
1 

 

9/2015.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

2015. augusztus 28.-án (pénteken)  

du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros (nyílt) ülésének 

 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 
1.) Megüresedett önkormányzati egyéni listás képviselői mandátum betöltése 

Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB elnök, Kató Pálné jegyző 
 

2.) A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság személyi összetétele  megváltoztatására  
tett javaslat jóváhagyása 

 Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

3.) Az Ügyrendi Bizottság személyi összetétele megváltoztatására tett javaslat jóváhagyása 
 Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
4.) A  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatás szervezése keretében: 
 a)  közszolgáltató kijelölése, 

b) közszolgáltatási szerződés kötése 
c)  költségelemzés és díjkalkuláció jóváhagyása 
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
5.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotása 
 Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök-helyettes, Pető 

Sándor  PEFTB elnök 

 
6.) Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata módosítása jóváhagyása  
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök-helyettes 
 
7.) Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása,  a család- gyermekjóléti szolgálat és központ létrehozása 

forgatókönyvének elfogadása,  Társulásba bevitt feladatról szóló döntés módosítása  
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök-helyettes, Pető 

Sándor PEFTB elnök 
 
8.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült:  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 28.-án (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 
     Forgó János   képviselő 
     Pető Sándor   képviselő 

Gémes Péter   képviselő 
           
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

Patainé Gémes Tímea Szociális Irodavezető, 
Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnök, 
Fülöpné Szeri Noémi bizottsági tag, 
Szabados Pál Alapítvány Elnöke 
Veres János 
Horváth Ferenc 

      
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 mind a 7 tag megjelent, 1 tag jelen ülésen teszi le az esküt.  Ismertette, majd szavazásra bocsátotta az 
ülés napirendjére írásban kiadott meghívóban szereplő napirendi pontokat, 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.) Megüresedett önkormányzati egyéni listás képviselői mandátum betöltése 

Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB elnök, Kató Pálné jegyző 
 

2.) A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság személyi összetétele  megváltoztatására  
tett javaslat jóváhagyása 

 Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

3.) Az Ügyrendi Bizottság személyi összetétele megváltoztatására tett javaslat jóváhagyása 
 Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
4.) A  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatás szervezése keretében: 
 a)  közszolgáltató kijelölése, 

b) közszolgáltatási szerződés kötése 
c)  költségelemzés és díjkalkuláció 
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
5.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotása  
 Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök-helyettes, Pető 

Sándor PEFTB elnök 

 
6.) Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata módosítása jóváhagyása  
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 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnö- helyettes 
 
7.) Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása,  a család- gyermekjóléti szolgálat és központ létrehozása 

forgatókönyvének elfogadása,  Társulásba bevitt feladatról szóló döntés módosítása  
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök-helyettes, Pető 

Sándor PEFTB elnök 
 
8.) Egyebek 
 
Tárgy:          Előadó: 
 A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt   Forgó Henrik polgármester 
 időszakban tett intézkedéseiről 
 
Forgó Henrik polgármester úr: A jegyzőkönyv melléklete szerinti felsorolásban ismertette a két ülés 
között eltelt időszakban tett intézkedéseit és a fontosabb eseményekről szóló beszámolóját.  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: 
 Megüresedett önkormányzati egyéni listás képviselői mandátum betöltése Mártonné Kádár Zsuzsanna 
         HVB elnök 
         Kató Pálné jegyző 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv  mellékletét képezi.) 

 
Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB elnök: Felkérte Gémes Péter önkormányzati képviselő urat, hogy 
szíveskedjék felállni és letenni a képviselői esküt. Előmondva az eskü szövegét kivette a képviselői esküt 
az önkormányzati képviselőtől, majd az esküokmány érintett általi saját kezű aláíratása után a képviselői 
megbízó levelet átadta Gémes Péter képviselő úr részére, melynek másolata és az átvételt igazoló 
dokumentum e jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Az ülésen jelenlévők gratuláltak Gémes Péter képviselő úrnak. 
 

2.) Napirend 
Tárgy:          Előadó: 
 A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Forgó Henrik polgármester 
 Bizottság személyi összetétele megváltoztatására  tett javaslat jóváhagyása Kató Pálné jegyző 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv  mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési 
Bizottság esetében azért állt elő az átalakítás kényszere, mert Tápainé Karkas Krisztina nem képviselő  
bizottsági tag szeptember 1. napjától a Polgármesteri Hivatalnál vállal munkát, így Bizottsági tisztsége 
összeférhetetlenségi helyzetet eredményezne, ezért az érintett 2015. augusztus 25. napjával írásban 
lemondott külsős bizottsági tagságáról. 
 
Forgó Henrik polgármester: Javaslatot tett a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság tagjai személyi összetételére az alábbiak szerint:  
 
Elnök:   Pető Sándor képviselő úr, 
Elnök helyettes:  Berkecz József képviselő úr,  
Képviselő tag:  Gémes Péter képviselő úr, 
Nem képviselő tag: Márton János úr és 



6 

 

Nem képviselő tag: Fülöpné Szeri Noémi (szakértő) személye.  
 
Kérdés, hozzászólás, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési 
Bizottság tagjai személyére vonatkozóan más javaslat nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Összefoglalójában szavazásra bocsátotta az általa a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság összetételére irányuló személyi javaslatát, melyből 
megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett azzal és az alábbi 
határozatot hozta meg. 
 
 
57/2015. (VIII. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy: A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság személyi összetételének 

megváltoztatása 
 

H a t á r o z a t  
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1)-(2)-(3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva,  állandó 
bizottságaként, 2014. október 27. napjától  létrehozott 5 fős Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága személyi összetételét 2015. szeptember 
01. napjától  megváltoztatja – a külsős tag bizottsági tagságról való lemondása és önkormányzati 
képviselői tisztség betöltése miatt – és az alábbi összetételben a Bizottságát a Képviselő-testület 
megbízatásának időtartamára,  az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában foglalt feladatok 
végrehajtásával bízza meg: 
 
Elnök:     Pető Sándor képviselő úr, 

Elnök helyettes:   Berkecz József képviselő úr, 

Képviselő tag:              Gémes Péter képviselő úr, 

Nem képviselő tag:   Márton János úr és 

Nem képviselő tag:   Fülöpné Szeri Noémi  (szakértő) személyét. 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Érintett Bizottság Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető 
- Irattár 

 
Forgó Henrik polgármester úr: Felkérte Fülöpné Szeri Noémi Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagját az eskütételre. Előmondva az 
eskü szövegét kivette az esküt a nem képviselő bizottsági tagtól, majd az esküokmány érintett általi 
saját kezű aláírása után átadta azt részére. Az esküokmány az ülésen készült jegyzőkönyv mellékleteként 
került csatolásra. 
 

3.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az Ügyrendi Bizottság személyi összetétele megváltoztatására  Forgó Henrik polgármester 
 tett javaslat jóváhagyása      Kató Pálné jegyző 
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(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv  mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy Bali József képviselő út több évtizedes ÜB Elnöki tisztsége azáltal, 
hogy lemondott képviselői mandátumáról, megszűnt, a tisztség betöltetlen maradt. Az Elnök feladatát 
helyettese látta el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Javaslatot tett az Ügyrendi Bizottság tagjaira személyére az alábbiak 
szerint:  

 
Elnök:     Forgó János képviselő úr, 
Elnök helyettes:   Kopasz Imréné képviselő asszony, 
Képviselő tag:              Pető Sándor képviselő úr, 
Nem képviselő tag:  Dr. Papp Erika (szakértő) 
Nem képviselő tag:  Tápai Gáborné személye. 
 
Kérdés, hozzászólás, az Ügyrendi Bizottság tagjai személyére vonatkozóan más javaslat nem 
hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Összefoglalójában szavazásra bocsátotta az általa az Ügyrendi Bizottság 
személyi összetételére irányuló javaslatát, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 
igen szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatot hozta meg. 
 
58/2015. (VIII. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Az Ügyrendi Bizottság személyi összetételének megváltoztatása 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1)-(2)-(3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva,  állandó 
bizottságaként, 2014. október 27. napjától  létrehozott 5 fős Ügyrendi Bizottság személyi összetételét 
2015. szeptember 01. napjától  megváltoztatja – az Elnök képviselői mandátumról való lemondása 
miatt – és az alábbi összetételben a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára,  az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatában foglalt feladatok végrehajtásával bízza meg: 
 
Elnök:     Forgó János képviselő úr, 

Elnök helyettes:   Kopasz Imréné képviselő asszony, 

Képviselő tag:              Pető Sándor képviselő úr, 

Nem képviselő tag:   Dr. Papp Erika (szakértő) 

Nem képviselő tag:   Tápai Gáborné személyét. 

Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Érintett Bizottság Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető 
- Irattár 

4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás  Forgó Henrik polgármester

 szervezése keretében      Kató Pálné jegyző 
Pető Sándor PEFTB elnök 

        Forgó János ÜB elnökhelyettes 



8 

 

 
a) 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző Közszolgáltató kijelölése  
            
(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv  mellékletét képezi.) 
 
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.  
 
Forgó Henrik polgármester:  Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett, 
kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és 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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
59/2015. (VIII. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltató kijelölése 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül 
elfogadta tárgyban benyújtott előterjesztésben és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság véleményében foglaltakat és rögzíti, hogy a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.)  44/C. § (1) bekezdésében írtak végrehajtására, 
kötelező közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére 
közszolgáltatás szervezése és fenntartása  érdekében tárgyi közszolgáltatás végzésére alkalmas 
Pataki Sándor  (Sándorfalva, Szent Imre u. 24/A) egyéni vállalkozóval, - engedély 
számok: (KTJ: 100992484, KÜJ száma: 100672611, Nyilvántartási szám: 6545299, B-
007/98454/2014.) közszolgáltatási szerződést köt és   

k i j e l ö l i   Csanytelek település közigazgatási területén belül  
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése 

 közszolgáltatási tevékenységének végzésére 2015. október  1. napjától   
(a Vgtv. 44/G. § (2) bekezdését alapul véve) 2019. december 31. napjáig történő ellátására. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri  Kató Pálné jegyzőt, hogy az 1. pontban és a hatályos vonatkozó 

jogszabályokban foglaltak szerint gondoskodjon tárgyi közszolgáltatási szerződés elkészítéséről és 
Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

Végrehajtás határideje: azonnal, 
Végrehajtásért felelős: Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje: tárgyi közszolgáltatási szerződés napirendre vételekor 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Pataki Sándor egyéni vállalkozó (Sándorfalva) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár   
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b) 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés kötése  
            
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve  mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Indítványozta az előterjesztés megvitatása után annak változtatás nélküli 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.  
                                                                                                                            
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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
60/2015. (VIII. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyi előterjesztést és ezen 
határozathoz 1. mellékletként csatolt közszolgáltatási szerződést, melyet a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevételével 
változtatás nélkül elfogadott, eleget téve a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/G. §-
ában és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. § - 
9. §-ig terjedően szabályozott kötelezettségének, megfelelve a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában foglalt kötelező 
feladatának. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az 1. pont szerint jóváhagyott 
tárgyi közszolgáltatási szerződés aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. 

 
Végrehajtás határideje: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: a közszolgáltatási szerződés aláírását követő soron testületi ülés 
 
3.) A Képviselő-testület utasítja Kató Pálné jegyzőt arra, hogy készítse elő- és terjessze be a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást szabályozó 
önkormányzati rendelet-tervezetet az illetékes bizottságok és képviselő-testület soros ülésére. 

Végrehajtás határideje: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje: azonnal 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Pataki Sándor egyéni vállalkozó (Közszolgáltató) 
- Tóth Józsefné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
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c) 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás kötelező igénybevétele után fizetendő 
közszolgáltatási díj alapját képező költségelemzés és díjkalkuláció jóváhagyása  

 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Indítványozta az előterjesztés megvitatása után annak változtatás nélküli 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.  
                                                                                                                            
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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
61/2015. (VIII. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás kötelező igénybevétele után fizetendő 
 közszolgáltatási díj alapját képező költségelemzés és díjkalkuláció jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyi előterjesztésben 
foglaltakat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D. § (7) bekezdésében foglaltak 
szerint eljárt jegyző beterjesztésében (amely a Képviselő-testület külön határozatában a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kijelölt Közszolgáltató által benyújtott), a 
közszolgáltatást igénybe venni köteles ingatlantulajdonosokra kiterjesztett költségelemzést és 
díjkalkulációt  jóváhagyta, figyelembe-véve a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya, továbbá az Ügyrendi, a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményét. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja Kató Pálné jegyzőt, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó önkormányzati rendelet 1. mellékletét képező átalányként megállapított díjtételeként:  
általános forgalmi adó nélkül, m3-enkénti 3.900.- Ft (azaz: Háromezer-kilencszáz forint) összeg 
beépítéséről gondoskodjon. 

 Végrehajtás határideje:  azonnal 
 Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
 Beszámolás határideje:  tárgyi önkormányzati rendelet beterjesztésekor 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Pataki Sándor Közszolgáltató 
- 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 vonatkozó Forgó Henrik polgármester
 önkormányzati rendelet-tervezet megalkotása     Kató Pálné jegyző 

        Forgó János ÜB elnök helyettes 
        Pető Sándor PEFTB elnök 

   
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében 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. 
Hangsúlyozta, hogy a település külterületén élő lakosok kötelesek az önkormányzat által kiválasztott 
Közszolgáltatóval elvitetni a keletkezett szennyvizet. A szennyvizet minden oldalon zárt aknában kell 
gyűjteni. A Közszolgáltatónak jelentési kötelezettsége van arra vonatkozóan, hogy mely ingatlanon nincs 
megfelelő akna. Előre vetítette, hogy nagyon komoly következményei lesznek annak, ha az  érintett 
ingatlantulajdonos nem tud évente legalább egy számlát felmutatni a szennyvíz elszállíttatásáról. Az árra 
befolyással bír az ürítés helye, annak díja, ami az új üzemeltető által változhat a helyi tisztítóműre való 
rászállítással. Hosszan taglalta e napirendi pont benyújtása előtti eljárás során általa tett intézkedések sorát, 
melyhez konkrét támogatást a megkeresett hatóságoktól nem kapott, elmarasztalást viszont annál inkább, 
így félő, hogy következő szakció már bírság kiszabása lenne, amelyet ennyi erőfeszítés után nagyon zokon 
venne. Utalt az Európai Uniós kötelezésre, a mulasztásban megnyilvánuló helyzet további 
következményeire, a hátrányos helyzet kezelhetetlenségéből eredő problémák sokaságára, a személyes 
felelősségvállalás áthárítására, valamint a település lakossága körében tárgyi közszolgáltatás és a közműves 
beruházás miatt kialakult esélyegyenlőtlenségből eredő konfliktusok feloldhatatlansága okozta 
problémákra. Szólt még a rendelkezésre álló dokumentumokról, amelyek alátámasztják a település egészére 
kiterjedő beruházási szándékot, amelyet a Támogató Hatóság döntésére változtatott meg az engedélyező 
hatóság, ami viszont az érintett állampolgárokat nem érdekli. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy nem a képviselő-testület akaratán múlt a 
beruházás megvalósítása, hanem kötelezés alapján. Amennyiben nem valósult volna meg a beruházás, 
akkor sem az önkormányzat, sem a községben élők nem jutnának EU-s támogatáshoz. Elmondta, hogy 
eredetileg az egész településre volt tervezve a szennyvíz beruházás, mivel a pályázati kiírás csak 
belterületen történő beruházást támogatott, ezért módosíttatni kellett azt. 2000 fő feletti településként nem 
dönthetett az önkormányzat arról, hogy szeretné-e ezt a beruházást megvalósítani vagy sem. Egyenlőre 
arról nincs információ, hogy külterületre vonatkozóan mikor és milyen feltételekkel kerül kiírásra pályázat. 
A tisztító kapacitás a faluban képződő szennyvíz teljes mennyiségére van tervezve, a vízjogi engedélyben is 
így szerepel.  
 
Kérdés: 
 
Berkecz József képviselő: Ha négy oldalról zárt aknának kell lenni, akkor a szikkasztás lehetséges, vagy 
nem? Milyen minimum mennyiségű szennyvíz elszállíttatásáról kell számlával rendelkezni és mi a 
következő lépés ha nincs igazolása? Mi történik akkor, ha a képviselő-testület nem fogadja el a beterjesztett 
rendelet-tervezetet? 
 
Válasz: 
 
Kató Pálné jegyző: Kérdésre válaszolva elmondta, hogy szikkasztásra sincs lehetőség. A víziközmű 
szolgáltató leigazolja a vízfogyasztást és ez az alapja a szennyvíz mennyiségének. Amennyiben nem tud a 
fogyasztó a kijelölt Közszolgáltató által kiadott számlát felmutatni a szennyvíz szippantással való 
elszállíttatásáról, akkor büntetésként talajterhelési díjat kell fizetnie. Az önkormányzati rendelet-tervezetet 
a bizottságok a beterjesztés előtt tárgyalták és elfogadásra javasolták a képviselő-testületnek. A 
bizottságokba ugyanazok a tagok vannak, mint akiknek most dönteniük kell. A rendeletalkotás hiánya több 
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lépcsős folyamatot eredményez, melyből az 1. már két ízben megvalósult, ez a Kormányhivatal által 
kiadott törvényességi felhívás, amelyet (az Mötv. szabályait alapul véve) követhet még jó pár, úgymint 
bírósági eljárás kezdeményezése a Kormányhivatal által, a rendeletalkotás kikényszerítése, önkormányzati 
rendelet megalkotása a Képviselő-testület helyett, bírság kiszabása a mulasztást elkövető jegyző és 
polgármesterrel szemben, fegyelmi felelősségre vonást már nem is említve. Leszögezte, hogy nem kíván 
ehhez a folyamathoz asszisztálni, ezért kérte, hogy a képviselő-testület tárgyban eddig hozott döntéseihez 
igazodva alkossa meg a jogszabályát, mivel árat, díjat jogszabályban kell megállapítani, ezért sem lehet 
eltekinteni annak megalkotásától. 
 
Hozzászólás: 
 
Forgó János képviselő: Nagy felháborodás övezi ezen új közszolgáltatás bevezetését és a külterületi 
lakosság számára való kötelezővé tételét, amely aránytalanul nagy anyagi megterhelést jelent számukra és 
másodosztályú állampolgárokká való leminősítésüket és az esélyegyenlőség megcsúfolását. 
 
Mucsi István alpolgármester: Tömörkény községben nem jelent gondot az aknák állapota és a 
szennyvízcsatorna hiánya, akkor Csanytelek községben sem lehet azzal probléma. 
 
Éles vita alakult ki az önkormányzati rendelet megalkotása következményeiről. 
 
Kató Pálné jegyző: Tömörkény község 2000 fő alatti településként külön rendelkezés alapján került 
ugyanezen kötelezés alá, vélhetően 2016. évtől kezdődően, a környezetvédelem okán.  

 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet és az 
előterjesztést mellékleteivel együtt,  melyből megállapította, hogy a képviselő-testület  5 igen szavazattal és 
2 tartózkodás mellett egyetértett azzal és megalkotta a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére szervezett közszolgáltatásról  szóló 10/2015. (VIII. 28.) önkormányzati  
rendeletét. 
 
 

6.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata     Forgó Henrik polgármester 
 módosításának jóváhagyása       Kató Pálné jegyző 
         Forgó János ÜB elnökhelyettes 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait arról, hogy miután a kuratórium 
elnöke korábban lemondott, ezért új elnököt kell megbízni. Elmondta, hogy a tisztségre Szabados Pál urat 
kérte fel, aki a felkérést  elfogadta. Reményét fejezte ki, hogy a közalapítvány a jövőben is az elmúlt 
évekhez hasonlóan fog működni az önkormányzati céloknak megfelelően, bár a korábbi években több volt 
a bevétele, mivel az előző két ciklusban az önkormányzati képviselők a tiszteletdíjuk nettó összegét 
felajánlották az közalapítványnak, melyet ismételten megköszönt az érintett képviselőknek. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság 
napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. 
Felhívta a Képviselő-testület tagjainak figyelmét arra, hogy nincs jogszabályi kötelezés a Felügyelő 
Bizottság működtetésére vonatkozóan akkor, ha annak éves bevétele nem éri el az 50 millió forintot, ezért 
ilyen bizottság megválasztását nem is tartalmazza az alapító okirat. Javasolta az előterjesztésben foglaltak 
megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 

62/2015. (VIII. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító okirata módosítása 

 
H a t á r o z a t 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyi előterjesztésben 

foglaltakat és ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt tartalommal és formában változtatás 
nélkül jóváhagyta az általa alapított Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító okiratát, 
2015. szeptember 01. napjával való hatálybalépéssel. 
 

2.) Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az 1.) pont szerinti Alapító 
okirat aláírására és az illetékes bíróság előtti eljárás lefolytatása kezdeményezésére és további 
esetleges szükséges intézkedések megtételére. 
 

 
Végrehajtás határideje:  2015. 08. 31. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  törvényszéki bejegyzést követő soros ülésen 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Szegedi Törvényszék (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Európai Csanytelekért Közalapítvány Elnöke és Tagjai (Helyben) 
- Irattár 

 
7.) Napirend 

 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, a család-  Forgó Henrik polgármester 
 gyermekjóléti szolgálat és központ létrehozása forgatókönyvének elfogadása,   Kató Pálné jegyző 
 Társulásba bevitt feladatokról szóló döntés módosítása elfogadása  Pető Sándor PEFTB elnök 
         Forgó János ÜB elnök-helyettes 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző:  Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében részletes tájékoztatást 
adott a napirenddel kapcsolatos jogszabályok változásairól, a Társulásba bevitt feladatellátás módosulásáról 
és a Társulás Tagönkormányzatai Képviselő-testületei várható döntéséről. Elmondta, hogy tárgyi 
napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Településfejlesztési és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság 
napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette a Képviselő-testület elé. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. Felhívta a figyelmet arra, hogy 
az előterjesztés 3 határozati javaslatot tartalmaz, melyet külön-külön kell elfogadni. 
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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 javaslatokat (külön-külön), melyből megállapította, hogy a 
képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatokat hozta: 
 
63/2015. (VIII. 28.) Ökt határozat 
 
Tárgy:   Családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatás integrálása,  és a családsegítő- és gyermekjóléti  szolgálat és központ 

kialakítása feladata ellátása forgatókönyvének elfogadása, Társulásba bevitt feladatokról szóló döntés 
módosítása 

 
H a t á r o z a t 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati  
Társulás Feladatellátója által  tárgyban készített  forgatókönyvben foglaltakat  - a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.), továbbá a gyermeket védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) és a végrehajtásukra kiadott jogszabályok vonatkozó 
rendelkezései, továbbá a 2016. évi központi költségvetésről szóló C. törvény 2. mellékletében foglaltak 
figyelembe vételével, a  családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő- és gyermekjóléti 
központ kialakítása érdekében a Társulás Társulási Tanácsa és a Társulás Tagönkormányzatai  számára 
elkészített alternatívákat,  eleget téve  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja szerinti kötelező önkormányzati feladat végrehajtásának – és rögzíti, 
hogy ezen határozathoz csatolt tárgyra vonatkozó forgatókönyvet elfogadja, egyben felhatalmazza a 
Polgármester urat a további szükséges intézkedések megtételére.  
 
Végrehajtás határideje:   folyamatos, a forgatókönyv szerint 
Végrehajtásért felelős:    Forgó Henrik polgármester 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke  (Székhelyén) 
- Társulás Feladatellátója, hivatalvezető és általa 
- Társulásba bevitt szociális intézmények vezetői (Székhelyén) 
- Irattár 

 
 
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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
64/2015. (VIII. 28.) önkormányzati határozat 
 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulásra átruházott önkormányzati feladatokról szóló 35/2013. (V. 

10.)  Ökt határozat módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta 
tárgyban a Polgármester úr előterjesztésében foglaltakat és elrendeli a Csanytelek Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete által tárgyban kiadott 35/2013. (V. 10.) Ökt határozatának módosítását  akként, hogy  
az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulásnak átadott feladatok közül a „családsegítő- és gyermekjóléti 



15 

 

szolgáltatás, ifjúságvédelmi feladatok” szöveg helyébe: „Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat” szövegezése kerül  
megjelenítésre, mint  integrált feladat, melynek ellátását 2016. január 01. napjával a Remény Szociális  
Alapszolgáltató Központba mint szakmailag és szervezetileg önálló intézményegységként viszi be, külön határozattal. 
 
Végrehajtás határideje:  2015. december 31. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő testületi ülés  
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke  (Székhelyén) 
- Társulás Feladatellátója, hivatalvezető és általa 
- Társulásba bevitt szociális intézmény vezetője (Csanytelek) 
- Irattár 

 
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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
 
65/2015. (VIII. 13.) önkormányzati határozat 
 
Tárgy:  Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmailag és szervezetileg önálló intézményegységként való beintegrálása 

a Remény Szociális  Alapszolgáltató Központba  
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az  írásban benyújtott tárgyi 
előterjesztésében foglaltakat és az alábbi döntést hozta. 
 

1.) Csanytelek község közigazgatási területén a Remény Szociális Alapszolgáltató Központba szociális 
alapellátásként nyújtott  családsegítés-  és külön gyermekjóléti szolgálatatás  feladatellátását, szervezetét 
összevonja   „Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat”  elnevezéssel 2016. január 01. napjával és 
a feladatellátás módjaként  az általa alapított és az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
fenntartásába adott Remény Szociális Alapszolgáltató Központba való integrálását mondja ki,  szakmailag és 
szervezetileg önálló, a szociális intézményen belül külön intézményegységként való működtetéssel, mint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. 
pontja szerinti kötelező önkormányzati feladatot, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 64. § (6) bekezdése, a 136. § (8)-(9) bekezdése, továbbá a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (4) bekezdése, a 40. § (1)-
(1a)  bekezdése és a 174. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerinti eljárva. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a település Polgármesterét a határozat végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére és dokumentumok aláírására. 

 
Végrehajtás határideje:  folyamatos, 2015. október 31. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő soros ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
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- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Elnöke 
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Feladatellátója, Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 

Vezetője, 
- Remény Szociális  Alapszolgáltató Központ Vezetője (Csanytelek) 
- Irattár 

 
Egyebek 

 
Berkecz József képviselő: A Faluház felújítására kiírt pályázat beadási határideje a jövő héten lejár, a 
pályázattal kapcsolatosan kért tájékoztatást. 
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy  Kormányzati döntés alapján a nem konszolidált 
önkormányzatokat (14 önkormányzat) támogatják lakossági létszám arányosan 44 millió forinttal. 
Korábban az önkormányzat által benyújtott több pályázatot is elutasítottak forráshiány miatt. A beadott 
pályázatok a kiírásnak megfeleltek. Jelenleg nincs a településen olyan hely, ahol kulturált módon, alkohol 
fogyasztása nélkül lehetne leülni és eltölteni az időt. A Faluház, mint közösségi színtér jelenlegi állapotában 
nem alkalmas kulturális célra. A tervek szerint falra felhajtható, boxos rendszerűvé lehetne átalakítani, 
megszüntetve a szintkülönbséget. Olyan közösségi játékok kerülnének beszerzésre, melyeket a fiatalok 
igényelnek, melyek a fiatalokat ott tartaná és kulturált szórakozást biztosítanánk ezáltal. Benne van a teljes 
gépezet és a fűtéskorszerűsítés átalakítása is a pályázatban. Álmennyezet beépítésével lentebb kell hozni és 
ezáltal befűthetővé tenni a teret. A teljes akadálymentesítést is biztosítani kellene a képviselő-testület 
korábbi döntésének megfelelve.  
 
Kató Pálné jegyző:  Beszámolt az adóhatósági feladatok – adóértesítő kézbesítésének – állásáról, 
ismertette az önkormányzat  helyi adóbevételi terve alakulását számszerűsítve azt, majd az önkormányzati 
rendeletek felülvizsgálata ütemezéséről ejtett szót.  
 
 
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 
 


