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15/2014.  
 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

2014. november 28.-án (pénteken)  

du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros (nyílt) ülésének 

Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

1.) Önkormányzati bizottsági tag nem képviselő tagjának eskütétele 
Előadó: Mucsi István alpolgármester 

 
2.) Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor  
             PEFTB elnök 

 
3.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor  
            PEFTB elnök 

 
4.) Az önkormányzati képviselők,  bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor  
            PEFTB elnök 

 
5.) A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultság feltételeiről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor 
            PEFTB elnök 

 
6.) Csanytelek Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési és stratégiai terve elfogadása 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

7.) Az önkormányzat bűnmegelőzési stratégiája elfogadása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
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8.) Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
  Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 

9.) FBH-NP Nonprofit Kft  2014. évi tevékenységéről szóló beszámolója elfogadása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
10.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi munkaterve elfogadása 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 
 

11.) Délkelet Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati Társulás 
képviseletére felhatalmazás  

 Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző,  Pető Sándor PEFTB elnök 
 

12.) Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő 
együttműködési megállapodás jóváhagyása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor  
            PEFTB elnök 

 
13.) Egyebek 

 
 

Zárt ülés keretében: 
 

1.)  Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 28.-án (pénteken) du. 
13.00 órakor megtartott soros nyílt testületi üléséről. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Mucsi István   alpolgármester 
     Bali József   képviselő 
     Berkecz József   képviselő 
     Forgó János   képviselő 
     Kopasz Imréné   képviselő 
     Pető Sándor   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:  Forgó Henrik   polgármester 
 
           
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 
     Dr. Papp Erika   nem képviselő bizottsági tag jelölt 

Patainé Gémes Tímea szociális irodavezető 
Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető 
 

      
Mucsi István alpolgármester úr: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal 
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai 
közül 6 tag megjelent, a Polgármester úr igazoltan van távol, mivel betegsége miatt az ülésen nem tudott 
részt venni. 
Ismertette, majd szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott meghívóban szereplő napirendi 
pontokat, mellyel a képviselő-testület külön-külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 6 
igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

1.) Önkormányzati bizottsági tag nem képviselő tagjának eskütétele 
Előadó: Mucsi István alpolgármester 

 
2.) Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor  
             PEFTB elnök 

 
3.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor  
            PEFTB elnök 

 
4.) Az önkormányzati képviselők,  bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor  
            PEFTB elnök 

 
5.) A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultság feltételeiről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor 
            PEFTB elnök 
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6.) Csanytelek Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési és stratégiai terve elfogadása 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

7.) Az önkormányzat bűnmegelőzési stratégiája elfogadása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
8.) Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
  Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 

9.) FBH-NP Nonprofit Kft  2014. évi tevékenységéről szóló beszámolója elfogadása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
10.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi munkaterve elfogadása 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 
 

11.) Délkelet Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati Társulás 
képviseletére felhatalmazás  

 Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző,  Pető Sándor PEFTB elnök 
 

12.) Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő 
együttműködési megállapodás jóváhagyása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor  
            PEFTB elnök 

 
13.) Egyebek 

 
 

Zárt ülés keretében: 
 

1.)  Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 

 
Tárgy:          Előadó: 

Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Kató Pálné jegyző 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítést nem tett, javasolta az írásos előterjesztés elfogadását. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Mucsi István alpolgármester úr: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
65/2014. (XI. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző által írásban beterjesztett tárgyi 
beszámolóját megtárgyalta az alábbiak szerint:  
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- Az önkormányzat a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 projektazonosító számú „Csanytelek Község 

Szennyvízcsatornázásának kiépítése „FIDIC Piros könyves, szennyvíztisztításának tervezése és kiépítése FIDIC 
Sárga könyves szerződéses feltételekkel” c. nyílt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatokról, szóló 
1/2014. (I. 17.) Ökt határozatában, 

- Az önkormányzat sportfeladatai megvalósításához 2012. évi kötelezettségvállalások jóváhagyásáról szóló  
24/2012. (III. 30.) Ökt határozatban, 

- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezéséről szóló 
108/2012. (XII. 21.) Ökt határozatban,  

- Európai Csanytelekért Közalapítvány 2012. évi munkájáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés tudomásul 
vételéről szóló  47/2013. (V. 31.) Ökt határozatban,  

- Csanytelek Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési és stratégiai tervéről szóló 79/2013. (XI. 29.) 
Ökt határozatban, 

- Hosszú-távú Településfejlesztési koncepció szervezet megalapozó vizsgálatának elfogadása, a koncepció 
véleményezésre bocsátásáról szóló 25/2014. (IV. 25.) Ökt határozatban, 

- új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat véleményezési eljárásának lezárása, a tervezet végső 
véleményezésre bocsátásáról   szóló 26/2014. (IV. 25.) Ökt határozatban,  

- az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezetői megbízásának módjáról szóló 27/2014. (IV. 25.) 
Ökt határozatában, 

- Falunapi programok meghatározásáról szóló 28/2014. (IV. 25.) Ökt határozatában, 
- Díszpolgári cím adományozásáról szóló 32/2014. (V. 30.) Ökt határozatában, 
-  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenné 

nyilvánításáról szóló 34/2014. (V. 30.) Ökt határozatában, 

- a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 projektazonosító számú „Csanytelek Község Szennyvízcsatornázásának 
kiépítése „FIDIC Piros könyven, szennyvíztisztításának tervezése és kiépítése FIDIC Sárga könyves szerződéses 
feltételekkel” c. nyílt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatokról  szóló 40/2014. (VII. 11.) Ökt 
határozatban, 

-  a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 projektazonosító számú „Csanytelek Község Szennyvízcsatornázásának 
kiépítése „FIDIC Piros könyven, szennyvíztisztításának tervezése és kiépítése FIDIC Sárga könyves szerződéses 
feltételekkel” c. nyílt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatokról  szóló 42/2014. (VIII. 26.) Ökt 
határozatban, 

- a Választási Bizottságok (önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányz6ati képviselők 
választásánál közreműködő) tagjai és póttagjainak megválasztásáról szóló 43/2014. (VIII. 29.) Ökt 
határozatban, 

- a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 projektazonosító számú „Csanytelek Község Szennyvízcsatornázásának 
kiépítése „FIDIC Piros könyven, szennyvíztisztításának tervezése és kiépítése FIDIC Sárga könyves szerződéses 
feltételekkel” c. nyílt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatokról  szóló  44/2014. (IX. 05.) Ökt 
határozatban, 

- Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere illetménye összege rögzítéséről szóló 57/2014. (X. 27.) Ökt 
határozatában, 

- Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere költségtérítése összegének rögzítéséről szóló 59/2014. (X. 
27.) Ökt határozatában,  

- az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról, költségtérítése összegének rögzítéséről  szóló 61/2014. (X. 
27.) Ökt határozatban,  

- önkormányzati képviselők, Bizottsági Elnökök és Tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet alkotásáról 
szóló 62/2014. (X. 27.) Ökt határozatában, 

- az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata felülvizsgálatára megbízásról szóló 63/2014. (X. 27.) 
Ökt határozatában  

foglaltak  végrehajtását változtatás nélkül elfogadta.   

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 

- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 

- Kató Pálné jegyző és általa 

- Irattár 
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1.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Önkormányzati bizottsági tag  eskütétele    Mucsi István alpolgármester 
  
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Felkérte Dr. Papp Erika Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjelöltjét 
az eskütételre. Előmondva az eskü szövegét kivette az esküt a nem képviselő bizottsági tagtól, majd 
az esküokmány érintett általi saját kezű aláírása után átadta azt részére. Az esküokmány az ülésen készült 
jegyzőkönyv melléklete. 
 

2.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
 Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló  Mucsi István alpolgármester 
 önkormányzati rendelet megalkotása     Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy időközben 
megérkezett a Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetsége Elnökének a rendelet-tervezetre 
vonatkozó véleménye, mely szerint a rendeletben meghatározott gyakoriság, a díjak megállapítása a 
munkaráfordítás figyelembe vételével történt, és az új tevékenységekre tervezett díjak is megfelelnek a 
jelenlegi jogszabályoknak, ezért javasolta annak elfogadását. Tárgyi rendelet-tervezetet 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. 

 
Mucsi István alpolgármester úr: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület  egyhangúlag 6 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, 
hatásvizsgálatot, indokolást és a rendelet-tervezetet  és  megalkotta   az önként vállalt kéményseprő-
ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló 8/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét.  
 

3.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
 Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló  Mucsi István alpolgármester 
 önkormányzati rendelet megalkotása     Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
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(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a jelenleg 
hatályos önkormányzati rendelethez viszonyítva minimális változtatás történt a rendelet-tervezetben, új 
függelékként került bele a Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat között megkötendő együttműködési megállapodás. Tájékoztatást adott arról, hogy e 
napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 
napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé. 
Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Mucsi István alpolgármester úr: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület  egyhangúlag 6 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, 
hatásvizsgálatot, indokolást, rendelet-tervezetet  és  megalkotta   az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról  szóló 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét.  
 

4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
 Az önkormányzati képviselők, bizottságok elnökei és tagjai   Mucsi István alpolgármester 
 tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása   Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 

Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a korábbi ciklusban a képviselő-testület és a 
bizottságok tagjai a tiszteletdíjuk nettó összegét az Európai Csanytelekért Közalapítvány számlájára 
utalták, melyet az Alapítvány fejlesztési kiadásokra fordított, mint pl. a közparkban a padok, a fitness 
gépek megvásárlása. Erre most is lehetőség van, minden érintett saját maga dönti el, hogy él-e vele. Tárgyi 
napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai- és Településfejlesztési Bizolttság 
napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé. 
Indítványozta a rendelet-tervezet megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Mucsi István alpolgármester úr: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület  egyhangúlag 6 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, 
hatásvizsgálatot, indokolást, rendelet-tervezetet  és  megalkotta   az önkormányzati képviselők, 
bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról   szóló 10/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét. 
 

5.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
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 A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra való  Mucsi István alpolgármester 
 jogosultság feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása  Kató Pálné jegyző 

Bali József ÜB elnök 
Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(tárgyi írásos előterjesztés r jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy sok a rászoruló a településen, lakásfenntartási támogatást 350 család 
kap. A szociális törvény várható módosítása után ezt a kiadást előreláthatólag az önkormányzat saját 
költségvetési bevételéből kell fedezni, feltéve ha lesz rá pénzügyi fedezet. A Belügyminisztériumtól kapott 
támogatáshoz önerőként hozzá kell tenni a tüzelőanyag szállítási költségét, a fa összevágása és kihordása 
költségét. Javasolta, hogy legalább a támogatás összegével azonos összegben vásároljon még fát az 
önkormányzat saját költségvetése terhére, feladatfinanszírozásra kapott támogatásból. Elmondta, hogy 
tárgyi napirendet az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 
és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette azt Képviselő-testület  elé. Indítványozta a rendelet-tervezet megvitatása után 
annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Véleménye szerint először a most megvásárolt tüzifa legyen kiosztva és 
utána szülessen döntés további vásárlásáról. 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület  egyhangúlag 6 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, 
hatásvizsgálatot, indokolást és rendelet-tervezetet  és  megalkotta   a természetben nyújtott szociális 
célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultság feltételeiről   szóló 11/2014. (XI. 28.) 
önkormányzati rendeletét. 
 
 

6.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési és   Mucsi  István alpolgármester 
 stratégiai terve  elfogadása      Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi) 

 
Mucsi István alpolgármester úr: 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. Szólt arról, hogy a belső ellenőrrel a feladat-ellátásra 
kötött szerződés 2014. december 31. napján lejár, melynek 2015. évre vonatkozó megkötésére átruházott 
hatáskörben eljárva a Polgármester úr jogosított. Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, 
annak változtatás nélküli elfogadását. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
66/2014. (XI.  28.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2015. 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 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési és stratégiai tervét az 
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 
Beszámolás határideje:  2015. 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 
 
 

7.) Napirend 
 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat bűnmegelőzési stratégiája elfogadása   Mucsi István alpolgármester 

Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi) 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a településen a 
térfigyelő kamerás rendszer működtetéséhez önkormányzati rendeletet kell alkotnia a Képviselő-
testületnek, melynek feltétele, hogy rendelkezni kell bűnmegelőzési stratégiával. A Belügyminisztériummal 
kötött támogatási szerződés értelmében a térfigyelő kamera rendszer működtetését nem lehet Társulásba 
bevinni, a rendszert nem kezelheti a területileg illetékes Rendőrség, közterület felügyelőt kell erre a 
feladatra alkalmazni és szervízhálózatot működtetni, amely komoly jogi akadály és a rendszer működtetése 
pedig magas összegű anyagi terhet jelent az önkormányzat költségvetésében, mint önként vállalat feladat. 
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Ismertette a Belügyminisztériumtól kapott állásfoglalás tartalmát.  Elmondta még, 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 írásban kiadott 
előterjesztés elfogadását. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
67/2014. (XI. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy: az önkormányzat bűnmegelőzési stratégiája elfogadása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú napirendet, 
melyet ezen határozathoz 1.) mellékletként csatolt formában és tartalommal, változtatás nélkül 
elfogad. 

2.) Utasítja a Képviselő-testület Forgó Henrik polgármester urat  és Kató Pálné jegyzőt az 1.) 
mellékletben rögzített feladatok végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére és a 
szükséges anyagi források önkormányzat költségvetésébe való betervezésére és biztosítására. 

Végrehajtás határideje:  folyamatos, költségvetés tervezésekor 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 

Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő soros testületi 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   

 
8.) Napirend 

 
 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2014. évi  Mucsi István alpolgármester 
 tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása    Kató Pálné jegyző 

Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi) 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: 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. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
 
68/2014. (XI. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
  
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
CSOMIFÜST PLUSZ Kft Ügyvezetője által, a tárgyban hatályos közszolgáltatási szerződésbe foglalt 
kötelezettsége teljesítéseként,  Csanytelek településen 2014. évben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolóját - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1)-(2) 
bekezdésében és a 13. § (1) bekezdés 2. pontjában rögzített kéményseprő-ipari tevékenység feladata 
ellátása megszervezését és a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény és annak 
végrehajtására kiadott jogszabályokban foglaltak alapján - és tudomásul veszi a Közszolgáltató 2015. évre 
közszolgáltatási díj emelése kezdeményezését, melyet vonatkozó önkormányzati rendeletébe foglaltak 
szerint fogad el. 
Beszámolás határideje:  2015. 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 

 
9.) Napirend 

 

 
Tárgy:          Előadó: 

 Az FBH- NP  Nonprofit Kft 2014. évi     Mucsi István alpolgármester 

 tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása    Kató Pálné jegyző 
Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi) 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi) 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: 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. Felhívta a figyelmet a hulladék elkülönítetten való gyűjtése szállítása megszervezése 
2015. év január 1. napjától való bevezetése jogszabályi hátterére és a megoldatlan helyzetre. Indítványozta 
az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Mucsi István alpolgármester úr: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
69/2014. (XI. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  FBH-NP Nonprofit Kft  2014. évi tevékenységéről szóló beszámolója elfogadása 
 

Határozat 
 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  megtárgyalta tárgyi előterjesztést, 
figyelembe vette a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 
tárgyban kialakított véleményét és a FBH-NP Nonprofit Kft  Csanytelek településen 2014. évben 
végzett tevékenységéről szóló beszámolóját  változtatás nélkül elfogadta, a közszolgáltatási szerződést 
hatályban tartja. 
 

2.) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 19. pontjába foglalt hulladékgazdálkodás kötelező feladata végrehajtása érdekében 
felhatalmazza Forgó Henrik Polgármester urat az FBH-NP Nonprofit Kft képviseletére 
jogosítottal való tárgyalásra, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 35. (2) 
bekezdésében előírt, a településen elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi feltételeinek megszervezése, annak 
a Közszolgáltató általi  teljesítés feltételeinek a  Közszolgáltatóval hatályos közszolgáltatási szerződésbe 
foglalására  -  a Ht. 33. § - 34. §-ában foglaltak betartása -  érdekében. 

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos, 2014. december 31. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  a tárgyalást követő soros ülés 
 
3.) A Képviselő-testület  elrendeli az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatása ellátásáról és 

igénybevételéről  szóló 5/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete  módosítását, kiegészítését  a Ht. 35. § 
(2) bekezdésében írt elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi feltételeinek megszervezése  érdekében és 
felkéri az Ügyrendi, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési 
Bizottságot az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerinti önkormányzati rendelet 
jegyző által elkészített tervezete előkészítésébe való közreműködésre, véleményezése feladata 
ellátására. 

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos, 2014. december 31. 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző és a Bizottságok Elnökei 
Beszámolás határideje:  a 2.) pontban foglaltak teljesítésével egy időben 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- FBH-NP Nonprofit Kft Ügyvezetője (Vaskút) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Bizottságok Elnökei 
- Tóth Józsefné Adó- Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár    

 
10.) Napirend 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi   Mucsi István alpolgármester 
 munkaterve elfogadása      Kató Pálné jegyző 
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Bali József ÜB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében 
tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. Indítványozta az 
előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
70/2014. (XI. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi munkaterve elfogadása 
 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester és a jegyző 
előterjesztésében tárgyi napirendet, figyelembe véve az Ügyrendi Bizottság véleményét, melyet 
változtatás nélkül elfogad és az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 11. § (1) 
bekezdése alapján megalkotja az önkormányzat 2015. évi munkatervét az alábbiak szerint. 

 
2.) A Képviselő-testület a soros üléseit általában kéthavonta egy ízben tartja. 

 
Az ülések tervezett időpontja:  minden hónap negyedik pénteki nap délután 13.00 óra 
Az ülések helye:   a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 

3.) Napirendek ismertetése: 
 

Január vagy Február 
Napirend 
 
1.) Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési rendelet 

tervezet közmeghallgatás keretében való  elfogadása 
Előadó:   Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
              Településfejlesztési Bizottság Elnöke, Ügyrendi Bizottság Elnöke 
Előkészítésben részt vesz, véleményez,  javaslatot terjeszt elő: 

– Polgármester, 

– Jegyző, 

– Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, 

– Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői, 

– Ügyrendi Bizottság Elnöke 

– Tagintézmények Vezetői (Helyben), 

– Civil szervezetek vezetői, 
 

2.) Az önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Intézkedési Tervének jóváhagyása 
Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és  
             Településfejlesztési Bizottság Elnöke, Ügyrendi Bizottság Elnöke 
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Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
- Polgármester, 
- Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, 
- Ügyrendi Bizottság Elnöke, 
- Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői 
 

3.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről 
Előadó: Jegyző 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
- Jegyző, 
- Irodavezetők 

 
4.)  Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

Előadó: Jegyző 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
- Polgármester, 
- Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, 
- Szociális Iroda Vezetője 

 
 

Március 
Napirend 
 
1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadása 
Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
              Településfejlesztési Bizottság Elnöke, Ügyrendi Bizottság Elnöke 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 

– Polgármester, 

– Jegyző, 

– Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, 

– Ügyrendi Bizottság Elnöke, 

– Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői, 

– Tagintézmények Vezetői, 

– Civil szervezetek Vezetői (Helyben), 
 

2.) Falunap előkészítése 
Előadó: Alpolgármester 
Előkészítésben részt vesz, véleményez,  javaslatot terjeszt elő: 

– Polgármester, 

– Jegyző, 

– Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke 

– Tagintézmények Vezetői, 

– Civil szervezetek vezetői (Helyben) 
 

3.)  Csanytelek Község Önkormányzata gazdasági programja 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 

– Polgármester, 

– Jegyző, 

– Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke,  

– Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői, 
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Május 
Napirend: 
 
1.) KÉBSZ Kft mérlegbeszámolója 

Előadó: KÉBSZ Kft ügyintézője 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 

– KÉBSZ Kft ügyvezetője, 

– Polgármester, 

– Jegyző, 
 

2.) A helyi Rendőrőrs tevékenységéről beszámoló 
Előadó: Rendőrőrs parancsnoka 
Előterjesztésben részt vesz, véleményez,  javaslatot terjeszt elő: 

– Jegyző, 

– Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, 

– Civil Szervezetek Vezetői (Helyben) 
 

3.)        Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító okirata módosítása 
Előadó: Kuratórium Elnöke 
Előterjesztésben részt vesz, véleményez,  javaslatot terjeszt elő: 
- Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, 
- Civil Szervezetek Vezetői (Helyben) 
- Európai Csanytelekért Közalapítvány Kuratóriuma Elnöke 

 
Június - Július 

 Tanácskozási szünet. 
 

Augusztus 
Napirend 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata vagyongazdálkodási terve felülvizsgálata 

Előadó:  Jegyző 
Előterjesztésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
- Polgármester és a Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 

 
Napirend 
 

Október 
 
1.) A Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által kiadott 

Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
Előadó: Jegyző, Ügyrendi Bizottság Elnöke 
Előkészítésben részt vesz, véleményez,  javaslatot terjeszt elő: 

– Jegyző, 

– Ügyrendi Bizottság Elnöke, 

– Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, 

– Civil szervezetek vezetői (Helyben) 
 

2.)       Közszolgáltatók éves tevékenységéről szóló beszámoló véleményezése 
Előadó:  Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
             Településfejlesztési  Bizottság Elnöke 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
- Polgármester, 
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- Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, 
- Civil Szervezetek Vezetői 

 
Napirend 
 

November 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési és stratégiai 
tervének  elfogadása 
Előadó:  Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
             Településfejlesztési Bizottság Elnöke 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
- Polgármester, 
- Jegyző, 
- Belső ellenőr, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 

 
2.)  Az Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 

Előadó:  Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
             Településfejlesztési Bizottság Elnöke 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt elő: 
- Polgármester, 
- Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, 
- Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői 

 
Napirend 
 

December 
 

1.) Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás munkájáról szóló beszámoló 
véleményezése 
Előadó:  Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és   
             Településfejlesztési  Bizottság Elnöke 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
- Polgármester, 
- Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke 

 
2.) Beszámoló a Csanytelek, Baross Gábor utca 2. sz. alatti ingatlan hasznosításáról 

Előadó:  Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és   
             Településfejlesztési  Bizottság Elnöke 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
- Polgármester, 
- Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, 

 
3.) Az önkormányzat Társulásokban folytatott éves tevékenységéről beszámoló 

Előadó: Polgármester 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
- Polgármester, 
- Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke 

  
Az írásos anyagok leadásának határideje: az ülés előtt 8 nappal. 
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Az ülésre, a napirendi pont tárgyalására, az érintett személyek, szervezetek képviselője körének 
meghívásáról a polgármester dönt. 
 
Állandó meghívott: Országgyűlési képviselő, Jegyző, Irodavezetők, Tagintézmények Vezetői, Civil     

szervezetek vezetői,  KÉBSZ Kft ügyvezetője 
 
Végrehajtás határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
 
Határozatról értesítést kap:  
-  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
-  Forgó Henrik polgármester 
-  Kató Pálné jegyző és általa 
-  Munkatervben érintettek 
-  Irattár 
 

11.) Napirend 
Tárgy:          Előadó: 
 Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer   Mucsi István alpolgármester 
 létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás képviseletére felhatalmazás Kató Pálné jegyző 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
71/2014. (XI. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy:    Délkelet-Alföldi  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Rendszer  Létrehozását  célzó   Önkormányzati Társulás 

képviseletére  felhatalmazás 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést   és rögzíti, 
hogy a Képviselő-testület képviseletére Forgó Henrik polgármester úr a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-a  értelmében jogosult, így a DAREH 
Taggyűlésében való képviseletre, akadályoztatása esetén helyettesítésére Mucsi István Tibor 
alpolgármester urat, mindkettőjük akadályoztatása esetén Pető Sándor Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnökét hatalmazza fel képviseleti joggal. 

 
 

Határozatról értesítést kap: 
- Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulása (Orosháza) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
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- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné 

 
12.) 

 
Tárgy:          Előadó:  
 Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Mucsi István alpolgármester 
 Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 

Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy tárgyi 
napirendet az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és a 
Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete napirendje keretében tárgyalta és változtatás 
nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé. Indítványozta megvitatása után annak változtatás 
nélküli képviselő-testület elé terjesztését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
72/2014. (XI. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi       Önkormányzat között kötendő 

együttműködési megállapodás jóváhagyása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül 
elfogadta – az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete véleményének figyelembevételével – a Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodást és annak mellékletét a tárgyi 
előterjesztéshez csatolt tartalommal,  egységes szerkezetű formátumban a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) – (3) bekezdésében foglaltak szerint eljárva.. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az 1.) pontban jóváhagyott 
tárgyi együttműködési megállapodás aláírására. 

3.) A Képviselő-testület kötelezi Kató Pálné jegyzőt arra, hogy a két önkormányzat tisztségviselője (a 
polgármester és az elnök) által aláírt együttműködési megállapodás nyilvánosságra hozataláról a 
helyben szokásos módon gondoskodjon az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában 
foglalt módon.  

Végrehajtás határideje:  soron kívül 
Végrehajtásért felelős:   Forgó  Henrik polgármester (megállapodás aláírásáért) 

Kató Pálné jegyző (megállapodás nyilvánosságra hozásáért) 
Beszámolás határideje:  a megállapodás aláírását követő soros testületi ülés időpontja 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
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- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Rostás László a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (Helyben) 
- Tóth Józsefné a Hivatal Adó- és Pénzügyi Irodája Vezetője 
- Irattár 

 
Egyebek 

 
Kató Pálné jegyző: Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy következő ülésre 3-4 rendeletet terjeszt be 
tárgyalásra, a következő év januárjára tervezi a közterületek elnevezéséről, házszámozásról szóló 
önkormányzati rendelet beterjesztését, melynek következménye, hogy a lakosoknak  személyi okmányait 
módosíttatni kell, melynek költségei az önkormányzatot terhelik. Szintén januárban kerül majd tárgyalásra 
a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló önkormányzati rendelet. Új települési adónem 
bevezetését nem javasolta, mivel annak beszedése szinte lehetetlen feladat.  
Elmondta, hogy a KÉBSZ Kft által üzemeltetett konyha működésével kapcsolatban szóbeli bejelentést 
kapott az óvodai és az iskolai étkeztetés minőségével és mennyiségével kapcsolatosan.  Szerinte a konyha 
működtetését át kell szervezni és a  jövőben biztosítani kell a diabetikus étkezés feltételeit is.  
Elmondta, hogy minden képviselő-testületi tag eleget tett a Csongrád Megyei Kormányhivatal által 
szervezett, törvényben meghatározott képzési kötelezettségének.  
Vagyonnyilatkozatát határidőben minden képviselő és bizottsági tag benyújtotta. 
A szociális temetésre vonatkozó törvény hatályba lépése kitolódik 2016. január 1. napjára, ezért  a helyi 
önkormányzati rendelet alkotásának kötelezettsége is átnyúlik 2015. évre. 

 
 

Mucsi István alpolgármester úr: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 14. óra 30 perckor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 Mucsi István        Kató Pálné 
 alpolgármester        jegyző 

 


