre.     

3.1.4.  A Feladatellátó kötelezettsége a szolgáltató helyen fellelhető könyvállomány és annak tárolásához 
szükséges berendezések, tárgyak, eszközök biztosítása, továbbá a Megyei Könyvtár a kistelepülési 
könyvtárak kiegészítő támogatása címén lehívott összegből beszerzett dokumentumok kezelése a 
szolgáltató hely könyvtárosa által. 

3.1.5. A Feladatellátó gondoskodik az elektronikus információ szolgáltatás igénybe vételéhez szélessávú 
Internet szolgáltatás biztosításáról. 

3.1.6. Gondoskodik a Feladatellátó arról, hogy a szolgáltató hely napi legalább 8 órában (heti 40 órában) 
folyamatos nyitva tartásával nyújtson szolgáltatást a település lakossága számára. 

3.1.7. A település lakossága számára a szolgáltató hely alapszolgáltatásait díjmentesen biztosítja. 
3.1.8. A Feladatellátó vállalja, hogy a település könyvtárát érintő pályázatok benyújtása előtt konzultál a Megyei 

Könyvtárral. 
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3.1.9. A  Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltató hely jelenlegi segéd-könyvtárosi képesítéssel 
rendelkező közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott szakképzettségének és felsőfokú 
végzettségének  2018. december 31. napjáig való megszerzése ideje alatt biztosítja (tanulmányi 
szerződésbe foglaltan) munkáltatóként az önkormányzat adott évi költségvetése terhére a tanulmányok 
folytatásának költségeit. Amennyiben a segéd-könyvtáros a számára előírt felsőfokú végzettségét és a 
könyvtárosi szakképesítését tanúsító oklevelet a fenti határidő eltelte alatt nem szerzi meg vagy azt nem 
mutatja be Feladatellátónak, úgy azt a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére okot adó 
körülményként értékeli a munkáltató, amely egyben szerződésszegés  jogi következményeit vonja maga 
után. 

3.1.10.A Feladatellátó vállalja, hogy amennyiben a könyvtáros személyében bármely okból változás következik 
be, úgy a változást megelőző 30 nappal korábban,  rendkívüli eset miatt bekövetkezett személyi változás 
miatt pedig haladéktalanul tájékoztatja a Megyei Könyvtárat. 

3.1.11.A Feladatellátó a könyvtáros számára folyamatosan hatályosított munkaköri leírást ad ki, melyet egyeztet a 
könyvtároson túl a Megyei Könyvtárral. 

 
4.) A Feladatellátó a szolgáltató hely működtetése során ezen megállapodás 3.) pontjában rögzített tárgyi 

feltételek biztosításának vállalásán túl kötelezettséget vállal a személyi feltételek biztosítására is a Kultv. és az 
EMMI rendeletben foglaltakat alapul véve. Rögzítik a megállapodó felek, hogy a Megyei Könyvtár 
tudomásul veszi a Feladatellátó által jelzett, az elvárt szakmai képzettség és végzettség hiánya miatt beállt, 
annak megszerzésére irányuló kezdeményezését, mivel jelenleg közalkalmazotti jogviszonyban álló segéd-
könyvtáros látja el a munkaköri leírása és a könyvtárra kiadott szervezeti és működési szabályzat szerinti 
feladatát, a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatában írt nyitva tartási idő alatt.    
 

4.1. A könyvtáros feladatai 
 

4.1.1. A Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatában rögzített időtartamnak megfelelően 
biztosítja a könyvtári szolgáltató hely nyitva tartását. 

4.1.2.  Ellátja a könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos tennivalókat a Megyei Könyvtár által adott szakmai 
utasításoknak megfelelve.  

4.1.3. Ajánlja a szolgáltató helyet igénybe vevőknek a különböző könyvtári, könyvtárközi információ- és 
dokumentumszolgáltatások  alkalmazását. 

4.1.4.  A szolgáltató helyen rendezvényeket szervez a Megyei Könyvtár ez irányú tapasztalatai hasznosításával. 
4.1.5. Részt vesz a Megyei Könyvtár által végzett állománygyarapításban a szolgáltató könyvtár ajánló listájának 

megadott határidőre való kitöltésével és annak visszaküldésével. 
4.1.6.  A tervszerű állománygyarapítás érdekében rendszeresen figyelemmel kíséri az olvasói igényeket és jelzi azt a 

szolgáltatást nyújtó Megyei Könyvtárnak.  
4.1.7. Átadja  a  Megyei  Könyvtárnak  feldolgozásra  a  helyben  beszerzett, ajándékba kapott 

dokumentumokat.   
4.1.8.  A szolgáltató hely forgalmi adatiról, programjairól Munkanaplót vezet. 
4.1.9.  A szolgáltató hely forgalmáról éves statisztikai jelentést készít és küld meg a Megyei Könyvtárnak. 
4.1.10.Kiemelt figyelmet fordít a településen élő lakosság igényeinek megfelelő szolgáltatások megszervezésére, a 

lakosság könyvtárhasználatának növelésére. 
4.1.11.Felelős a szolgáltató helyen lévő állomány raktári rendjének naprakész fenntartásáért, a Könyvtári, 

Információs, Közösségi Hely rendjének megtartásáért. 
4.1.12.Köteles a KSZR adatait napra készen  kezelni. 
4.1.13.Haladéktalanul köteles a Megyei Könyvtár felé jelezni a könyvtári rendszerben általa észlelt működési 

zavart. 
4.1.14.Köteles részt venni a Megyei Könyvtár által szervezett munkaértekezleteken, képzésen, továbbképzésen. 
 
5.)  Rögzítik a megállapodó felek, hogy ezen megállapodás szerinti Megyei Könyvtár általi szolgáltatás 

nyújtásából és igénybe vételéből eredő, a Feladatellátó által működtetett szolgáltató helyen megvalósuló 
KSZR alkalmazása anyagi terheit, az adott évi központi költségvetés önkormányzati fejezetében nevesített „Megyei 
könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása” előirányzata terhére és saját 
erőforrásaiból biztosítja, így a KSZR alkalmazásáért Feladatellátó anyagi ellentételezést a Megyei 
 Könyvtár számára nem nyújt. 
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6.) Megegyeznek a megállapodó felek abban is, hogy a Megyei Könyvtár a vonatkozó EMMI rendeletben 
előírt tájékoztatási kötelezettségének  ezen megállapodás fennállása alatt, minden tárgyévet követő február 28. napjáig 
akként tesz eleget, hogy a Képviselő-testület éves munkatervében rögzített időponthoz igazodóan - a 
Feladatellátó közreműködésével –  írásban ad tájékoztatást  ezen megállapodásban rögzített, általa ellátott és  a 
szolgáltató helyen végzett tevékenységről. 

7.) Ezen megállapodás hatálybalépésének és felmondásának szabályairól az alábbiakban állapodnak 
meg a felek. 

71.  A megállapodó felek között jelenleg határozatlan időre, könyvtári szolgáltatás nyújtására 2013. február 25. 
napján kötött szolgáltatási szerződést közös megegyezéssel, a szerződött cél sérelme nélkül 2013. december 
31. napjával megszűntnek tekintik, és rögzítik, hogy egymással elszámolva egyik fél sem támaszt követelést, 
igényt a másik féllel szemben. 

7.2. Ezen megállapodás 2014. január 1. napján lép hatályba, amely határozatlan időre szól. 
7.3. Megállapodnak a felek abban, hogy ezen megállapodást felek a naptári év végére akként mondhatják fel, hogy 

erre irányuló szándékukat 3 hónappal korábban, indokolási kötelezettség mellett kötelesek a másik fél 
képviselőjéhez  írásban jelezni. 

7.4. Rögzítik a felek, hogy a  Megyei Könyvtár a Feladatellátó  jogszabálysértő, vagy ezen megállapodást 
súlyosan sértő magatartása esetén jogosult felszólítani a jogsértés megszüntetésére és a 
jogkövetkezményekről való tájékoztatásra. A Megyei Könyvtár ezt követően, az eredménytelenül eltelt 30 
nap után  jogosult dönteni ezen megállapodásban általa vállalt kötelezettségek teljes, vagy azok egy részének 
szüneteltetéséről. 

7.5. Megegyeznek a felek abban, hogy a 7.4. pontban részletezett, ezen megállapodás megszegéséből eredő 
károkért való felelősség és a kártérítés mértékének megállapítása esetére a Ptk. vonatkozó hatályos 
rendelkezései szerint járnak el.  

7.6. Megállapodnak a felek abban is, hogy ezen megállapodást közös megegyezéssel, ezen megállapodás 
céljainak sérelme nélkül, bármikor módosíthatják. 

7.7. A megállapodó felek kötelezik magukat arra, hogy ezen megállapodás végrehajtása során közöttük támadt 
vitát – ezen megállapodás céljainak megvalósítása érdekében – békés tárgyalás keretében rendezik. Ennek 
eredménytelensége esetén a felek a Csongrádi Járásbíróságon járnak el. 

8.)  Egyéb  rendelkezések  keretében rögzítek a felek, hogy ezen megállapodásban nem szabályozott 
kérdésekben a hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadók, így a Kultv. és annak végrehajtására kiadott 
jogszabályok, pl. az EMMI rendelet, valamint Feladatellátóra kötelezettséget rovó  szervezeti és működési 
szabályzata, pénzügyi ügyrendje, a könyvtár szervezeti és működési szabályzata, a könyvtáros munkaköri 
leírása  tartalma. 

9.)  Ezen megállapodást, 3 eredeti példányban annak teljes ismeretében jóváhagyólag, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt saját-kezűleg írják alá megállapodó felek. A megállapodás egy eredeti példánya a 
Megyei Könyvtár képviselőjét, 2 példány pedig a Feladatellátó képviselőjét illeti. 

 
C s a n y t e l e k, 2013. október 25. 
 
 
 
……………………………………………….                                …………………………………….. 
             Palánkainé Sebők Zsuzsanna  igazgató                                              Kató Pálné jegyző 
                Megyei Könyvtár képviseletében                                              Feladatellátó képviseletében 
  
 

4.) Napirend 
 
 
Tárgy:          Előadó:  
 Kihirdetett Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata véleményezése  Forgó Henrik polgármester 

Kató Pálné jegyző 
           Bali József ÜB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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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  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 nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Kató Pálné jegyző: Részletesen kifejtette a közszolgáltatás szervezésére (kéményseprő-ipari, és a 
hulladékgazdálkodási) vonatkozó önkormányzati rendelet alkotás bonyolult jogi hátterét, melyre egyenlőre nem 
talált jó megoldást, ezért keresni fogja a Törvényességi felügyeletet ellátó Kormányhivatalt jogi tanácsot kérve. 
Kiemelt fontosságot tulajdonított a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése 
megszervezésére irányuló önkormányzati rendelet alkotása elodázhatatlanságának, majd megemlítette az 
önkormányzati segély fogalma Szt. és Gyvt. módosítása jogi hatását és konkrét feladatok végrehajtására is 
felhívta a figyelmet. 
 
 
Forgó Henrik polgármester: Egyetértett a jegyző által elmondottakkal és szólt arról, hogy ezt a problémát 
központi intézkedés nélkül nem képes a Képviselő-testület megoldani. 
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: 
 
74/2013. (X. 25.) Ökt határozat 
 
Tárgy: kihirdetett és hatályban lévő önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú, a jegyző által - a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (2) bekezdése és az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 19. § (8) bekezdésében rögzített, 
a helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálati kötelezettsége teljesítése keretében - benyújtott  előterjesztésében és 
az Ügyrendi Bizottság támogató javaslatát tartalmazó előterjesztésében foglaltakat és az alábbi döntést 
hozta. 
 

2.) A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1)-(2) bekezdésében biztosított jogalkotásra jogosítottként 
eljárva, a feladatkörébe tartozóan megalkotott, kihirdetett és hatályban lévő önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatára vonatkozó  jegyzői előterjesztésben foglaltakat változtatás nélkül fogadta el az alábbiak szerint: 
a) változtatás nélkül hatályban tartja az alábbi általa kiadott önkormányzati rendeleteket: 

aa) a háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló  14/2012. (X. 26.) önkormányzati  rendeletet; 
 ab) a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn 

      kívül házasságkötés esetén fizetendő és a 
                   házasságkötéseknél közreműködő anyakönyv- 
                   vezetőt megillető díjakról szóló                             15/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet; 

ac)  Csanytelek Község Önkormányzata jelképeinek 
      alkotásáról szóló                                                    17/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletet; 
ad) „Csanytelek Község Díszpolgára” cím  

alapításáról és adományozása rendjéről szóló      18/2012. X. 26.) önkormányzati rendeletet; 
ae)  a „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és 

adományozás rendjéről szóló   19/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletet; 
af)  az önkormányzat által nyújtott lakáscélú 
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támogatásról szóló      21/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
 ag)  a helyi közművelődési feladatok ellátásáról   22/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
 ah)  a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása 
                   rendjéről szóló     23/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
 ai)   a köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló  24/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
 aj)   az épített és természeti környezet védelméről 
                   szóló      25/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
 ak)  a helyi iparűzési adóról szóló    26/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
 al)   a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
 am) az építményadóról szóló    28/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
 an)  a köztemető használatának rendjéről,  
                   díjáról szóló      35/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendeletet; 
 ao) a közterület filmforgatás célú használatáról     7/2013. (VI.  28.) önkormányzati rendeletet, 

 
b)  az általa alkotott alábbi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezését rendeli el: 

ba) Csanytelek Község Önkormányzata Helyi Építési 
      Szabályzata jogharmonizációjáról szóló   28/2009. (XI. 27.) Ökt rendeletét; 

                  (az új HÉSZ záró rendelkezésében); 
bb) az önkormányzat 2012. évi  

módosított költségvetéséről szóló   1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendeletét;                    
(az önkormányzat módosított 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletében); 

bc) az  önkormányzat 2012. évi költségvetése 
      végrehajtásáról szóló       4/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendeletét;   

(az önkormányzat módosított 2013. évi költségvetéséről szóló rendelete záró rendelkezésében); 
 

      bd) a település hulladékgazdálkodási tervéről szóló  16/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletét 
      (a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításakor), 

 
c)  az általa alkotott alábbi önkormányzati rendeletek módosítását, kiegészítését rendeli el: 

ca) Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
            34/2005. (XI. 29.) ÖKT rendeletet;  
     (vonatkozó központi jogszabályok változása miatt) 
cb) a helyi önkormányzati képviselők, a helyi képviselő-testület bizottságainak elnökei és tagjai 

tiszteletdíjáról szóló     20/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletét;              
(Mötv. vonatkozó előírásának 2014. évi változása átvezetése miatt) 

cc) az önkormányzat szervezeti és működési 
 szabályzatáról szóló     29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét;  

      (az Mötv. aktuális és 2014. évi változásai átvezetése érdekében) 
cd) az  önkormányzat   vagyonáról   szóló   30/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét;     

(vagyonban bekövetkezett változás átvezetése miatt) 
ce)  az önkormányzat által nyújtott szociális  

ellátásokról szóló  31/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét;    
(az Szt. módosítása miatt) 

cf)  az önkormányzat által nyújtott   
      gyermekjóléti alapellátásokról szóló 32/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét;     

(a Gyvt. módosítása okán) 
cg)  a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

   igénybevételéről szóló     34/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendeletét;     
   (vonatkozó BM rendelet módosulása miatt) 

ch) az önkormányzat hulladékgazdálkodási  
   közszolgáltatása ellátásáról és igénybevételéről    5/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendeletét; 

(közszolgáltató személye változása okán) 
ci) a személyes gondoskodást nyújtó szociális  
    ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a  
    fizetendő térítési díjakról szóló  6/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendeletét,   

(felülvizsgálat során 2014. évben)  
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cj) az önkormányzat 2013. évi módosított  
                költségvetéséről szóló   8/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletét, 

    (előirányzat módosítások kényszerítik ki), 
d) egységes szerkezetbe foglalt új önkormányzati rendelet kiadása előkészítését rendeli el: 

da)  Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról; 
db)  az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról; 
dc)  az önkormányzat által nyújtott gyermekjóléti alapellátásokról  
szólóan, 

e) felhatalmazás jogosítottjaként nem él önkormányzati rendelet alkotása lehetőségével és 
      ea)  az épített és természeti környezet védelméről szóló és 

eb)  a köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló 
önkormányzati rendeletében nem jelöl ki olyan  frekventált közterületeket, ahol hajléktalanok 
életvitelszerűen nem tartózkodhatnak, mivel a településen nem élnek hajléktalanok és az AB eddigi 
joggyakorlatát tekintve félő, hogy Alaptörvény ellenes lehet a Képviselő-testület által jogalappal 
meghozott jogszabály ezen előírása,  annak alkalmazása során, 

f)  az általa díjat, pénzügyi támogatást megállapító önkormányzati rendeletek felülvizsgálata során a  díjtételek 
változtatás nélküli hatályban tartását  azért   tartja indokoltnak, mivel    
fa)  a kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtételének központi díjtételhez való igazítása kötelezése   

végrehajtására (amely már nem teszi lehetővé a helyi viszonyok teljes érvényesítését) központi 
jogalkotói akarat érvényesítése szerinti,  így változtatása nem indokolt, 

fb) vannak   olyan  önkormányzati rendeletek, melyek díjtételeinek rendszeres időszakonkénti felülvizsgálatát 
központi jogszabály írja elő, ilyen pl. a kihirdetett, de még hatályba nem lépett, a  köztemető  
használatának  rendjéről,  díjáról szóló önkormányzati rendelet,  amelyben  a   díj  összege 
másodlagos, hiszen köztemető hiányában nincs értelme még az infláció követésének sem; 

fc) a közterület   filmforgatás    célú hasznosításáról szóló önkormányzati rendeletében behatárolt összeg 
változtatása sem indokolt,  mivel még nem került sor ilyen címen közterület igénybevételére, ezért a 
kereslet-kínálat törvényének érvényesítése sem értékelhető reálisan; 

fd) a   hivatali  helyiségen  és  hivatalban munkaidőn kívül házasságkötés esetén fizetendő és a 
házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjak  a helyi viszonyokhoz igazodik, 
annak változatása, az összeg emelése ezért nem indokolt,  

fe)  az  önkormányzat  által  nyújtott  gyermekvédelmi  alapellátásokról   szóló önkormányzati 
rendelete mellékletében  óvodás és általános iskolás gyermekek étkeztetése díjtételei összegének emelése 
azért nem indokolt, mert egyrészt magas azon gyermekek aránya, akik szociális rászorultságuk 
okán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményük által térítési díj fizetésére nem kötelezettek, 
helyettük az önkormányzat kötelező feladata keretében egyenlíti ki (a központi forrásból teljes 
mértékben nem fedezhető) térítési díj összegét az éves költségvetéséből, másrészt a Start- 
mintaprogram során előállított zöldségfélék térítésmentes átadásával csökkenti az étkeztetést 
végző Szolgáltató áraiban megjelenő ez-irányú költségeit, harmadrészt, a szülők anyagi helyzete 
nem teszi lehetővé a díjtételek emelését,    

ff) az önkormányzat 2014. évi költségvetése pénzügyi fedezetének ismeretében a díjak és    pénzügyi 
támogatásokra irányadó: 
- a helyi önkormányzati képviselők, a képviselő-testület bizottságainak elnökei és tagjai 

tiszteletdíjáról, 
- az önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásról szóló, 
- a  helyi civil szervezetek támogatásáról szóló, 
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a   

fizetendő térítési díjakról szóló, valamint címek adományozásáról szóló, továbbá az 
önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi alapellátásokról szóló önkormányzati rendeletek 
2014. évben való felülvizsgálatát azok aktuálissá válása időpontjára rendeli el, ezért az idei 
évben való változtatást nem tart indokoltnak. 

 
Végrehajtás határideje:  a) pontra:   folyamatos, változás esetén a megadott határidő szerint, 

b) pontra:   a vonatkozó alaprendelet beterjesztésekor, 
c) pontra:   ca)-cd) és ci)-cj) 2013. december 31. ce)-ch) 2014. év aktualizálásakor 
d) pontra:   da) 2014. I. félév, db)-dc) 2013. november/december 
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f) pontra:  folyamatos, az önkormányzat 2014. évi költségvetése ismeretében, külön 
erre irányuló szándék kinyilvánítása szerint 

Végrehajtásért felelős:      Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:    a végrehajtási határidőt követő soros testületi ülés időpontja 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Ügyrendi Bizottság külsős tagjai (Helyben) 
- Civil szervezetek vezetői (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Irodavezetői 
- Irattár 

 
 

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. 
 
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 


