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5/2014.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2014. április 25-én (pénteken)  
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros nyílt ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámoló jóváhagyása, önkormányzati rendelet alkotása (zárszámadás) 

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

 
2.) 2013. évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása 

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

3.) Az Önkormányzat és az önkormányzati  hivatal 2013. évi pénzmaradványának felosztása jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
4.) Csanyteleki Polgármesteri Hivatal alapító okirata kiadása, egységes szerkezetbe foglalása  

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

 
5.) Csanytelek község önkormányzata önkormányzati vagyonának nyilvántartása ellenőrzéséről szóló belső ellenőri 

jelentés elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
6.) Hosszú-távú Településfejlesztési Koncepció tervezet megalapozó vizsgálatának elfogadása, a koncepció 

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

 
7.) Új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat véleményezési eljárásának lezárása, a tervezet  végső 

véleményezésre bocsátása (HÉSZ rendelet-tervezet véleményezése) 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor  
             PEFTB elnök 

 
8.) Javaslat az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezetői megbízásának módjára 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
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9.) Falunapi programok költségei meghatározása 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 

10.) Csanytelek Község Önkormányzata kormányzati funkció kódjáról történő tájékoztatás 
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
11.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 25-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 
     Pető Sándor   képviselő 
     Bali József   képviselő 
     Kopasz Imréné   képviselő 
     Forgó János    képviselő 
      
 
Távolmaradását bejelentette:   Márton Erzsébet  képviselő 
           
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető h. 
Balogh Tünde Új Lépték Tervező Iroda képv. 

      
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 
 

1) Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámoló jóváhagyása, önkormányzati rendelet alkotása (zárszámadás) 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor  

PEFTB elnök 
 

2) 2013. évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3) Az Önkormányzat és az önkormányzati  hivatal 2013. évi pénzmaradványának felosztása jóváhagyása 

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

4) Csanyteleki Polgármesteri Hivatal alapító okirata kiadása, egységes szerkezetbe foglalása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök Pető Sándor 

 PEFTB elnök 
 

5) Csanytelek község önkormányzata önkormányzati vagyonának nyilvántartása ellenőrzéséről szóló belső ellenőri 
jelentés elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
6) Hosszú-távú Településfejlesztési Koncepció tervezet megalapozó vizsgálatának elfogadása, a koncepció 

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

7) Új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat véleményezési eljárásának lezárása, a tervezet  végső 
véleményezésre bocsátása (HÉSZ rendelet-tervezet véleményezése) 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor  

 PEFTB elnök 
 

8) Javaslat az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezetői megbízásának módjára 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

9) Falunapi programok költségei meghatározása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 

10) Csanytelek Község Önkormányzata kormányzati funkció kódjáról történő tájékoztatás 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
11) 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. 

 
1.) Napirend 

Tárgy:          Előadó:  
 Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2013. évi  Forgó Henrik polgármester 

költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása,   Kató Pálné jegyző 
önkormányzati rendelet alkotása     Bali József ÜB elnök 

         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Megköszönte az előterjesztés elő- és elkészítésében résztvevő 
köztisztviselők szokásos, magas szakmai színvonalú munkáját.  
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy e napirendet az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta és 
pénzügyi szakmai előkészítő- javaslattevői vitára, változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé, ahol változtatás nélküli elfogadásra való 
beterjesztésről született döntés. Az előző évi hatékony gazdálkodás eredményességének alátámasztására 
több adatot is kiemelt, amit a pénzmaradvány léte és nagyságrendje még tovább erősít. 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 és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a Képviselő-testület  egyhangúlag 6 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta   az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetéséről 
szóló 4/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendeletét.  
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2.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó:  
 2013. évről szóló belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása  Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
 
Kató Pálné jegyző:  Szóbeli kiegészítésként tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy az NGM által 
kiadottaknak megfelelve elkészítette azon nyilatkozatát, amelyben tanúsítja a Polgármesteri Hivatal, mint 
költségvetési szerv és az önkormányzat belső kontroll alatti szabályos működését, melyet a belső ellenőr 
összefoglaló jelentésébe is alátámaszt, (mely nélkül nem lehet a zárszámadást benyújtani a testület elé) 
majd 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. A belső ellenőri jelentés tartalma alapján 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: 
 
21/2014. (IV. 25.) Ökt határozat 
 
Tárgy: 2013. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentése elfogadása 
 
 

Határozat 
  

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 
és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 48. §-ában 
rögzített követelményeknek megfelelően elkészített, az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 2013. évi 
belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentését napirendje keretében megtárgyalta a település Polgármestere 
és a Jegyzője által a Képviselő-testület elé a Kormányrendelet 49. § (3a) bekezdése szerinti 
kötelezettségének eleget téve beterjesztettek szerint és jóváhagyta azt. A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 
Vezetője, az önkormányzat jegyzője által a Bkr. 11. §-ában foglalt nyilatkozatát a Képviselő-testület 
változtatás nélkül tudomásul vette. 
 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Juhász Lejla Alür Bt pénzügyi revizora 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

3.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2013. évi    Forgó Henrik polgármester 
 pénzmaradványának felosztása jóváhagyása    Kató Pálné jegyző 
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         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve 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: 
 
22/2014. (IV. 25.) Ökt határozat 
 
Tárgy:   Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetési pénzmaradványa felosztásának 

jóváhagyása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete rögzíti, hogy az önkormányzat és az 
önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetése végrehajtásáról készült beszámoló alapján az 
önkormányzatnál keletkezett és ténylegesen igénybe vehető pénzmaradvány keretösszege 43.903.902.-Ft, (azaz: 
Negyvenhárommillió-kilencszázháromezer-kilencszázkettő forint), melyből a kötelezettséggel terhelt (az 
önkormányzat 2014. évi költségvetése részeként már figyelembe vett és felosztott) forráskeret 
20.801.454.-Ft. 

 A Képviselő-testület a kötelezettséggel terhelt költségvetési pénzmaradvány összegét az alábbi célokra  
különítette el: 
a) KEOP-1.2.0 projekt, szennyvíz beruházás kivitelezési szakasz (előző évi támogatások maradványa) 

16.977.821.-Ft. 
b) OEP által finanszírozott egészségügyi ágazat maradványából fogászati egység berendezés vásárlására 

1.580.818.-Ft. 
c) Téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó előző évi támogatás maradványából  az érintett dolgozók bér és 

járulék költségek fedezésére 1.713.860.-Ft. 
d)  A Kossuth L. u. 34. sz. alatti épület felújítása keretében 3 db nyílászáró beszerzésére történt előző évi 

kötelezettségvállalás bruttó 528.955.-Ft. 
2.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy az 1.) pont szerinti összesítetten önkormányzati célra igénybe vehető 

költségvetési pénzmaradvány összegéből a szabad pénzmaradvány keret 23.102.448.-Ft, mely az alábbi 
célokra kerülhet felhasználásra: 
a)  működési célú maradványként az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás két szociális intézménye 

részére átadandó működési forrás normatíva többletből eredően; 
 -  a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ részére:  1.160.036.-Ft, és 
 -  a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon részére: 644.403.-Ft támogatás értékű  kiadás; 

b) fejlesztési célú szabad maradványból  bruttó 21.298.009.-Ft kerül elkülönítésre önkormányzati 
tulajdonú, jelenleg földutak szilárd útalapú kiépítésére. 

3.) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatalnál keletkezett 2013. évi teljes-körűen szabad- pénzmaradványt 
566.664.-Ft összeggel működési tartalék keretbe helyezését hagyja jóvá évközi többletköltségek fedezetére, mely 
tartalék-keret feletti teljes rendelkezési jogosultságot biztosít Kató Pálné jegyző részére. 

4.)  A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy amennyiben az Önkormányzatra vonatkozó ezen 
határozat 1.)-2.) pontjában rögzített előirányzatok keretei év közben, előre nem látható  körülmények 
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miatt nem vehetők teljes mértékben igénybe, úgy az így fel nem használt keretek összegét a 
költségvetés ágazati (működési, vagy fejlesztési) tartalék keretébe helyezi át. 

5.)  A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa az Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetőjét, hogy  
az önkormányzat 2013. évi  költségvetési pénzmaradványa felosztására irányadó előirányzat 
módosításokat az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetési rendelete aktuális 
módosításakor építse be az önkormányzati rendelet tervezetébe. 

 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
               Kató Pálné jegyző és általa 
                       Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő Képviselő-testületi 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 

 
4.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanyteleki Polgármesteri Hivatal alapító okirata kiadása, egységes  Forgó Henrik polgármester 
 szerkezetbe foglalása jóváhagyása     Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt 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. 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: 
 
23/2014. (IV. 25.) Ökt határozat 
 
Tárgy: a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Alapító okirata módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztésben 
foglaltakat és az alábbiakat rendeli el: 
 

1.) A Képviselő-testület a tárgyban beterjesztett, a Csanyteleki Polgármesteri Hivatala alapító okirata  
módosítását tartalmazó, ezen határozat 1.)    mellékleteként, azok egységes szerkezetbe foglalt szövegét, 
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ezen határozathoz csatolt 2.) mellékleteként, változtatás nélküli tartalommal és formai 
megjelenítéssel  jóváhagyta. 
 

2.) Utasítja a Képviselő-testület Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy ezen határozat 1.) pontja 
szerint jóváhagyott alapító okiratokat lássa el kézjegyével, záradékolja azt. A Képviselő-testület 
felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy a polgármester úr által záradékolt alapító okiratokat aláírásával 
hitelesítse és nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságához az 
alapító okiratok törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzése iránt. 
 
Végrehajtás határideje:  azonnal, 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester (az alapító okiratok záradékolásáért) 

Kató Pálné jegyző (az alapító okiratok hitelesítéséért és 
bejegyeztetéséért) 

Beszámolás határideje:  az alapító okiratok benyújtását és annak bejegyzését követő ülés  
 

3.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy ezen határozatával jóváhagyott Alapító okiratok elfogadásával 
egy-időben  96/2012. (XII. 14.)  Ökt határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Határozatról értesítést kapnak: 

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

 
5.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek község önkormányzata önkormányzati vagyonának    Forgó Henrik polgármester 
 nyilvántartása ellenőrzéséről szóló  belső ellenőri jelentés elfogadása  Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez tett szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 
jó érzés végig nézni azt a vagyongyarapodást, melyet az elmúlt 3 ciklus időszakában a hivatal dolgozói és a 
képviselő-testület tagjai közreműködésével sikerült megvalósítania. Majd megköszönte mindazoknak a 
munkáját, akiknek közük volt a vagyongyarapodás megvalósításához. Kezdeményezte az írásban kiadott 
előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: 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: 
 
24/2014. (IV. 25.) Ökt határozat 
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Tárgy: Csanytelek község önkormányzata önkormányzati vagyonának nyilvántartása ellenőrzéséről szóló belső ellenőri 
jelentés elfogadása 

 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek 
község önkormányzata vagyonának nyilvántartása ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést, melyet 
változtatás nélkül elfogad. 
 
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 
 

6.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Hosszú-távú Településfejlesztési Koncepció tervezet megalapozó   Forgó Henrik polgármester 
 vizsgálatának elfogadása, a koncepció véleményezésre bocsátása  Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében szólt arról, 
hogy a SWOT analízisben olyan általános megfogalmazások vannak, amelyeket Csanytelekre nehéz 
vonatkoztatni.  Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez tett szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Megyei 
Főépítész visszaküldte a Településfejlesztési Koncepciót további aktualizálásra, futó pályázatokhoz, rövid 
távú tervekhez való igazítás elvégzésére. Emiatt az új Rendezési Terv és a HÉSZ véleményeztetési eljárása 
leállt. 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. 
 
 
Balogh Tünde tervező: Elmondta, hogy ahol lényeges volt, ott cserélte az adatsort, viszont a jövőkép 
megfogalmazása szerinte még mindig aktuális. Szólt arról, hogy a képviselő-testület elé beterjesztett anyag 
elfogadását követően (a szokásos rendben és szerveknek) ismételten el kell küldeni véleményeztetésre a 
Koncepciót. 
 
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: 
 
25/2014. (IV. 25.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Hosszú-távú Településfejlesztési Koncepció tervezet megalapozó vizsgálatának elfogadása, a koncepció 
           véleményezésre bocsátása 
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Határozat 
 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos előterjesztésben 
foglaltakat és az alábbiakat rögzíti. 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a község hosszú-távú településfejlesztési koncepciójának a 
határozat mellékletében szereplő megalapozó vizsgálata és a fejlesztések megfelelő bázisául a 2011. évben 
elfogadott fejlesztési koncepció szolgált, a fejlesztési koncepció és stratégia tervezetével együtt államigazgatási és 
partnerségi véleményezésre bocsátásához hozzájárul. 

 
Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: végrehajtást követő soros testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Balogh Tünde tervező, Új-Lépték Tervező Iroda (Szeged) 
- 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: 

Új Településszerkezeti Terv  és Helyi Építési Szabályzat véleményezési  Forgó Henrik polgármester 
eljárásának lezárása, a tervezet végső véleményezésre bocsátása (HÉSZ) Kató Pálné jegyző 
rendelet-tervezet véleményezése)     Bali József ÜB elnök 

Pető Sándor PEFTB elnök 
 

(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez tett szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 
véleménye szerint a becsatolt térképek nem minden esetben aktualizáltak.  
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a  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. Javasolta az előterjesztésben 
foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Balogh Tünde tervező: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy a véleményeztetési eljárásban 
20 állami szerv vett részt, 2-3 szervnek volt érdemi észrevétele. A térképek aktualizálása a Földhivatal 
feladata és jogköre. Tervezőként az illetékes Földhivatal  által kiadott térképekkel dolgozott a tervek és az 
önkormányzati rendelet-tervezet készítésekor, melynek valós állapotát nincs joga vitatni. A valós állapotot 
tükröző térképek adatainak módosítását az önkormányzat kérheti a Földhivataltól. 
 
Kérdés  nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
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: 
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26/2014. (IV. 25.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat véleményezési eljárásának lezárása, a tervezet végső 

véleményezésre bocsátása 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos előterjesztésben 
foglaltakat és az alábbiakat rögzíti. 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Új-Lépték Tervező Iroda Bt. által megtervezett új 
Településrendezési eszközök az alább felsorolt korrekciókkal és kiegészítésekkel a partnerségi és 
államigazgatási véleményeknek megfelelnek, egyben a település fejlesztési szándékaival összhangban 
vannak, ezért véleményezési eljárásukat lezártnak tekinti, végső véleményezésre bocsátásukhoz hozzájárul. 
Korrekciók és kiegészítések: 

1. Településszerkezeti tervben kisebb erdőfoltok beiktatása (előterjesztés 3. csatolmánya szerint), 
2. Településszerkezeti terv leírása kisebb kiegészítései, 12. fejezet átírása (előterjesztés 4. csatolmánya 

szerint),  
3. Alátámasztó leírás „Településszerkezet, terület-felhasználás” 1; 5; 10; 11. és 12. fejezet korrekciói 

(előterjesztés 5. csatolmánya szerint), 
4. Alátámasztó leírás „Tájrendezés, környezetalakítás” fejezet 3.2. pont kiegészítés turisztikai sétaút 

leírásával (előterjesztés 6. csatolmánya szerint), 
5. Alátámasztó leírás „Közlekedés” fejezet egy mondatos kiegészítése (előterjesztés 7. csatolmánya 

szerint), 
6. Alátámasztó leírás „Elektronikus hírközlés” fejezet kiegészítése (előterjesztés 8. csatolmánya szerint), 
7. Alátámasztó leírás „Országos és megyei területrendezési tervi megfeleltetés” fejezet teljes 

átdolgozása 2014. január 1-jén életbe lépett törvénymódosítás miatt (előterjesztés 9. csatolmánya 
szerint), 

8. Alátámasztó tervlap T-1 „Tájrendezési és környezetalakítási javaslat” kiegészítése a turisztikai 
sétaútvonallal (előterjesztés 10. csatolmánya szerint), 

9. Alátámasztó tervlap T-2 „Közúti közlekedési hálózat” kiegészítése a turisztikai sétaútvonallal 
(előterjesztés 11. csatolmánya szerint), 

10. Alátámasztó tervlap T-8 „Elektronikus hírközlés” a T-mobil torony (Tömörkény) helyének 
javítása (előterjesztés 12. csatolmánya szerint), 

11. Környezeti értékelésben „szemét” szó javítása „települési szilárd hulladék”-ra 3.6.1. fejezetben 
(előterjesztés 13. csatolmánya szerint), 

12. Helyi Építési Szabályzat korrekciói az állami főépítész, a hírközlési hatóság észrevételei szerint és a 
2003. évi XXVI. törvény 2014. január 1-jén hatályba lépett módosítása miatt (előterjesztés 14. 
csatolmánya szerint). 

 
 

Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: végrehajtást követő soros testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Balogh Tünde tervező, Új-Lépték Tervező Iroda Bt (Szeged) 
- 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 
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Tárgy:          Előadó: 

Javaslat az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezetői  Forgó Henrik polgármester 
 megbízásának módjára      Kató Pálné jegyző 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Javasolta, hogy az előterjesztés határozati javaslata A) változatát fogadja el a 
képviselő-testület és pályázat kiírása nélkül kaphasson újabb 5 évre megbízást a jelenlegi intézményvezető. 
Javaslatát a vonatkozó jogszabály adta lehetőségen túl, az óvodai nevelő-testület javaslatára alapozta.   
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Kopasz Imréné képviselő: Egyetértett az elhangzott javaslattal. 

 
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: 
 
27/2014. (IV. 25.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Javaslat az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezetői megbízásának módjáról 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztésben 
foglaltakat és az alábbi  döntést hozza: 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármester és a Jegyző által írásban 

benyújtott fenti tárgyú előterjesztését megtárgyalta és az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás  
Társulási Megállapodásában, továbbá a Társulás és az tagönkormányzat között létrejött átadás-átvételi 
megállapodásban rögzített előzetes egyetértési jogával élve, az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 
intézményvezetői álláshelyének betöltésére Márton Erzsébet személyét alkalmasnak tartja  és 
pályázati kiírás nélküle eljárásban támogatja Márton Erzsébet ismételt megbízatását, 2014. 
augusztus 1. napjától 2019. július 31. napjáig. 

2.)  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester 
urat a fenti  tárgyban hozott testületi döntés  Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsában való képviseletre. 

 
Végrehajtás határideje:  2014. május 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik, polgármester 
Beszámolás határideje:  Társulás Társulási Tanácsa döntését követő soros ülésen 
 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Vezetője (Felgyő) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
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- Irattár 
 

9.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
Falunapi programok költségei meghatározása    Forgó Henrik polgármester 

         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
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.  Indítványozta 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 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. 

 
28/2014. (IV.  25.) Ökt  határozat 
  
Tárgy:  Falunapi programok költségei meghatározása 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi falunapok kiadásaira 600.000,-Ft-ot 
(azaz: Hatszázezer forintot) hagy jóvá az önkormányzat 2014. évi költségvetése működési kiadása terhére. 

 
Végrehajtás határideje: folyamatos. 
Végrehajtásért felelős:  Mucsi István alpolgármester           
Beszámolás határideje: falunapokat követő képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Mucsi István alpolgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 

10.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
Csanytelek Község Önkormányzata kormányzati funkció   Forgó Henrik polgármester 

 kódjáról történő tájékoztatás      Kató Pálné jegyző 
     
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. 
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Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a kormányzati funkcióról szóló tájékoztatás 
összefügg az alapító okirat módosításával. Indítványozta 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 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. 

 
29/2014. (IV. 25.) önkormányzati határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata kormányzati funkció kódjáról történő tájékoztatás 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztésben 
foglaltakat és a Képviselő-testület a beterjesztett tájékoztatót az előterjesztésben foglalt tartalommal változtatás nélkül 
elfogadja. 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Kató Pálné hivatalvezető 
Beszámolás határideje:  változás esetén, a változást követő soros ülésen 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester úr  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár   
 

Egyebek 
 
 
Kató Pálné jegyző: Szólt a határidős feladatok végrehajtása alakulásáról, a vonatkozó központi 
jogszabályok változásokból eredő feladatok sokaságáról, a helyi adó bevételi terv alakulásáról, az 
adókintlévőségek hatékony beszedése látható eredményességéről, mint a pénzmaradvány pilléréről. 

 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést a 14,30 órakor befejezettnek nyilvánította. 

 
 

 
K.m.f. 

 
 

 
 

 
Forgó Henrik       Kató Pálné 

                    polgármester       jegyző 
 


