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12/2015.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

2015. október 30.-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.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, törvényességi felhívás I. 1. pontja és a II. 1. pontja elfogadása, az I. 2. 

pontja és a II. 2. pontja elutasítása elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB Elnöke 
 

2.) Helyi adót megállapító önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, a magánszemély kommunális adójáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása  

 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB Elnöke, Pető Sándor  
        PEFTB elnök 

 
3.) A helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB Elnöke 
 
4.) Hősök és Áldozatok Kápolnája renoválására pályázat  benyújtásának jóváhagyása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 
5.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 
 
 

 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 30.-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 
     Gémes Péter   képviselő 
     Pető Sándor   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:  Forgó János    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 6 tag megjelent, 1 tag távolmaradását bejelentette.  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.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, törvényességi felhívás I. 1. pontja és a II. 1. pontja elfogadása, az I. 2. 

pontja és a II. 2. pontja elutasítása elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB Elnöke 

 
2.) Helyi adót megállapító önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, a magánszemély kommunális adójáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB Elnöke, Pető Sándor  
             PEFTB elnök 

 
3.) A helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB Elnöke 
 
4.) Hősök és Áldozatok Kápolnája renoválására pályázat benyújtásának jóváhagyása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

5.) Egyebek 
 
 
Tárgy:          Előadó: 
 A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt   Forgó Henrik polgármester 
 időszakban tett intézkedéseiről 
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Tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
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: 
 Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, törvényességi felhívás I. 1. pontja Forgó Henrik polgármester
 és a II. 1. pontja elfogadása, az I. 2. pontja és a II. 2. pontja elutasítása Kató Pálné jegyző  
 elfogadása       Forgó János ÜB elnök 
 
 (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az 
előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, az egyik az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára 
irányul, mellyel szorosan összefügg a másik, amely a  Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, 
Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya Törvényességi Felügyeleti Osztálya Osztály 
vezetője által CSB/01/9746/2015. iktatószám alatt kiadott törvényességi felhívásában megfogalmazottak 
részbeni elfogadását  és részbeni elutasítását tartalmazza. E napirendet az Ügyrendi 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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
75/2015. (X.  30.) Ökt határozat 

 
Tárgy: Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú, a jegyző által - a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (2) bekezdése és az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 19. § (8) bekezdésében rögzített, 
a helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálati kötelezettsége teljesítése keretében - benyújtott  előterjesztésében 
és az Ügyrendi Bizottság támogató javaslatát tartalmazó előterjesztésében foglaltakat és az alábbi döntést 
hozta. 
 
1.) A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1)-(2) bekezdésében biztosított jogalkotásra 

jogosítottként eljárva, a feladatkörébe tartozóan megalkotott, kihirdetett és hatályban lévő 
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára vonatkozó  jegyzői előterjesztésben foglaltakat változtatás nélkül 
fogadta el az alábbiak szerint: 
a) változtatás nélkül hatályban tartja az alábbi általa kiadott önkormányzati rendeleteket: 

aa) a háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló       14/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletet; 
ab) a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül házasságkötés esetén fizetendő és a 

házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló                             
15/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletet; 
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ac) Csanytelek Község Önkormányzata jelképeinek alkotásáról szóló  
17/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletet; 

ad) „Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló  
18/2012. X. 26.) önkormányzati rendeletet; 

ae) a „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és adományozás rendjéről szóló  
19/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletet; 

af) az önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásról szóló  
21/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 

ag) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 
22/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 

ah) a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása rendjéről szóló 
23/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 

ai) a köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló 
24/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 

aj) az épített és természeti környezet védelméről szóló  
25/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 

ak) a helyi iparűzési adóról szóló 
26/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 

al) a köztemető használatának rendjéről, díjáról szóló 
             35/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendeletet; 

am) a közterület filmforgatás célú használatáról szóló 
     7/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendeletet, 

an) Csanytelek Község Helyi Építési szabályzatáról szóló 
                                                                        6/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendeletet, 

ao) a településképi véleményezési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 
                                                                        7/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendeletet, 

ap) az önkormányzati képviselők, bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló  
     10/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletet, 

aq) a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultság feltételeiről 
szóló           11/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletet, 

ar) a közterületi térfigyelő rendszere működéséről szóló 
    9/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendeletet, 

ao)   a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére szervezett közszolgáltatásról 
szóló       10/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletet; 

  
b) az általa alkotott alábbi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezését rendeli el: 

ba) az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi módosított költségvetéséről szóló  
 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendeletét; 

(az önkormányzat 2015. évi költségvetése módosításáról szóló rendeletében); 
bb) az önkormányzat és az önkormányzati hivatal  2014. évi módosított költségvetéséről szóló 

5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
     5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét; 

(az önkormányzat módosított 2015. évi költségvetése módosításáról szóló rendelete záró 
rendelkezésében); 

 bc)   az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 
    6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét; 

 bd)   az építményadóról szóló       28/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét,  
         (a magánszemély kommunális adójáról szóló rendelete záró rendelkezésében); 

 
c) az általa alkotott alábbi önkormányzati rendeletek módosítását, kiegészítését rendeli el: 

ca) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
27/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 

cb) az önkormányzat vagyonáról szóló  
          30/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét; 

(vagyonban bekövetkezett változás átvezetése miatt) 
cc)   az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló 
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           8/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét; 
cd)   az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
           9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét; 
ce)   az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló 
           1/2015. (II. 13.) önkormányzati  rendeletét; 
cf)   az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló 
           2/2015. (II. 13.) önkormányzati  rendeletét;  
cg) az  önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, gyermekjóléti alapellátásokról és a 

gyermekétkeztetés intézményi étkezési térítési díja mértékéről szóló 
     4/2015. (II. 28.) önkormányzati rendeletét; 

(az Szt. módosítása miatt) 
ch) a  személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok 

igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 
                                                                7/2015. ( V. 29.) önkormányzati rendeletét; 

(felülvizsgálat során 2016. évben), 
ci)   a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás formáiról, azok igénybevételéről és a  

fizetendő térítési díjakról szóló        
      8/2015. (V. 29. önkormányzati  rendeletét; 

d) egységes szerkezetbe foglalt új önkormányzati rendelet kiadása előkészítését rendeli el: 
da)   A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól, 

 db)   A helyi népszavazásról, 
dc) A talajterhelési díjról, 
cc)  A magánszemély kommunális adójáról; 

e) az általa díjat, pénzügyi támogatást megállapító önkormányzati rendeletek felülvizsgálata során a  díjtételek 
változtatás nélküli hatályban tartását  azért   tartja indokoltnak, mivel    
ea) vannak olyan önkormányzati rendeletek, melyek díjtételeinek rendszeres időszakonkénti 

felülvizsgálatát központi jogszabály írja elő, ilyen pl. a kihirdetett, de még hatályba nem lépett, a 
köztemető használatának rendjéről, díjáról szóló önkormányzati rendelet,  amelyben  a   díj  
összege másodlagos, hiszen köztemető hiányában nincs értelme még az infláció követésének sem; 

eb) a közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló önkormányzati rendeletében behatárolt 
összeg változtatása sem indokolt, mivel még nem került sor ilyen címen közterület 
igénybevételére, ezért a kereslet-kínálat törvényének érvényesítése sem értékelhető reálisan; 

ec) a hivatali helyiségen és hivatalban munkaidőn kívül házasságkötés esetén fizetendő és a 
házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjak a helyi viszonyokhoz 
igazodnak, annak változatása, az összeg emelése ezért nem indokolt,  

ed) az önkormányzat 2016. évi költségvetése pénzügyi fedezetének ismeretében a díjak és    
pénzügyi támogatásokra irányadó önkormányzati rendeletek 2016. évben való felülvizsgálatát 
azok aktuálissá válása időpontjára rendeli el, ezért az idei évben való változtatást nem tart 
indokoltnak; 

f) az önkormányzat helyi adóra (magánszemély kommunális adójára)  irányadó önkormányzati 
rendeletekben meghatározott adómértékek sorában a nem magánszemélyek tulajdonában álló lakás bérleti 
jogával rendelkezők esetén, bérleti jogviszonyonként évi 8.000.- Ft megállapítását, a többi építmény után szintén 
évi 8.000.- Ft, a telek után pedig évi 6.000.- Ft összeg változtatás nélküli hatályban tartását   
kezdeményezem (elsőfokú adóhatóságként), mivel a település lakossága érintett részének szociális 
és anyagi viszonyai nem teszik lehetővé annak emelését, továbbá az adóemeléssel  tovább nőne az 
adóhátralék összege és a kintlévőségek, romlana az adómorál és egyre több adótörlési kérelemmel 
kellene számolni és azzal arányosan költségvetési bevétel csökkenéssel; 

g) felhatalmazás jogosítottjaként nem él önkormányzati rendelet alkotása lehetőségével és 
ga)  az épített és természeti környezet védelméről szóló, valamint 
gb)  a köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló 
önkormányzati rendeletében nem jelöl ki olyan frekventált közterületeket, ahol hajléktalanok 
életvitelszerűen nem tartózkodhatnak, mivel a településen nem élnek hajléktalanok és az AB 
eddigi joggyakorlatát tekintve félő, hogy Alaptörvény ellenes lehet a Képviselő-testület által 
jogalappal meghozott jogszabály ezen előírása, annak alkalmazása során. 

 
Végrehajtás határideje:  a) pontra folyamatos, változás esetén a megadott határidő szerint, 
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  b) pontra: a vonatkozó alaprendelet beterjesztésekor, 
 c) pontra: ca) és cc)  2015. XI. 30. cb) és  cd)-cf) XII. 31.,  
    cg)-ci)   2016. I. negyedévében  
 d) pontra: dd) 2015.  XI. 30. da)-db) 2015. XII. 31. dc) 2016. I. negyedév  
 e)  pontra:  folyamatos, az önkormányzat 2016. évi költségvetése 

ismeretében, külön erre irányuló szándék kinyilvánítása szerint 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje: a végrehajtási határidőt követő soros testületi ülés időpontja 
   
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjai (Helyben) 
- Civil szervezetek vezetői (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Irodavezetői 
- 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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
76/2015. (X. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Törvényességi felhívás I. 1. pontja és a II. 1. pontja elfogadása, a I. 2. pontja és a II. 2. pontja elutasítása 
 

H a t á r o z a t 
  

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Kép viselő-testülete megtárgyalta a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya 
Törvényességi Felügyeleti Osztálya vezetője által CSB/01/9746/2015. iktatószám alatt kiadott  

törvényességi felhívásában 
foglaltakat és elfogadta az Ügyrendi Bizottság  a jegyző tárgyi előterjesztésébe foglalt indokainak jóváhagyására 
irányuló javaslatát  és                                 e l f o g a d j a  

a törvényességi felhívás I. 1.pontjában, a II. 1. pontjában írt észrevételeket, 
egyben elrendeli a Képviselő-testület által kiadott, az építményadóról szóló 28/2012. (XI. 30.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezését, a magánszemély kommunális adójáról szóló 27/2012. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet helyett tárgyban új önkormányzati rendelet kiadását,  továbbá 
elfogadja az Ügyrendi Bizottság által  a jegyző tárgyi előterjesztésébe foglalt indokainak jóváhagyására irányuló 
javaslatát  és           n e m   é r t    e g y e  t  
a törvényességi észrevétel  I. 2. pontja és a II. 2. pontja kitételével, mert nem követett el mulasztásban 
megnyilvánuló jogsértést a feladat ellátója, mivel az önkormányzat szerkesztés alatt álló (mind a régi, 
mind az új) honlapján folyamatosan (2012. december 01. napjától) fellelhető minden hatályos 
önkormányzati rendelet, így a kifogásolt két helyi adórendelet is. 

      Végrehajtás határideje:  az adórendelet 2015. novemberi testületi ülésen való beterjesztése időpontja 
      Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné jegyző 
      Beszámolás határideje:  végrehajtást követő soros testületi ülés 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri Forgó Henrik polgármesteri urat, hogy ezen határozat 1.) pontjában 
írtak szerint eljárva adjon írásban (a Nemzeti Jogszabálytár alkalmazásával) tájékoztatást a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal illetékes osztályvezetője számára a Képviselő-testület tárgyban 
hozott döntéséről. 

Végrehajtás határideje:  legkésőbb 2015. november 30. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  a végrehajtást követő soros ülésen 
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Határozatról értesítést kap: 

- Csongrád Megyei Kormányhivatal Építési, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály Vezetője (Szeged) 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjai 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

  
2.) Napirend 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Helyi adót megállapító önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, a   Forgó Henrik polgármester 
 magánszemély kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet   Kató Pálné jegyző 
 megalkotása       Forgó János ÜB elnöke 
         Pető Sándor PEFTB elnöke 
  
 (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
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. 
Indítványozta a rendelet-tervezet, ahhoz mellékelt előzetes hatásvizsgálat, indokolás megvitatása után 
annak változtatás nélkül elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet és az 
előterjesztést mellékleteivel (hatásvizsgálat, indokolás) együtt,  melyből megállapította, hogy a képviselő-
testület  6 igen szavazattal egyetértett azzal és megalkotta a magánszemély kommunális adójáról  szóló 
11/2015. (X. 30.) önkormányzati  rendeletét. 
 

 
3.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 

 A helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Forgó János ÜB elnöke  

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 
reméli a törvényességi felügyelet sem emel kifogást az ellen, hogy csak egy bizottsághoz van delegálva 
olyan jog, amely másikhoz nem. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a 
Képviselő-testületnek van arra jogosultsága, hogy döntsön a népszavazást kezdeményezhetőinek köréről, 
mint ahogy arról is, hogy az SZMSZ-ben melyik Bizottságát milyen feladattal bízza meg. Tájékoztatta a 
Képviselő-testületet arról, hogy  e napirendet  az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta és 
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé. Indítványozta a rendelet-tervezet 
megvitatása után annak változtatás nélküli  elfogadását. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet és az 
előterjesztést mellékleteivel együtt,  melyből megállapította, hogy a képviselő-testület  6 igen szavazattal 
egyetértett azzal és megalkotta a helyi népszavazásról  szóló 12/2015. (X. 30.) önkormányzati  
rendeletét. 
 

4.) Napirend 
 

 
Tárgy:          Előadó: 

 Hősök és Áldozatok Kápolnája renoválása pályázat benyújtásának Forgó Henrik polgármester 
 jóváhagyása       Kató Pálné jegyző 
          

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Forgó Henrik polgármester:  Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett, 
kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
   
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett,  indítványozta a tárgyi 
napirend megvitatása után annak változtatás nélkül 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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
77/2015. (X. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Hősök és Áldozatok Kápolnája renoválására pályázat benyújtásának kezdeményezése 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta a  
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által KKETTKK-
CP-02 jelű, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása  
tárgyában kiírt pályázatában foglaltakat és annak  hiánypótlása teljesítéseként a tárgyi pályázat – 
benne annak pénzügyi terve – és a pályázatban 500.000.- Ft anyagi támogatás iránti igény 
benyújtását jóváhagyja, a település temetőjében lévő Hősök és Áldozatok Kápolnája külső falán elhelyezett I. és 
II. világháborúban hősi halált halt Csanyteleki illetőségű emberek emléke előtti tisztelgés jegyében,  a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. 
pontja szerinti közfeladata ellátási hatáskörében eljárva, kegyeleti szempontokat alapulvéve. 
Végrehajtás határideje: azonnal, de legkésőbb 2015. november 02. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester és 

             Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje: a pályázat elbírálását követő soros ülés időpontja 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány (Budapest, 
Határőr u. 35.) 

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

 
E g y e b e k 

 
 

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait arról, hogy a Csanyi Hírmondó 
jövő héten megjelenő számába belekerül a szennyvízhálózatra rákötési lehetőséggel bírók, de rá nem kötő 
háztartások szankcionálására vonatkozó felhívás. 
Szólt arról, hogy a szennyvíztisztító műnél jövő hét hétfőn kezdődik a próbaüzem, amely 6 hónapig tart 
azért, hogy legyen benne téli és nyári üzemidőszak is. Hétfői napon hozzák a baktériumtörzset a 
szennyvíztisztító műbe, keddtől pedig 20-30 m3 mennyiségben a szennyvizet. A  6 hónap próbaüzem ideje 
alatt fokozatosan kötik rá egy-egy átemelő állomásról a gerincvezetékben lévő szennyvizet. 
 
Gémes Péter képviselő: Felvetette, hogy a községben a Szemernet Távközlési Szolgáltató által 
működtetett internet sebessége hétvégenként nagyon lassú, ezáltal szinte használhatatlan.  
 
Forgó Henrik polgármester: Véleménye szerint ebben nagy szerepe van az időközben megnőtt fák általi 
beárnyékolásnak is. Ígéretet tett arra, hogy a Szolgáltatónál utánajár ennek a problémának. 
 
Berkecz József képviselő: Megkérdezte, hogy az adósságrendezési konszolidációban nem részesült 
önkormányzatok részére kiírt pályázatra miért nem az önkormányzatot megillető teljes összegre 44 millió 
Fr-ra került beadásra a pályázat. 
 
Forgó Henrik polgármester: Válaszában elmondta, hogy eddig sem volt és azután sem lesz   gyakorlat, 
hogy   csak azért „feltúrbózza „ az igényelt támogatás összegét, hogy a kiírásnak eleget tegyen. Ennyi a 
beruházás valós költsége, tehát közel  42 millió Ft. A fennmaradó több mint 2 millió Ft-ra igény tart, 
amelyet a későbbiekben természetesen más pályázat útján igénybe vesz. 
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 
 
 


