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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 27.-én (hétfőn) du. 14.30 
órakor megtartott alakuló nyílt testületi üléséről. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik    polgármester 
     Bali József   képviselő 
     Berkecz József   képviselő 
     Forgó János   képviselő 
     Kopasz Imréné   képviselő 
     Mucsi István   képviselő 
     Pető Sándor   képviselő 
 
           
Tanácskozási joggal jelent meg:  Dr. Holubán Csilla  Csongrádi Járási Hivatal Vezetője 
     Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnök 
     Tápai Gáborné   nem képviselő bizottsági tag jelölt  
     Tápainé Karkas Krisztina nem képviselő bizottsági tag jelölt
     Márton János   nem képviselő bizottsági tag jelölt  

Kató Pálné   Jegyző 
Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  

jegyzőkönyvezető 
Csányi László Adó- és Pénzügyi 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 mind a 7 tag megjelent. 
Ismertette, majd szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott meghívóban szereplő napirendi 
pontokat, mellyel a képviselő-testület külön-külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 7 igen 
szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 

1.) A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója az önkormányzati képviselő és polgármester választás 
eredményéről  
Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna Helyi Választási Bizottság Elnöke 
 

2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele 
Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna Helyi Választási Bizottság Elnöke 
 

3.) A polgármester eskütétele 
Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna Helyi Választási Bizottság Elnöke 
 

4.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere 2014.-2019. időszakra terjedő polgármesteri programja jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester 
 

5.) Önkormányzati bizottságok megválasztása 
Önkormányzati bizottságok létrehozására és személyi összetételére javaslat elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző  
 

6.) Alpolgármester választása, jogállásának meghatározása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester 



6 

 

 
7.) Alpolgármester eskütétele  

Előadó: Forgó Henrik polgármester 
 

8.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere illetménye összegének rögzítése  
Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

9.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere költségtérítése összegének rögzítése 
Előadó: Kató Pálné jegyző 

 
10.) Az Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása, költségtérítése rögzítése 

Előadó: Forgó Henrik polgármester  
 

11.) Önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele 
Előadó: Forgó Henrik polgármester 
 

12.) Önkormányzati képviselők, Bizottsági elnökök és Tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet alkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

13.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata felülvizsgálatára megbízás 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

14.) Az önkormányzat hivatali struktúrája megállapítása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

15.) Összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokról tájékoztatás 
Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

16.) Méltatlanságra vonatkozó szabályokról tájékoztatás 
Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

17.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről tájékoztatás 
Előadó: Kató Pálné jegyző 
 

18.) Egyebek 
 

 
 
 

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
 A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója az   Mártonné Kádár Zsuzsanna 
 önkormányzati képviselő és polgármester választás eredményéről  HVB elnöke 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy az alakuló ülésnek ez nem kötelező napirendje, melyre az írásban kiadott 
előterjesztés felolvasásától kérte tekintsenek el, mivel mindenki megkapta az írásos anyagot, az önkormányzat 
honlapján és a helyi Hírmondóban, a Hivatal és a település több pontján lévő hirdetőfelületen az információ 
széleskörűen rendelkezésre áll.  
 
Forgó Henrik polgármester: Megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai határozathozatal nélkül 
tudomásul vették a HVB Elnöke tájékoztatójában és a HVI Vezetője közleményében foglaltakat. 
 

2.) Napirend 
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Tárgy:          Előadó:  
 Az önkormányzati képviselők eskütétele    Mártonné Kádár Zsuzsanna 
         HVB elnöke 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB elnök: Felkérte a megválasztott önkormányzati képviselőket, hogy 
szíveskedjenek felállni és letenni a képviselői esküt. Előmondva az eskü szövegét kivette a képviselői esküt az 
önkormányzati képviselőktől, majd az esküokmányok érintettek általi saját kezű aláíratása után átadta azt 
részükre, melynek másolata e jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

3.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
 A polgármester eskütétele      Mártonné Kádár Zsuzsanna 
         HVB elnöke 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB elnök: Felkérte Forgó Henrik polgármester urat az eskütételre. 
Előmondva az eskü szövegét kivette a polgármesteri esküt, majd az esküokmány saját kezű aláíratása után 
átadta azt részére, melynek másolata e jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A Helyi Választási Bizottság és a maga nevében is a polgármester úr és a képviselő-testület tagjai előtt álló 
feladatok megvalósításához kitartó és sikeres munkát kívánt. 
 
Forgó Henrik polgármester: Megköszönte a Helyi Választási Bizottság választás ideje alatt végzett munkáját. 
 

4.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere 2014.-2019.   Forgó Henrik polgármester 
 időszakra terjedő polgármesteri programja jóváhagyása 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester:  Az előző ciklusban regnáló képviselők többsége alkotja az új képviselő-
testületet, ezért a polgármesteri programjában foglaltakat közismerten  a rövid- közép- hosszú távú tervekre 
épül, melyet több hónappal ezelőtt eljuttatott az országgyűlési képviselő úrnak és a Járási hivatalvezető 
asszonynak is. A program a község számára elengedhetetlenül szükséges beruházásokat összefoglaló 
gyűjtemény,  melyet írásos formában minden képviselő megkapott az ülés anyagával. Határozottan kérte, hogy a 
közeljövőben, ha valakinek ezzel kapcsolatban van új ötlete, vagy valami kimaradt a programból,  akkor 
keressék meg javaslataikkal.  
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy ez a program nem tévesztendő össze az önkormányzat gazdasági 
programjával, amely a rövid- közép- és hosszú-távú fejlesztési terveken nyugvó  polgármesteri programra épül, 
melyet a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács elfogadott és az 5 éves önkormányzati ciklus alatti 
időszakra betervezett kistérségi program része .  Az Mötv. értelmében az önkormányzat gazdasági programját 6 
hónapon belül kell a képviselő-testület elé terjeszteni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Forgó Henrik polgármester: Javasolta az írásban e napirendhez kiadott határozati javaslat változtatás nélküli 
elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás és módosító javaslat, vita nélkül, továbbá egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 igen 
szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
49/2014. (X. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere 2014.-2019. időszakra terjedő programja jóváhagyása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármester úr által ezen határozat  
mellékleteként beterjesztett polgármesteri  programot megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta azt. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy ezen határozattal elfogadott polgármesteri 
programból a tárgyévet  és 2015. évet érintő  fejlesztési célkitűzések költségeit az önkormányzat 
költségvetési  rendelet-tervezetébe építse be, az eddig vállalt fejlesztési kötelezettségek tárgyévi 
kihatását figyelembe véve. 

Végrehajtás határideje:  folyamatos 
az önkormányzat és hivatala 2015. évi költségvetési rendelet-tervezete  benyújtásának 
időpontja 

 Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester  
Kató Pálné jegyző  

Beszámolás határideje:  költségvetési rendelet-tervezet benyújtásakor 
 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
49/2014. (X. 27.) Ökt határozat melléklete 

 
Polgármesteri program 2014. – 2019. 

 
I. Rövid- távú fejlesztési program 

 
1. Utak pormentesítése pályázati program keretében 
2. Oláh-állási tanyasorhoz vezető út stabilan járhatóvá tétele 
3. Helyi termékek értékesítését szolgáló piac megépítése, működtetése 
4. Környezet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok folyamatos megoldása 
5. Radnóti úti védett platánsor korona felújítása 
6. Járda felújítási, építési program ütemezett folytatása 
7. Kerékpárút kiépítése a település déli végétől a Dong-érig 
8. Településközpont rehabilitációjának folytatása 

-  Az „Európai Csanytelekért” Közalapítvány támogatásával a Volentér János tér további rendezése a közpark 
fejlesztése keretében 

-  A  Polgármesteri Hivatal épületének belső felújítása  
-  A közösségi szintérként működő Faluház a beadott pályázat szerinti külső- belső felújítása, eszközök 

beszerzése, a külső környezet parkosítása (fás- és lágyszárú növények beszerzése), parkoló kialakítása, 
látvány térelemek beszerzése (kandeláber, virágtartók), öntözőrendszer kiépítése, tornaeszközök beszerzése 
a beadott pályázat szerint  

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

anyagi támogatása által a helyi Rendőrőrs támogatása) 
13. Munkahelyteremtés aktív korúak részére a Kossuth utcai (volt KTSZ) varroda épületében 
14. Önkormányzati ingatlanok bérbeadással történő hasznosítása 
15. Pályázat figyelő szolgáltatás nyújtása honlapon keresztül - az eddigieknek megfelelően (www.pafi.hu)  - a 

helyi vállalkozóknak 
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 további részvétel (mezőgazdasági termelés fóliás, szabadföldi) helyi 

vállalkozásokkal történő koordinálása, kiterjesztése környezetvédelmi programok megvalósításával, továbbá 
őstermelői bedolgozó rendszer kidolgozása a megkezdett minta alapján 

20. Önkormányzati tulajdonú eszköz, gép- és járműpark fejlesztése 
21. Belvízvédelemmel összefüggő eszközpark bővítése 
22. Felsőoktatásban résztvevő helyi (szociálisan rászoruló) hallgatók támogatása 
23. Tilalmas területén további ingatlanok vásárlása turisztikai célra (Hét Vezér Egyesület pályázat, tanösvény 

kiépítése) 
24. A település digitális térképe beszerzése 
25. Agrár Ipari-park közművesítése, hasznosítása (Árpád utcában kertészeti termék-feldolgozó és logisztikai 

központ kiépítése) 
26. Otthonteremtési program tervezet „adok- veszek-cserélek” lakáshoz jutás feltételrendszerének, pályázat 

kiírás feltételeinek meghatározása, adatbázis létrehozása, kezelése 
27. Csongrád Város és Csanytelek Község Önkormányzati Társulása keretében az Ivóvíz-minőségjavító 

program végrehajtása 
28. Közterületek térburkolatának megújítása (alkalmas pályázat felhasználásával) 
29. Fogorvosi rendelő eszközparkjának megújítása 
30. Orvosi rendelők felújítása, korszerűsítése 
31. Az önkormányzati tulajdonú portalanított utak karbantartása, felújítása 
32. Kiserőművi kategóriába tartozó naperőmű létesítése önkormányzati rezsi csökkentése érdekében 
33. Autóbuszvárók, hirdetőtáblák karbantartása, felújítása 
34. Szelektív hulladék gyűjtés  bevezetése, tekintettel az orosházi projekt adta lehetőségekre. 

 

II. Közép-távú fejlesztési program 

 

1. Munkahely teremtés lehetőségeinek folyamatos feltárása 

2. Közétkeztetést szolgáló konyha fejlesztése időszakosan működő étteremmel együtt 

3. Agrár-ipari park rendeltetésszerű, folyamatos működtetése 

4. A 4519-es főút elkerülő (átszelő) részének megépítése a Csanytelek Község Település Rendezési Terve 
HÉSZ szerint,- helyi, kistérségi, regionális érdekek érvényre juttatása 

5. Munkahely megőrzési program: kertészeti termékek feldolgozó kapacitásának kiépítése:  
- Ipari - kertészeti - növények termeltetésének elősegítése 
- I. fokú feldolgozó technológiák telepítése 
- fentiekhez szükséges csomagolástechnika feltételrendszerének kialakítása 

6. Sportlétesítmény felújítása a korábbi engedélyes tervek átdolgozása kapcsán pályázati alapon 

7. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok energia-racionalizációs programjának folyamatos 
végrehajtásához önerő biztosítása, térségi pályázat függvényében 

8. A bölcsődei finanszírozási rendszer megváltozása után bölcsődei szolgáltatás bevezetése 

9. Homokbeton alapú önkormányzati utak felújítása pályázati lehetőségektől függően 

10. A korábbi években beadott „Tanya program” pályázat kedvező elbírálása esetén a külterületi utak 
szilárd burkolatú kiépítése 

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

http://www.pafi.hu/
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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 – madár-les - kialakítása a 4-es tavon, a 4519-es átszelő út csatlakozásánál 
-  madarász turistaház (erdei iskola) kialakítása parkolóval, étkezési lehetőséggel, szociális blokkal a 

Tilalmas területén, az on-line madár-les, valamint a 4-es tavi attrakció látogatói számára 
-  Tömörkény községgel közös turisztikai lehetőségek fejlesztése 
-  Kiskunsági Nemzeti Parkkal közös madár megfigyelőhely kiépítése a Labodárban.  

 
5.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Önkormányzati bizottságok megválasztása    Forgó Henrik polgármester 
 Önkormányzati bizottságok létrehozása és személyi összetételére  Kató Pálné jegyző 
 javaslat elfogadása 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző asszony: Elmondta, hogy ezen napirendi ponthoz egyik előterjesztés a polgármester úr 
bizottságok összetételére tett javaslatát tartalmazza, a másik előterjesztés az általa leírt központi jogszabályokra 
való hivatkozásokat foglalja össze. Tájékoztatta a testületet arról, hogy az önkormányzat hatályos szervezeti és 
működési szabályzata  értelmében, a bizottságok elnökét és tagjainak több mint a felét a képviselők közül kell 
megválasztani úgy, hogy  a bizottságokba nem képviselő, külsős szakembert is választ a testület. A Bizottsági 
elnök és tagjai választását (amennyiben az érintettek a nyilvános tárgyalásba nem egyeznek bele) zárt ülésen kell 
lebonyolítani. Az előző ciklusok gyakorlata az volt, hogy az előterjesztéseket a bizottsági üléseken megtárgyalta, 
véleményezte a tagság, így a napirendi pontok feletti viták (ha voltak),  akkor a bizottsági üléseken zajlottak, így 
a képviselő-testületi ülésen már további vita nem volt, csak a döntés meghozatala maradt. Véleménye szerint a 
bizottságok eddig is hatékony munkát végeztek, melyet ugyanúgy mint korábban, továbbra is „kiszolgál”  a 
hivatal. Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy ez a napirendi  pont tárgyalása azért előzi meg az alpolgármester 
választását, mert az Ügyrendi Bizottság képviselőkből álló tagjai bonyolítják le a minősített többséget igénylő 
titkos szavazást. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Véleménye szerint a képviselő-testület működését támogató Ügyrendi 
Bizottság eddig is kiválóan segítette a képviselő-testület munkáját. Javaslatot tett az Ügyrendi Bizottság tagjai 
személyére az alábbiak szerint:  
 
Elnök:   Bali József képviselő úr 
Elnök helyettes:  Forgó János képviselő úr 
Képviselő tag:  Kopasz Imréné képviselő asszony 
Nem képviselő tag: Dr. Papp Erika (szakértő) 
Nem képviselő tag: Tápai Gáborné személye 
 
Kérdés, hozzászólás, az Ügyrendi Bizottság tagjai személyére vonatkozóan más javaslat nem hangzott 
el. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: A javasolt személyektől egyenként megkérdezte, vállalják-e a bizottsági 
tagságra jelölést? Megállapította, hogy a megkérdezett tisztségre jelölt személyek vállalták a jelölést.  
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Egyenként megkérdezte a jelöltektől, hogy kérik-e a zárt ülés tartását. Megállapította, hogy a jelöltek zárt ülés 
tartását nem kérték, melyet írásban adott nyilatkozat formájában megerősítettek a jegyzőkönyvhöz csatoltak 
tanúsága szerint. 
 
Bali József, Forgó János képviselő urak, Kopasz Imréné képviselő asszony tárgyra vonatkozóan bejelentette 
személyes érintettségét. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Szavazásra bocsátotta Bali József, Forgó János képviselő urak, Kopasz 
Imréné képviselő asszony által személyes érintettségükre tett bejelentésüket, melyből megállapította, hogy a 
képviselő-testület 4 igen szavazattal Bali József, Forgó János, Kopasz Imréné képviselőket kizárta a napirendi 
pont szavazásából és az alábbi határozatot hozta. 
 
50/2014. (X. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Ügyrendi Bizottság Tagjainak jelölt képviselők személyes érintettségének bejelentése 
 

Határozat   
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében írt bejelentési kötelezettsége teljesítése alapján megállapítja fenti 
tárgyban Bali József, Forgó János képviselő urak és Kopasz Imréné képviselő asszony személyes 
érintettségét, és a Képviselő-testület ezért személyüket kizárja a napirendi pontban a képviselő-testület 
döntéshozatalából. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben 
- Személyes érintettségét bejelentő képviselő bizottsági tagok 
- Forgó Henrik polgármester  
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

 
Forgó Henrik polgármester úr: Szavazásra bocsátotta az általa Ügyrendi Bizottság összetételére irányuló 
javaslatát, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal és 
az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 
51/2014. (X. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság megalakítása 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 57. § (1)-(2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, állandó bizottságaként, 2014. 
október 27.  napjától  5 fős Ügyrendi Bizottságot hoz létre, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában 
foglalt feladatok végrehajtására a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára, az alábbi személyi összetételben: 
 
Elnök:     Bali József képviselő úr 

Elnök helyettes:   Forgó János képviselő úr 

Képviselő tag:              Kopasz Imréné képviselő asszony 

Nem képviselő tag:  Dr. Papp Erika (szakértő) 

Nem képviselő tag:  Tápai Gáborné személye. 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
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- Érintett bizottsági tagok (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető 

- Irattár 
 

Forgó Henrik polgármester úr: A képviselő-testület mellett működő Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság szintén  kiválóan segítette a testület munkáját és 
reményét fejezte ki, hogy a jövőben a bizottság nevében szereplő „foglalkoztatáspolitikai” rész is kiteljesedik. 
Elmondta, hogy a szennyvízcsatornázás beruházása megvalósítása lehetőséget nyújt munkahely teremtésére, 
ezzel segítve a településen élő 134 fő munkanélküli foglalkoztatását.  Elmondta, hogy a bizottság korábbi külsős 
tagja Sinkó Jánosné (szakértő) nem vállalta az újbóli tagságot, neki az eddig végzett munkáját megköszönte, és 
helyette Tápainé Karkas Krisztina személyét javasolta, aki jelenleg is közintézménynél dolgozik és így komoly 
szakmai segítség lehet. Javaslatot tett a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság tagjaira az alábbiak szerint:  
 
Elnök:   Pető Sándor képviselő úr 
Elnök helyettes:  Kopasz Imréné képviselő asszony  
Képviselő tag:  Berkecz József képviselő úr 
Nem képviselő tag: Tápainé Karkas Krisztina (szakértő) 
Nem képviselő tag: Márton János személye.  
 
Kérdés, hozzászólás, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 
tagjai személyére vonatkozóan más javaslat nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester úr:  Az általa bizottsági tagságra javasolt személyektől egyenként megkérdezte, 
vállalják-e a bizottsági tagságra jelölést? Megállapította, hogy a megkérdezett tisztségre jelölt személyek vállalták 
a jelölést.  
Egyenként megkérdezte a jelöltektől, hogy kérik-e a zárt ülés tartását. Megállapította, hogy a jelöltek zárt ülés 
tartását nem kérték, melyről írásos nyilatkozatuk e jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Pető Sándor képviselő úr, Kopasz Imréné képviselő asszony és Berkecz József képviselő úr bejelentették 
napirendi pontban való személyes érintettségüket. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Szavazásra bocsátotta Pető Sándor képviselő úr, Kopasz Imréné 
képviselő asszony és Berkecz József képviselő úr által személyes érintettségükre tett bejelentésüket, melyből 
megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal Pető Sándor, Kopasz Imréné, Berkecz József 
képviselőket kizárta a napirendi pont szavazásából és az alábbi határozatot hozta. 
 
52/2014. (X. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai személyes érintettségének bejelentése 
 

H a t á r o z a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében írt bejelentési kötelezettsége teljesítése alapján megállapítja fenti 
tárgyban Pető Sándor, Kopasz Imréné és Berkecz József képviselők, a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai személyes érintettségét és a Képviselő-testület ezért 
személyüket kizárja a napirendi pontban a képviselő-testület döntéshozatalából. 
 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben 
- Személyes érintettségét bejelentő 
- Forgó Henrik polgármester  
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- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Szavazásra bocsátotta az általa a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai 
és Településfejlesztési Bizottság összetételére irányuló javaslatát, melyből megállapította, hogy a képviselő-
testület egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatot hozta meg. 
 
53/2014. (X. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság megalakítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 57. § (1)-(2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva,   állandó bizottságaként 2014. 
október 27. napjától, 5 fős  Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési 
Bizottságot hoz létre a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatában foglalt feladatok végrehajtására, az alábbi személyi összetételben: 
 

Elnök:    Pető Sándor képviselő úr, 

Elnök helyettes:   Kopasz Imréné képviselő asszony,   

Képviselő tag:   Berkecz József képviselő úr, 

Nem képviselő tag:  Tápainé Karkas Krisztina (szakértő), 

Nem képviselő tag:   Márton János úr. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Érintett bizottsági tagok (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető 
- Irattár 

 
6.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Alpolgármester választása, jogállásának meghatározása   Forgó Henrik polgármester 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző asszony: Felhívta a képviselő-testület tagjainak figyelmét arra, hogy a polgármester 
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 
legalább egy alpolgármestert kell választania, akinek személyére a polgármester tehet javaslatot. Elmondta, hogy 
a hatályos SZMSZ szerint a képviselő-testület alpolgármestert a tagjai közül választ, külsős 
alpolgármester választását az önkormányzati rendelet kizárja. Amennyiben ezen változtatni kíván a 
képviselő-testület, úgy először a hatályos SZMSZ-t kell módosítani és azt követően kerülhet sor  
külsős alpolgármester választására. 
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy a korábbi gyakorlatot követve az önkormányzati képviselő 
választáson a választópolgárok akaratából a legtöbb szavazatot kapott képviselőt javasolja alpolgármesternek, 
Mucsi István Tibor személyében. Javaslatát arra alapozta, hogy alpolgármesteri tisztségre jelölt képviselő úr 
töltötte be az önkormányzat ezt megelőző 2 ciklusában is ezt a tisztséget, és ez idő alatt közöttük jó 
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együttműködés alakult ki. Az előterjesztésében leírtak alapján kérte a képviselő-testület támogatását. 
Bejelentette, hogy  az alpolgármester választása napirend tárgyalása nyílt ülés keretében történik, mivel Mucsi 
István Tibor képviselő úr nem kérte a zárt ülés tartását, melyről írásban benyújtott nyilatkozata e jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.  
 
Mucsi István Tibor képviselő úr: Bejelentette tárgyban személyes érintettségét. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Szavazásra bocsátotta Mucsi István Tibor képviselő úr személyes 
érintettségére tett bejelentését, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal Mucsi István  
képviselő urat kizárta a szavazásból és az alábbi határozatot hozta. 
 
54/2014. (X. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Személyes érintettség bejelentése 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mucsi István Tibor bejelentése alapján megállapítja a 
képviselő úr személyes érintettségét és ennek következtében Mucsi István Tibor képviselő urat egyhangú döntéssel  
az alpolgármester választása, jogállása megállapítása tárgyalásában  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében számára biztosított jogkörében eljárva, kizárja a döntéshozatalból. 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester  (Helyben) 
- Személyes érintettségét bejelentő képviselő  
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

 
Forgó Henrik polgármester: úr Felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a szavazásra vonatkozó 
szabályokat és bonyolítsa le a titkos szavazást, majd ismertesse annak eredményét. 
 
Bali József Ügyrendi Bizottság elnöke: Szétosztotta a szavazólapokat és ismertette a szavazás menetét. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: A titkos szavazás idejére 5 perc technikai szünetet rendelt el. 
 

*5 perc szünet* 
 

A képviselők és a polgármester úr az urnába helyezte a szavazólapokat. 
 

*A szünet végével folytatódott az ülés* 
 

Bali József Ügyrendi Bizottság elnöke: A szavazatok összesítése után ismertette, hogy a szavazás érvényes 
volt, mely szerint Mucsi István Tibor képviselő úrra, mint alpolgármester jelöltre 6 igen szavazat (0 érvénytelen 
szavazat és rontott szavazólap nélkül) érkezett. A képviselő-testület társadalmi megbízatású alpolgármesternek 
Mucsi István Tibor képviselő urat választotta meg. A választás lebonyolítása mindenben megfelelt az 
előírásoknak. 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a szavazásról külön jegyzőkönyv készül, amely e 
jegyzőkönyv melléklete. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Bejelentette az Ügyrendi Bizottság által ismertetett végeredményt, melyet a 
képviselő-testület az alábbi határozatába rögzített: 
 
55/2014. (X. 27.) Ökt határozat 
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Tárgy: Alpolgármester választása, jogállásának meghatározása 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai közül  1 fő társadalmi megbízatású 
alpolgármestert választ 2014. október 27. napjától a képviselő-testület megbízatásának időtartamára a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében 
számára biztosított jogkörében eljárva. A Képviselő-testület az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzata  26.   §  (1) bekezdése szerint eljárva rögzíti, hogy a Képviselő-testületen kívülről külsős alpolgármestert 
nem választ.  

 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai Forgó Henrik polgármester úr javaslatára, 

titkos szavazással, minősített többséggel 2014. október 27. napjától a képviselő-testület megbízatásának 
időtartamára, tagjai közül a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére Mucsi István Tibor 
képviselő urat (szül. hely: Csongrád, ideje: 1964. 08. 31., anyja neve: Horváth Anna, Csanytelek, Árpád 
u.13. sz. alatti lakost) választotta meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek. 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester  (Helyben) 
- Mucsi István Tibor alpolgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

 
Mucsi István alpolgármester úr: Megköszönte a Polgármester úr és a képviselő-testület iránta tanúsított 
bizalmát. 
 

7.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Alpolgármester eskütétele      Forgó Henrik polgármester 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Felkérte Mucsi István Tibor alpolgármester urat alpolgármesterként az 
eskütételre. Előmondva az eskü szövegét kivette az esküt az alpolgármester úrtól, majd az esküokmány saját 
kezű aláírása után átadta azt az alpolgármester úr részére. Az esküokmány másolata e jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 

8.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere illetménye  Kató Pálné jegyző 
 összegének rögzítése 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Felhívta a képviselőtestület figyelmét arra, hogy a polgármester illetménye megállapítása 
nem a képviselő-testület hatásköre, és a korábbi szabályozáshoz képest az illetménynek nincs minimum és 
maximum összege. Az illetmény megállapítása módját és összegszerűségét az Mötv. szabályozza. Az illetmény 
formális határozatba foglalására a Magyar Államkincstár általi illetményszámfejtés érdekében van szükség. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Bejelentette tárgyban személyes érintettség és átadta az ülés vezetését Mucsi 
István Tibor alpolgármester úrnak. 
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Mucsi István alpolgármester úr: Szavazásra bocsátotta Forgó Henrik polgármester úr által személyes 
érintettségére tett bejelentését, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal Forgó 
Henrik polgármester urat kizárta a szavazásból és az alábbi határozatot hozta: 
 
56/2014. (X. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: A Polgármester személyes érintettségének bejelentése 
 

H a t á r o z a t  
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Forgó Henrik polgármester úr bejelentése alapján  
illetményének rögzítése tárgyában  megállapítja a polgármester  személyes érintettségét, ezért  a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében a képviselő-testület számára 
biztosított jogkörében eljárva, a polgármestert kizárja a döntéshozatalból. 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester  (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző 

- Irattár 
 
Mucsi István Tibor alpolgármester: Javasolta az írásban e napirendhez kiadott határozati javaslat változtatás 
nélküli elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát 
hozta meg. 
 
57/2014. (X. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere illetménye összegének rögzítése 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés c) pontjára hivatkozva rögzíti, hogy Forgó Henrik (szül. 
Csongrád, 1956. szeptember 26.  an.:  Pölös Ilona, Csanytelek, Széchenyi u. 62. szám alatti lakos, 
adószáma: 8327753487) Csanytelek Község Önkormányzata  főállású Polgármestereként 2014. 
október 12. napjától polgármesteri tisztsége fennállása időtartamára havonta 448.726.- Ft (azaz: 
Négyszáznegyvennyolcezer-hétszázhuszonhat forint) illetményre jogosult. 

2.) Felkéri a Képviselő-testület Kató Pálné jegyzőt, hogy ezen határozat 1.) pontjában foglaltak végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedést a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint eljárva tegye meg. 

 
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  soros ülésen 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
9.) Napirend 
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Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere költségtérítése  Kató Pálné jegyző 
 összegének rögzítése 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy a polgármester úr költségtérítése összegét szintén nem a képviselő-testület 
állapítja meg, hanem  az (az Mötv-ben rögzített szabály szerint) a polgármester úr számára járó havi 
illetményének  15 %-a. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Bejelentette tárgyban személyes érintettség és átadta az ülés vezetését Mucsi 
István Tibor alpolgármester úrnak. 
 
Mucsi István Tibor alpolgármester úr: Szavazásra bocsátotta Forgó Henrik polgármester úr személyes 
érintettségére tett bejelentését, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal Forgó 
Henrik polgármester urat kizárta a szavazásból és az alábbi határozatot hozta: 
 
58/2014. (X. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: A Polgármester személyes érintettségének bejelentése 
 

H a t á r o z a t  
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Forgó Henrik polgármester úr bejelentése alapján  
költségtérítése rögzítése tárgyában  megállapítja a polgármester úr személyes érintettségét, ezért  a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében a képviselő-testület számára 
biztosított jogkörében eljárva, a polgármestert kizárja a tárgyi döntéshozatalból. 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester  (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző 

- Irattár 
 
Mucsi István Tibor alpolgármester: Javasolta az írásban e napirendhez kiadott határozati javaslat változtatás 
nélküli elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát 
hozta meg. 
 
59/2014. (X. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere költségtérítése összegének rögzítése 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozva rögzíti, hogy Forgó Henrik 
(szül. Csongrád, 1956. szeptember 26.  an.: Pölös Ilona, Csanytelek, Széchenyi u. 62. szám alatti lakos, 
adószáma: 8327753487) Csanytelek Község Önkormányzata  főállású Polgármestereként 2014. 
október 12. napjától polgármesteri tisztsége fennállása időtartamára megállapított havi 448.726.- 
Ft (azaz: Négyszáznegyvennyolcezer-hétszázhuszonhat forint) illetménye 15 %-a összegére: havi bruttó 
67.309.- Ft (azaz: Hatvanhétezer-háromszázkilenc forint) költségtérítésre jogosult havonta. 

2.) Felkéri a Képviselő-testület Kató Pálné jegyzőt, hogy ezen határozat 1.) pontjában foglaltak végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedést a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint eljárva tegye meg. 

 
Végrehajtás határideje:  azonnal 
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Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  soros ülésen 
 
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 

 
 
 

10.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása, költségtérítése  Forgó Henrik polgármester 
 összegének rögzítése 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy az alpolgármester úr tiszteletdíjának és költségtérítésének összege 
megállapításánál  is törvényi változás történt. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 157.054.-Ft 
és 201.927.- Ft közötti összegben állapítható meg,  a költségtérítés összege pedig a megállapított tiszteletdíj 
összegének 15 %-a.  Felhívta a figyelmet arra, hogy lehetőség van a polgármester úr és az alpolgármester úr 
között létrejött megegyezés alapján ettől eltérően is megállapítani a tiszteletdíj és költségtérítés összegét, 
amennyiben az Alpolgármester úr él az Mötv.-ben írt tiszteletdíjról való lemondás lehetőségével. 
 
Forgó Henrik polgármester: Ismertette Mucsi István Tibor alpolgármester úr írásos nyilatkozatát, miszerint a 
részére megállapítható tiszteletdíj összegéből havi 92.054.-Ft-ról lemond, így a havi bruttó tiszteletdíja összege 
65.000.-Ft, költségtérítése ennek a 15 %-a havi 9.750.-Ft lenne, amennyiben a képviselő-testület ezzel egyetért. 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy a lemondó nyilatkozatot az ülésen készített jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolni fogja. 
 
Mucsi István Tibor képviselő úr: Bejelentette tárgyban személyes érintettségét. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Szavazásra bocsátotta Mucsi István Tibor képviselő úr által tárgyra 
vonatkozó személyes érintettségére tett bejelentését, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen 
szavazattal Mucsi István Tibor  képviselő urat tárgyban kizárta a szavazásból és az alábbi határozatot hozta. 
 
60/2014. (X. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Az Alpolgármester személyes érintettségének bejelentése 
 

H a t á r o z a t  
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mucsi István Tibor alpolgármester úr által a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében írt 
bejelentési kötelezettsége teljesítése alapján megállapítja napirendi pontban az  alpolgármester személyes érintettségét 
és Mucsi István Tibor alpolgármester urat egyhangú döntéssel kizárja az alpolgármester tiszteletdíja 
megállapítása tárgyában a képviselő-testületi döntéshozatalából. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben 
- Személyes érintettségét bejelentő 
- Forgó Henrik polgármester  
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- Kató Pálné jegyző 

- Irattár 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Szavazásra bocsátotta az alpolgármester úr díjazására vonatkozó, írásban 
kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslat „B” verzióját, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
61/2014. (X. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása, költségtérítése összegének rögzítése 
 

H a t á r o z a t  
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Mucsi István Tibor társadalmi 
megbízatású alpolgármester úr által - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 80. § (2) bekezdésében rögzített jogán eljárva tett -, a tiszteletdíj összegéből havi 92. 054.- Ft (azaz: 
Kilencvenkettőezer-ötven forint) való lemondását, és rögzíti, hogy Mucsi István Tibor  társadalmi megbízatású  
alpolgármester  havi illetményét bruttó 65.000.-Ft-ban (azaz: Hatvanötezer forintban) állapítja meg 
2014. október 27. napjától a képviselő-testületben viselt alpolgármesteri  megbízatása idejére. 
 

 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete rögzíti, hogy Mucsi István Tibor társadalmi 

megbízatású alpolgármester urat havi bruttó 9.750,-Ft (azaz: Kilencezer-hétszázötven forint) 
költségtérítés illeti meg (az alpolgármester  tiszteletdíjának 15 %-a összegeként) a  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében foglaltakat alapul véve.  
 

3.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy gondoskodjon az alpolgármester tiszteletdíja és 
költségtérítése havi összegének az önkormányzat adott évi költségvetése tervezésekor való beállításáról és a 
további szükséges intézkedések megtételéről a hatályos vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint eljárva. 
 

Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző és általa 

Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
Beszámolás határideje:  soron következő képviselő- testületi ülés 
 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
 

11.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjának eskütétele  Forgó Henrik polgármester 
  
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Felkérte a megalakult bizottságok nem képviselő tagjait az eskütételre. 
Előmondva az eskü szövegét kivette az esküt a nem képviselő bizottsági tagoktól, majd az esküokmány 
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érintettek általi saját kezű aláírása után átadta azt részükre. Az esküokmányok az ülésen készült jegyzőkönyv 
melléklete. 
 

12.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Önkormányzati képviselők, Bizottsági elnökök és Tagok tiszteletdíjáról Forgó Henrik polgármester 
 szóló önkormányzati rendelet alkotása     Kató Pálné jegyző 
  
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy fenti tárgyra vonatkozó hatályos 
önkormányzati rendelet helyett új önkormányzati rendeletet kell alkotni a képviselő-testületnek, amennyiben a 
képviselő-testület élni kíván az Mötv.-ben írt lehetőséggel és tiszteletdíj megállapítása mellett dönt. A tárgyra 
vonatkozó jogszabály bevezető részében hivatkozott jogszabályok megváltoztak és annak módosítására a Jat. 
értelmében nincs mód,  ezért egységes szerkezetű új rendelet-tervezet benyújtását kezdeményezte. Amennyiben 
a tiszteletdíj összege változik, akkor annak az összegnek a szerepeltetése kerül bele a helyi jogszabályba. 
Elmondta, hogy Magyarország központi költségvetése ezen a jogcímen feladatfinanszírozás keretében nem 
nyújt anyagi támogatás, így a tiszteletdíj összegét az önkormányzatnak a helyi saját bevételeiből kell biztosítania. 
Ismertette az önkormányzati rendeletben foglalt tiszteletdíjak összegét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy továbbra is lehetőség van a 
tiszteletdíjuk nettó összegéről való lemondására és az Európai Csanytelekért Közalapítvány számlájára való 
átutalásra. Megköszönte a képviselők nagyvonalú gesztusát, mivel 8 éven át lemondtak tiszteletdíjukról az 
önkormányzat által alapított közalapítvány javára,  amelyből közismert vagyonra tett szert az önkormányzat. 
Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy 
a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
62/2014. (X. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Önkormányzati képviselők, Bizottsági elnökök és Tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet alkotása 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
polgármester és a jegyző közös előterjesztésében tárgyban benyújtott javaslatát és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés f) 
pontjában biztosított jogkörében eljárva felkéri az Ügyrendi Bizottságot és a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságot a jegyző által elkészített tárgyi önkormányzati rendelet 
előkészítésében való közreműködésre, az önkormányzat hatályos szervezeti és működési szabályzatában 
foglaltak szerint eljárva. 
Végrehajtás határideje:  a képviselő-testület soros ülése, legkésőbb 2014. november 30. 
Végrehajtásért felelős: Kató Pálné jegyző és az érintett Bizottságok Elnökei 
Beszámolás határideje:  soros ülésen 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Érintett bizottságok nem képviselő tagjai (Helyben) 
- Irattár 
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13.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata    Forgó Henrik polgármester 
 felülvizsgálatára  megbízás      Kató Pálné jegyző 
  
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az önkormányzat jelenleg hatályos SzMSz-e a vonatkozó központi jogszabályokban 
foglalt elvárásoknak megfelel, viszont a rendelet bevezető részét módosítani kell. Tájékoztatta a képviselő-
testülete arról, hogy a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat is a mai napon alakul meg, mely 
szervezettel együttműködési kötelezettség terheli a helyi önkormányzatot, melynek feltételeit együttműködési 
megállapodásban kell rögzíteni, amely része lehet az önkormányzat SzMSz-nek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal vita nélkül 
egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
63/2014. (X. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata  felülvizsgálatára megbízás 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester és a jegyző közös 
előterjesztésében benyújtott fenti tárgyra irányuló javaslatát és rögzíti, hogy azt változtatás nélkül 
elfogadta, mely irányadó az egységes szerkezetben benyújtandó önkormányzati rendelet-tervezet 
tartalmi és formai elemeire, a vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti eljárásrendnek megfelelve. 

2.) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § 
(1) bekezdésében és a 43. §-ban foglalt jogkörében eljárva, megbízza az Ügyrendi Bizottságot, hogy az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati 
rendeletét vizsgálja felül a jegyző által elkészített önkormányzati rendelet tervezete szerint. 

 
Végrehajtás határideje:   soron következő képviselő-testületi ülés 
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné jegyző és az Ügyrendi Bizottság Elnöke  
Beszámolás határideje:   rendelet elfogadását követő testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Ügyrendi Bizottság Elnöke, Tagjai 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető 
- Irattár 

 
14.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat hivatali struktúrája megállapítása   Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
  
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 



22 

 

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy ez a napirend a hivatal az SzMSz felülvizsgálatával függ össze. A 
képviselő-testületnek most lehetősége van úgy dönteni, hogy a hivatala működtetését egy másik 
önkormányzattal közös önkormányzati hivatal felállításával  láttatja el. Sajnálatát fejezte ki azért, hogy a 
Polgármesteri Hivatal létszáma a központi jogszabályban meghatározotthoz képest magas, viszont a 
feladatellátáshoz kevés, az illetmények finanszírozása összege pedig alacsony összegű.  A tárgyi és technikai 
feltételek adottak az önálló hivatal működtetéséhez és a képviselő-testület anyagi támogatása (mint nem 
konszolidált település) eddig adott volt, amelyet a köztisztviselői kar és a maga nevében is megköszönt. 
 
Forgó Henrik polgármester: Javasolta, hogy továbbra is önállóan működjön az önkormányzat hivatala, mivel 
az közmegelégedésre látja el feladatait mind a képviselő-testület, annak bizottságai, mind pedig a település 
lakossága körében. A hivatal szakmai munkáját értékelve, teljes elégedettségét fejezte ki. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület vita nélkül egyhangúlag 7 igen szavazattal 
egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
64/2014. (X. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Az önkormányzat hivatali struktúrája megállapítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
polgármester és a jegyző tárgyi közös előterjesztését és rögzíti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozott közös hivatal létrehozására  irányuló csatlakozási lehetőséggel nem 
él, továbbra is egységes önálló polgármesteri hivatalt tart fenn (az Alaptörvény 33. cikk (3) bekezdésében 
rögzített jogán), az önkormányzat és a  hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározott  szervezeti felépítés 
szerint, az önkormányzat rendeletében előírt köztisztviselői létszámmal,  a hivatal alapító okiratába foglalt feladatok , továbbá a 
képviselő-testület önkormányzati és államigazgatási feladatai döntésre való előkészítése és a döntések végrehajtása biztosítása 
érdekében. 
 
 
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 
- Bori Sándorné Jegyzői Iroda Vezetője 
- Patainé Gémes Tímea Szociális Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
15.)  Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok ismertetése   Kató Pálné jegyző 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Ismertette a polgármesterre, alpolgármesterre, képviselőkre, külsős bizottsági tagokra 
vonatkozó általa írásban tárgyban kiadott, az  Mötv.-ben szabályozott összeférhetetlenségi szabályokat. Felhívta 
a figyelmet, hogy az érintett az összeférhetetlenségét annak felmerülésétől számított 30 napon belül köteles 
megszüntetni, mert annak elmaradása szankciót von maga után. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A képviselő-testület tagjai és a bizottságok tagjai a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul 
vették. 
 

16.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Méltatlanságra vonatkozó szabályok ismertetése    Kató Pálné jegyző 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait az  Mötv. polgármesterre, alpolgármesterre, 
képviselőkre, külsős bizottsági tagok méltatlanságra vonatkozó szabályairól és az általa írásban kiadott 
előterjesztésben foglaltakon túl  felhívta a figyelmet arra, hogy a testületi anyaggal kiküldött nyilatkozatot 
kitöltve minden érintett  köteles a hivatalba leadni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület tagjai és a bizottságok tagjai a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul 
vették. 
 
 

17.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségről tájékoztatás   Kató Pálné jegyző 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az általa írásban kiadott napirendi előterjesztésből kiemelte a polgármester és az 
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat benyújtási kötelezettségére, melynek teljesítése érdekében a 
vagyonnyilatkozat tételéhez szükséges formanyomtatványt minden érintett részére e-mail formájában 
rendelkezésre bocsájtotta, kérte a határidő betartását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület tagjai és a bizottságok tagjai a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul 
vették. 
 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további hozzászólás, 
észrevétel nem történt, az ülést 15. óra 30 perckor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester        jegyző 

 


