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Jegyzőkönyv 
 
Készült:  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 24.-én (szerdán) du. 16.00 

órakor megtartott soros nyílt testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Mucsi István   alpolgármester 
     Berkecz József   képviselő 
     Kopasz Imréné   képviselő 
     Forgó János   képviselő  
     Pető Sándor   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:  Forgó Henrik   polgármester 
 
Nem jelentette be távolmaradását: Bali József   képviselő 
           
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavez. h. 
      
Mucsi István alpolgármester úr: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal 
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai 
közül 4 tag megjelent, a Polgármester úr igazoltan van távol (betegsége miatt az ülésen nem tudott részt 
venni) 1 tag előzetesen bejelentette távolmaradását, 1 tag nem jelentette be távolmaradását. Ismertette, 
majd szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott meghívóban szereplő napirendi pontokat, 
mellyel a képviselő-testület külön-külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 4 igen 
szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 

 
Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 
 
1.) Közterületi Térfigyelő Rendszer működtetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
 Előadó:   Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB 

elnök 
 
2.) Kiegészítő támogatás biztosítása a KEOP-1.3.0./09-11-2013-0034 azonosítószámú pályázathoz 
 Előadó:  Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés megszűnését követő 6 hónapos időszakra szerződés kötése 

jóváhagyása 
Előadó:   Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB 

elnök 
 
4.) Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzat hivatala 2014. évi költségvetési beszámolója ellenőrzéséről 

szóló belső ellenőri jelentés elfogadása 
 Előadó:  Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
5.) Egyebek 
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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. 

 
Mucsi István alpolgármester úr: 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
50/2015. (VI. 24.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

H a t á r o z a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző által írásban beterjesztett tárgyi 
beszámolóját megtárgyalta az alábbiak szerint:  
  

- az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
31/2014. (V. 30.) Ökt határozatában, 

- Csanytelek Község közigazgatási területén elhelyezendő térfigyelő kamera rendszer telepítési helyszíneinek 
jóváhagyásáról szóló  41/2014. (VII. 11.) Ökt határozatában, 

- Délkelet Alföld regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó  Önkormányzati Társulás 
működési költségeinek fedezete biztosításáról szóló  77/2014. (XII. 19.) Ökt határozatában,  

- az önkormányzati lakások és garázsok 2015. évi bérleti díja összegének meghatározásáról szóló 2/2015. (I. 
30.) Ökt határozatában, 

- a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona intézményi ellátása 
bővítésének kezdeményezése véleményezéséről szóló 8/2015. (I. 30.) Ökt határozatában, 

- Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés (kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt) jóváhagyásáról szóló 
10/2015. (II. 13.) Ökt határozatában,  

- bírósági ülnök jelöléséről szóló 18/2015. (III. 27.) Ökt határozatában, 
- az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda csoportlétszámainak meghatározása véleményezéséről szóló 45/2015. 

(V. 29.) Ökt határozatában, 
- az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 3. 

módosításáról szóló 30/2015. (IV. 30.) Ökt határozatában, 
- az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal között létrejött feladat-

ellátási megállapodás és melléklete módosításáról szóló  31/2015. (IV. 30.) Ökt határozatában, 
- az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról szóló 

32/2015. (IV. 30.) Ökt határozatában, 
- az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ átadás-átvételi megállapodásáról szóló 33/2015. 

(IV. 30.) Ökt határozatában, 
- a 2015. évi nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtásának jóváhagyásáról szóló 36/2015. (IV. 

30.) Ökt határozatában, 
- a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata módosításáról szóló 43/2015. 

(V. 29.) Ökt határozatában, 
- a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata módosításáról szóló 

44/2015. (V. 29.) Ökt határozatában 
foglaltak  végrehajtását változtatás nélkül elfogadta.   

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
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- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 

- Kató Pálné jegyző és általa 

- Irattár 
 
 

1.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Közterületi Térfigyelő Rendszer működtetéséről szóló önkormányzati Mucsi István alpolgármester 
 rendelet megalkotása      Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 

Pető Sándor PEFTB elnök 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv  mellékletét képezi.) 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Javasolta az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző:  Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy e 
napirendet  az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 
napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé. 
Indítványozta az előterjesztés, az ahhoz csatolt hatásvizsgálat, önkormányzati rendelet-tervezet és annak 
indokolása megvitatása utáni annak változtatás nélküli elfogadását. 
                                                                                                                            
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet és az 
előterjesztést mellékleteivel együtt,  melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 4 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta a Közterületi Térfigyelő 
Rendszer működtetéséről szóló 9/2015. (VI. 24.) önkormányzati  rendeletét. 

 

 
2.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Kiegészítő támogatás biztosítása véleményezése     Mucsi István alpolgármester 
 KEOP-1.3.0/09.11.2013.0034 azonosítószámú pályázathoz  Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Mucsi István alpolgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Javasolta az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy e 
napirendet a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében 
tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé.  
Kiemelte a döntés önkormányzati költségvetésre gyakorolt kihatását, amennyiben a Kormány döntése nem 
kedvező a támogatás kiegészítése ügyében, az minden eddigi tervet, pályázati önerőt elvetne. Reményét 
fejezte ki a kormányzati döntés pozitív bírálata iránt. Indítványozta az előterjesztés megvitatása után annak 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
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írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
51/2015. (VI. 24.) Ökt határozat 

 
Tárgy: Kiegészítő támogatás biztosítása a KEOP-1.3.0./09-11-2013-0034 azonosítószámú pályázathoz  

 
H a t á r o z a t 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete rögzíti, hogy tárgyi előterjesztésben 

foglaltakat a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményét 

figyelembe véve elfogadta és kötelezettséget vállalt a Környezet és Energia Operatív Program támogatási 

rendszeréhez benyújtott KEOP-1.3.0/09-11-2013-0034 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó 

közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges 32.294.600.-Ft (azaz: Harminckettőmillió-

kettőszázkilencvennégyezer-hatszáz forint) többletforrás biztosítására – a Kormány tárgyban hozandó 

pályázati elbírálásáig –,  melynek pénzügyi fedezete az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében erre a célra elkülönített fenti összege, melyet a tárgyi feladathoz 

rendelten véglegesen átad Csongrád-Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

részére. 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Csongrád-Csanytelek 

Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a tárgyban pályázati nyertes Vállalkozójával 

a tárgyi kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötésére, aláírására és tárgyi pályázat megvalósításához 

szükséges  többlet anyagi forrás megszerzéséhez a Kormányhoz támogatási igény benyújtására, 

valamint az esetleges további szükséges intézkedések megtételére. 

3.) Csanytelek Község Képviselő-testülete utasítja a település Polgármesterét és a település Jegyzőjét, 

hogy a határozat 1.) pontjában foglaltak szerint eljárva készítsék elő és nyújtsák be az önkormányzat 

és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet  módosítását. 

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos, a Kormány tárgyi döntése ismeretében 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester és Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje: soros ülésen 
 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Csongrád-Csanytelek Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Csongrád) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 

 
3.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés megszűnését követő Mucsi István alpolgármester 
 6 hónapos időszakra szerződés kötése jóváhagyása   Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 

Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képez.)i 

 
Mucsi István alpolgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Javasolta az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
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Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy e 
napirendet  az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 
napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé. 
Utalt a DAREH  felé Társulási Megállapodásban vállalt kötelezettség miatti kötöttségekre, annak be 
nem tartása következményeire, súlyos pénzügyi teherre. 
Indítványozta az előterjesztés megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester úr: 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
52/2015. (VI. 24.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés megszűnését követő 6 hónapos időszakra szerződés kötése 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tárgyi előterjesztésben foglaltakat az 
Ügyrendi, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 
véleményének figyelembe vételével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában rögzített kötelező közszolgáltatási feladata 
ellátása, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37. §-ában írt kötelezettsége 
teljesítése érdekében ezen határozathoz 1. mellékleteként csatolt, a hatályos Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Szerződés módosítását jóváhagyja. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat tárgyban az FBH-NP 
Közszolgáltató Nonprofit Kft  Ügyvezetőjével való tárgyalásra  akként, hogy 2015. 07. 01. – 2015. 
12. 31. közötti időszakra – a DAREH Társulás Társulási Megállapodásában a  
hulladékgazdálkodás feladat- és hatásköre ellátásában vállalt kötelezettségére tekintettel – a Ht.-
ben és az Mötv.-ben foglaltak teljesítése okán -  a lakosság közszolgáltatással való ellátása  
érdekében a Közszolgáltató  lássa el hulladékgazdálkodási közszolgáltatói feladatát.  

Végrehajtás határideje: azonnal, legkésőbb 2015. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: tárgyalásokat követő soros testületi ülés 
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az 1. pontban jóváhagyott 

tárgyi szerződés aláírására és az azzal összefüggő szükséges intézkedések megtételére. 
Végrehajtás határideje: folyamatos, legkésőbb 2015. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: a szerződés aláírását követő soros ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft Ügyvezetője (Vaskút) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár  

 
4.) Napirend 
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Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri  Mucsi István alpolgármester 
 Hivatal 2014. évi költségvetési beszámolója ellenőrzéséről szóló belső   Kató Pálné jegyző 
 ellenőri jelentés véleményezése      Pető Sándor PEFTB elnök 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Mucsi István alpolgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Javasolta az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy e 
napirendet  a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében 
tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé. Javasolta az előterjesztés 
megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester úr: 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 

 
53/2015. (VI. 24.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanyteleki Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési beszámolója 

ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta és ezen 
határozathoz 1. mellékleteként csatolt, Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 
2014. évi költségvetése beszámolója ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést és változtatás nélkül elfogadja 
azt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló  370/2011. (XII. 31.) 
Kormányrendeletben foglaltak szerint eljárva. 
 
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 

 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 16. óra 40 perckor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

 Mucsi István        Kató Pálné 
 alpolgármester        jegyző 
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