
1 
 

2/2014.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2014. január 31-én (pénteken)  
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros nyílt ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 
Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról     
 
1.) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése előkészítése keretében 

a) az önkormányzat és önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet 
beterjesztése (első olvasatban), 

b) Csanytelek községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2014. évi működési célú támogatása 
 jóváhagyása, 
c) Önkormányzati lakások és garázsok 2014. évi bérleti díjainak meghatározása, 
d) Csanytelek Község Önkormányzata és önkormányzati hivatal által  ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek 

(szabadkapacitás kihasználás) 2014. évi díjtételeinek meghatározása, 
e) A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a 

Kormány előzetes hozzájárulását igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 
meghatározása, 

f) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában működtetett Csanyteleki nevelési- és szociális 
intézmények 2014. évi költségvetéseinek véleményezése 

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

2.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás megszervezése tárgyában törvényességi 
felhívásban foglaltak elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik, polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 

 
3.) Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában működő  

a) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ, 
b) Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda  
Alapító Okirata módosítása, egységes szerkezetbe foglalása véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik, polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

4.) Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Közbeszerzési Szabályzata véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik, polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
5.) Egyebek
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 31-én (pénteken)  du. 13.00 
órakor  tartott  soros nyílt testületi üléséről. 

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

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető h. 
      
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 6 képviselő megjelent, 1 képviselő távolmaradását bejelentette. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő-testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 6 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 
Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról     
 
1.) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése előkészítése keretében 

a) az önkormányzat és önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet 
beterjesztése (első olvasatban), 

b) Csanytelek községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2014. évi működési célú támogatása 
 jóváhagyása, 

c) Önkormányzati lakások és garázsok 2014. évi bérleti díjainak meghatározása, 
d) Csanytelek Község Önkormányzata és önkormányzati hivatal által  ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek 

(szabadkapacitás kihasználás) 2014. évi díjtételeinek meghatározása, 
e) A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a 

Kormány előzetes hozzájárulását igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 
meghatározása, 

f) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában működtetett Csanyteleki nevelési- és 
szociális intézmények 

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

2.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás megszervezése tárgyában törvényességi 
felhívásban foglaltak elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik, polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 

 
3.) Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában működő  

a)  Remény Szociális Alapszolgáltató Központ, 
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b)  Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda  
Alapító Okirata módosítása, egységes szerkezetbe foglalása véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik, polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

4.) Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Közbeszerzési Szabályzata véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik, polgármester, Kató Pálné jegyző 

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

 
Forgó Henrik polgármester: 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 meg. 
 
4/2014. (I. 31.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Határozat 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző által írásban beterjesztett tárgyi 
beszámolóját megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta az alábbiak szerint:  
 
  

- BM-EU-Önerő-Alapból a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 azonosító számú szennyvízelvezetési- és tisztítási 
konstrukciója fejlesztési programja megvalósításához pályázat benyújtásáról szóló 64/2013. (IX. 13.) Ökt 
határozatban 

- Települési értéktár létrehozásáról és gondozásáról szóló 68/2013. (IX. 27.) Ökt határozatban,  
- Csanytelek Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója elfogadásáról szóló  71/2013. (X. 

25.) Ökt határozatban,  
- Új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat tervezetének véleményezésre bocsátásáról szóló 

74/2013. (XI. 29.) Ökt határozatban,  
-  Csanytelek Közég Helyi Építési Szabályzatáról és a településképi véleményezési eljárásról szóló 75/2013. 

(XI. 29.) Ökt határozatban, 
- a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére kötött közszolgáltatási szerződés  módosításáról szóló 

78/2013. (XI. 29.) Ökt határozatban,  
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- a Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról szóló 81/2013. (XI. 29.) Ökt határozatban, 

- a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyének betöltéséről szóló 86/2013. (XI. 
29.) Ökt határozatban, 

- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan 
hasznosítására vonatkozó 2013. évi beszámolóról  szóló 89/2013. (XII. 20.) Ökt határozatban, 

- Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági tervének elfogadásáról szóló 90/2013. (XII. 20.) Ökt 
határozatban, 

- háziorvosi alapellátásra kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról szóló  92/2013. (XII. 20.) Ökt 
határozatban, 

- háziorvosi alapellátásra és iskola-egészségügyi feladatok ellátására kötött szerződés közös megegyezéssel való 
felbontásáról szóló 93/2013. (XII. 20.) Ökt határozatban, 

- víziközmű-szolgáltatás biztosítása véleményezéséről szóló 95/2013. (XII. 20.) Ökt határozatban 
foglaltak végrehajtásáról szóló, a jegyző által írásban beterjesztett beszámolót változtatás nélkül 
elfogadta.  

  
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár 
 

1.) Napirend 
Tárgy:          Előadó:  
 Az önkormányzat 2014. évi költségvetése megalkotása előkészítése  Forgó Henrik polgármester 

keretében        Kató Pálné jegyző 
        Bali József ÜB elnök 

         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

a) 
 
Tárgy:  Az önkormányzat és az önkormányzat hivatala 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet 

beterjesztése (első olvasatban) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésében szólt arról, hogy 
kiegyensúlyozott gazdálkodást vár az idei költségvetési évtől, amelyet nagyban befolyásol a szennyvíz és az 
ivóvízminőség-javító beruházás. Emlékeztetett a 118 millió Ft önrész BM általi kiváltására, amely az 
önkormányzat idei költségvetését és gazdálkodását így nem terheli hitel felvételével, annak kamatával 
együtt való visszafizetésével sem. Nem adósítja el a települést annak ellenére, hogy az új rendezési terv 
elfogadása után, pályázatokkal van esély a tervekben (rövid-távú) elképzelések megvalósítására. Utalt az 
orvosi rendelő épülete tetőszerkezete felújítására és önerőből kivitelezhető kisebb beruházásokra, nem 
megfeledkezve a piac kialakításáról. 
Megköszönte a köztisztviselők túlmunkáját és a beterjesztett anyagok szokásos magas szakmai színvonalát, 
amely nagyban hozzájárul az évek óta tartó kimagasló – hitel nélküli – gazdálkodás által nyújtotta 
eredmények eléréséhez, amit a jó tervezés alapoz meg. Indítványozta az előterjesztés első olvasatban lévő 
megtárgyalása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy e napirendet 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 tárgyalásra.  
Megerősítette a Pénzügyi Ellenőrző- Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság ülésén 
tárgyban általa elmondottakat, melyben tájékoztatta a jelenlévőket az Áht. 23.-24. §-ában foglalt azon 
rendelkezésekről, amelyek az önkormányzat költségvetési rendelete előkészítését, tartalmát, benyújtását 
rögzíti, melynek eleget téve a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig – 
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február 5. – nyújtják be a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek. Az ülésre azért kerültek be a 
beterjesztett soros napirendi pontok – mint bevételi, kiadási tételek - mert azok beépülnek a 
költségvetésbe. Nagy eredménynek értékelte mind az önkormányzat, mind a képviselő-testület hivatala és 
az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás által fenntartott költségvetési szervek takarékos 
gazdálkodásának köszönhető hiány nélküli költségvetés készítését, főleg úgy, hogy adósságot nem kell 
törleszteni, így nem konszolidált önkormányzatként hitel felvétele nélkül érték el mindezt. Szólt a meglévő 
feszültségekről, az egyre növekvő munkaterhekről, 6 éve változatlan illetményekről és a központi 
szankcionálás lehetőségeiről. Említést tett az Áht. és annak végrehajtására kiadott Ávr. módosításáról, ami 
a mindennapi gazdálkodást nem, de az alapító okiratot érinti pl. a költségvetési szervek gazdálkodása 
besorolása megszüntetése által, mivel megszűnt az önállóan működő és gazdálkodó szervezet, mint 
besorolás, csak költségvetési szervet ismer a központi jogalkotó. Kiemelte a jogszabály változásokon belül 
a Kincstár bővülő jogkörét, melynek során – jogorvoslati eljárás nélkül – pénzbüntetést szabhat ki, 
határidőre nem teljesített adatszolgáltatás miatt, ami ilyen alacsony köztisztviselői létszám mellett, 
folyamatosan növekvő feladatottal, szinte kódolva van, kivédhetetlen még az állandó túlmunkavégzés 
ellenére is.  
Javasolta a napirend megtárgyalása után közmeghallgatás keretében a soros ülésre (február 28.) rendelet 
alkotására való beterjesztését. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető-helyettes: Elmondta, hogy az önkormányzat és az 
önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése nagyságrendileg hasonló az elmúlt évihez, majd részletesen 
ismertette a költségvetés rendelet-tervezetét. Kiemelte, hogy torzítja a bevételi és kiadási oldalt az idei 
évben megvalósuló szennyvíz beruházás, melyet leszámítva az egyenleg hasonló a tavalyi évihez. Szólt 
arról, hogy egyes közfeladatokra adott központi finanszírozás közelít a valósan felmerülő költségek 
fedezetéhez, de sok kötelező feladat végrehajtására nem biztosít forrást a központi költségvetés vagy 
tömbösítve 15 feladatra ad összevontan forrást, ami  a feladat megvalósítására nem elegendő. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés,  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: 
 
5/2014. (I. 31.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése beterjesztése  
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény  (Áht.) 24. § (3) bekezdésében rögzített határidőig (2014. február 5.) beterjesztett, 
az önkormányzat és az önkormányzati hivatal (első olvasatban elkészített) 2014. évi 
költségvetésének fő keretszámait ezen határozathoz csatolt 1.)-4.) mellékletekben rögzítettek 
alapján hagyja jóvá. 

2.) A Képviselő-testület felkéri Forgó Henrik polgármester urat és Kató Pálné jegyzőt, hogy az 1.) 
pontban rögzített költségvetési fő keretszámok részletes kimutatásait és az Áht. 23. § (2) 
bekezdésében írt mellékleteket a Képviselő-testület soros ülésére rendelet-tervezetként terjessze 
elő.  

 
Végrehajtás határideje:  2014. február 28. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő testületi ülés 
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Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezető 
- Irattár 

 
b)  

 
Tárgy: Csanytelek községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2014. évi támogatása véleményezése 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a Bizottság jegyzőkönyvének mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez tett szóbeli kiegészítésében fontosnak ítélte 
a civil szervezetek pénzügyi támogatását, főleg a fiatalok energiájának lekötésére szolgáló lehetőségek 
biztosítását, ami nem csak egyéni, hanem közösségi érdek is. Támogatta a beterjesztett javaslatot.  
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében a szigorodó pénzügyi elszámolások fontosságára hívta fel a 
figyelmet és a teljesítményarányos támogatás jelentőségéről szólt, kiemelve a nem remeklő labdarugó 
csapat helyezését majd 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. Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Mucsi István alpolgármester: Csak részben értett egyet a jegyző által a Labdarugó Szakosztályt érintő 
véleményével, mert ami igaz a felnőttekre, az nem igaz az ifjúsági csapatra, amely a tábla első helyét foglalja 
el, tehát teljesítménye megfelel az elvárásoknak, ezért javasolta a támogatás odaítélését. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 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: 
 
6/2014. (I. 31.) Ökt határozata 
 
Tárgy: Csanytelek községben működő civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 2014. évi működési célú 

támogatása 
Határozat 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezetek és helyi önszerveződő 

közösségek 2014. évi működési célú pénzügyi támogatását a jelen határozathoz csatolt 1. melléklet 
szerint hagyja jóvá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § 
a) pontjában rögzített feladatkörében eljárva, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása rendjéről 
szóló 23/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletben foglaltak érvényesítésével. 

2.) A Képviselő-testület felhívja a támogatott szervezetek vezetői figyelmét arra, hogy az általuk képviselt 
szervezet részére jóváhagyott keretösszegeket időarányosan, kizárólag a támogatási igénylésben 
megjelölt célokra használhatják fel, mert ellenkező esetben a helyi civil szervezetek pénzügyi 
támogatása rendjéről szóló 23/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 6. §-a szerint a rendeltetéstől 
eltérően felhasznált támogatás  egyösszegű visszafizetése elrendelése mellett számolnia kell  a 
támogatottnak azzal, hogy a Képviselő-testület 2 évig pénzügyi támogatás  iránti pályázat 
benyújtásából kizárja az érintett szervezetet. 
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3.) A Képviselő-testület kötelezi az általa támogatott helyi önszervező közösségek vezetőit arra, hogy 
ezen határozattal megállapított, az önkormányzat 2014. évi költségvetése saját bevételei terhére 
finanszírozott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról (a hatályos vonatkozó önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint) számoljon el.  
Végrehajtás határideje:  2014. október 31. 
Végrehajtásért felelős:  helyi önszerveződő közösségek vezetői 
Beszámolás határideje:  pályázat benyújtásakor 

4.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi 
Iroda Vezetőjét, hogy ezen határozattal jóváhagyott, szervezetenkénti támogatási kereteket az 
önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetébe építse be. 

Végrehajtás határideje:  4.) pont:   folyamatos 
Végrehajtásért felelős:   4.) pont    Kató Pálné jegyző és általa 

                       Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető 
      Beszámolás határideje:   a végrehajtást követő soros testületi ülés időpontja 
 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Pályázatot benyújtott civil szervezetek vezetői (Helyben) 
- Fogó Henrik polgármester  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
c)  
 

Tárgy: Önkormányzati lakások és garázsok 2014. évi bérleti díjainak meghatározása véleményezése 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a Bizottság jegyzőkönyvének mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
 
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. Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása 
után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
7/2014. (I. 31.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Önkormányzati lakások és garázsok 2014. évi bérleti díjának meghatározása 
 

Határozat 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetési 

koncepciójában meghatározott díjtételváltozásokkal összhangban, az önkormányzat 
vagyongazdálkodási tervében foglaltaknak megfelelve, az önkormányzati tulajdonú lakások és garázsok 
bérleti díját 2014. március 1. napjától az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
a)  Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.  2 db lakás bérleti díja:  20.000.- Ft/hó/lakás 
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         (ÁFA mentes)  
b)  Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz. 1 db lakás bérleti díja:  17.500.- Ft/hó/lakás 

         (ÁFA mentes) 
c) Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.  2 db garázs bérleti díja:    5.200.- Ft/hó/garázs  

         (+ ÁFA) 
 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhívja Kató Pálné jegyzőt az 1.) pontban 

meghatározott díjtételek beszedése érdekében szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtás határideje:  2014. március 1. folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Bera Sándor (Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz.) bérlő 
- Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezető 
- Irattár 

d)  
 

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és Hivatala által  ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek (szabadkapacitás 
kihasználása) 2014. évi díjtételeinek meghatározása véleményezése 

 
(tárgyi írásos előterjesztés a Bizottság jegyzőkönyvének mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester:  Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
 
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. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy ez a 
tevékenység az Áht. rendelkezései miatt kikerült a hivatal alapító okiratában szereplő alaptevékenységi 
köréből – így majd az alapító okiratból is, a vonatkozó törvény rendelkezéseit szem előtt tartva – de ettől 
még az a tevékenység, amelyre az önkormányzat és önkormányzati hivatal költségvetési rendelete 
szabadkapacitás kihasználása címén engedélyez, végezhető. Javasolta az előterjesztésben foglaltak 
megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
8/2014. (I. 31.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzat hivatal által  ellátott egyéb szolgáltatási 
           tevékenységek (szabad kapacitás kihasználás) 2014. évi díjtételeinek meghatározása 
 

Határozat 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló hatályos önkormányzati rendelete 28. § (7) bekezdésében szabályozottak szerint 
eljárva a hivatala Pénzügyi Ügyrendje Önköltség-számítási Szabályzatában foglaltakat alkalmazva 
határozza meg hivatala számára az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi 
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költségvetéséről szóló rendeletében előírt szabadkapacitás kihasználása címén engedélyezett  
költségkalkuláción alapuló díjtételeit: 

 
a) Fénymásolás: 
 
aa) A/4-es méret      15 Ft/db (ÁFA-val) 
ab) A/4-es méret kétoldalas     30 Ft/db (ÁFA-val) 
ac) A/3-as méret      30 Ft/db (ÁFA-val) 
ad) A/3-as méret kétoldalas     60 Ft/db (ÁFA-val) 
 
b) Fax szolgáltatás: 

 
ba) 1 oldalas 750 Ft (ÁFA-val) 
bb) minden további oldal +240 Ft (ÁFA-val) 

 
c)   Fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés: 

 
ca) Fűnyírás (F-350/400-as lengő kaszával):               2.100 Ft/óra (ÁFA-val) 
cb) Fűkaszálás (Tigrone típusú kistraktor+adapter):            2.900 Ft/óra (ÁFA-val) 
 

2.)  Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 1. 
mellékletének 1.1., 1.2. sorában, az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi 
költségvetéséről szóló rendeletében előírt: reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása díjtételét, továbbá a  
havi kiadványban (Csanyi Hírmondó) reklámfelület biztosítása díjtételét az alábbiak szerint határozza 
meg: 

 
a)    Reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása: 

egyedi megállapodásokon, szerződésekben rögzítettek szerinti, melynek egyes díjtételeiről a 
polgármester átruházott hatáskörben dönt. 
 

b) Havi kiadványban (Csanyi Hírmondó) reklámfelület biztosítása: 
 
ba)  negyed oldalas hirdetés díja      5.000,-Ft+ÁFA/alkalom 
bb) fél oldalas hirdetés díja     10.000,-Ft+ÁFA/alkalom 
bc)  egész oldalas hirdetés díja     20.000,-Ft+ÁFA/alkalom 

 
3.) Az 1.)-2.)  pontban rögzített egyes díjtételek 2014. március 1. napjával lépnek hatályba.  
Végrehajtás határideje:  2014. március 1. napjától folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
                      Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő soros  ülés 
   
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 
 

e) 
 

Tárgy: A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének,  összegének és a Kormány 
előzetes hozzájárulását igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása  

 
(tárgyi írásos előterjesztés a Bizottság jegyzőkönyvének mellékletét képezi) 
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Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. 
 
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. Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása 
után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
9/2014. (I. 31.)  Ökt határozat  
 
Tárgy: A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének  összegének és a Kormány 

előzetes hozzájárulását igénylő - adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29/A. §-ában  írt feladatkörében eljárva, az önkormányzat saját bevétele körének 
összegét a költségvetési évet követő három évre (2015.-2017.) ezen határozat  1.) melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

2.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy a Kormány előzetes hozzájárulását igénylő adósságot keletkeztető 
ügyletet nem tervez 2015.-2017. évben az önkormányzat fejlesztési konstrukcióinak jelenlegi ismeretében. 

3.) A Képviselő-testület felkéri Forgó Henrik polgármester urat, Kató Pálné jegyzőt és általuk az Adó,-és 
Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az 1.) pont szerint jóváhagyott saját bevételi szintek alakulását és a 
Kormány előzetes hozzájárulását esetlegesen szükségessé tevő ügyleteket és az ehhez kapcsolódó 
fejlesztési programok alakulását folyamatosan kísérje figyelemmel és indokolt esetben a szükséges 
módosításokat terjessze a Képviselő-testület elő. 

 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
   Kató Pálné jegyző 
   Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
Beszámolás határideje:   intézkedést igényelő soros ülés időpontja 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
f)  
 
 

Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulása fenntartásában működtetett Csanyteleki nevelési- és szociális 
intézmények 2014. évi költségvetése véleményezése 

 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést az írásban kiadott 
előterjesztésben foglaltakhoz nem tett. 
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Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében 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. Beszámolt arról, hogy a Társulás módosította és 
egységes szerkezetben kiadta a fenntartásába működő szociális- és nevelési intézmény alapító okiratát és 
döntött a szociális intézményekben igénybevett szolgáltatások után fizetendő intézményi térítési díjak 
összege emeléséről, amiről Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete rendelet alkotására 
kötelezett. Véleménye szerint a feladat tekintetében a finanszírozás közelít a valós kiadásokhoz, ami a két, 
Csanyteleki székhelyű intézményben több évnyi takarékos gazdálkodásnak köszönhetően keletkezett  
pénzmaradvánnyal együtt, sok év óta először teszi lehetővé, hogy az önkormányzat költségvetéséből nem 
kell kiegészítő támogatást nyújtani az intézmények működéséhez. Említést tett a jogelőd Társulás által le 
nem tisztázott jogosulatlan központi támogatás Kincstár általi követeléséről, amelyet jogutódlás miatt  a 
Társulás székhely települése önkormányzatán kíván (1.6 millió Ft összegben)  inkasszálás módszerével 
beszedni a Kincstár. Úgy ítélte meg, hogy a Kincstár 3 éves mulasztása nem lehet jogalap arra, hogy az 
eljárásban vétlen önkormányzat fizessen más önkormányzat teljesítése elmaradásáért, ezért a Kincstár 
központi szervén túl, a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes Osztálya 
Vezetőjével folytatott tárgyalás eredményét várja. 
 Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
10/2014. (I. 31.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában működtetet Csanyteleki  nevelési és szociális 

tagintézmények 2014. évi költségvetése véleményezése 
 

Határozat 
 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csanyteleki nevelési- és szociális 

tagintézmények   vezetőivel és az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsával 
egyeztetett Csanyteleki tagintézmények 2014. évi egységes költségvetési keretszámait: 

a) az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézménye költségvetését jelen   
határozat 1.) mellékletében rögzítettek szerint, míg a 

b) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetését jelen határozat 2.) mellékletében 
rögzítettek szerint javasolja elfogadásra az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsának. 

Végrehajtás határideje: 2014. február 28.  
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester Társulási Tanács Elnöke 
Beszámolás határideje:  az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulása  2014. évi költségvetése 

elfogadását követő soros képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

– Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
– Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulása  Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 
– Forgó Henrik polgármester 
– Kató Pálné jegyző és általa 
– Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
– Irattár 
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2.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése  Forgó Henrik polgármester 
 közszolgáltatás megszervezése tárgyában törvényességi felhívásban  Kató Pálné jegyző 
 foglaltak elfogadása véleményezése     Bali József ÜB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésében szólt az 
ellehetetlenülés okairól, az esélyegyenlőséget sértő jogi helyzet feloldhatatlanságáról, annak várható 
következményeiről. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatást adott arról, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi 
Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében 
tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé.  Hangsúlyozta, hogy a 
rendelet megalkotásához közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, majd részletes tájékoztatást adott a 
közbeszerzési szakértővel folytatott tárgyalásról. Kiemelte, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Felügyeleti Főosztálya által szabott határidőn belül minden vonatkozó szabálynak 
megfelelve nem lehet a rendeletet megalkotni, ezért a határidő meghosszabbítása mellett hozott fel több 
érvet is. Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Forgó János képviselő: Számára érthetetlen, hogy miért pont a mostani időpontra időzítette a 
Törvényességi Felügyelet a tárgyi felhívás kibocsátását, amikor közismert a szennyvizes beruházás 
anomáliája. 
 
Kató Pálné jegyző: Válaszában elmondta, hogy a Törvényességi Felügyelet célvizsgálat keretében állapította 
meg, hogy Csanytelek településre nem alkotta meg önkormányzati rendeletét a képviselő-testület tárgyra 
vonatkozóan, így nem tehet mást, mint az irányadó hatályos központi jogszabály szerint eljárva, 
kibocsátotta felhívását. Nincs mérlegelési jog, csak tény, vagy van hatályos, vagy nincs hatályos 
önkormányzati rendelet, nem tisztje és nincs jogalapja arra, hogy annak hiánya okát tolerálja. Az előállt 
helyzet valóban több mint kínos, de jogkövető magatartás tanúsítása előnyösebb, mint csak a lakossági 
érdekek szem előtt tartása, ezért javasolta a felhívás elfogadását és a végrehajtásra határidő hosszabbítás 
kezdeményezését. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 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: 
 
 
11/2014. (I. 31.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  a  nem  közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás megszervezése tárgyában  

törvényességi felhívás elfogadása és az abban foglaltak végrehajtására határidő hosszabbítás kezdeményezése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a tárgyban a Polgármester és a 
Jegyző közös előterjesztésében foglaltakat és az alábbi döntést hozta. 
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1.)  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Felügyeleti Főosztálya által CSB/01/7434/2013. iktatószám alatt kiadott 
törvényességi felhívásában foglaltakkal egyetért, kivéve annak végrehajtására adott 2014. február 15. napjával, 
mivel annak rövid időtartama nem ad lehetőséget a tárgyban  jogszerű eljárás lefolytatására, 
önkormányzati rendelet megalkotása folyamatának a hatályos vonatkozó jogszabályokban 
foglaltaknak való megfelelésre, ezért felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy 
kezdeményezze a törvényességi felhívást kibocsátó szervnél, - Kató Pálné jegyző bevonásával az NJT 
rendszer igénybevételével és papír alapon is – a tárgyi feladat végrehajtására általa megadott határidő 30 
nappal való meghosszabbítását 2014. március 15. napjára. 

Végrehajtás határideje:  azonnal, legkésőbb 2014. február 03. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
        Kató Pálné jegyző  
Beszámolás határideje:  intézkedés megtételét követő soros ülés időpontja 
 
2.) Felkéri a Képviselő-testület Forgó Henrik polgármester urat és Kató Pálné jegyzőt, hogy a 

Képviselő-testület által 108/2012. (XII. 21.) Ökt határozatában foglaltak szerint eljárva tegye meg 
a szükséges intézkedéseket a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. Fejezetében 
foglaltak szerint eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában rögzített kötelező közfeladata teljesítése érdekében, 
elkerülve a fenti törvény 132. § - 141. §-a szerinti eljárásokat – a település lakossága érdekeinek 
szem előtt tartásával, a folyamatban lévő szennyvíz beruházásra is figyelemmel. 

      Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos, legkésőbb 2013. március 15. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
        Kató Pálné jegyző  
Beszámolás határideje:  intézkedés megtételét követő soros ülés időpontja 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Dr. Balogh Zoltánné a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály 
Vezetője (Szeged), 

- 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: 
 Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában  Forgó Henrik polgármester 
 működő  intézmények Alapító Okirata módosítása, egységes  Kató Pálné jegyző 
 szerkezetbe foglalása véleményezése 

a) 
 

Tárgy: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Alapító Okirata módosítása 
 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében kiemelte, hogy az Áht. módosulása miatt kell az intézmények 
alapító okiratait módosítani, mivel módosult a költségvetési szervek besorolására, a szakfeladat-rend 
helyett szakágazati és kormányzati funkció szerinti besorolás van. Javasolta az előterjesztésben foglaltak 
megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását és Társulási Tanács elé terjesztését annak 
elfogadására. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el: 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 

 
12/2014. (I. 31.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata véleményezése 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztésében 
foglaltakat és a Képviselő-testület ezen határozatához 1. mellékletként csatolt módosított, 2. mellékletként 
csatolt egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elfogadja és felkéri Forgó Henrik polgármester urat 
ezen döntés Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában való képviseletére.  
 
Erről  értesítést kap: 
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyükön) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester és Társulási Tanács Elnöke 
- Kató Pálné jegyző 
- Mucsiné Mészáros Tímea a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Helyben) 
- Irattár 
 

b) 
 

Tárgy: Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító Okirata módosítása 
 

(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében megerősítette az előző napirendi pontnál általa elmondottakat, majd 
javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását és Társulási 
Tanács elé terjesztését annak Elnöke által. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el: 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
13/2014. (I. 31.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata véleményezése 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztésében 
foglaltakat és a Képviselő-testület ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt módosított, 2. mellékletként 
csatolt egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elfogadta és felkéri Forgó Henrik polgármester urat 
ezen döntés Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában való képviseletére.  
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Erről  értesítést kap: 
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Tagjai (Székhelyükön) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester  
- Kató Pálné jegyző 
- Márton Erzsébet Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Vezetője (Felgyő) 
- Irattár 
 

4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati  Forgó Henrik polgármester 
 Társulás Közbeszerzési Szabályzata véleményezése   Kató Pálné jegyző 
  
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. Javasolta az 
előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 

 
14/2014. (I. 31.) Ökt határozat 
 
Tárgy: :  Csongrád és Csanytelek Ivóvíz-minőségjavító Önkormányzati Társulás Közbeszerzési Szabályzata véleményezése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzatai Társulás Közbeszerzési Szabályzatát, melyet a Társulásnak 
elfogadásra javasol. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Dr. Kőrösi Tibor úr, a Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzat Társulás 
Társulási Tanácsa Elnöke (Csongrád) 

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

 
Egyebek 

 
 

Kató Pálné jegyző: Részletes tájékoztatást adott a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtése tárgyában közbeszerzési szakértővel folytatott tárgyalásról, majd az önkormányzatot és a 
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hivatalt érintő jogszabály változásokat ismertette. Javaslatot tett a közmeghallgatás időpontjára – 2014. 
február 28. – soros ülés keretében az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése 
elfogadása napirenddel. Szólt még az I. félévi adóértesítők kiküldése és más határidős feladatok 
végrehajtása alakulásáról, a feszített munkatempó miatt előálló hibázási lehetőségek növekedése várható 
következményeiről. 
 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést a 14,50 órakor befejezettnek nyilvánította. 

 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 

 
Forgó Henrik       Kató Pálné 

                    polgármester       jegyző 
 
 


