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Jegyzőkönyve 
 
 

Napirend: 
 

1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor 
             PEFTB elnök 

 
2.) Egyebek 
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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 15. napján megtartott rendkívüli 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéhez 
 
 
 
Rendelet száma:   Tárgya:   Oldalszám     E/NET/I     
 
 3 az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről   3 E/NET/I 
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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2013. február 15-én (pénteken) du. 

16,00 órakor  közmeghallgatás keretében tartott ülésén. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik   polgármester 
     Mucsi István Tibor  alpolgármester 

Pető Sándor   képviselő  
     Kopasz Imréné   képviselő 
     Márton Erzsébet  képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:  Bali József   képviselő 
     Forgó János   képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

     Tóth Józsefné   Adó- és Pü. Irodavezető 
     Csányi László   Adó- és Pü. Irodavez.h. 
     Mucsiné Mészáros Tímea Intézményvezető 

19 fő lakosság köréből megjelent választópolgár 
 
 

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati  Forgó Henrik polgármester 
 rendelete megalkotása      Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFT elnök 
     
(tárgyi előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, tanácskozási joggal résztvevőket és 
a település lakossága köréből megjelent választópolgárokat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai közül 5 képviselő jelen van. Elmondta, hogy az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának megfelelően az önkormányzat éves költségvetését  a 
képviselő-testületnek közmeghallgatás keretében kell elfogadnia, rendeletet megalkotnia.  Ezen rendelkezésnek 
eleget téve jelen közmeghallgatás keretében kerül sor a rendelet megalkotására. Részletesen ismertette az 
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet pontokba szedve, a nehézségek ellenére 
megvalósítandó feladatokat, terveket, a központi költségvetéssel szemben támasztott elvárásokat, az 
életkörülményeket hátrányosan befolyásoló intézkedések kihatásait. Hangsúlyozta, hogy az új feladat 
finanszírozási rendszer bevezetésével nem egyszerűsödtek a problémák. Nem szeretne a képviselő-testület 
teljes egészében megválni azoktól a feladatoktól, amelyek nem kötelező önkormányzati feladatok, mint pl. 
az idősek ellátása. Az Mötv. 20 pontba foglalja a kötelező önkormányzati feladatot, ezzel szemben jelenleg 
az állami költségvetésből több mint 40 feladatot lát el az önkormányzat. A kötelező önkormányzati 
feladatokból mindössze 5 feladatot finanszíroz kövezetlenül, további 7 feladatot pedig áttételesen. Pl. nem 
kötelező feladat külterületen a belvízvédekezés, közvilágítás, stb.  Az önkormányzat tulajdonában lévő 
összes közintézményt sikerült az elmúlt években felújítani, hőszigeteléssel ellátni, így az iskola épületét is, 
amelynek működtetési jogát az állam vette át. Az elmúlt évben pályázatot nyújtottunk be a „tanyafejlesztési 
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program” keretében erőgép és gréder beszerzésére, azonban csak gréder  vásárlását támogatták. A 
mezőgazdasági startmunka program végrehajtását sikeresnek minősítették, így 2 millió forint támogatást 
kaptunk erőgép beszerzésére, melynek beszerzése megtörtént. Szólt arról, hogy a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ nem rendelkezik végleges működési engedéllyel, mivel bizonyos feltételek, (pl. 
imaszoba hiánya), nincsenek biztosítva. A hiányosságok pótlásának érdekében folyik jelenleg a Baross 
Gábor utcában a volt iskola épületének felújítása pályázati eljárás keretében. Részletes tájékoztatást adott a 
2013. évre tervezett beruházásokról, felújításokról, közfoglalkoztatás folytatásáról. 
Hosszan taglalta, hogy a központi, állami támogatási rendszer és finanszírozási struktúra radikális 
átalakítása  nagyon komoly változásokat eredményezett önkormányzatunk viszonylatában, annak ellenére, 
hogy már több mint 5 éve nem igényeltünk ÖNHIKI-s támogatást, nem érintett településünk az adósság-
konszolidációban, nem adósítottuk el a településünket, ugyanakkor jelentős fejlesztéseket valósítottunk 
meg községünkben pályázati támogatások bevonásával és helyi fejlesztési célú források igénybevételével.  
Éveken át stabil, kiegyensúlyozott, megfelelő tartalékokkal (ebből eredően az egyes pályázati konstrukciók 
elindításához megfelelő nagyságrendű saját forrás lehetőségekkel) rendelkező gazdálkodást folytattunk, 
figyelembe véve a lakosság teherbíró képességét, és a helyi adottságokat is. A lakosság teherbíró képessége 
figyelembe vétele miatt nem került sor helyi adó emelésre sem, azonban a szemétszállítási díj eddig 
lakosságtól átvállalt részét a továbbiakban nem tudja vállalni az önkormányzat. Az önkormányzatnál az 
elmúlt 10 év a racionalizálásról szólt. A központi állami támogatási rendszer jelenlegi „átalakítása” 
úgynevezett feladatfinanszírozás példátlan mértékű forráskivonást jelent az önkormányzati rendszerből, 
ami nincs tekintettel számtalan helyi és térségi adottságra, az ellátott és ellátandó feladatkörökre. 
Hangsúlyozta, hogy a  feladatfinanszírozás, nincs összhangban az új önkormányzati törvényben rögzített 
feladatok számával és valós forrásigényével, mivel a rendszer  csak néhány feladatot finanszíroz. 
Elmondta, hogy a konkrét számítások levezetését követően haladéktalanul jelezték a kezelhetetlennek tűnő 
forráskiesést az illetékes önkormányzati érdekképviseleti szervek TÖOSZ, MÖSZ, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium, Belügyminisztérium, a Járási Hivatal és a megyei kormánymegbízott részére. Ígéretet kaptak 
arra, hogy a finanszírozási rendszerben várhatóan lesznek módosítások, mivel a problémakör egyáltalán 
nem egyedi és nagyon sok település hasonló eredményre jutott. Elmondta, hogy a 2013. évi önkormányzati 
költségvetés 272.701.00.-Ft- bevételi és ugyanennyi kiadási főösszeggel került tervezésre, amely a múlt 
évihez képest 100 millió forintos csökkenést jelent. Vitára bocsátotta az általa elmondottakat, az 
önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetében foglaltakat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből 
megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 
15.) önkormányzati rendeletét. 
 

Egyebek 
 

Forgó Henrik polgármester: Az épített és természeti környezet védelméről szóló 25/2012. (XI. 16.) 
önkormányzati rendelet 1. § d) pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatást adott a település 
környezetvédelmi programjában és hulladékgazdálkodási tervében foglaltak végrehajtásáról. 
 
Hozzászólás: 
 
Kádár Imre: Kérte, hogy az Árpád utca végére vigyen törmeléket az útba az önkormányzat, mivel a nagy 
sár miatt a mentő nem tud bejutni a betegekért. 
 
Válasz: 
 
Forgó Henrik polgármester: Válaszában elmondta, hogy jelenleg a II.-es telepen van depózva az 
önkormányzati épületek bontásából kikerült törmelék, mely kiszállítása majd ezekre a kritikus helyekre 
történik. Kérte, hogy amennyiben a mentő nem megy be a betegért, akkor azt jelezzék felé, hogy tudja ezt 
jelezni az illetékeseknek. 
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Kérdés: 
 
Dékmár György: A kormány elkezdte reklámozni a közüzemi díjak csökkentését. Úgy tudja, hogy az 
országos átlaghoz képest Csanyteleken nagyon alacsony a vízdíj mértéke. Milyen változás várható a vízdíj 
mértékében akkor, ha megvalósul a csatornázás? 
 
Fekete Gábor: Megkérdezte, hogy jelenleg milyen fázisban van az ivóvíz-minőségjavító program?  
 
Válasz: 
 
Forgó Henrik polgármester: Kérdésre válaszolva elmondta, hogy előre nem lehet tudni a vízdíj 
mértékének változását, már csak azért sem, mivel annak megállapítása már nem a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik. Valóban igaz, hogy az országos átlaghoz képest a településen alacsony a vízdíj 
mértéke, azonban még így is jelentős kintlévősége van az ivóvíz-szolgáltatást végző KÉBSZ Kft-nek, 
melynek jogszabályon alapuló átalakulásáról is tájékoztatást adott, ismertetve a  2013. május 31. után 
várható állapotot.  
Az ivóvíz-minőségjavító program Csongrád Városával jelenleg is folyamatban van, mely költségét 
várhatóan 40 millió forint + ÁFA összegre tervezte a pályáztatással megbízott tervező.  
 
A kérdésfeltevők a válaszadást elfogadták. 
 
Forgó Henrik polgármester: Megköszönte a közmeghallgatáson megjelentek részvételét, s mivel  
további hozzászólás, észrevétel nem történt, a közmeghallgatást 18.40-kor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 

 
 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester        jegyző 
 

 
 


