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díjpolitikájának jóváhagyása  
 Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 
2.) A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ bővítési, felújítási munkálata kivitelezőjének kiválasztása  

Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

3.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 
 
 

 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 16.-án (pénteken) du. 

13.00 órakor megtartott rendkívüli 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 
     Gémes Péter   képviselő 
     Pető Sándor   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 mind  a 7 tag megjelent.  Ismertette, majd szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott 
meghívóban szereplő napirendi pontokat, mellyel a képviselő-testület külön-külön szavazással egyhangúlag  
-  határozathozatal nélkül – 7 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 

 
1.) DAREH  Önkormányzati  Társulás  Hulladékgazdálkodási Rendszere működtetése koncepciójának és 

díjpolitikájának jóváhagyása  
 Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 
2.) A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ bővítési, felújítási munkálata kivitelezőjének kiválasztása  

Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

3.) Egyebek 
 

1.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 

DAREH Önkormányzati Társulás Hulladékgazdálkodási Rendszere Forgó Henrik polgármester
 működtetése koncepciójának és díjpolitikájának jóváhagyása  Kató Pálné jegyző  
 
 (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Javasolta az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy mivel 
rendkívüli képviselő-testületi ülés keretében tárgyalja a testület e napirendet, ezért Bizottságok elé nem 
terjesztette azt.  Felhívta az előterjesztésben foglaltak fontosságára a figyelmet, mert a DAREH 
Tagönkormányzata közigazgatási területen egységes díjtétel bevezetését hozza tárgyi koncepció 
jóváhagyása, amely pozitívumot beárnyékolja az a tény, hogy 2015. december 31.-én megszűnik a jelenlegi 
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Közszolgáltató szervezet tevékenysége, amely ellehetetleníti a kötelező hulladékgazdálkodási feladat 
végrehajtását. Támogatási szerződés köti az átruházott feladat DAREH általi megvalósítására a képviselő-
testületeket, így a közel 15 milliárdos projekt zárása is meghiúsulhat.  Javasolta 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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
73/2015. (X. 16.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  DAREH Önkormányzati Társulás Hulladékgazdálkodási Rendszere működtetése koncepciójának és 

díjpolitikájának jóváhagyása 
Határozat 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a DAREH Önkormányzati Társulás 

KEOP-7.1.1.1./2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet- 
Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című 
projekt Hulladékgazdálkodási Rendszer működtetésére irányuló koncepcióját és az egységes díjpolitikáját a DAREH 
Önkormányzati Társulás Taggyűlése által   13/2015. (X. 8.) TGy. határozatba foglalt tartalommal  - 
változtatás nélkül –  

e l f o g a d j a. 
 

2.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy a határozat 1.) pontja szerinti projekt koncepciója alátámasztásához 
benyújtott, továbbá a részletes megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk megfelelnek a 
valóságnak. A Képviselő-testület kinyilvánítja továbbá, hogy a projekt részletes megvalósíthatósági 
tanulmányában bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, a díjképzést megismerte és annak betartását 
vállalja a tárgyi projekt befejezését követő 5 évig, annak tudatában, hogy az attól való eltérés, a projekt megvalósítására 
kapott állami támogatás visszafizetése kötelezettségét vonja maga után. 

Végrehajtás határideje:  legkésőbb 2015. október 26. 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző ezen határozat jegyzőkönyvi kivonata elküldéséért   
Beszámolás határideje: végrehajtást követő soros testületi ülés időpontja 
 
Határozatról értesítést kap: 

- DAREH Önkormányzati Társulás Elnöke (Orosháza) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik Polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
2.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ bővítési, felújítási  Forgó Henrik polgármester
 munkálata kivitelezőjének kiválasztása    Kató Pálné jegyző  
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Javasolta az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
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Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítést nem tett.  Javasolta 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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
74/2015. (X. 16.) Ökt határozat 
 
Tárgy: A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ bővítési, felújítási munkálata kivitelezőjének kiválasztása 
 
 

Határozat 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő 

beszerzések eljárásrendjének 12/2009. (III. 31.) Ökt határozatával elfogadott Szabályzatában foglalt 
eljárásrend szerint a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ bővítési, felújítási munkálataira beérkező 
árajánlatok bírálata során    

j ó v á h a g y j a  
     

1. helyen  Kanyó Péter építőipari vállalkozó (6100 Kiskunfélegyháza, Kölcsey u. 16., adószáma: 
44080204-2-23) által benyújtott árajánlatát 14.531.154,- Ft  nettó + 27% ÁFA = 18.454.566,- 
Ft (azaz: Tizennyolcmillió-négyszázötvennégyezer-ötszázhatvanhat forint) bruttó vállalási árral, 
míg 
 

2. helyen az Ipari Épker Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Bessenyei u. 24. adószáma: 23352418-2-03) 
által benyújtott árajánlatát  15.015.156,- Ft + 27% ÁFA  = 19.069.248,- Ft (azaz: 
Tizenkilencmillió-hatvankilencezer-kettőszáznegyvennyolc forint) bruttó vállalási árral. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az 1. helyen megjelölt nyertes 

ajánlattevővel az építőipari munkálatok elvégzésére irányuló szerződés Képviselő-testület nevében és 
képviseletében való megkötésére, további szükséges intézkedések megtételére. A Képviselő-testület 
kikötése, hogy  a tárgyi szerződéskötést követően  kerülhet sor a munkaterület átadására, az építési 
napló megnyitására és a jogerős építési engedély szerinti kivitelezési munkálatok határidőre történő 
elvégzésére. 
Végrehajtás határideje:  folyamatos, szerződés megkötésére 2015. október 31. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  szerződéskötést követő soros ülésen 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Kanyó Péter építőipari vállalkozó (Kiskunfélegyháza) 
- Ipari Épker Kft. (Kiskunfélegyháza) 
- Forgó Henrik Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere 
- Kató Pálné jegyző, a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője  
- Tóth Józsefné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
Egyebek 

 
Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait arról, hogy a Csongrád Megyei 
Közgyűlés ülésén  osztották fel a  beruházási keretet. Az összes megyei képviselőt megkeresve úgy került 
beadásra a 2 milliárd összköltségű útépítési keret, hogy elsőként támogatják a Csanyteleken átmenő út 
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felújítását 5.7 km hosszúságban. A felújításra a forrást a megye nyerte és a Magyar Közút Nonprofit Zrt 
végzi a munkát.  
Elmondta, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatban a beruházási határidő végéhez  közeledve a  Kész 
Kft-től kérte a műszaki stáb megerősítését.  
 
Forgó Henrik polgármester: Kérte, hogy a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján a 
szennyvízberuházással kapcsolatos lakossági kifogások összegyűjtésére legyen rendszeresítve egy füzet.  
 
Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további hozzászólás, észrevétel nem történt, az 
ülést 14 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester           jegyző 
 
 
 
  

 


