
1 
 

7/2014.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2014. június 27-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.) Hosszú-távú településfejlesztési koncepció jóváhagyása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
2.) Településszerkezeti terv és leírás elfogadása 

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

3.) Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról  szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB  
             elnök 

 
4.) A településképi véleményezési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

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

 
5.) Egyebek 
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Tartalomjegyzék 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéhez 

 
 
 
Rendelet száma:   Tárgya:   Oldalszám     E/NET/I    
 
 6 Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról   6 E/NET/I 
 7 a településképi véleményezési eljárásról és a településképi 
  kötelezésről       6 E/NET/I 
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Határozat száma:  Tárgya:      Oldalszám: 
 
 38 Hosszú-távú Településfejlesztési Koncepció elfogadása    5 
 39 Településszerkezeti terv és leírás jóváhagyása     6  
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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-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 
     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. 
Balog Tünde Új-Lépték Tervező Iroda 

      
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.) Hosszú-távú településfejlesztési koncepció jóváhagyása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
2.) Településszerkezeti terv és leírás elfogadása 

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

3.) Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról  szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB  
            elnök 

 
4.) A településképi véleményezési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

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

 
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. 
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1.) Napirend 

Tárgy:          Előadó:  
 Hosszú-távú településfejlesztési koncepció jóváhagyása   Forgó Henrik polgármester 

        Kató Pálné jegyző 
        Pető Sándor PEFTB elnök 

(tárgyi előterjesztés a 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 nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Mucsi István alpolgármester: Javasolta elfogadásra a beterjesztett koncepciót, mivel az abban 
megfogalmazott tervekkel egyetért, azok megvalósítása forrás meglétének a függvénye. 
 
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. 
 
38/2014. (VI. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Hosszú-távú Településfejlesztési Koncepció elfogadása 

 
Határozat 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos előterjesztésben 
foglaltakat és az alábbiakat rögzíti. 
 
A Képviselő-testület Csanytelek Hosszú-távú Településfejlesztési Koncepcióját a határozat 1. 
mellékletében szereplő dokumentáció szerint elfogadja. 

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

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

2.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó:  

Településszerkezeti terv és leírás elfogadása     Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
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         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 a kiterjesztett településfejlesztési koncepcióra 
épült településszerkezeti tervet és a leírást az Állami Főépítész is jóváhagyta., 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. 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 76igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
39/2014. (VI. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Településszerkezeti terv és leírás elfogadása 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos előterjesztésben 
foglaltakat és az alábbiakat rögzíti. 
 
A Képviselő-testület Csanytelek Településszerkezeti tervét ezen határozat 1. melléklete szerint, a 
településszerkezeti terv leírását ezen határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja.  

 
Végrehajtás határideje:  2014. augusztus 1-től folyamatos 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  évenként, szeptemberi ülésen 
 
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, 
- Balogh Tünde tervező, 
- Irattár 

3.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
 Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati Forgó Henrik polgármester 
 rendelet megalkotása      Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Balogh Tünde tervező: Elmondta, hogy a tervezett piac kialakításához a megvásárolandó területeket 
közterületté szerette volna nyilváníttatni, azonban a Főépítész nem járult hozzá. Tájékoztatást adott a 
tanyás területek beépíthetőségéről, a helyi sajátosságok figyelembe vételéről. 
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Forgó Henrik polgármester: Sajnálatát fejezte ki amiért ilyen beépítettség mellett sem lehet a tanyás 
térséget, mint külterületen lévő területeket  bevonni a közműves szennyvízelvezetésbe. 
 
Kató Pálné jegyző: Hangsúlyozta, hogy a beterjesztett HÉSZ-be  a mezőgazdasági területek besorolása 
kedvezően alakult. Elmondta, hogy e napirendet az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta és 
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 6 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta   Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2014. (VI. 27.) 
önkormányzati rendeletét.  
 

4.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó:  
 A településképi véleményezési eljárásról és a településképi kötelezésről Forgó Henrik polgármester 
 szóló önkormányzati rendelet megalkotása    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 tett,  
kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy e napirendet az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta és 
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 6 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett előterjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta   a településképi véleményezési eljárásról és a településképi kötelezésről 
szóló 7/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendeletét.  
 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést a 14,05 órakor befejezettnek nyilvánította. 

 
 

K.m.f. 
 

 
 

 
Forgó Henrik       Kató Pálné 

                    polgármester       jegyző 


