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     1/2015.  
 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

2015. január 30.-án (pénteken)  

du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros (nyílt) ülésének 

Jegyzőkönyve 

Napirend: 

 
1.) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetése előkészítése keretében 

a) Csanytelek községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2015. évi működési célú 
támogatása jóváhagyása, 

b)  Önkormányzati lakások és garázsok 2015. évi bérleti díjainak meghatározása, 
c)  Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal által  ellátott egyéb szolgáltatási 

tevékenységek (szabadkapacitás kihasználás) 2015. évi díjtételeinek meghatározása, 
d)  A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a 

Kormány előzetes hozzájárulását igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 
meghatározása, 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése tervezésének ellenőrzéséről szóló 
belső ellenőri jelentés elfogadása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) A települési  hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetésével összefüggő feladatokról tájékoztatás elfogadása 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete között  létrejött  együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 

 
5.) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona intézményi ellátás bővítésének 

kezdeményezése véleményezése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 

6.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 30.-án (pénteken) du. 13.00 

órakor megtartott soros nyílt testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Mucsi István   alpolgármester 
     Berkecz József   képviselő 
     Forgó János   képviselő 
     Kopasz Imréné   képviselő 
     Pető Sándor   képviselő (13.20-tól) 
 
Távolmaradását bejelentette:  Forgó Henrik   polgármester 
     Bali József   képviselő 
 
           
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető 
Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető 

      
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 távolmaradását bejelentett, 1 tag későbbi időpontban érkezik. 
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: 
 

1.) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetése előkészítése keretében 
a) Csanytelek községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2015. évi működési célú 

támogatása jóváhagyása, 
b) Önkormányzati lakások és garázsok 2015. évi bérleti díjainak meghatározása, 
c) Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal által  ellátott egyéb szolgáltatási 

tevékenységek (szabadkapacitás kihasználás) 2015. évi díjtételeinek meghatározása, 
d) A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a 

Kormány előzetes hozzájárulását igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 
meghatározása, 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése tervezésének ellenőrzéséről 
szóló belső ellenőri jelentés elfogadása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) A települési  hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetésével összefüggő feladatokról tájékoztatás elfogadása 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete között  létrejött  együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 
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5.) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona intézményi ellátás bővítésének 
kezdeményezése véleményezése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

1.) Napirend 
 

Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetése előkészítése keretében 
 

a) 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Községben működő civil szervezetek, önszerveződő  Mucsi István alpolgármester 
 közösségek 2015. évi működési célú támogatása jóváhagyása tárgyú  Kató Pálné jegyző 
 előterjesztés elfogadása      Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi.) 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy 
véleménye szerint eddig is ilyen nagyságrendű támogatást kaptak a civil szervezetek.  Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az előző évben a civil szervezeteknek adott 
támogatás összegénél 30 E Ft-tal magasabb összegű atámogatásra tettek javaslatot, amely a pályázathoz 
igazodik. A napirendet a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje 
keretében tárgyalta és változtatás nélkül terjesztette be azt a képviselő-testület elé annak elfogadására. 
Kezdeményezte az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás  nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
1/2015. (I. 30.) Ökt határozata 
 
Tárgy: Csanytelek községben működő civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 2015. évi működési célú 

támogatása 
Határozat 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 

2015. évi működési célú pénzügyi támogatását a jelen határozathoz csatolt 1. melléklet szerint hagyja jóvá a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában rögzített 
feladatkörében eljárva, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása rendjéről szóló 23/2012. (XI. 
16.) önkormányzati rendeletében foglaltak érvényesítésével. 

2.) A Képviselő-testület felhívja a támogatott szervezetek vezetői figyelmét arra, hogy az általuk képviselt 
szervezet részére jóváhagyott keretösszegeket időarányosan, kizárólag a támogatási igénylésben 
megjelölt célokra használhatják fel, mert ellenkező esetben a helyi civil szervezetek pénzügyi 
támogatása rendjéről szóló 23/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 6. §-a szerint a rendeltetéstől 
eltérően felhasznált támogatás  egyösszegű visszafizetése elrendelése mellett számolnia kell  a 
támogatottnak azzal, hogy a Képviselő-testület 2 évig pénzügyi támogatás  iránti pályázat 
benyújtásából kizárja az érintett szervezetet. 

3.) A Képviselő-testület kötelezi az általa támogatott helyi önszervező közösségek vezetőit arra, hogy 
ezen határozattal megállapított, az önkormányzat 2015. évi költségvetése saját bevételei terhére 
finanszírozott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról (a hatályos vonatkozó önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint) számoljon el.  
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Végrehajtás határideje:  2015. október 31. 
Végrehajtásért felelős:  helyi önszerveződő közösségek vezetői 
Beszámolás határideje:  pályázat benyújtásakor 

4.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi 
Iroda Vezetőjét, hogy ezen határozattal jóváhagyott, szervezetenkénti támogatási kereteket az 
önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetébe építse be. 

Végrehajtás határideje:  4.) pont:   folyamatos 
Végrehajtásért felelős:   4.) pont    Kató Pálné jegyző és általa 

                        Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető 
      Beszámolás határideje:   a végrehajtást követő soros testületi ülés időpontja 
 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Pályázatot benyújtott civil szervezetek vezetői (Helyben) 
- Fogó Henrik polgármester  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
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1. melléklet az 1/2015. (I. 30.) Ökt határozathoz 
 

Civil szervezetek 2015. évi pályázati igénylése 
                  

 
 

Civil szervezet megnevezése 

 
2014. évi  
megítélt 

támogatás összege  
(Ft-ban) 

2015. évi igénylés  
2015. évi javasolt 

támogatás összege 
(Ft-ban) 

 
2015. évi jóváhagyott 

támogatás 
összege Ft-ban 

 
 

Pályázati  
azonosító száma 

 
 

Pályázati összeg 
(Ft-ban) 

Csanyteleki Sport Club: 
- Labdarúgó szakosztály 
- Asztalitenisz szakosztály 
- Sakk szakosztály 

1.995.000 
1.875.000 
     60.000 
     60.000 

 
 

C.Sz.T-2/2015. 

2.500.000 
2.350.000 
     75.000 
     75.000 

2.000.000 
1.880.000 
     60.000 
     60.000 

2.000.000 
1.880.000 
     60.000 
     60.000 

Mozgáskorlátozottak Csm-i Egyesülete    120.000 C.Sz.T-3/2015.    200.000    120.000 120.000 

Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület   200.000 C.Sz.T-4/2015.    200.000   200.000 200.000 

Csanyteleki Polgárőr Egyesület   350.000 C.Sz.T-6/2015.    375.000   375.000 375.000 

Csanyteleki Sporthorgász Egyesület     60.000      C.Sz.T-5/2015.    100.000     60.000 60.000 

Csanyteleki Diák és Szenior Sportegyesület     50.000 C.Sz.T-1/2015.    200.000     50.000 50.000 

„Új Élet” Vadásztársaság ---      C.Sz.T-7/2015.    100.000     60.000 60.000 

Összesen:               2.775.000                3.675.000                2.865.000 2.865000 
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b) 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
Önkormányzati lakások és garázsok 2015. évi bérleti díjainak  Mucsi István alpolgármester 
meghatározása        Kató Pálné jegyző 

Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy bérleti díj 
emelést azért nem javasolt, mivel a bérleményeken az elmúlt években az önkormányzat  nem hajtott végre 
anyagi forrás hiányában felújítást. Tájékoztatást adott arról, hogy e napirendet a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé. Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása 
után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
2/2015. (I. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Önkormányzati lakások és garázsok 2015. évi bérleti díjának meghatározása 
 

Határozat 
 
Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az önkormányzat vagyongazdálkodási tervében 
foglaltaknak megfelelve, az önkormányzati tulajdonú lakások és garázsok bérleti díját 2015. március 1. 
napjától az előző évi díjtételekkel megegyezően az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
 
a)  Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.  2 db lakás bérleti díja:  20.000.- Ft/hó/lakás 

         (ÁFA mentes)  
b)  Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz. 1 db lakás bérleti díja:  17.500.- Ft/hó/lakás 

         (ÁFA mentes) 
c) Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.  2 db garázs bérleti díja:    5.200.- Ft/hó/garázs  

         (+ ÁFA) 
Végrehajtás határideje:  2015. március 1. folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezető 
- Irattár 
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c) 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal által  Mucsi István alpolgármester 
ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek (szabadkapacitás kihasználása)   Kató Pálné jegyző 
2015. évi díjtételeinek meghatározása      Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként hozzáfűzte, hogy mivel nincs 
olyan költség-elem, amely megemelné a szolgáltatások díját, ezért változatlan formában javasolta annak 
összege megállapítását elfogadni. Tájékoztatást adott arról, hogy e napirendet a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé. Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása 
után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
3/2015. (I. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzat hivatal által ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek 

(szabadkapacitás kihasználás) 2015. évi díjtételeinek meghatározása 
 

Határozat    
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló hatályos önkormányzati rendelete 28. § (7) bekezdésében szabályozottak szerint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 
hivatala Pénzügyi Ügyrendje Önköltség-számítási Szabályzatában foglaltakat alkalmazva határozza meg 
hivatala számára az önkormányzat  és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletében előírt szabadkapacitás kihasználása címén engedélyezett  költségkalkuláción alapuló díjtételeit: 
 

a) Fénymásolás: 
 
aa) A/4-es méret      15 Ft/db (ÁFA-val) 
ab) A/4-es méret kétoldalas     30 Ft/db (ÁFA-val) 
ac) A/3-as méret      30 Ft/db (ÁFA-val) 
ad) A/3-as méret kétoldalas     60 Ft/db (ÁFA-val) 
 
b) Fax szolgáltatás: 

 
ba) 1 oldalas  750 Ft (ÁFA-val) 
bb) minden további oldal +240 Ft (ÁFA-val) 

 
c)   Fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés: 
ca) Fűnyírás (F-350/400-as lengő kaszával): 2.100 Ft/óra (ÁFA-val) 
cb) Fűkaszálás (Tigrone típusú kistraktor+adapter): 2.900 Ft/óra (ÁFA-val) 
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1.)  Az  önkormányzat  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  önkormányzati  rendelet  1. 

mellékletének 1.1., 1.2. sorában, az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi 
költségvetéséről szóló rendeletében előírt: reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása díjtételét, továbbá a  
havi kiadványban (Csanyi Hírmondó) reklámfelület biztosítása díjtételét az alábbiak szerint határozza 
meg: 
a)    Reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása: 

egyedi megállapodásokon, szerződésekben rögzítettek szerinti, melynek egyes díjtételeiről a 
polgármester átruházott hatáskörben dönt. 
 

b) Havi kiadványban (Csanyi Hírmondó) reklámfelület biztosítása: 
ba)  negyed oldalas hirdetés díja      5.000,-Ft+ÁFA/alkalom 
bb) fél oldalas hirdetés díja     10.000,-Ft+ÁFA/alkalom 
bc)  egész oldalas hirdetés díja     20.000,-Ft+ÁFA/alkalom 

 
2.)    Az 1.)-2.)  pontban rögzített egyes díjtételek 2015. március 1. napjával lépnek hatályba.  

Végrehajtás határideje:  2015. március 1. napjától folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 

                       Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő soros  ülés 

   
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 

– Irattár 
 

1. melléklet a Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 3/2015. (I. 30.) Ökt határozatához 

Kiegészítő tevékenységek térítési díj számításai 
 

1.) Fűkaszálás, parlagfű irtás, „mentesítés” (TIGRONE tip. traktorral+ adapterrel) 
Vetítési alapok: 
a) Bér+bérjellegű költségek járulékkal: 

Gépkezelő éves bér és juttatásai 1.032.375.-Ft/év 
Munkaadói járulékok  286.301-Ft/év 
Bértömeg + járulék költség összesen:  1.318.676.-Ft/év 
1.318.676,-/12hó/126óra/hó  872.-Ft/óra 
Bér+járulék költségre számított ÁFA összege 235.-Ft/óra 
Bér+járulék költség (ÁFA-val) összesen: 1.107.-Ft/óra 

b)   Munkaruha, védőruha ÁFÁ-val (25000Ft/év)  17.-Ft/óra  
c)   értékcsökkenési leírás: 

értékcsökkenés kistraktorra  3.500.000,-Ft Bruttó érték 
     20 % évi értékcsökkentési leírás           (700.000.- Ft/év) 
     napi értékcsökkenési leírás:         1.918.- Ft 
     1 munkaórára eső értékcsökkenés:    240.- Ft/óra 
értékcsökkenés adapterre:  437.5.00,-Ft Bruttó érték 
     14,5 %-os értékcsökkentési leírás       (    63.438.- Ft/év) 
     napi értékcsökkentési leírás                            173.80.- Ft 
     1 munkaórára eső értékcsökkenés:                22.- Ft/óra 
értékcsökkenési leírás összesen:                                            260.- Ft/óra 

d)   üzem- és kenőanyag költségek: 
gázolaj: 80 liter/hét (25 üzemóra) = 3,2 l/üzemóra X 380,-Ft                1.216.-Ft/óra
  
kenőolajok: 5 liter X évi 2 alkalommal = 10 l/év 
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váltómű-olaj: 30 l X évi 2 alkalommal = 70 l/év X 813,-Ft 56.910,-Ft/év 
56.910,-Ft/12hó/21 nap/8óra               28.- Ft/óra 
üzem- és kenőanyag költség összesen ÁFA-val: 1.244.- Ft/óra 

e)    biztosítási díj: 
11.116,-Ft/év/12 hó/21nap/8 óra  6. - Ft/óra 

f)    karbantartási költségek (ÁFA-val) 
olajszűrő + levegő szűrő 11.176,-Ft évi 3 alkalommal  = 33.528.- Ft/év 
egyéb karbantartási költség: becsült költsége éves szinten 10.160.- Ft/év 
karbantartási költség 43.688,-Ft/12 hó/21 nap/8 óra 22.-Ft/óra 

       g)    Egyéb adminisztrációs költség és kerekítési különbözet        11.- Ft/óra
  

 
              egy órára jutó számított költség mindösszesen (ÁFA-val)  2.667.-Ft/óra 

 
2.) Fűnyírás, parlagfű-írtás, mentesítés (F-350/450-es lengő kaszával): 

a) bér+járulék valamint munkaruha költség: megegyezik az 1. a)- b) ponttal 1.124.- Ft/óra
  

b) Üzem- és kenőanyag költségek (ÁFA-val) 
benzin fogyasztás 1,8l/óra x 370,- Ft/l 666.- Ft/óra 
kenőolaj mennyiség 1 l benzinhez 0,045 liter olaj 
egységár 2.205,-Ft/l X 0,045 X 1,8 179.-Ft/óra  
üzem és kenőanyag költség összesen:        845. Ft/óra 

c) Fűnyíró damil: 
Felhasználás 1,5 m/nap (egységára 45,-Ft/m) = 1,5X45/8 óra 8.- Ft/óra 

d) Karbantartási költség: 
Éves karbantartási ktg. (anyag+díjak) 22.470.- Ft/év/12 hónap/21 nap/5 óra 18.- Ft/óra 

e)    Értékcsökkenés:      
       Értékcsökkenés (230 e Ft bruttó, 14,5% écs) / 11.- Ft/óra 
f)     Egyéb adminisztrációs költség és kerekítési különbözet                                         26.-Ft/óra  

 

       órára jutó számított költség kerekített mindösszesen (ÁFA-val)  2.032.-Ft/óra 
 

 
3.) FAX szolgáltatás 

A külső szolgáltatás biztosítása csak minimális mértékben és kiemelten indokolt esetben történhet. 
Ebben az esetben a mindenkori postai szolgáltatási díjtételnek megfelelő összeg kerülhet 
felszámításra. 
Ez jelenleg: első oldal esetében 750.-Ft/db 

     minden további oldal  + 240.-Ft/db 
 

4.) Fénymásolás: 
             Kalkulált költségek A4-es méretre (ÁFA-val) 

Munkabér + járulék 5.-Ft/db 
Másolat arányos díj karbantartással 3.-Ft/db 
Fénymásoló papír 2.-Ft/db 
Áramdíj + egyéb költség 3.-Ft/db 
Kerekítési különbözet 2- Ft/db 
összesen:               15.- Ft/db (A/4) 
               30.- Ft/db (A/4-es kétoldalas) 
               30.- Ft/db (A/3) 
               60.- Ft/db (A/3-as kétoldalas) 
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d) 
 

Tárgy:          Előadó: 
A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját  Mucsi István alpolgármester 
bevételek körének,  összegének és a Kormány előzetes hozzájárulását Kató Pálné jegyző 
igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek  Pető Sándor PEFTB elnök 
meghatározása  

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

 
Mucsi István alpolgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy tárgyi napirendet a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette azt Képviselő-testület  elé. Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása 
után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
4/2015. (I. 30.)  Ökt határozat  
 
Tárgy: A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a Kormány 

előzetes hozzájárulását igénylő - adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29/A. §-ában  írt feladatkörében eljárva, az önkormányzat saját bevétele körének 
összegét a költségvetési évet követő három évre (2016.-2018.) ezen határozat  1.) melléklete szerint 
hagyja jóvá. 

2.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy a Kormány előzetes hozzájárulását igénylő adósságot keletkeztető 
ügyletet nem tervez 2016.-2018. évben az önkormányzat fejlesztési konstrukcióinak jelenlegi ismeretében. 

3.) A Képviselő-testület felkéri Forgó Henrik polgármester urat, Kató Pálné jegyzőt és általuk az Adó -és 
Pénzügyi Iroda Vezetőjét, hogy az 1.) pont szerint jóváhagyott saját bevételi szintek alakulását és a 
Kormány előzetes hozzájárulását esetlegesen szükségessé tevő ügyleteket és az ehhez kapcsolódó 
fejlesztési programok alakulását folyamatosan kísérje figyelemmel és indokolt esetben a szükséges 
módosításokat terjessze a Képviselő-testület elő. 

 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
   Kató Pálné jegyző 
   Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
Beszámolás határideje:    intézkedést igényelő soros ülés időpontja 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester által 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
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1. melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (I. 30.) Ökt határozatához 

 
 

Csanytelek Község Önkormányzata várható saját bevételeinek meghatározása  
a költségvetési évet követő három évben 

 
 

(E Ft) 

 
Sorszám 

A B C D 

Önkormányzati várható saját bevételek 2016. év 2017. év 2018. év 
 

1. Helyi adókból származó bevételek  28.500 28.750 28.750 

2. Osztalékok, koncessziós díjak - - - 

3. Díjak, pótlékok, bírságok 600 600 600 

4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű 
jogok értékesítéséből, vagyon hasznosításból 
származó bevételek 

200 200 200 

5. Részvények, részesedések értékesítéséből származó 
bevételek 

 
- 

 
- 

 
- 

6. Vállalat értékesítésből, privatizációból származó 
bevételek 
 

- - - 

7. Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések - - - 

8. Saját bevételek várható összege összesen (1-7): 29.300 29.550 29.550 

9. Saját bevételek (8. sor) 50%-a:  14.650 14.775 14.775 

 
 
 

2.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal  2014.  Mucsi István alpolgármester 
 évi költségvetése ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés  elfogadása   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. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy tárgyi napirendet a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette azt Képviselő-testület  elé. Mivel intézkedésre okot adó körülmény nem került 
megállapításra, ezért indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
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5/2015. (I. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanyteleki Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése tervezésének 

ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta a Csanytelek 
Község Önkormányzata és hivatala 2014. évi költségvetése tervezésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést, 
melyet változtatás nélkül elfogad 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 
 

Pető Sándor képviselő úr megérkezett az ülésre  
 

3.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 A települési hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetésével   Mucsi István alpolgármester 

 összefüggő feladatokról tájékoztatás elfogadása    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. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a települési hulladék elkülönített (szelektív) 
gyűjtésére vonatkozó előterjesztés és az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és 
igénybevételéről szóló új önkormányzati rendelet-tervezet a 2015. február 13.-án tartandó képviselő-
testületi ülésen kerül sor napirendre vételre. A Közszolgáltatónak biztosítania kellene egy  edényzetet vagy 
zsákot a hulladék szétválogatásához. A Közszolgáltatóval 2015. június 30. napjáig szóló 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése van az önkormányzatnak, ezután még további 6 hónapig 
2015. december 31.-ig (a Ht. értelmében) el kell látnia a hulladékgazdálkodási feladatát. A DAREH 
keretében egy új koncepció kialakítása hozhat megoldást a település hulladékgazdálkodási közfeladata 
önkormányzat általi megszervezésében és a Közszolgáltató üzemeltetői teendőinek ellátásában. 
Tájékoztatást adott arról, hogy tárgyi napirendet a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt 
Képviselő-testület  elé. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
6/2015. (I. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy: A  települési hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetésével összefüggő feladatokról tájékoztatás elfogadása 
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Határozat 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyi előterjesztésben foglaltakat és 
az alábbiakat rendeli el: 
 

1.) A Képviselő-testület felkéri Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy az önkormányzat 2015. évi 
költségvetése közmeghallgatás elé terjesztésével egy-időben gondoskodjon a települési hulladék 
elkülönített gyűjtésének településen való bevezetése tárgyában, a település jegyzője által elő- és elkészített, 
az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló (új) 
önkormányzati rendelet Képviselő-testület elé történő benyújtásáról, a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35. § (2) bekezdésében szabályozott, - az elkülönített 
hulladékgyűjtési  rendszer  helyi feltételeinek megszervezésére vonatkozó -, továbbá a Ht.  36. §  
(3) bekezdésében írt – a települési hulladék elkülönített gyűjtése bevezetése előtti lakossági 
tájékoztatási – kötelezettségének teljesítése érdekében. 

Végrehajtás határideje:  folyamatos, a  közmeghallgatási meghívó kiadására  azonnal 
                   az önkormányzati rendelet  benyújtására         2015. február  13. 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
        Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő testületi ülés időpontja 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy a KEOP-

1.1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú, a DAREH által benyújtott pályázati projekt 
támogatásáról szóló, a Kormány 1842/2014. (XII. 29.) Korm. határozatával módosított 
1654/2013. (IX. 17.) Korm. határozatában foglaltak végrehajtása érdekében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)  bekezdés 19. pontjában foglalt 
kötelező közfeladata és a Ht. települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
feladatára vonatkozó szabályainak, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet végrehajtása érdekében kezdeményezzen és 
folytasson tárgyalásokat  
- a DAREH Elnökével, 
- az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft Ügyvezető igazgatójával, 
- a Békés- Manifest Nonprofit Kft Ügyvezetőjével 
a hatályos vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségek határidőben és maradéktalanul 
történő megvalósítása, a hulladékgazdálkodási hatályos közszolgáltatási szerződés –a települési 
hulladék elkülönített gyűjtésére irányadó - kiegészítése és az esetleges szankciók elkerülése 
érdekében. 

Végrehajtás határideje: a tárgyalások kezdeményezésére azonnal és folyamatos,  
        közszolgáltatási szerződés módosítására   2015. 02. 13. 
        Korm. rendelet és határozat végrehajtására: folyamatos és  2015. 06. 30. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester tárgyalások lefolytatásáért, 
        Kató Pálné jegyző a közszolgáltatási szerződés módosításáért 
Beszámolás határideje: a végrehajtást követő ülés időpontja 
 

Határozatról értesítést kap: 
- FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft Ügyvezető igazgatója (Vaskút) 
- DAREH Elnöke (Orosháza) 
- Békés- Manifest Nonprofit Kft Ügyvezetője (Békéscsaba) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár  
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4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
 Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Mucsi István alpolgármester 
 Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása 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. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy tárgyi 
napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és a 
Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete napirendje keretében tárgyalta és változtatás 
nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé. Indítványozta megvitatása után annak változtatás 
nélküli képviselő-testület elé terjesztését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester úr: 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
7/2015. (I. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül 
elfogadta – az Ügyrendi Bizottság, a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete véleményének figyelembevételével – a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete és 
a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete között kötött együttműködési megállapodást 
és annak mellékletét a tárgyi előterjesztéshez csatolt tartalommal, egységes szerkezetű formátumban 
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) – (3) bekezdésében foglaltak 
szerint eljárva. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az 1.) pontban jóváhagyott 
tárgyi együttműködési megállapodás aláírására. 

3.) A Képviselő-testület kötelezi Kató Pálné jegyzőt arra, hogy a két önkormányzat tisztségviselője (a 
polgármester és az elnök) által aláírt, felülvizsgált együttműködési megállapodás nyilvánosságra 
hozataláról a helyben szokásos módon gondoskodjon az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatában foglalt módon.  

 
Végrehajtás határideje:  soron kívül 
Végrehajtásért felelős:   Forgó  Henrik polgármester (megállapodás aláírásáért) 

Kató Pálné jegyző (megállapodás nyilvánosságra hozásáért) 
Beszámolás határideje:  a megállapodás aláírását követő soros testületi ülés időpontja 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Rostás László a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (Helyben) 
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- Tóth Józsefné a Hivatal Adó- és Pénzügyi Irodája Vezetője 
- Irattár 

5.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ápolást, gondozást nyújtó Mucsi István alpolgármester 

idősek otthona  intézményi ellátása kapacitás bővítésének kezdeményezése Kató Pálné jegyző 
Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi.) 
 
Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy 
ezzel az átalakítással sikerült megteremteni a hiányzó kötelező tárgyi feltételeket. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében tájékoztatást adott arról, 
hogy a kapacitás bővítést a Társulás Társulási Tanácsa elé kell terjeszteni, döntés – a képviselő-testület 
véleményének figyelembe vételével – ott születhet. Javasolta az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés  nem hangzott el. 
 
Hozzászólás:  
 
Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető: Tájékoztatást adott a szociális intézményben megvalósult 
átalakítási munkákról. 
 
Mucsi István alpolgármester úr: 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  
 
8/2015. (I. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona intézményi ellátása 

bővítésének kezdeményezése véleményezése 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ ápolást, gondozást nyújtó  idősek otthona intézményi ellátás férőhelyszámának bővítését 
26 főről 28 főre a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. §-
ában foglaltak alapján. 

 
Végrehajtás határideje: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: szolgáltatói nyilvántartás módosítását követő testületi ülés  

 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a település jegyzőjét, hogy a  

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. §-a alapján a 
feladatellátás szükségességét igazolja és kezdeményezze a fenntartó felé a befogadás iránti kérelem 
benyújtását. 

 
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje: szolgáltatói nyilvántartás módosítását követő testületi ülés  
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Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
Egyebek 

 
 

Kató Pálné jegyző: Javaslatot tett a közmeghallgatás időpontjára – 2015. február 13. – rendkívüli ülés 
keretében az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetése elfogadása, az 
önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatai keretében, a települési hulladék elkülönített gyűjtése 
bevezetésével összefüggő feladatokról szóló közszolgáltató általi tájékoztatás,  valamint az önkormányzat 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása és a KEOP (1.2.0/09-11-2013-0005) „Csanytelek Község Szennyvízcsatornázásának 
kiépítése” tárgyú kivitelezésről szóló tájékoztatás napirenddel. Elmondta, hogy az étkezési térítési díjak 
vonatkozásában 10 %-os emelés kezdeményezése várható, az ezt alátámasztó önköltségszámítás 
folyamatban van. Szólt a vonatkozó központi jogszabály változásokból eredő feladatok végrehajtásáról és 
önkormányzati rendelet-tervezetek előkészítéséről, kiemelve a szociális ellátásokról, az óvodai, iskolai 
étkezési térítési díjak, továbbá a szociális intézmény intézményi térítési díja változását indokoló 
körülményeket. 

 
Mucsi István alpolgármester úr: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 14. óra 05 perckor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 Mucsi István        Kató Pálné 
 alpolgármester        jegyző 

 
 


