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6/2013.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2013. május 17.-én (pénteken)  
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

rendkívüli nyílt ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
Az ülés napirendje: 

A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 
1.) Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodása módosítása jóváhagyása 

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

2.) Csanytelek község víziközmű-szolgáltatása végzésére az Alföldvíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés 
jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB  
             elnök 

 
3.) A DAREH Önkormányzati Társulás  által működtetendő üzemeltetési szervezet üzleti modelljének véleményezése 

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

4.) Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben üzletrész vásárlása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

5.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 17-én (pénteken)  du. 13.00 
órakor  tartott  rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik    polgármester 
     Mucsi István Tibor  alpolgármester  
     Pető Sándor   képviselő 
     Bali József   képviselő 
     Kopasz Imréné   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:   Forgó János   képviselő 
     Márton Erzsébet  képviselő  
      
      
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvvezető 

Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető  
Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető h. 
Patainé Gémes Tímea Szociális Irodavezető 

 
      
Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal 
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai 
közül 5 képviselő megjelent, 2 képviselő távolmaradását bejelentette. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott 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.) Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodása módosítása jóváhagyása 

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

2.) Csanytelek község víziközmű-szolgáltatása végzésére az Alföldvíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés 
jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) A DAREH Önkormányzati Társulás  által működtetendő üzemeltetési szervezet üzleti modelljének véleményezése 

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

4.) Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben üzletrész vásárlása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

5.) Egyebek 
 
Tárgy:          Előadó: 
 A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt   Forgó Henrik polgármester 
 időszakban tett intézkedéseiről 
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Forgó Henrik polgármester: A két ülés között eltelt időszakban tett intézkedésekről, a fontosabb 
eseményekről szóló beszámolóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti felsorolásban tette meg.  A képviselő-
testület kérdés, hozzászólás és határozat hozatal nélkül egyhangú szavazással tudomásul vette a 
polgármester úr beszámolóját, amelynek írásos változata e jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

1.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodása   Forgó Henrik polgármester 
 módosítása       Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott előterjesztéshez. Indítványozta 
az előterjesztésben foglaltak megvitatás utáni  változtatás nélküli 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. 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. 
 
41/2013. (V. 17.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása jóváhagyása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  megtárgyalta fenti tárgyban a polgármester és 
a jegyző közös írásos előterjesztésében foglaltakat, figyelembe vette az Ügyrendi Bizottság tárgyra 
irányuló véleményét és ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt Társulási Megállapodás módosítását 
változtatás nélkül jóváhagyta. 

 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 

a tárgyi Társulási  Megállapodás módosítása aláírására. 
Végrehajtás határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  megállapodás aláírását követő képviselő-testületi ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 
- Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Sándorfalva) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester által 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
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2.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek község víziközmű-szolgáltatása végzésére az Alföldvíz Zrt-vel  Forgó Henrik polgármester 
 kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyása   Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott előterjesztéshez. Indítványozta 
az előterjesztésben foglaltak megvitatás utáni  változtatás nélküli 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. 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. 
 
42/2013. (V. 17.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Csanytelek község víziközmű-szolgáltatása végzésére az Alföldvíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés 
 jóváhagyása 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta  ezen 
határozathoz csatolt dokumentumokat az alábbiak szerint: 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény (Vksztv.) 15. § (2) bekezdése c) pontjában szabályozott jogán, Csanytelek község  
víziközmű-rendszerének üzemeltetését az Alföldvíz Zrt-re  (Békéscsaba, Doboz u. 5. sz.) bízza, az üzemeltetési 
jogviszony teljes időszakára, ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt bérleti- üzemeltetési szerződésben 
foglalt feltételekkel, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 21. pontja szerinti ellátásért felelősként eljárva. 

2.) Az 1.) pontban írt szerződés a Vksztv. 22. § (2) bekezdését alapul véve, a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal által az Alföld Zrt részére kiadott (bérleti- üzemeletetési szerződést jóváhagyó) 
határozata jogerőre emelkedését követő 30. napon, de legkorábban 2013. augusztus 1. napján lép hatályba és 
határozatlan ideig tart. Az Alföldvíz Zrt vízi-közmű üzemeltetési tevékenysége kezdő napja megegyezik 
ezen határozattal elfogadott bérleti- üzemeltetési szerződés hatályba lépésének napjával. 

3.) A Képviselő-testület jóváhagyta ezen határozattal elfogadott szerződés elválaszthatatlan részeként a 
Vksztv. 12. § (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat korlátozott forgalomképes törzsvagyonát 
képező vízi-közmű vagyon (bruttó, nettó és  értékcsökkenéssel számolt könyvi értéken) könyvvizsgáló által 
auditált, a település víziközmű-szolgáltatását biztosító vagyonértékelést. 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat ezen határozat 1.) pontjában 
jóváhagyott és ezen határozathoz csatolt, az Alföldvíz Zrt (Békéscsaba, Doboz u. 5. sz.) 
Vezérigazgatójával Csanytelek település víziközmű-szolgáltatás végzésére irányuló szerződés aláírására és a 
jogügyelettel összefüggő nyilatkozatok megtételére, kötelezettségek vállalására. 

Végrehajtás határideje:  folyamatos, szerződés aláírására legkésőbb 2013. május 24. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:   szerződés aláírását követő soros testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
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- Alföldvíz Zrt Vezérigazgatója (Békéscsaba, Doboz u. 5.sz.) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Tóth Józsefné Adó- Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 

 
3.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 A DAREH Önkormányzati Társulás által működtetendő üzemeltetési Forgó Henrik polgármester 
 szervezet üzleti modelljének véleményezése    Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott előterjesztéshez. Indítványozta 
az előterjesztésben foglaltak megvitatás utáni  változtatás nélküli 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. 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. 
 
43/2013. (V. 17.) Ökt határozat 
 
Tárgy: a DAREH Önkormányzati Társulás által működtetendő üzemeltetési szervezet üzleti modelljének véleményezése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
polgármester és a jegyző tárgyi előterjesztésében foglaltakat és rögzíti, hogy DAREH tagönkormányzataként az 
Önkormányzati Társulás által működtetendő üzemeltetési szervezet üzleti modelljei közül a „Vegyes modell” 
bevezetését támogatja és javasolja a Társulás Taggyűlése számára elfogadásra, melyre vonatkozóan 
felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat tárggyal összefüggő nyilatkozatok megtételére és kötelezettségek 
vállalására. 
Végrehajtás határideje:   folyamatos 
Végrehajtásért felelős:    Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:    intézkedést követő soros testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- DAREH Önkormányzati Társulás Elnöke (Orosháza) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben üzletrész vásárlása Forgó Henrik polgármester 
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 véleményezése       Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság  jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott előterjesztéshez. Indítványozta 
az előterjesztésben foglaltak megvitatás utáni  változtatás nélküli 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. 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. 
 
44/2013. (V. 17.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben üzletrész vásárlása 
 
 

Határozat 
 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta 

fenti tárgyú előterjesztésben foglaltakat és kinyilvánítja  a Békés-Manifest Közszolgáltató  Nonprofit Kft-hez  
(Kunágota, Rákóczi út 9. sz.) csatlakozási és tulajdonossá válási szándékát  - a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 90. § (8) bekezdésében foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jogszerű 
megszervezése és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (1) bekezdése ka) pontjában 
szabályozottak szerint, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 19. pontjában rögzített kötelező közfeladata ellátása teljesítése érdekében - és  250.000.- 
Ft (azaz: Kettőszázötvenezer forint) névértéken üzletrészt vásárol, melynek fedezete az önkormányzat 
2013. évi költségvetése fejlesztési tartalék keretén rendelkezésre álló pénzügyi forrás. 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 
a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetőjével ezen határozat 1. pontjában jóváhagyott 
üzletrész vásárlására irányuló jogügyletre vonatkozó nyilatkozatok megtételére, kötelezettségek 
vállalására, a csatlakozási szándék érvényesítése érdekében tárgyalások folytatására és ezen határozathoz 
csatolt, a Képviselő-testület által elfogadott Társasági Szerződés – az önkormányzat tulajdonossá válását 
követően –  aláírására. 

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos (üzletrész vásárlására) Taggyűlés döntése szerint 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  az üzletrész vásárlását és a Társasági Szerződés aláírását követő soros ülés  
 
Határozatról értesítést kap: 

- Békés-Manfest Közszolgáltató Nonprofit Kft Ügyvezetője (Kunágota) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

Egyebek 
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Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Képviselő-testület Tagjait, hogy nem történt előrelépés a települési 
szilárd-hulladék szállítás közszolgáltatás megszervezése ügyében, melynek megoldására már a Csongrádi 
Járási Hivatal Vezetőjével is folytatott megbeszélést és várja a Vidékfejlesztési Minisztérium Államtitkár-
helyettese válaszát. A nem közművel begyűjtött háztartási hulladék begyűjtése helyszíne kijelölése még 
nem történt meg, de bonyolítja a helyzetet a helyi szennyvíztisztító mű kialakítására kiadott hatósági 
engedély és a támogatási szerződés azon feltétele, hogy az egész település szennyvizét a helyi 
szennyvíztisztító műre kötelező szállítani, ami vélhetően 2014. decemberében kerülhet átadásra, tehát e 
feltételhez kötötten írható ki pályázat közszolgáltatás végzésére. 

 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést a 13,50 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

Forgó Henrik       Kató Pálné 
                    polgármester       jegyző 
 

 
 
 


