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6/2014.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2014. május 30-án (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 módosított költségvetéséről  szóló önkormányzati rendelet 

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

 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 

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

 
3.) Díszpolgári cím adományozása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
4.) Csanytelek Község Önkormányzata munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés 

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

 
5.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenné 

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

 
6.) A KÉBSZ Kft 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

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

7.) Európai Csanytelekért Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

8.)  A  Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 
9.)  Egyebek 
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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 30-án (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 
     Márton Erzsébet  képviselő 
           
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

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

      
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 mind a 7 képviselő megjelent. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő-testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 7 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 módosított költségvetéséről  szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök,Pető Sándor 
PEFTB elnök 

 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 

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

3.) Díszpolgári cím adományozása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
4.) Csanytelek Község Önkormányzata munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés 

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

 
5.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenné 

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

 
6.) A KÉBSZ Kft 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
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7.) Európai Csanytelekért Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló és közhasznúsági elfogadása 

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

8.) A  Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
9.) 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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
30/2014. (V. 30.) 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 a 
  

- DAREH 2014. évi működési költségéhez működési hozzájárulás biztosításáról  szóló  82/2013. (XI. 29.) 
Ökt határozatban, 

- a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező önkormányzati közfeladata megszervezése átvállalására 
megállapodás kötése jóváhagyásáról  szóló 2/2014. (I. 17.) Ökt határozatban,  

- a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló  3/2014. 
(I. 17.) Ökt határozatban,  

- az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése beterjesztéséről szóló 5/2014. (I. 31.) 
Ökt határozatban,  

- a Csanytelek községben működő civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 2014. évi működési célú 
támogatásáról szóló 6/2014. (I. 31.) Ökt határozatban, 

- az Önkormányzati lakások és garázsok 2014. évi bérleti díjának meghatározásáról   szóló 7/2014. (I. 31.) 
Ökt határozatban,  

- a Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzat hivatala által ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek 
(szabad kapacitás kihasználás) 2014. évi díjtételeinek meghatározásáról szóló 8/2014. (I. 31.) Ökt 
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határozatában, 
- a költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a Kormány 

előzetes hozzájárulását igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 
meghatározásáról  szóló 9/2014. (I. 31.) Ökt határozatában, 

- az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában működtetett Csanyteleki nevelési és szociális 
tagintézmények 2014. évi költségvetése véleményezéséről  szóló 10/2014. (I. 31.) Ökt határozatban, 

- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás megszervezése tárgyában 
törvényességi felhívás elfogadása és az abban foglaltak végrehajtására határidő hosszabbítás kezdeményezéséről  
szóló 11/2014. (I. 31.) Ökt határozatban, 

- az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése közmeghallgatásra való beterjesztéséről  
szóló 15/2014. (II. 28.) Ökt határozatban, 

- megbízás az I. sz. háziorvosi körzet alapellátás és iskola- ifjúságorvoslás helyettesítés keretében történő végzéséről 
szóló  16/2014. (II. 28.) Ökt határozatban, 

- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás megszervezése tárgyában ismételt 
közbeszerzési eljárás elrendeléséről szóló 17/2014. (II. 28.) Ökt határozatában, 

- a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak választásáról szóló 18/2014. (II. 28.) Ökt 
határozatában,  

- az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetési pénzmaradványa felosztásának 
jóváhagyásáról  szóló 22/2014. (IV. 25.) Ökt határozatban, 

- a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Alapító okirata módosítása és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 
23/2014. (IV. 25.) 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 és az önkormányzati hivatal 2014. évi módosított  Forgó Henrik polgármester 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása   Kató Pálné jegyző 
        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. 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 7 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta   az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi  módosított 
költségvetéséről szóló 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendeletét.  
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2.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó:  

Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi   Forgó Henrik polgármester 
 feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása   Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott előterjesztéshez. Indítványozta 
az előterjesztésben foglaltak megvitatás utáni  változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. Kezdeményezte 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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
31/2014. (V. 30.) Ökt határozat 
  
Tárgy: Átfogó értékelés Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 
Határozat 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  96. § (6) bekezdésében rögzített kötelezettségének eleget 
téve megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta az önkormányzat gyermekjóléti- és gyermekvédelmi 
feladatainak 2013. évi ellátásáról szóló – a jegyző előterjesztésében benyújtott - értékelést. 

 
2.) A Képviselő-testület a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátását jónak értékelte és a feladat 

jegyzői hatáskörben maradása esetén a jövőben is elvárja (legalább a 2013. évi színvonalon): 
      - a tárgyi feladatellátás hatályos vonatkozó központi és helyi jogszabályoknak való megfeleltetését, 
      - annak a helyi viszonyokra való humánus alkalmazását, 
      - a szakma szabályai maradéktalan betartását, 
      - a jelzőrendszer működtetését, 
      - a civil szervezetekkel való folyamatos együttműködést és 
      - a gyámhatóságokkal, gyámhivatallal jó munkakapcsolat fenntartását.    
 
Végrehajtás határideje: folyamatos 
 
Végrehajtásért felelős: Kató Pálné jegyző, 
               Gyermekjóléti Szolgáltató Családgondozója, 
               Polgármesteri Hivatal Szociális Irodavezetője, 
               Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője 
Beszámolás határideje: 2015. májusi testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (6647 Csanytelek, Kossuth L. u. 39.) 
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- Gyermekjóléti Szolgáltató (6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2.) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik Polgármester  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Patainé Gémes Tímea Szociális Előadó  
- Irattár  
 

3.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
 Díszpolgári cím adományozása     Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött, egyetértett 
a Csanyteleki Sport Klub vezetője által tett javaslattal. 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy a „Csanytelek Község  Díszpolgára” cím alapításáról és 
adományozása rendjéről szóló 18/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése értelmében 
május hónapban hoz döntést a cím odaítéléséről a képviselő-testület, tekintettel arra, hogy minden év 
április 30. napjáig van mód a javaslattételre. Tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és egyetértve a Csanyteleki Sport Klub vezetője 
Kurucz Zoltán  javaslatával, Megyesi Istvánt javasolta Csanytelek község 2014. év díszpolgárának. 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Indítványozta a képviselő-testület tagjai részére tárgyi előterjesztés 
elfogadását, annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyből 
megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi 
határozatát hozta meg:  

 
32/2014. (V. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Díszpolgári cím adományozása 
 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság az SZMSZ 24. § (1) bekezdése bf) pontjában 
biztosított javaslattevő jogkörében eljárva a Csanyteleki Sport Klub Elnöke által díszpolgári címre tett 
javaslatát és  

 
2014. év díszpolgárának Megyesi Istvánt 

 
választotta és számára Csanytelek  díszpolgára címet adományozza. 

 
2.)  A Képviselő-testület „Csanytelek Község Díszpolgára” cím adományozása rendjéről szóló 

18/2012.(X. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-a (4) bekezdése értelmében a címmel járó díszoklevelet és 
ajándéktárgyat adományoz a díszpolgár számára, melynek átadására 2014. július 12-én (szombaton) 
tartandó ünnepi testületi ülésen kerül sor. 
 

3.)  Felkéri a Képviselő-testület Kató Pálné jegyzőt, hogy a díszpolgári cím átadásával összefüggő 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  2014. augusztusi testületi ülés keretében 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Megyesi István Díszpolgár (Helyben) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa  
- Bori Sándorné jegyzői irodavezető 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
4.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó:  
 Csanytelek Község Önkormányzata munkaügyi dokumentumainak Forgó Henrik polgármester 
 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 szóbeli kiegészítést nem tett,  
kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. 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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
33/2014. (V. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés 

elfogadása 
Határozat 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek 
Község Önkormányzata munkaügyi dokumentumainak 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 
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5.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó:  
 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére   Forgó Henrik polgármester 
 kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása    Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett,  
kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy második közbeszerzési eljárás során kibocsátott 
felhívásra sem jelentkezett egyetlen szolgáltató sem, így az eljárás eredménytelenül zárult. Szólt a jogi 
következményekről, 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: 
 
Bali József képviselő: Aki jelenleg is végzi a közszolgáltatást miért nem vállalja a szippantást?  
 
Válasz: 
 
Kató Pálné jegyző: A Szegedi székhelyű Településtisztasági Nonprofit Kft azért nem pályázott, mivel a 
településen ivóvízszolgáltatást végző Alföldvíz Zrt igényt tart ezen közszolgáltatás végzésére, a közműves 
közszolgáltatás majdani feladatellátójaként. Az Alföldvíz Zrt viszont kapacitás hiányára hivatkozva 
hárította el a lehetőséget, mellyel csak a tisztítómű elkészülte után Csanyteleki  fog élni. Egyéni vállalkozók 
pedig azért nem tettek ajánlatot, mert a befogadásra kijelölt Szegedi telepre való szennyvíz szállítás óriási 
veszteséggel járna. 
  
Hozzászólás: 
 
Forgó János képviselő:Véleménye szerint döntő tényező a közműves és a nem közműves 
közszolgáltatási díjtétele közötti eltérés lesz, amely sokakat el fog riasztani a közszolgáltatás 
megrendelésétől. 
 
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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
34/2014. (V. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenné 
 nyilvánítása  

Határozati   
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyi előterjesztésben 
foglaltakat és a Bíráló Bizottság tárgyban tett érdemi döntési javaslatát elfogadva rögzíti, hogy a „Nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 
ellátása Csanyteleken” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) 122/A. § (1) bekezdése szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelen, tekintettel arra, 
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hogy az ajánlatok benyújtására nyitva-álló határidőn belül ajánlat nem érkezett, ezért az eljárás a Kbt. 
76. § (1) bekezdés a) pontja értelmében eredménytelenül zárult. 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Fogó Henrik polgármester urat és 
Kató Pálné jegyzőt, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A.  Fejezetében 
meghatozott, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 11. pontjában rögzített közfeladat ellátása érdekében folytassanak tárgyalásokat a 
szomszédos településen közszolgáltatói tevékenységet végző vállalkozások képviselőivel és tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket a település lakossága számára tárgyi közszolgáltatás biztosítása 
megszerzése, a törvényességi felügyeleti eljárás keretében érvényesíthető felügyeleti intézkedés és 
más szankciók elkerülése érdekében. 

 
Végrehajtás határideje:   azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:    Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:   végrehajtást követő soros testületi ülés időpontja 
 

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

Irattár 
 

6.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó:  
 A KÉBSZ Kft 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi) 

 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett,  
kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. 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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 

 
35/2014. (V. 30.) Ökt határozat 

 
Tárgy: A KÉBSZ Kft 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

 
H a t á r o z a t 
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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta  és  elfogadta  a  KÉBSZ Kft 2013. 
évi tevékenységéről szóló beszámolóját az alábbiak szerint:  az  eszközök  és  források  főösszegét  29 344 
E Ft-ban, a mérleg szerinti eredményt 523 E Ft-ban hagyta jóvá, melyet eredménytartalékba helyez, 
melyből fedezi  az előző évek veszteségét. 
 
 
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 
- Ambrus László KÉBSZ Kft ügyvezetője 
- Irattár 

 
7.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó:  
 Európai Csanytelekért Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló  Forgó Henrik polgármester 
 beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása    Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi) 

 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett,  
kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. 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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 

 
36/2014. (V. 30.) Ökt határozat 

 
Tárgy: Európai Csanytelekért Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés 

elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul vette a 

Kuratórium Elnöke előterjesztését az Európai Csanytelekért Közalapítvány 2013. évi munkájáról 
és elfogadta a közhasznúsági jelentésben foglaltakat. 
 

2.) A Képviselő- testület az Európai Csanytelekért Közalapítvány munkáját a vonatkozó hatályos 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelőnek és jónak értékelte. 

 
Beszámolás ideje:  2015. májusi testületi ülés 
 
Beszámolásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
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    Németh Sándor Kuratórium Elnöke 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Európai Csanytelekért Közalapítvány Elnöke és általa a közalapítvány Tisztségviselői (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár 
 

8.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
 A Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évben végzett  Forgó Henrik polgármester 
 munkájáról szóló beszámoló elfogadása    Kató Pálné jegyző 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
 
Kató Pálné jegyző: 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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
37/2014. (V. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csongrádi  Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. ében végzett munkájáról  szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta és elfogadta a 
Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka által a tűz elleni védekezésről, a műszaki 
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény V. fejezet  30. § (5) bekezdése értelmében 
beterjesztett, a  Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi területén, a tűzvédelem 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  szóló 2013. évről szóló beszámolóját.  
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Szabó Bogár Imre tűzoltó őrnagy (Csongrád) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár 

 
Egyebek 

 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait arról, hogy a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztálya ellenőrzést tartott a polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozó 
adóigazgatás, a kereskedelem és az anyakönyv-vezetési  feladatok végrehajtására vonatkozóan. A vizsgálat 
eredményéről még nem kapta meg a jegyzőkönyvet.  
Elmondta, hogy a hulladékszállítást végző közszolgáltató minden szükséges engedéllyel rendelkezik a 
közszolgáltatás végzéséhez, így semmi ok a szerződés felmondására.  Ismertette a közszolgáltató 
lomtalanítási akciója részleteit. Beszámolt arról, hogy  hamarosan megkezdődik a szeméttelep 
rekultivációja, amely befejezése után tilos lesz oda a bárminemű szemét elhelyezése, amely ellenállást 
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válthat ki azokban, akik változatlanul hordják a bezárt szeméttelepre a hulladékot. Ismertette a vonatkozó 
jogszabályba írt jogkövetkezményeket.  
 
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 
 
 


