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     16 /2014.  
 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

2014. december 19.-én (pénteken)  

du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros (nyílt) ülésének 

Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 

1.) DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának és SZMSZ-ének módosítása  
jóváhagyása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 

 
2.) DAREH 2015. évi költségéhez működési hozzájárulás biztosítása 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 

3.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítása jóváhagyása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 

 
4.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata  

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

5.) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére benyújtandó  Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám 
alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó 2014. évi beszámoló elfogadása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 

 
6.) Csanytelek Község Önkormányzata érdekeltségi körébe tartozó Önkormányzati Társulások 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 

 
7.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi feladatellátásáról szóló beszámoló 

véleményezése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 

8.) Köztartozásmentes adatbázisba való felkerülésről tájékoztató 
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Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 

9.) Csanytelek Község Önkormányzata informatikai rendszereinek ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés 
elfogadása 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 

10.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 19.-én (pénteken) du. 

13.00 órakor megtartott soros nyílt testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Mucsi István   alpolgármester 
     Berkecz József   képviselő 
     Forgó János   képviselő 
     Kopasz Imréné   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:  Forgó Henrik   polgármester 
     Pető Sándor   képviselő 
     Bali József   képviselő 
 
           
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető 
Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető 

      
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 4 tag megjelent, a Polgármester úr igazoltan van távol, (betegsége miatt az ülésen nem tudott részt 
venni) 2 tag távolmaradását bejelentette. 
Ismertette, majd szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott meghívóban szereplő napirendi 
pontokat, mellyel a képviselő-testület külön-külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 4 
igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 

1.) DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának és SZMSZ-ének módosítása  jóváhagyása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 

 
2.) DAREH 2015. évi költségéhez működési hozzájárulás biztosítása 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 

3.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítása jóváhagyása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 

 
4.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata  

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

5.) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére benyújtandó  Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan 
hasznosítására vonatkozó 2014. évi beszámoló elfogadása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 

 
6.) Csanytelek Község Önkormányzata érdekeltségi körébe tartozó Önkormányzati Társulások 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 

 
7.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi feladatellátásáról szóló beszámoló véleményezése 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 



6 

 

8.) Köztartozásmentes adatbázisba való felkerülésről tájékoztató 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 

 
9.) Csanytelek Község Önkormányzata informatikai rendszereinek ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés 

elfogadása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 

10.) Egyebek 
 

1.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának  Mucsi István alpolgármester 
 és SZMSZ-ének módosítása jóváhagyása    Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB 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 e napirendet az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta és 
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé annak elfogadására. 
Kezdeményezte az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
76/2014. (XII.  19.) Ökt határozat 
 
Tárgy: DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának és SZMSZ-ének módosítása elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú vonatkozó előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta:  
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete változtatás nélkül minősített többséggel 

elfogadja a Délkelet- Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 88. § (2) 
bekezdés szerinti jogán. 
A módosított Társulási Megállapodás és a Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. december 31. 
napján lép hatályba. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a módosított és egységes 
szerkezetű Társulási Megállapodás Csanytelek Község Önkormányzata nevében és képviseletében 
való aláírására.  
Végrehajtás határideje:  a Társulási Megállapodás aláírására 2014. december 31. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 

            Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  aláírást követő soros testületi ülés időpontja 



7 

 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Dél-kelet alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás Elnöke (Orosháza) 

- Érintett települések Önkormányzatainak Polgármesterei 

- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 

- Fogó Henrik polgármester 

- Kató Pálné jegyző  
- Irattár 
 
 

2.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
 DAREH 2015. évi költségéhez működési hozzájárulás biztosítása  Mucsi István alpolgármester 
         Kató Pálné jegyző 
          
(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 a működési hozzájárulás összege a 2014. évihez 
képest nem változott. 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, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
77/2014. (XII. 19.) Ökt határozata 
 
 
Tárgy: DAREH 2015. évi működési költségéhez működési hozzájárulás  biztosítása 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Délkelet- Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó (DAREH) Önkormányzati Társulása 
működési költségeinek fedezetére (lakosságszám arányosan) 189.600.-Ft (azaz: 
Száznyolcvankilencezer-hatszáz forint) hozzájárulást biztosít az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében. 

2.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda 
Vezetőjét, hogy az 1.) pont szerinti költségek fedezetét az önkormányzat képviselő-testülete 2015. 
évi költségvetési rendelet-tervezetébe építse be a működési célú támogatásértékű kiadások kiemelt 
előirányzat-csoport fejezetébe. 

Végrehajtás határideje: 2015. február 15. 
Végrehajtásáért felelős: Kató Pálné jegyző 

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

 
Határozatról értesítést kap: 
-  DAREH Önkormányzati Társulás Elnöke (Orosháza) 
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-  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
-  Forgó Henrik polgármester 
-  Kató Pálné jegyző és általa 
-  Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
-  Irattár 

 
3.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó:  
 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási  Mucsi István alpolgármester 
 megállapodásának módosítása jóváhagyása    Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB 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 Csongrád Város 
Önkormányzata a Társuláshoz való csatlakozási szándékát a tegnapi napon tartott képviselő-testületi 
ülésén kinyilvánította. A csatlakozás legkorábban 2015. július 1. napjával történhet. Tájékoztatást adott 
arról, hogy e napirendet az Ügyrendi 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, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
78/2014. (XII. 19.) Ökt határozat 

 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítása jóváhagyása  
 

H a t á r o z a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta:  
 

1.) A Képviselő-testület változtatás nélkül minősített többséggel elfogadja az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 88. § (2) bekezdése jogán.  
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat e határozat 1.) pontja szerint 
elfogadott módosított egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására. 

Végrehajtás határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: aláírást követő soros ülés 
 

Határozatról értesítést kapnak 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Elnöke és Tagjai 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 
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4.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó:  
 Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata     Mucsi István alpolgármester 

Kató Pálné jegyző 
           Bali József ÜB elnök 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az Önkormányzat SZMSZ-ében meghatározott 
kötelezettségének tett eleget a felülvizsgálattal, 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 nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
79/2014. (XII. 19.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú, a jegyző által - a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (2) bekezdése és az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 19. § (8) bekezdésében 
rögzített, a helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálati kötelezettsége teljesítése keretében - benyújtott  
előterjesztésében és az Ügyrendi Bizottság támogató javaslatát tartalmazó előterjesztésében 
foglaltakat és az alábbi döntést hozta. 

 
2.) A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1)-(2) bekezdésében biztosított jogalkotásra 

jogosítottként eljárva, a feladatkörébe tartozóan megalkotott, kihirdetett és hatályban lévő 
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára vonatkozó  jegyzői előterjesztésben foglaltakat változtatás nélkül 
fogadta el az alábbiak szerint: 
a) változtatás nélkül hatályban tartja az alábbi általa kiadott önkormányzati rendeleteket: 

aa) a háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló      14/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletet; 
ab) a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül házasságkötés esetén fizetendő és a 

házasságkötéseknél közreműködő anyakönyv-vezetőt megillető díjakról szóló                             
15/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletet; 

ac) Csanytelek Község Önkormányzata jelképeinek alkotásáról szóló  
17/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletet; 

ad) „Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló  
18/2012. X. 26.) önkormányzati rendeletet; 

ae) a „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és adományozás rendjéről szóló  
19/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletet; 

af) az önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásról szóló  
21/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 

ag) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 
22/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 

ah) a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása rendjéről szóló 
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23/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
ai) a köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló 

24/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
aj) az épített és természeti környezet védelméről szóló  

25/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
ak) a helyi iparűzési adóról szóló 

26/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
al) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 

27/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
am) az építményadóról szóló 

28/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
an) a köztemető használatának rendjéről, díjáról szóló 

35/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendeletet; 
ao) a közterület filmforgatás célú használatáról 

7/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendeletet, 
ap) Csanytelek Község Helyi Építési szabályzatáról szóló 

6/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendeletet, 
aq) a településképi véleményezési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 

7/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendeletet, 
ar) az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló 

8/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet, 
as) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet, 
at) az önkormányzati képviselők, bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló  

10/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet, 
au) a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultság feltételeiről 

szóló              11/2014. (XI. 28.) önkormányzati 
rendeletet. 

  
b) az általa alkotott alábbi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezését rendeli el: 

ba) az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetéséről szóló  
3/2014. (III. 28.) önkormányzati rendeletét; 

(az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletében); 
bb) az önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 

4/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletét; 
(az önkormányzat módosított 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete záró 
rendelkezésében); 

 
c) az általa alkotott alábbi önkormányzati rendeletek módosítását, kiegészítését rendeli el: 

ca) az önkormányzat vagyonáról szóló  
30/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét; 

(vagyonban bekövetkezett változás átvezetése miatt) 
cb) az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, gyermekvédelmi  
 szolgáltatásokról, az intézményi étkezési térítési díjról szóló 

                                            31/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletét; 
(az Szt. módosítása miatt) 

cc) az önkormányzat hulladékgazdálkodási  közszolgáltatása ellátásáról és igénybevételéről     
10/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletét; 

(a Ht. változása okán, elkülönített hulladékgyűjtés bevezetése miatt) 
cd) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló 
2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletét, 

(felülvizsgálat során 2015. évben) 
 

d) egységes szerkezetbe foglalt új önkormányzati rendelet kiadása előkészítését rendeli el: 
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da) az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, gyermekjóléti alapellátásokról, az étkezési 
térítési díjról  szólóan,    9/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 

db) – Közterület Tárfigyelő Rendszer létrehozásáról, 
dc) – A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól, 
dd) - A népszavazás és népi kezdeményezésről, 
de) – A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről, 
df) – A szociális temetésről. 
e) felhatalmazás jogosítottjaként nem él önkormányzati rendelet alkotása lehetőségével és 

ea) az épített és természeti környezet védelméről szóló, valamint 
eb) a köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló 
önkormányzati rendeletében nem jelöl ki olyan frekventált közterületeket, ahol hajléktalanok 
életvitelszerűen nem tartózkodhatnak, mivel a településen nem élnek hajléktalanok és az AB 
eddigi joggyakorlatát tekintve félő, hogy Alaptörvény ellenes lehet a Képviselő-testület által 
jogalappal meghozott jogszabály ezen előírása, annak alkalmazása során, 

f) az általa díjat, pénzügyi támogatást megállapító önkormányzati rendeletek felülvizsgálata során a  díjtételek 
változtatás nélküli hatályban tartását  azért   tartja indokoltnak, mivel    
fa) vannak olyan önkormányzati rendeletek, melyek díjtételeinek rendszeres időszakonkénti 

felülvizsgálatát központi jogszabály írja elő, ilyen pl. a kihirdetett, de még hatályba nem lépett, a 
köztemető használatának rendjéről, díjáról szóló önkormányzati rendelet,  amelyben  a   díj  
összege másodlagos, hiszen köztemető hiányában nincs értelme még az infláció követésének sem; 

fb) a közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló önkormányzati rendeletében behatárolt 
összeg változtatása sem indokolt, mivel még nem került sor ilyen címen közterület 
igénybevételére, ezért a kereslet-kínálat törvényének érvényesítése sem értékelhető reálisan; 

fc) a hivatali helyiségen és hivatalban munkaidőn kívül házasságkötés esetén fizetendő és a 
házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjak a helyi viszonyokhoz 
igazodik, annak változatása, az összeg emelése ezért nem indokolt,  

fd) az önkormányzat 2015. évi költségvetése pénzügyi fedezetének ismeretében a díjak és    
pénzügyi támogatásokra irányadó önkormányzati rendeletek 2015. évben való felülvizsgálatát 
azok aktuálissá válása időpontjára rendeli el, ezért az idei évben való változtatást nem tart 
indokoltnak. 

 
Végrehajtás határideje:  a)  pontra: folyamatos, változás esetén a megadott határidő szerint, 

  b)  pontra: a vonatkozó alaprendelet beterjesztésekor, 
 c)  pontra: ca)-cd) és 2015. december 31.  
 d)  pontra:   da) 2015. I. félév,  
 f)   pontra: folyamatos, az önkormányzat 2015. évi költségvetése 

ismeretében, külön erre irányuló szándék kinyilvánítása szerint 
Végrehajtásért felelős: Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  a végrehajtási határidőt követő soros testületi ülés időpontja 
   
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjai (Helyben) 
- Civil szervezetek vezetői (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Irodavezetői 
- Irattár 

 
5.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére benyújtandó Csanytelek,  Mucsi István alpolgármester 
 Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan 20147. évi hasznosítására   Kató Pálné jegyző 
 vonatkozó beszámoló elfogadása       
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(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi) 
 
Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 

 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy évente visszatérő kötelezettsége az önkormányzatnak a beszámolás. A 
működtetéshez szükséges tárgyi, személyi feltételek rendelkezésre állnak. Javasolta az előterjesztésben 
foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
80/2014. (XII. 19.) Ökt határozat 

 
Tárgy:   A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére benyújtandó Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti 

ingatlan hasznosítására vonatkozó 2014. évi beszámoló elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-től térítésmentesen átvett, Csanytelek, Baross Gábor utca 2. szám alatti (belterület 
48 hrsz.) ingatlan szociális célú hasznosítása alkalmassá tételéről szóló beszámolót és azt a jelen határozat 1. 
mellékletében rögzítettek alapján változtatás nélkül elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és 
Csanytelek Község Önkormányzata között létrejött állami vagyonba tartozó ingyenes 
önkormányzati tulajdonba átadásáról szóló megállapodás V.5 pontja értelmében jelen határozat 
értelmében tájékoztassa a MNV Zrt.-t. 

 
Végrehajtás határideje:  2014. december 31. 
 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
 Kató Pálné jegyző 
 
Beszámolás határideje:  a jelentés megküldését követő soros ülés 
  
 
Határozatról értesítést kap: 

- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1399 Budapest Pf: 708.) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Mucsiné Mészáros Tímea Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 

 
6.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzati érdekeltségi körébe tartozó   Mucsi István alpolgármester 
 Önkormányzati Társulások 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló Kató Pálné jegyző 
 elfogadása        
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(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi) 
 
Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként  nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 

 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy a DARK-ot a jövőben meg kellene szüntetni, 
mivel a társulásban végzett feladat megszűnt. Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, 
annak változtatás nélküli elfogadását. 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
81/2014. (XII. 19.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata érdekeltségi körébe tartozó Önkormányzati Társulások 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a település Polgármestere által a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontjában írt 
kötelezettségének eleget téve benyújtott tárgyi előterjesztésben foglaltakat és a 

a) Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulásban, 

b) Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásban, 
c) DARK Önkormányzati Társulásban 
2014. évben folytatott tevékenységről szóló beszámolót változtatás nélkül elfogadta. 
  

Határozatról értesítést kap: 
- Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 

Bedő Tamás Polgármester úr (Csongrád), 
- DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Orosháza), 
- DARK Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Sándorfalva), 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben), 
- Forgó Henrik polgármester, 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 

7.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi  Mucsi István alpolgármester
 tevékenységéről szóló beszámoló véleményezése    Kató Pálné jegyző 
         
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi) 
 
Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként  nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
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Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a Társulás Társulási Tanácsa a mai napon tartott 
ülésén tárgyalta a beszámolót. Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
82/2014. (XII. 19.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014.évi feladatellátásáról szóló beszámoló véleményezése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta a „Beszámoló az 
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014.évi feladatellátásáról” című előterjesztést és a benne foglaltakkal 
egyetért. 
 
 
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: 
 Köztartozásmentes adatbázisba való felkerülésről tájékoztató  Mucsi István alpolgármester 
         Kató Pálné jegyző 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy  úgy tűnik nem minden képviselő-testületi tag 
vette tudomásul ezen kötelezettségét. 2015. január 1-jéig bizonyítani kell azt, hogy az érintett 
önkormányzati képviselő szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, mert aki ezt nem tette meg annak 
megszűnik a mandátuma. 
 
A képviselő-testület tagjai határozathozatal nélkül tudomásul vették a tájékoztatást. 
 

9.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata informatikai rendszereinek  Mucsi István alpolgármester 
 ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása   Kató Pálné jegyző 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett, 
kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
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Kató Pálné jegyző: Kiemelte, hogy az ellenőrzés olyan hiányosságot nem tárt fel, amely okot adott volna 
intézkedés kezdeményezésére. Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás 
nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
83/2014. (XII. 19.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanyteleki Község Önkormányzata informatikai rendszereinek ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés 

elfogadása 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta a Csanytelek 
Község Önkormányzata informatikai rendszereinek ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést, melyet 
változtatás nélkül elfogad a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló  
370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak szerint eljárva. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Alür Bt revizora Juhász Lejla belső ellenőr 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
Egyebek 

 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy az adóbevételek tervhez 
viszonyított alakulása jelenleg 97 %. Előreláthatólag 2015. januártól kezdődően, több lépcsőben, márciusig 
a közigazgatás ismételten átalakul, egyes jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok a Járási Hivatalhoz, helyette 
más jellegű feladatok pedig jegyzői hatáskörbe kerülnek. A Kormányhivatalhoz tartozó szakigazgatási 
szervek önállósága megszűnik, azok vezetői osztályvezetők lesznek. Az önkormányzatnak korrupció 
ellenes szabályzatot kell készítenie. A KÉBSZ Kft-vel kapcsolatos döntés a jövő évben lesz, vagy 
önköltség-számítással alátámasztva térítési díjat kell emelni, vagy meg kell szüntetni a Kft működését, 
mivel veszteséget termel, amelyet tulajdonosként az önkormányzat költségvetéséből kellene finanszírozni.  
Elmondta, hogy a településen szociális tűzifa támogatásban 64 család részesült,  az önkormányzat szociális 
ellátásokról szóló rendelete alapján pedig további 11 család részesül családonként 10 q tűzifa 
támogatásban. 
A szennyvízberuházással kapcsolatosan aggodalmának adott hangot a szippantás körüli anomáliák miatt. 
 
Forgó János képviselő: Megkérdezte, hogy az étkeztetési szolgáltatást igénybe vevők hány %-a fizet  
jelenleg térítési díjat. 
 
Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető helyettes: Válaszában elmondta, hogy a térítési díjat 
fizetők aránya az elmúlt időszakban nőtt, amely viszont nem ellensúlyozza a Kft veszteségét.. Azért nem 
volt az elmúlt években étkezési térítési díj emelés, mert a Kft működése nem volt veszteséges, mivel az 
ivóvíz-szolgáltatás kiegyenlítette azt. 
 
Mucsi István alpolgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében szereplő fejlesztési tartalék terhére közfoglalkoztatáshoz erőgép vásárlására került sor. A 
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Remény Szociális Alapszolgáltató Központnál az intézmény működési engedélye megszerzése érdekében 
az önkormányzat költségvetéséből támogatásként 2.573 E Ft átcsoportosítására volt szükség az épület  
átalakítási munkáinak elvégeztetésére. 
A szennyvíz beruházással kapcsolatosan elmondta, hogy az Alföldvíz Kft szerződésmódosítást 
kezdeményezett, konkrétan a műszaki tartalmon szeretett volna változtatni, amelyhez a szükséges 
hozzájárulást nem kapta meg, mivel az időveszteséggel és többféle kárral is fenyeget.  
 
Berkecz József képviselő: Kifogásolta a Botond utca elején a buszok tárolását, mivel a szilárd burkolatú 
út melletti részt teljesen tönkre tették, az útra felhordták a sarat. A Járandó utca sarki épület környéke 
rendezetlen állapotára hívta fel a figyelmet. 
 
Kató Pálné jegyző: A képviselő úr felvetésére elmondta, hogy a Volán képviselőjével már felvette a 
kapcsolatot a Botond utca említett részén való parkoltatás miatti helyzet megoldása érdekében. A Járandó 
utcai lakóház környezetének rendezetlen állapota változtatása érdekében  a probléma sokoldalúsága miatt, 
annak kezelése az érintett lakos szomszédja közreműködése nélkül nem rendezhető, de a megoldás 
keresése a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke bevonásával előbbre vihető.  
 

 
Mucsi István alpolgármester úr: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 13. óra 55 perckor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 Mucsi István        Kató Pálné 
 alpolgármester        jegyző 

 
 


