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Jegyzőkönyv 
 
Készült:  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 31.-én (pénteken) du. 13.00 

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

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

Patainé Gémes Tímea Szociális Irodavezető 
      
Forgó Henrik polgármester 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, két 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: 

 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 

 
1.) Települési Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata jóváhagyása 
 Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere 2015. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester 
 
3.) Bali József önkormányzati egyéni listás képviselői mandátumáról való lemondásáról és a megüresedett mandátum 

betöltéséről tájékoztatás 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester 
 
4.) Egyebek 
 
 
Tárgy:          Előadó: 
 A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt   Forgó Henrik polgármester 
 időszakban tett intézkedéseiről 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Megköszönte Mucsi István alpolgármester úrnak azt a tevékenységét, 
amelyet a távolléte ideje alatt végzett, biztosította az ügymenetet. 
Elmondta, hogy elég sokféle érzelem kavarog benne. Azok a tárgyalások, pályázatok, elképzelések 
megvalósítása, amely a polgármesteri programjában szerepel és forráshiány miatt elutasították. 
Kormányhatározat alapján szeretné kihasználni azt a lehetőséget, hogy a korábban forráshiány miatt 
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elutasított pályázatok támogatásban részesüljenek. Ezért az elutasított pályázatokat összegyűjtve  elküldte 
azokat a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz bízva abban, hogy azok támogatásban részesülnek. A Remény 
Szociális Alapszolgáltató Központ bővítésére és a mikróbusz beszerzésére beadott pályázatok támogatást 
kaptak. Elmondta, hogy az önkormányzatnak a PROBART Kft-nél levő 780.000.-Ft értékű részjegye 
100.000.-Ft-ra leértékelődött, a befizetett tőkét a gazdasági társaság a működésére fordított és így rendkívüli 
befizetés nélkül működni tudott. 
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: 
 Települési Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata jóváhagyása  Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 

Pető Sándor PEFTB elnök 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv  mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy 
ennek az Esélyegyenlőségi Programnak a pályázatok beadásánál van nagy jelentősége. Különösen fontos ez 
azért, mert ez az utolsó olyan ciklus, amelyben vissza nem térítendő támogatásokat biztosítanak. Ha 
támogatás hiányában azok a beruházások nem valósulhatnak meg, amelyek az elvándorlást befolyásolják 
akkor a település esélyegyenlősége megkérdőjelezhető amennyiben a megye többi településén ezek 
támogatásban részesültek. Ez a dokumentum bizonyítja, hogy miben pályáztunk és mi valósult meg és mi 
került elutasításra. Ilyen pl. a belvízelvezető csatorna rendszer pályázata. Javasolta az írásban kiadott 
előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző:  Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy e 
napirendet  a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta 
és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé. Az  illetékes esélyegyenlőségi referens 
mind tartalmi, mind formai szempontból kiválónak minősítette tárgyi programot. Megköszönte az 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát végző Patainé Gémes Tímea munkáját. Indítványozta az 
előterjesztés megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását. 
                                                                                                                            
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester 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: 
 
54/2015. (VII. 31.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Települési Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata  jóváhagyása 
      

Határozat  
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 55/2013. (VI. 28.) Ökt határozatával 
elfogadott Települési Esélyegyenlőségi Programját áttekintette, majd felülvizsgálta és azt az 
előterjesztés szerinti beépített módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja.  
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2.) Felkéri a Képviselő-testület Kató Pálné jegyzőt az 1.) pontban felülvizsgált Települési 
Esélyegyenlőségi Programban foglaltak érvényesülésének figyelemmel kísérésére, és a szükség szerinti 
módosítása kezdeményezésére.  

 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester és Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  szükség szerint, legkésőbb 2017. júniusi testületi ülés időpontja  

 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
-  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)  
-  Forgó Henrik Polgármester 
-  Kató Pálné Jegyző és általa 
-  Patainé Gémes Tímea Szociális Előadó 
-  Irattár   

 
2.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere 2015. évi  Forgó Henrik polgármester 
 szabadsága ütemezésének jóváhagyása     Kató Pálné jegyző 
          
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Forgó Henrik polgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy 
rendkívül méltatlannak tartja ezt az eljárást, mivel évek óta csak a töredékét tudta igénybe venni a 
szabadságának. Ez a hivatal nem olyan, hogy önálló irodák, osztályok vannak, amelyek leveszik a terhet és  a 
munkát a polgármester válláról. Az előző évekről, több mint 300 igénybe nem vett szabadsága van.  
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésként hangsúlyozta, hogy ez az új 
rendelkezés 2014. decemberében lépett hatályba, melyet a napirendhez kiadott jogszabályi tájékoztatója 
tartalmaz. Indítványozta az előterjesztés megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester 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: 
 
55/2015. (VII. 31.) Ökt határozat 
 
Tárgy: :  Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere 2015. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyi előterjesztésben foglaltakat és a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdése szerint a polgármester 
tekintetében gyakorolt – át nem ruházható – munkáltatói jogkörében eljárva  a 225/C. § (1)-(4) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelve – (a határidőktől eltekintve, a mulasztás igazolásával) -  jóváhagyja Forgó Henrik 
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere 2014. évről áthúzódó 35 nap és 2015. évre 
irányadó 25 munkanap alap- és 14 munkanap pótszabadság, gyermekek után járó 2 munkanap, 
összesen 41 nap, mindösszesen 76 munkanap szabadság ütemezését ezen határozat 1. mellékletében 
foglaltak szerint. 
Végrehajtás határideje:  az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerint 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester (ütemezés szerinti szabadság kivételéért) 
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Kató Pálné jegyző (ügyviteli teendők ellátásáért, a szabadság nyilvántartás 
vezetéséért) 

Beszámolás határideje: a következő évi szabadság ütemezés beterjesztésekor, legkésőbb 2016. február 28. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

    
1. melléklet Forgó Henrik polgármester szabadság nyilvántartásáról 

 
 

 

Év Megállapított  
alapszabadság 

(nap) 

Megállapított 
pótszabadság 
(vezetői+gyermek 
után járó) (nap) 

Összesen 
(nap) 

Igénybe 
vett 
szabadság 
időpontja 

Igénybe 
vett 
napok 
száma 

Igénybe 
nem vett 
napok 
száma 

 
2014. 

 
25 

 
14+2 

 
41 

 
július 18. – 
július 25. 
 
 
 

 
6 

 
35 

 

2. melléklet Forgó Henrik polgármester 2015. évi szabadságnak ütemezéséről 
 
 

Év Hónap Naptári nap megjelölése Igénybe venni 
kívánt napok száma 
adott hónapban 

 
 
2015. 

július 
 

16.-24. 6 

augusztus 
 

07.-08. 2 

szeptember 
 

  

október 
 

  

november 
 

11.13.-11.13. 12 

december 
 

12.01.-12.31. 22 

 
 
 

3.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 

Bali József önkormányzati egyéni listás képviselői mandátumáról  Forgó Henrik polgármester 
 való lemondásáról és a megüresedett mandátum betöltéséről   Kató Pálné jegyző 
 tájékoztatás 
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(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képez.)i 

 
Forgó Henrik polgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez tett szóbeli kiegészítésében elmondta, 
hogy június végén beszélt Bali József képviselő úrral, aki akkor szóban bejelentette lemondását. Kérte tőle, 
ezt írásban is erősítse meg. Kapcsolatuk először nem felhőtlenül kezdődött, ez azonban később, amikor 
vállalkozásban kezdett dolgozni jelentősen javult. A képviselő úr elfoglaltsága elérte azt a kritikus pontot, 
hogy a továbbiakban nem tudja vállalni a képviselői munkát. Megköszönte az eddig végzett képviselői 
munkáját, amely elemzőkészségén és megfontolásán alapult, erre szüksége volt a képviselő-testületnek. 
Javasolta az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésében szólt arról, hogy a képviselő úr 
lemondása megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. . 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester 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: 
 
56/2015. (VII. 31.) Ökt határozat 

 
Tárgy:   Bali József önkormányzati egyéni listás képviselői mandátumáról való lemondásáról és a megüresedett mandátum 

betöltéséről szóló tájékoztatás tudomásul vétele 
 

Határozat  
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul vette a település polgármestere által a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 30. § (2) bekezdésében írt 
tájékoztatási kötelezettsége teljesítéseként Bali József önkormányzati  képviselő képviselői mandátumáról való 
lemondását és a Csanyteleki Helyi Választási Bizottság határozatába foglalt képviselői mandátum kiosztását. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Csanyteleki Helyi Választási Bizottság Elnöke (Helyben) 
- Bali József önkormányzati képviselő (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Bori Sándorné Jegyzői Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
 

Egyebek 
 

Kopasz Imréné képviselő: Elmondta, hogy az elmúlt időben a település több lakosa azzal kereste meg, hogy 
az önkormányzat a szennyvízcsatorna bekötésében miben tud segíteni úgy anyagilag, mint tényleges 
munkával. 
 
Kató Pálné jegyző: Véleménye szerint ez a probléma a településen kb. 150 családot érinthet. Az 
önkormányzatnak nincs  anyagi lehetősége arra, hogy átvállaljon magánszemélyektől kötelezettség teljesítését.. 
Elmondta Ő is hallotta azt a hírt, hogy az önkormányzat beköti ingyenesen az ingatlanokat a 
szennyvízhálózatba. Reálisan megítélni sem lehet azt, hogy ki a rászoruló és ki nem, sem anyagi, sem 
természetbeni juttatás biztosításáakor.  
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Berkecz József képviselő: Megkérdezte, hogy a Széchenyi utcán mikor lesz pótolva a kő a felvágott 
aszfaltba? 
 
Forgó Henrik polgármester: Válaszában elmondta, hogy a fővállalkozó mai napra ígérte a kő pótlását. 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait arról,  hogy a kéményseprő a településen az éves 
vizsgálatot tartja és a kéményserprő-ipari szolgáltatási díjat szedi be. Tájékoztatást adott arról, hogy  a szociális 
törvény változása miatt a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást át kell szervezni, a változásokat október 
végéig át kell vezetni mind az alapító okiratban, mind a működési engedélyben, amely a Társulásba adott 
intézménybe integrált feladat, döntést a Képviselő-testület az összevont szolgálat működtetése módjáról kell, 
hogy hozzon idén november végéig. Bejelentette a  könyvtáros nyugdíjba vonulását,  ezért helyette találni kell 
egy olyan jelöltet, aki osztott munkakörben, a könyvtárban 4 órában, a faluházban is 4 órában látná el a 
feladatot, aki rendelkezik vonatkozó képesítéssel vagy vállalja annak megszerzését. Gondolkodni kellene azon, 
hogy a faluház átépítésével egy helyszínen kellene biztosítani a könyvtári ellátást is. A könyvtári feladat KSZR-
ben  való működtetésében szerződött partnerként a  Csongrád megyei Somogyi Könyvtár  kifogásolta a 
könyvtár  a jelenlegi épületben való  elhelyezését. 
 
Forgó Henrik polgármester: Véleménye szerint nem kell a könyvtárat összevonni a faluházzal, majd kér 
mentességet az önkormányzat. 
 
Mucsi István alpolgármester: Ésszerű, hogy a könyvtár marad az iskola épületében és 4 órában lesz 
alkalmazva egy könyvtáros, 4 órában pedig a faluházban a művelődési feladatok ellátására. 
 

 
Forgó Henrik polgármester úr: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 15 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester        jegyző 
 

 

 


