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16/2013.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2013. november 29.-én (pénteken)  
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros nyílt ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
Az ülés napirendje: 

A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 
1.) Új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat tervezetének véleményezésre bocsátása 

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

2.) Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról és a településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezet véleményezése 

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

 
3.) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díja mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
4.) Az önkormányzat módosított 2013. évi költségvetése ¾ éves végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása 

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

5.) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző Pető Sándor PEFTB elnök 
 

6.) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére kötött közszolgáltatási szerződés módosítása jóváhagyása 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
7.) Csanytelek Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési és stratégiai terve jóváhagyása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
8.) Csanytelek  község Szociális és egészségügyi alaptérképének elfogadása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
9.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében tárgyalás folytatására felhatalmazás  
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Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
10.) DAREH 2014. évi működési költségéhez működési hozzájárulás biztosítása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
11.) Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítása (egységes 

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

 
Zárt ülés keretében: 
 
1.) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
2.) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyének betöltése véleményezése 

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

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 29.-én (pénteken)  du. 
13.00 órakor  tartott  soros nyílt testületi üléséről. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik    polgármester 
     Forgó János   képviselő  

Kopasz Imréné   képviselő 
Márton Erzsébet  képviselő 

     Bali József   képviselő 
 

 
Távolmaradását bejelentette:  Mucsi István Tibor  alkpolgármester 

Pető Sándor   képviselő 
      
      
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 
     Csányi László   Adó- és Pü. Irodavezető h. 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvvezető, 

Balogh Tünde tervező 
Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető 

 
      
Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal  
megjelenteket. Megállapította, hogy az ülésen 5 képviselő megjelent, 2 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 – 5 igen szavazattal 
egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 
1.) Új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat tervezetének véleményezésre bocsátása 

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

2.) Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról és a településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezet véleményezése 

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

 
3.) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díja mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
4.) Az önkormányzat módosított 2013. évi költségvetése ¾ éves végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző Pető Sándor PEFTB elnök 
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5.) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző Pető Sándor PEFTB elnök 
 

6.) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére kötött közszolgáltatási szerződés módosítása jóváhagyása 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
7.) Csanytelek Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési és stratégiai terve jóváhagyása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
8.) Csanytelek  község Szociális és egészségügyi alaptérképének elfogadása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
9.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében tárgyalás folytatására felhatalmazás  

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
10.) DAREH 2014. évi működési költségéhez működési hozzájárulás biztosítása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
11.) Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítása (egységes 

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

 
Zárt ülés keretében: 
 
12.) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
13.) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyének betöltése véleményezése 

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

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat tervezetének  Forgó Henrik polgármester 
 véleményezése       Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
         Balogh Tünde tervező 
          
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Köszöntötte az ülésen az Új-Lépték Tervezői Iroda Bt képviseletében megjelent Balogh Tünde tervezőt, 
majd felkérte ismertesse az új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat tervezetét. 
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Balogh Tünde tervezető: Részletesen ismertette a tervezés tartalmi követelményeit és a jelenleg 
hatályban lévő Szabályzathoz képest történt változtatásokat. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy napirendje keretében a 
Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottság  tárgyalta, elfogadta és változtatás nélküli véleményezési 
eljárásra alkalmasnak tartva terjesztette be tárgyi napirendi pont anyagát a Képviselő-testület elé. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és 
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 5 igen szavazattal egyetértett 
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
74/2013. (XI. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat tervezetének véleményezésre bocsátása 
 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos előterjesztésben 
foglaltakat és az alábbiakat rögzíti. 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Új-Lépték Tervező Iroda Bt. által megtervezett új 
Településrendezési eszközök alapvetően összhangban vannak a település fejlesztési koncepciójával, ezért alkalmasak arra, 
hogy a vonatkozó jogszabályok és a Partnerség rendje szerint véleményezésük megkezdődjön. 

 
Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: végrehajtást követő soros testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Balogh Tünde tervező, Új-Lépték Tervezői Iroda Bt 
- 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: 
 Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról és a településképi  Forgó Henrik polgármester 
 véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet   Kató Pálné jegyző 
 véleményezése       Bali József ÜB elnök 

Pető Sándor PEFTB elnök 
Balogh Tünde tervező 

 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását. 
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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. Hangsúlyozta, hogy jelenleg még nem a 
rendelet megalkotása történik, hanem a rendelet-tervezet elfogadásával indítható el a véleményeztetési 
eljárás. Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Balogh Tünde tervező: Hosszan indokolta a változtatások utáni településképre, a fejlesztések irányára 
ható, annak jövőbe mutató lehetőségeit, majd összevetette a Képviselő-testület igényét a tervvel, amely 
kihatását szerinte fedi egymást. Elmondta, hogy a jelenleg hatályos és vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelő Helyi Építési Szabályzat és településképi véleményezési eljárás Csongrád megyében elsőként 
valósul meg.  
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, módosító 
javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 5 
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
75/2013. (XI. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról és a településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati 

rendelet-tervezet véleményezése 
 

Határozati   
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos előterjesztésben 
foglaltakat és az alábbiakat rögzíti. 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Jegyző által beterjesztett Csanytelek Község Helyi Építési 
Szabályzatáról és a településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet alkalmasa arra, hogy a 
vonatkozó jogszabályok és a Partnerség rendje szerint véleményezés megkezdődjön. 

 
Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: végrehajtást követő soros testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Balogh Tünde tervező, Új-Lépték Tervezői Iroda Bt 
- 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: 
 Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, gyermekjóléti  Forgó Henrik polgármester 
 alapellátásokról és a gyermekétkeztetés intézményi díja mértékéről   Kató Pálné jegyző 
 szóló önkormányzati rendelet megalkotása    Bali József ÜB elnök 

Pető Sándor PEFTB 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 és a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás 
nélküli elfogadásra terjesztette be azt a Képviselő-testület elé. Szólt az eddigi két önkormányzati rendelet 
összevonásáról, majd a gyermekétkeztetés intézményi díjtételeinek – költségvetési rendelet mellékleteként 
– jövő év februárjában való módosítása (emelése) szükségességéről, okairól. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, módosító 
javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-
tervezetet, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés és módosító javaslat nélkül, 
egyhangúlag 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, elfogadta az írásban 
beterjesztett előterjesztést, a hatásvizsgálatot, a rendelet-tervezet indokolását, a rendelet-tervezetet  és 
megalkotta az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, gyermekjóléti alapellátásokról és 
a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja mértékéről  szóló 9/2013. (XI. 29.) önkormányzati 
rendeletét.  
 

4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat módosított 2013. évi költségvetése ¾ éves végrehajtásáról  Forgó Henrik polgármester 
 szóló tájékoztató  jóváhagyása     Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Elismerően szólt az időarányosan megvalósult önkormányzati gazdálkodásról, 
a szakszerűen végrehajtott feladatokról,  kiemelve a pályázati önerő megnyerése  érdekében tett közös 
erőfeszítéseket.  Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását.  
 
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. Köszönetet mondott a Hivatal köztisztviselői 
által önkormányzati gazdálkodás terén kifejtett tevékenységért és egyben felhívta a figyelmet az év végi és 
jövő évi feladatok precíz végrehajtása fontosságára, utalva a számviteli törvény változására. Javasolta az 
írásban kiadott előterjesztés megvitatását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
76/2013. (XI. 29) Ökt határozat 
 
Tárgy: Az Önkormányzat módosított 2013. évi költségvetésének 3/4 éves végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása 

 
Határozat 

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

költségvetése ¾  végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt: 
bevételi oldalon  450.570706.- Ft módosított előirányzat mellett, 
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     278.595.287.- halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (61.8 %) míg 
kiadási oldalon    450.570.706.- Ft módosított előirányzat mellett,  
     226.822.631.- Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (50.3 %) 
a csatolt 1.-3. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá. 

2.) A Képviselő-testület a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított költségvetése ¾ évi 
végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt: 
bevételi oldalon  129.662.845.- Ft módosított előirányzat mellett, 
        88.793.264.- Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (68.5 %) míg 
kiadási oldalon    129.662.845.- Ft módosított előirányzat mellett, 
         88.519.210.- Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (68,3 %) 
a csatolt 4.-5. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá. 

3.) A Képviselő-testület a 2013. évi községi szintű költségvetés kiemelt előirányzatok szerinti ¾ 
éves alakulását bevételi és kiadási oldalon a csatolt 6.-7. mellékletekben részletezettek szerint hagyja 
jóvá. 

 
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 

 
5.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2013. évi tevékenységéről szóló   Forgó Henrik polgármester 
 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 megvitatását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy a Közszolgáltatónak joga van díjtétel emelésre 
javaslatot tenni, melyről a közszolgáltató rezsicsökkentésre való hivatkozással eltekintett. Hivatkozott a 
vonatkozó Kormányrendeletre, amely a 2.000.- Ft munkaegységre vetítve 20 %-kal (400.-Ft-tal) való 
díjcsökkentés érvényesítését tenné lehetővé a Képviselő-testület számára  a KSH árindexe alapján 2.9 %-
ban (58.-Ft) való emelése kötelező alkalmazása során. Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás 
nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. Indítványozta az előterjesztésben foglaltak 
megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
77/2013. (XI. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolója elfogadása 
 

Határozat 
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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
CSOMIFÜST PLUSZ Kft Ügyvezetője által Csanytelek településen általa a tárgyban hatályos 
közszolgáltatási szerződésbe foglalt 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját azzal, hogy 
tudomásul veszi, hogy a Közszolgáltató 2014. évre közszolgáltatási díj emelését nem kezdeményezi. 
 
Beszámolás határideje:  2014. november 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
6.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére kötött közszolgáltatási  Forgó Henrik polgármester 
 szerződés jóváhagyása      Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, 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. 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
78/2013. (XI. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére kötött közszolgáltatási szerződés módosítása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztésben 
foglaltakat és változtatás nélkül jóváhagyta ezen határozathoz 1. mellékleteként csatolt, a kéményseprő-
ipari közszolgáltatás végzésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést, - amely megfelel a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 5. §-ában foglaltaknak – és a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás igénybevételéről szóló 34/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet eddigi 1. függeléke 
cserélését, helyébe ezen határozattal elfogadott szerződés megjelenítését rendeli el. 

Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő soros testületi ülés 
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2.) A Képviselő-testület a kéményseprő-ipari közszolgáltatás – mint az önkormányzat önként vállalt 
feladata – megszervezésére és végzésére jogosító, az 1.) pontban jóváhagyott közszolgáltatási 
szerződés aláírására felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat. 

Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő soros testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kapnak: 

- Miklós Endre a CSOMIFÜST PLUSZ Kft Ügyvezetője – Szolgáltató - (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai  (Helyben) 
- Forgó Henrik Polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
7.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési és   Forgó Henrik polgármester 
 stratégiai terve  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 megvitatását. 
 
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. 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
79/2013. (XI.  29.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési és stratégiai terve  elfogadása  
 

Határozat 
 

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete változtatás nélkül elfogadta a jegyző írásos 
előterjesztésében és az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás megbízásában lévő  Belső Ellenőr 
által elkészített 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét és stratégiai tervét a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 119. § (5) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva. 

2) Felkéri a Képviselő-testület az önkormányzat jegyzőjét, hogy továbbra is biztosítsa a zavartalan, 
befolyástól mentes munkafeltételeket a belső ellenőr számára. 

 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Közreműködő:    Juhász Lejla belső ellenőr 
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Beszámolás határideje:    2014. december 31. 
 

Határozatról értesítést kap: 
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Elnöke (Csanytelek)  
- Juhász Lejla belső ellenőr (Szatymaz)  
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Fogó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi iroda Vezetője 
- Irattár 

 
8.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek község szociális és egészségügyi alaptérképének    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: Köszönetet mondott a szociális alaptérkép elkészítésében közreműködőknek 
kiemelve Kopasz Imréné családsegítő szolgáltatót, majd a térképben rejlő lehetőségekre hívta fel a 
figyelmet. 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. Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 

 
80/2013. (XI.  29.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek község Szociális és egészségügyi alaptérképének elfogadása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármester és a Jegyző által írásban 
benyújtott fenti tárgyú előterjesztését megtárgyalta és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. és 8. pontja szerinti (egészséges életmód segítségét 
célzó szolgáltatások, szociális és gyermekjóléti ellátások) közfeladata keretében – változtatás nélkül – 
elfogadta Csanytelek Község Szociális és egészségügyi alaptérképét, annak mellékleteként 
csatolt háttár anyagával együtt. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Kató Pálné jegyzőt, - mint az Mötv. 41. § (2)-(3) bekezdése szerinti 
képviselő-testület szervét – az 1.) pontban írt szociális és egészségügyi alaptérkép naprakészségének 
biztosítása érdekében a csatlakozó programok (lakosság érintett körében egészségügyi szűrések 
szervezése, az óvodáskorú gyermekek és szüleik  számára preventív egészségügyi  programok 
támogatása),  tervek (a település esélyegyenlőségi, az önkormányzat rövid- közép- és hosszú- távú 
fejlesztési terveiben szereplő) pénzügyi lehetőségek, pályázatok koordinálására, az érintett szociális- és 
gyermekvédelmi szakemberek, intézmények vezetőinek és a helyi civil szervezetek bevonására, a 
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település lakossága széleskörű tájékoztatására, a programok, tervek, pályázatok megvalósítását lehetővé 
tevő adatbázisok létrehozására, annak kezelésére.  

Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje: 2014. decemberi soros ülés időpontja 
  

Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Márton Erzsébet az Alsó- Tisza-menti Óvoda Vezetője (Felgyő) 
- Mucsiné Mészáros Tímea a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Helyben) 
- Kopasz Imréné Családsegítő Szolgáltató (Helyben) 
- Kovácsné Habling Teréz védőnő, Gyermekjóléti Szolgáltató, (Helyben) 
- Patainé Gémes Tímea a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Vezetője (Helyben) 
- Civil szervezetek Vezetői (Helyben) 
- Szabó Ferenc Szent László Általános Iskola tagintézmény vezetője (Helyben)  
- Irattár 
 

9.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében tárgyalás  Forgó Henrik polgármester 
 folytatására felhatalmazás       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 megvitatását. 
 
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. Hosszan taglalta a vonatkozó hatályos központi 
jogszabályok folyamatos változása miatt előállt probléma kezelését, a jogutódlás okán kialakult helyzet 
feloldására a közszolgáltatás megszervezése folyamatossága biztosítása érdekében megtett és teendő 
intézkedéseket. Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli 
elfogadását. 
  
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Forgó János képviselő: Felháborodásának adott hangot, mert a vállalkozókat külön szerződés kötésre 
kötelezte az új közszolgáltató, legyen az őstermelő vagy szellemi tevékenységet végző, ami nagyon komoly 
anyagi teher és indulati tényező.  
 
Kató Pálné jegyző:  Megnyugtató megoldást hozhat a jogutód közszolgáltatóval folytatott megbeszélésen 
elhangzott ígéret ezen panaszok kezelésére jogorvoslati eljárások helyett kompenzálás biztosításával. 
 
Bali József képviselő: A közszolgáltatás végzésével elégedett, de szövevényesnek ítélte a 
hulladékgazdálkodás feladata ellátása települési helyzetét, amelyet a kialakult helyzet miatt lekövetni nehéz, 
ezért teljes bizalmáról biztosította a jegyzőt a feladatellátás továbbvitelében. 
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Kató Pálné jegyző: A közszolgáltató tulajdoni döntését szemléltető, általa kiadott folyamatábrára hívta fel 
a figyelmet, amely valamelyest könnyíti a változások lekövetését, amelyre még képesnek érzi magát. 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, módosító 
javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 5 
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
 

10.) Napirend 
                                                                        

Tárgy:          Előadó: 
 Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Forgó Henrik polgármester 
 Társulási Megállapodása módosítása      Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, 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. 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
 
81/2013. (XI. 29.) Ökt határozata 
 
Tárgy: Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 

Határozat 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Csongrád és Csanytelek 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést, 
melyhez csatolt 2. módosítását az 1. melléklet szerint, az egységes szerkezetű  Társulási Megállapodást 
a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a módosított és egységes 
szerkezetű Társulási Megállapodás Csanytelek Község Önkormányzata nevében és képviseletében 
való aláírására.  
Végrehajtás határideje: azonnal  
Végrehajtásáért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: végrehajtást követő soros testületi ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Dr. Kőrösi Tibor Csongrád Város Polgármestere  Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke(Csongrád) 

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

11.) Napirend 
 

 
Tárgy:          Előadó: 
 DAREH 2014. évi működési költségéhez működési hozzájárulás  Forgó Henrik polgármester 
 biztosítása        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 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. 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
82/2013. (XI. 29.) Ökt határozata 
 
Tárgy: DAREH 2014. évi működési költségéhez működési hozzájárulás  biztosítása 
 

Határozat 
 
   
3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Délkelet- Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó (DAREH) Önkormányzati Társulása működési 
költségeinek fedezetére (lakosságszám arányosan) 189.600.-Ft (azaz: Száznyolcvankilencezer-
hatszáz forint) hozzájárulást biztosít az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében. 

4.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda 
Vezetőjét, hogy az 1.) pont szerinti költségek fedezetét az önkormányzat képviselő-testülete 2014. évi 
költségvetési rendelet-tervezetébe építse be a működési célú támogatásértékű kiadások kiemelt 
előirányzat-csoport fejezetébe. 
Végrehajtás határideje: 2014. február 15. 
Végrehajtásáért felelős: Kató Pálné jegyző 

    Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
Beszámolás határideje: végrehajtást követő testületi ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 
-  DAREH Önkormányzati Társulás  Elnöke (Orosháza) 
-  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
-  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 2013. december hónapra előkészített önkormányzati rendelet-
tervezetekre irányadó központi vonatkozó törvénymódosításokról, annak kihatásairól, pl. a szilárdhulladék 
gyűjtése, szállítása tárgykörére. Említést tett a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz szállítása 
megszervezése kötelezettség teljesítése érdekében alkotandó önkormányzati rendelet előkészületeiről is, 
majd tájékoztatást adott az önkormányzatot érintő fontosabb központi jogszabály változásokról, 
feladatokról. Ismertette az adóbevételi terv teljesítését, amely előirányzat módosítását vetíti előre. 
 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 14,20 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Forgó Henrik       Kató Pálné 

                   polgármester       jegyző 
 
 
 
 
 


