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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 18-án (pénteken) du. 16,00 

órakor  közmeghallgatás keretében tartott ülésén. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik   polgármester 

Pető Sándor   képviselő  
     Kopasz Imréné   képviselő 
     Márton Erzsébet  képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:  Mucsi István Tibor  alpolgármester 

Bali József   képviselő 
     Forgó János   képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

     Csányi László   Adó- és Pü. Irodavez.h. 
     Mucsiné Mészáros Tímea Intézményvezető 

19 fő lakosság köréből megjelent választópolgár 
 
 

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi   Forgó Henrik polgármester 
 költségvetéséről szóló rendelete megalkotása    Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFT elnök 
     
(tárgyi előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, tanácskozási joggal résztvevőket és 
a település lakossága köréből megjelent választópolgárokat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai közül 4 képviselő jelen van. Elmondta, hogy az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának megfelelően az önkormányzat éves költségvetését  a 
képviselő-testületnek közmeghallgatás keretében kell elfogadnia, az önkormányzati rendeletet megalkotnia.  
Ezen rendelkezésnek eleget téve jelen közmeghallgatás keretében kerül sor a rendelet megalkotására. 
Részletesen ismertette az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetéséről szóló 
rendelet-tervezetet pontokba szedve, a nehézségek ellenére megvalósítandó beruházásokat (szennyvíz, 
ivóvízminőség-javító program), feladatokat, terveket, a központi költségvetéssel szemben támasztott 
elvárásokat. Elmondta, hogy éveken át stabil, kiegyensúlyozott, megfelelő tartalékokkal rendelkező 
gazdálkodást folytattunk, figyelembe véve a lakosság teherbíró képességét, és a helyi adottságokat is. A 
lakosság teherbíró képessége figyelembe vétele miatt nem került sor helyi adó emelésre sem. Szólt arról, 
hogy az önkormányzat működéséhez nem vett fel hitelt, ezért adósság konszolidációra sem volt szüksége, 
ennek köszönhetően kb. 44 millió forint támogatásra pályázhat a település önkormányzata. Nem sikerült 
minden esetben olyan támogatást nyerni, amelyet szeretett volna, viszont sikerült az intézményeket 
felújítani. Útépítésre viszont nem sikerült pályázatot nyerni, melynek az az oka, hogy a pályázati kiírásoknál 
a politika csak bizonyos településekre illeszthetően írja ki a pályázatot. Olyan feltételeket szabtak, hogy pl. 
a Nagy Imre utcában az egyik sor házat le kellene bontani a méretek betartása okán. Hangsúlyozta, hogy 
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nem gazdálkodott eddig sem rosszul, rendelkezik pénzmaradvánnyal az önkormányzat költségvetése, 
melyből útépítést  megvalósítása a cél  3 méter széles útalap szintű  kiépítéssel. Az ezen utcákban élőknek 
ugyan olyan jogaik vannak, mint a pormentes utak mentén élőknek. Startmunka-program keretében 
folytatódik azon utcák járdával való ellátása, ahol sokan laknak.  A civil szervezetek az idén az előző évben 
kapott támogatás összegével azonos támogatást kapnak. A közmunkaprogram keretében ebben az évben 
is folytatódik a mezőgazdasági start-mintaprogram, amely által megtermelt terményekből sok rászoruló 
kapott és az idei évben is fog kapni támogatást. Vitára bocsátotta az általa elmondottakat, az 
önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetében foglaltakat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből 
megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi 
költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletét. 
 

Egyebek 
 

Forgó Henrik polgármester: Véleménye szerint mostanra a mezőgazdasági termelés során megtermelt 
termények értékesítési lehetőségei beszűkültek. Korábban a TÉSZ által volt próbálkozás a mezőgazdasági 
termények felvásárlására, de ez is kudarcba fulladt. Csak azok tudnak piacon maradni, akik komoly 
mennyiségben állítanak elő terményeket. Ha lenne egy integrált hely, ahova be lehetne szállítani, akkor ez 
most is eladható lenne. A hűtőház önkormányzati tulajdonba kerülése óta volt több próbálkozás, azonban 
nem vitték be a terményeket, amikor a felvásárlónak szüksége lett volna arra, ezért inkább befejezték ezt a 
tevékenységüket. Ismertette a Hírmondó februári számában megjelent felhívást a fűszer, a kápia és 
pritaminpaprika termesztésre vonatkozóan.  
Ebben az évben is jóval több embert foglalkoztatását kell megoldani a közmunkavégzés keretében, mint 
amennyi foglalkoztatásra szükség lenne és mint ahányan szeretnének 49.000.-Ft-ért dolgozni. Ebben az 
évben is folytatódik mind a három start munkaprogram. Tudni kell, hogy ezen  munkálatok végzéséhez  az 
önkormányzat vagyona lenullázott volt. Korábban sem terület, sem eszköz nem volt a feladatok 
ellátásához, most újra van  közel 7 ha öntözhető terület és a szükséges gépek is rendelkezésre állnak. A 
termelés egy része konyhakerti zöldség, mert a közmunkabér ezen termények előállításában dolgozóknak 
való juttatásával egészül  ki és a rászorulóknak természetbeni juttatásként kapták meg azt. Folytatódik a 
járdaépítési program azokban a földes utcákban, amelyek eddig még kimaradtak. A csatornatisztítások is 
folytatódnak, amely a katasztrófavédelem elvárása is. Jelenleg komoly gépparkja van az önkormányzatnak. 
A gépek, a föld, - Pető Sándor mérnök képviselő személyében – a szaktudás és a munkaerő is 
rendelkezésre áll. Köszöntötte az időközben megjelent Mrlják József vállalkozót és megköszönte neki a  
településen belüli munkavállalók foglalkoztatását, mint a település egyik legnagyobb foglalkoztatója, majd 
köszönetet mondott a zöldségfelvásárlásban való részvételért is, amivel biztosítja azt, hogy a termelők el 
tudják adni a termékeiket.  
Szólt a község közparkjába tervezett fitness park létrehozásáról, melynek célja, hogy az a korosztály is el 
tudja foglalni magát, aki a játszótéren már életkoránál fogva nem játszhat az oda kihelyezett játékokkal. 
 
Hozzászólás: 
 
Berényiné Forgó Ilona: Kérte, hogy a régi építésű járdákat is tartsa karba az önkormányzat. Tudja, hogy 
mindenkinek a portája előtt meg kellene tennie ezt, de sokan nem foglalkoznak ezzel. Példaként említette a 
közpark előtti járdát, amely a parképítés miatt elhanyagolt állapotban van. 
 
Válasz: 
 
Forgó Henrik polgármester: Sajnos a lakosság nem csinálja ma már meg azt, hogy a járda és út mentén 
felhalmozódott földet onnan eltakarítsa.  Ígéretet tett arra, hogy a jövőben nagyobb gondot fordít erre, 
annál is inkább, mivel a jelzett szakasz felújítása szerepel az idei közmunka program sorában.  Az elmúlt 
évben is bizonyos korábban készült járdaszakaszok felújítása is megtörtént.  
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Hozzászólás: 
 
Horváth Ferenc: Kifogásolta, hogy miért büntették azzal a lakosságot, hogy a télen nem takarították el a 
havat? Visszautalt a korábbi évek gyakorlatára és a Polgármester által tett ez-irányú ígéretre. Kifogásolta, 
hogy a Hírmondóba miért nem lehet azt megírni, hogy az idősek otthonában nem megfelelően kezelik a 
lakók pénzét és kifogásolható az idősek gondozása is. Mikor a nagynénje a szociális intézményben 
meghalt, feldúrták a szobáját, kivették a takarékból a pénzét és korábban rábeszélték arra, hogy az elhalt a 
férjét exhumáltassa és temessék vele együtt a Kápolnába. Több mint 1 millió forintot levettek az 
öregasszonyról, majd elmondta, hogy személyesen tanúja volt annak az esetnek, amikor egy idős vak 
asszonyt szándékosan nekivezette a falnak a gondozónő, másik esetben pedig egy lebénult férfit úgy etetett 
a gondozónő, hogy a férfi fullákolt. 
 
Válasz: 
 
Forgó Henrik polgármester: Válaszában elmondta, hogy azért nem takarították el a havat, mert annak a 
mennyisége nem indokolta azt és nem lehetett volna géppel eltakarítani, vagy csak nagyobb károkozás 
árán. A szociális otthonnal kapcsolatos felvetésről most hall először. Ha úgy gondolta, hogy ez megírható, 
akkor a saját nevével ellátva kell megírnia. Az idősek szociális otthoni ellátásával kapcsolatos felvetések az 
intézményvezető kompetenciájába tartoznak, személyesen nincs információja semmilyen visszaélésről, erre 
vonatkozó bejelentésről, megindult eljárásról.  
 
Kopasz Imréné képviselő: Megkérdezte, hogy melyik évben történt ez? Véleménye szerint a Remény 
Szociális Alapszolgáltató Központban a gondozónők lelkiismeretes munkát végeznek, olyan szeretettel 
gondozzák a bentlakókat, hogy a családjukban sem kapnának jobb ellátást. Ezt a problémát akkor kell 
felvetni, amikor az keletkezik, nem hosszú évek múltán, más vezetése alatt működő intézménnyel és 
dolgozókkal szemben. A jó bánásmódot az bizonyítja legjobban, hogy egy egy-adott családból több 
családtag gondozását is ezen intézményre bízták, az intézmény jó hírnévre tett szert az egész megyében, 
amit alaptalan vádaskodással el lehet veszíteni. 
 
Horváth Ferenc: Neki az fáj, hogy ez megtörtént, mindegy mikor volt. 
 
Mucsiné Mészáros Tímea Remény Alapszolgáltató Központ intézményvezetője: Szerinte a Horváth 
Ferenc által vélt sérelem a korábbi intézményvezető idejére tehető.  Hat éve vezetője az intézménynek, 
azóta sem történt ilyen eset. Maximálisan ellátják a gondozottakat. Kifejezetten igazságtalannak ítélte a 
hozzászóló által elmondottakat, mivel a hozzátartozók köszönetét és nem elítélését tudhatják maguknak. 
Be kell menni, meg kell nézni milyen ellátást kapnak a gondozottak, szabad a bejárás az intézménybe.  
 
Horváth Ferenc: Elismerte, hogy az általa felvetettek valóban nem most történtek, hanem még jóval 
korábban (nem az utolsó 6 évről van szó), amelyet személye a szociális intézményben sérelemként élt meg 
és nincs megnyugtató válasz a mai napig sem. 
Van olyan település, ahol a 65 év felettiek nem fizetnek kommunális adót. Csanyteleken ez miért nincs így? 
Tudja, hogy ebben a képviselő-testület dönt. Régen a 8.000.-Ft-os kommunális adóban a szemétszállítási 
díj is benne volt. A  kommunális adóból miért nem fizeti az önkormányzat annak egy részét? 
 
Forgó Henrik polgármester: 2000. évben lett bevezetve a kommunális adó 8. 000.-Ft-tal, azóta nem 
emelkedett. Nincs semmi aminek az ára azóta nem emelkedett volna. 
 
Veres János: Elmondta, hogy az Ő polgármestersége ideje alatt került sor a szemétszállítás bevezetésére, 
ami nem volt egy sikertörténet. Az önkormányzat akkor nem szemétszállítási díjat vállalt át a lakosságtól, 
hanem környezetvédelmi díjat fizetett a szolgáltató számára.  
 
Forgó Henrik polgármester: Válaszában elmondta, hogy törvényi változások miatt  a korábbival egyező 
módon már nem vállalhatja át az önkormányzat a szemétszállítási díj fizetését a lakosságtól és nincs 
lehetőség helyette környezetvédelmi díj fizetésére sem. Aki ismeri a beruházásokat az láthatja, hogy a 
környéken a megvalósuló szennyvízberuházás nálunk a legalacsonyabb önrészű beruházás, mivel nem vett 
fel hitelt az önkormányzat, ezért a beruházás 100 %-os fedezetét nyerte meg. Az érintett lakosságnál 
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családonként így megmaradó kb. 200 ezer forint önrészből igen sok szemétszállítási díjat lehet fizetni. A 
törvénykezés nem mindig úgy változik, ahogy azt szeretnénk. Felkérte a település jegyzőjét a válaszadásra. 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy a 65 év felettieknek az adókedvezményt a képviselő-testület az 
esélyegyenlőség elvét figyelembe véve nem vezette be. Az esélyegyenlőséget figyelembe véve döntött úgy a 
képviselő-testület, hogy egységesen mindenkinek 8.000.-Ft a kommunális adófizetési kötelezettsége.  A 
költségvetési törvényben van egy saját és egy elvárt bevétel, melyet be kell szednie az önkormányzatnak, 
illetve a központi költségvetés ekként kezeli azt. 2006. évtől az Európai Unió érvényes irányelve szerint az 
az önkormányzat, amely eddig az időpontig bevezetett adókedvezményt, az a jövőben is alkalmazhatja, 
ahol nem vezették be, ott erre már nincs lehetőség, mivel az tiltott támogatásnak minősülne. Részletes 
tájékoztatást adott  1990. évre visszanyúlóan a helyi adók bevezetése és az azóta eltelt időszak alatti 
központi jogszabályok változásáról, a helyi önkormányzati gyakorlat alakulásáról, majd példaként 
ismertette a szilárdhulladék szállítás során nyújtott kedvezmények sorát, melynek értelmében a 
magánszemélyek kommunális adója személyre szólóan és mindösszességében is a közszolgáltatás 50 %-
ának kiváltására szolgált hosszú éveken át, amely a jogszabály adta kereteken belül 2012. évig tartott. 
Ekkor már nem volt elegendő a befolyt kommunális adó évi összege a közszolgáltatási díj 50 %-a 
fedezetére, így 40 % - 60 %-ra változott a lakos és az önkormányzat által a közszolgáltató számára 
kiegyenlített díj összege. Közismert, hogy 2013. január 1. napjától új jogszabály olyan rendelkezéseket 
vezetett be, ami lehetetlenné tette az .A.S.A. közszolgáltató általi tevékenység végzését és az adózással 
egybekötött díjkiegyenlítés módszerének alkalmazását. 2013. 07. 01.-től - 2013. 10. 01.-ig közszolgáltató 
változások hoztak újabb módosulásokat és a központi díjszabályozással megszűnt az önkormányzat 
képviselő-testülete ráhatása a közszolgáltatás önkormányzati rendelettel való megállapítására, ezért ennek 
tudható be a díj lakossági terhének 100 %-ra való változása. 
 
Forgó Henrik polgármester: Az önkormányzati összes adókivetése 38.8 millió forint, ebből jó ha 30 
millió forint folyik be. Az önkormányzatnak el kell végeznie azokat a feladatokat is, amelyek nem 
kötelezőek, de elvártak, mint pl. a hóeltakarítás, amelyet a központi költségvetés nem finanszíroz.  
 
Horváth Ferenc: Mennyi a vízdíj kintlévőség, annak ellenére, hogy egy Budapesti cég lett megbízva az 
elmarad vízdíj kintlévőség behajtására.  
 
Forgó Henrik polgármester:  A vízszolgáltatás biztosításával kapcsolatosan elmondta, hogy azt az 
Alföldvíz Regionális Víziközmű- Szolgáltató Zrt. 2014. január 1.-óta végzi, az már nem tartozik a KÉBSZ 
Kft-hez.  Véleménye szerint drágulni fog a víz, mivel a vízmérő órákat is a szolgáltatónak kell biztosítania.  
Most úgy gondolták az illetékesek, hogy az Alföldvíz jobb tulajdonos lesz, mint az önkormányzat volt.  
Tekintettel arra, hogy Pető Sándor képviselő úrnak el kell mennie, ezért a  hivatalos résznek vége, már csak 
beszélgetünk. 
 
 
A kérdésfeltevők a válaszadást elfogadták. 
 
 
Forgó Henrik polgármester: Megköszönte a közmeghallgatáson megjelentek részvételét, s mivel  
további hozzászólás, észrevétel nem történt, a közmeghallgatást 17.40-kor befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 

 
 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester        jegyző 
 
 


