
13/2015.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

2015. november 27.-én (pénteken)  

du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros (nyílt) ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 

 
1.) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kiírt  benyújtott pályázat elbírálása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök 
 

2.) Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök, Pető Sándor  
             PEFTB elnök 

 
3.) Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
  Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
4.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

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

 
5.) Csanytelek Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési programja és időrendi táblázata elfogadása 

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

6.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi munkaterve elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök 

 
7.) Központi orvosi ügyelet ellátása biztosítására feladatátadási/átvállalási szerződés felmondása, új szerződés kötése 

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

8.) Fogorvosi egységkészülék és egyéb fogorvosi eszközök beszerzése jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
9.) Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezetői ideiglenes megbízása, pályázat kiírása jóváhagyása, 

előterjesztés véleményezése 
  Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 
10.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és fenntartásában lévő intézmények 2015. költségvetése II. félévi  

módosítása jóváhagyása, előterjesztés véleményezése 



Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

11.) DAREH  Önkormányzati Társulás Hulladékgazdálkodási Rendszere új, módosított működési koncepciója és 
díjpolitikája elfogadása   

 Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

12.) Egyebek 
 
Zárt ülés keretében: 
 

1.)  Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 27.-én (pénteken) du. 

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

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavez.h. 
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 
közül56 tag megjelent, 2 tag bejelentette távolmaradását.  Ismertette, majd szavazásra bocsátotta az ülés 
napirendjére írásban kiadott meghívóban szereplő napirendi pontokat, mellyel a képviselő-testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 

 
1.) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kiírt  benyújtott pályázat elbírálása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök 
 

2.) Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök, Pető Sándor  
             PEFTB elnök 

 
3.) Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
  Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
4.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

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

 
5.) Csanytelek Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési programja és időrendi táblázata elfogadása 

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

6.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi munkaterve elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök 

 
7.) Központi orvosi ügyelet ellátása biztosítására feladatátadási/átvállalási szerződés felmondása, új szerződés kötése 

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



 
8.) Fogorvosi egységkészülék és egyéb fogorvosi eszközök beszerzése jóváhagyása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

9.) Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezetői ideiglenes megbízása, pályázat kiírása jóváhagyása, 
előterjesztés véleményezése 

  Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 
10.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és fenntartásában lévő intézmények 2015. költségvetése II. félévi  

módosítása jóváhagyása, előterjesztés véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

11.) DAREH  Önkormányzati Társulás Hulladékgazdálkodási Rendszere új, módosított működési koncepciója és 
díjpolitikája elfogadása   

 Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

12.) Egyebek 
 
Zárt ülés keretében: 
 

1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
 

1.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kiírt benyújtott pályázat Forgó Henrik polgármester 
 elbírálása        Kató Pálné jegyző 
         Forgó János ÜB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a kiírásra egy 
pályázat érkezett, a jelenlegi Közszolgáltatótól. Szólt arról, hogy vonatkozó jogszabályok módosítása felül 
fogja írni a tárgyi pályázat befogadását, de a jelenleg hatályos vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni, 
ezért indítványozta az előterjesztés megvitatását, annak változtatás nélküli elfogadását.  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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
78/2015. (XI. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására  benyújtott pályázat értékelése 
 

H a t á r o z a t 
 



1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a tárgyi előterjesztésben 
foglaltakat, melyet a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 
véleményét is figyelembe-véve,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti közfeladata ellátása érdekében 
megszervezett kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére – a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 
szóló 2012. évi XC. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint eljárva - kiírt pályázatra benyújtott 
pályázatot érvényesnek minősítette, a pályázat benyújtóját  a Csomifüst Plusz Kft (Szeged, Nemes 
Takács u. 36.sz. alatti) vállalkozást hirdeti ki a pályázat nyertesének, mivel a pályázat mind 
tartalmi, mind formai szempontból megfelel a tárgyban kiírt pályázatban és a vonatkozó hatályos jogszabályokban 
foglaltaknak. 

2.) Felkéri a Képviselő-testület az önkormányzat jegyzőjét arra, hogy gondoskodjon a nyertes 
vállalkozás képviselőjével kötendő Közszolgáltatási Szerződés, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet elő- és elkészítéséről,  Bizottságok, majd Képviselő-testület elé 
terjesztéséről.  

Végrehajtás határideje:  azonnal, soros testületi ülés időpontja, legkésőbb 2015. november 27. 
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő soros ülés időpontja 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Miklós Endre a Csomifüst Plusz Kft ügyvezetője (Szeged, Nemes Takács u. 36. sz.) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző általa  
- Bizottságok Elnökei 
- Irattár 

2.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló  Forgó Henrik polgármester 
 önkormányzati rendelet megalkotása     Kató Pálné jegyző 
         Forgó János ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(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 az önként vállalt kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás igénybevételéről  szóló 13/2015. (XI. 27.) önkormányzati  rendeletét. 
 

3.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2015. évi   Forgó Henrik polgármester 
 tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása    Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 



 
(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 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
79/2015. (XI. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolója elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
  
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
CSOMIFÜST PLUSZ Kft Ügyvezetője által, a tárgyban hatályos közszolgáltatási szerződésbe foglalt 
kötelezettsége teljesítéseként,  Csanytelek településen 2015. évben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolóját - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1)-(2) 
bekezdésében és a 13. § (1) bekezdés 2. pontjában rögzített kéményseprő-ipari tevékenység feladata 
ellátása megszervezését és a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény és annak 
végrehajtására kiadott jogszabályokban foglaltak, továbbá a tárgyi Közszolgáltatási Szerződés alapján - és 
tudomásul veszi a Közszolgáltató 2016. évre közszolgáltatási díj emelése kezdeményezése jogáról való 
lemondását,  melyet vonatkozó önkormányzati rendeletébe foglalva érvényesít, hatályban tartva a 2015. 
évben alkalmazott díjtételeket. 
Beszámolás határideje:   2016. november 
Beszámolásért felelős:   Kató Pálné jegyző, a Közszolgáltató általi beszámoló benyújtásáért 
 
 
Határozatról értesítést kap: 

- CSOMIFÜST  PLUSZ Kft ügyvezetője(Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző  
- Irattár 

 
 

4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló  Forgó Henrik polgármester 
 önkormányzati rendelet megalkotása     Kató Pálné jegyző 
         Forgó János ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(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 tett szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy   a jelenleg 
hatályos önkormányzati rendelethez képest  rendelet-tervezet tartalmaz változásokat., melyet részletesen 
ismertetett. Tájékoztatást adott arról, hogy e napirendet az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta 
és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési 
Bizottság és a Képviselő-testület elé. Indítványozta a rendelet-tervezet megvitatása után annak változtatás 
nélkül elfogadását, önkormányzati rendelet megalkotását. 
 
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 az  önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról  szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati  rendeletét. 
 

5.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata  és hivatala 2016. évi belső ellenőrzési  Forgó Henrik polgármester 
 programja és időrendi táblázata véleményezése    Kató Pálné jegyző 

Berkecz József PEFTB elnökh. 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez tett szóbeli kiegészítésében emlékeztetett arra, hogy 
ezen feladat ellátását az Atmöt-re ruházta át a Képviselő-testület, ezért jóváhagyásra a Társulás Társulási 
tanácsa jogosult. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 

 

 


