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14/2015.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

2015. december 18.-án (pénteken)  

du. 13.30 órai kezdettel megtartott  

soros (nyílt) ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 

 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 
Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata  és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal pénzkezelésének és a gépjárművek, 
haszonjárművek üzemeltetésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentések jóváhagyása 
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

2.) Csanytelek Községben I. sz. háziorvosi körzet működtetésére megbízás adása, feladat-ellátási szerződés kötése 
jóváhagyása 
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Csanytelek Község Önkormányzata közműves szennyvízelvezetésre- és tisztításra bérleti – üzemeltetési szerződés 

kötése az Alföldvíz Regionális Viziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal   
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
4.) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére benyújtandó  Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan 

hasznosítására vonatkozó 2015. évi beszámoló jóváhagyása 
  Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
5.) Csanytelek Község Önkormányzata érdekeltségi körébe tartozó Önkormányzati Társulások 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

6.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2015. évi feladatellátásáról szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

7.) Forgó Henrik polgármester úr 2015. évi jutalmazása 
 

8.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 18.-án (pénteken) du. 

13.30 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 
     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. 
dr. Tóth Mária orvos 
dr. Jancsó Edina Alföldvíz Zrt. képviseletében 
Nagy László Alföldvíz Zrt. képviseletében 
Zsittyán Zoltán Alföldvíz Zrt. képviseletében 

   
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: 
 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 
Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata  és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal pénzkezelésének és a gépjárművek, 
haszonjárművek üzemeltetésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentések jóváhagyása 
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

2.) Csanytelek Községben I. sz. háziorvosi körzet működtetésére megbízás adása, feladat-ellátási szerződés kötése 
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Csanytelek Község Önkormányzata közműves szennyvízelvezetésre- és tisztításra bérleti – üzemeltetési szerződés 

kötése az Alföldvíz Regionális Viziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal   
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
4.) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére benyújtandó  Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan 

hasznosítására vonatkozó 2015. évi beszámoló jóváhagyása 
  Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
5.) Csanytelek Község Önkormányzata érdekeltségi körébe tartozó Önkormányzati Társulások 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
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6.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2015. évi feladatellátásáról szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

7.) Forgó Henrik polgármester úr 2015. évi jutalmazása 
 

8.) Egyebek 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt   Forgó Henrik polgármester 
 időszakban tett intézkedéseiről 
 
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. 
 
 
Tárgy:          Előadó: 

Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Kató Pálné jegyző 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítést nem tett, javasolta az írásos előterjesztés 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: 
 
89/2015. (XII. 18.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

H a t á r o z a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző által írásban beterjesztett tárgyi 
beszámolóját megtárgyalta és  
 

- az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
szóló 68/2014. (XI. 28.) Ökt határozatában, 

- Csanytelek Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési és stratégiai terve elfogadásáról  szóló  66/2014. 
(XI. 28.) Ökt határozatában, 

-  a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata jóváhagyásáról 
szóló  49/2015. (V. 29.) Ökt határozatában,  

- Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtásáról szóló 68/2015. (IX. 25.) Ökt 
határozatában, 

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához történő csatlakozás 
jóváhagyásáról szóló 69/2015. (IX. 25.) Ökt határozatában, 

- a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 73/2015. 
(IX. 25.) Ökt határozatában,  

- törvényességi felhívás I. 1. pontja és a II. 1. pontja elfogadás, a I. 2. pontja és a II. 2. pontja elutasításáról szóló 
76/2015. (X. 30.) Ökt határozatában, 
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- kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kiírt, benyújtott pályázat elbírálásáról szóló 78/2015. (XI. 27.) 
Ökt határozatában,  

- Központi orvosi ügyelet ellátása biztosítására kötött feladatátadási/átvállalási szerződés felmondásáról, új 
szerződés kötéséről szóló 82/2015. (XI. 27.) Ökt határozatában, 

- a fogorvosi egységkészülék és egyéb fogorvosi eszközök beszerzése  tárgyában megrendelés leadására 83/2015. 
(XI. 27.) Ökt határozatában, 

- a DAREH új hulladékgazdálkodási rendszere díjpolitikáját és működési koncepciójáról szóló 86/2015. (XI. 27.) 
Ökt határozatában 

foglaltak végrehajtását változtatás nélkül elfogadta.   
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 

- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 

- Kató Pálné jegyző és általa 

- Irattár 
 

1.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri   Forgó Henrik polgármester 
 Hivatal pénzkezelésének és a gépjárművek, haszongépjárművek  Kató Pálné jegyző 
 üzemeltetésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentések jóváhagyása Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a 
meglévő belső szabályzat kiegészítésével az új jármű üzemeltetését is le kell szabályozni.  A vagyon 
hasznosítása kötelezettsége okán a jövő évi költségvetésbe gondoskodni kell pénzügyi forrás biztosításáról 
a járművek üzemeltetése, rendeltetésszerű használata során keletkező kiadások finanszírozása által. 
Elmondta, hogy  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: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés,  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: 
 
90/2015. (XII. 18.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata  és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal pénzkezelésének és a gépjárművek, 

haszonjárművek üzemeltetésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta az ezen 
határozathoz 1. mellékleteként csatolt,  

a) Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal pénzkezelésének,  továbbá a 
b) gépjárművek, haszonjárművek üzemeltetésének  

ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentéseket és változtatás nélkül elfogadja azt a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló  370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak 
szerint eljárva. 
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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 
 

2.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Községben I. sz. háziorvosi körzet működtetésére megbízás Forgó Henrik polgármester 
 adása, feladat-ellátási szerződés kötése jóváhagyása   Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte dr. Tóth Mária orvost, aki a jövő év áprilisától az I. háziorvosi 
körzet háziorvosi teendőit látja el. Elmondta, hogy nem egyszerű jelenleg                                                                      
olyan háziorvost találni, aki a megüresedett praxisba biztosítja a törvény által előírt beteglétszám mellett a 
háziorvosi teendőket és aki a településen kíván letelepedni. Az elmúlt időszakban volt két  próbálkozó 
háziorvos, akik rövid ideig voltak itt. Mindenképpen szükség van  még egy háziorvosra, az elmúlt időben 
sok kritikát kapott amiért nincs az I. háziorvosi körzet betöltve, országszerte sok a betöltetlen háziorvosi 
körzet. A háziorvosi praxist térítésmentesen adja az önkormányzat. Az orvosi lakás felújításra szorul, a 
jövő évben ez meg is történik. Felkérte dr. Tóth Mária orvost, hogy mutatkozzon be. 
 
dr. Tóth Mária orvos: Bemutatkozásában elmondta, hogy tanulmányait a Pécsi Orvostudományi 
Egyetemen végezte, majd pszichiáter szakvizsgát tett, önálló orvosi tevékenység végzésére jogosult. 
Jelenleg Mindszenten orvosi ügyeletet lát el. Vállalja, hogy határidőben megszerzi a háziorvosi szakvizsgát. 
A településen kíván letelepedni. 

 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy  e napirendet a 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és 
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés,  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: 
 
91/2015. (XII. 18.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek községben I. sz. háziorvosi körzet működtetésére megbízás adása, feladat-ellátási szerződés kötése 

jóváhagyása  
 

H a t á r o z a t 
 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 01. napjától, annak 

visszavonásáig, határozott időre 2021. március 31. napjáig térítésmentesen átadja 
Csanytelek Község I. sz. háziorvosi körzete praxisjogát Dr. Tóth Mária (6635 Szegvár, 
Hunyadi János utca 54.)  háziorvosnak és megbízza háziorvosi tevékenység területi 
ellátási kötelezettséggel való működtetés jogával, továbbá az  iskola egészségügyi 
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feladatok ellátásával, az e határozathoz csatolt  1. és 2.  mellékletű szerződésben foglaltak 
szerint (Csanytelek, Radnóti utca 2. sz. alatti rendelőben)   azzal a kikötéssel, hogy a területi 
ellátási kötelezettség megszűnésekor a háziorvosi praxisjog az önkormányzatra 
térítésmentesen visszaszáll. 
 

2.) Megbízó felmentést ad a településen fennálló ellátási érdekből  Dr. Tóth Mária háziorvos számára a 
háziorvos-tan szakorvosi szakképzés megszerzésére 2021. március 31. napjáig. 
 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat e határozathoz mellékelt 
feladat-ellátási szerződések megkötésére, továbbá  a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi 
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya és az OEP Dél-alföldi Területi Hivatala felé a 
további szükséges intézkedések megtételére (Dr. Stengl Éva háziorvos I. körzet háziorvosi 
helyettesítésére irányuló működési engedély és finanszírozási szerződés felmondására 2016. 03. 31. 
napjával). 
 

Végrehajtás határideje:  folyamatos, feladat-ellátási szerződések kötésére azonnal 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:   feladat-ellátási szerződések megkötését követő képviselő-testületi ülés 
                                     

 
Határozatról értesítést kap: 
- Dr. Tóth Mária háziorvos (Szegvár) 
- Dr. Stengl Éva háziorvos (Csanytelek) 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (Szentes) 
- Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatala (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
3.) Napirend 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata közműves szennyvízkezelésére- és Forgó Henrik polgármester 
 tisztítására bérleti – üzemeltetési szerződés kötése az Alföldvíz Regionális Kató Pálné jegyző 
 Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal  Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte az Alföldvíz Zrt. képviseletében megjelenteket. Elmondta, 
hogy mindenki ismeri azokat az anomáliákat, amelyek törvényi rendelkezés okán a vezetékes ivóvíz 
szolgáltatást és most a szennyvíztisztítás üzemeltetése feladatát az Alföldvíz Zrt. működtetésébe adja. 
Természetesen a tulajdonosi és a működtetési jogokat gyakorlónak nem ugyanazok az érdekeik, azonban 
ha nincs aláírva az üzemeltetési szerződés, akkor nincs kinek üzemeltetésre átadni a tisztítóművet, ezért 
most az önkormányzat kiszolgáltatott helyzetbe került. A most beterjesztett szerződés  többször módosult, 
finomodott az előzetes tárgyalásoknak köszönhetően. A rendszerre való rákötés kötelezettségét az 
engedélyező hatóság úgy módosította, hogy a próbaüzem nem 2x3 hónap időtartamú kell, hogy legyen, 
hanem 4 egymást követő tisztítási határértéknek megfelelő vízmintát követően le kell zárni a próbaüzemet. 
Ezt nem az önkormányzat és nem is az Alföldvíz Zrt. akarta, hogy így legyen meghatározva. A projekt 
menetében a KSz eszközölt olyan változtatásokat, amelyeket normál ügymenetben nem tett volna. A 
rákötések alacsony száma miatt a tisztítóműre rászállított szennyvíz mennyisége nem biztos, hogy elegendő 
a biomassza életben tartásához. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szorgalmazzák a lakosság felé a 
rákötések megvalósításának fontosságát. Megismételte, hogy a KEOP-os pályázati kiírás hibája az, hogy a 
rákötések lehetőségét bel- és külterületre bontja. Meggyőződése szerint azoknak kellene megadni a rákötés 
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esélyét ahol szennyvíz keletkezik, mert kb. 400 ingatlan marad ki a jelenlegi bekötési lehetőségből. Ha 
uniós forrásból nem sikerül, akkor hazai forrásból szeretné megvalósítani az önkormányzat a szennyvíz 
elvezetés II. ütemét, erre ígérete már van, pályázati lehetőség még nincs. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy időközben 
megkapta az Alföldvíz Zrt. részéről aláírt üzemeltetési szerződést, melyben benne van a 111/2015. (XII. 
10.) hozott Felügyelő Bizottsági határozat is. Tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy  e napirendet a 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és 
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Nagy László Alföldvíz Zrt. képviselője: Elmondta, hogy a szerződés-tervezet több alkalommal került 
tárgyalásra, próbálták tisztázni a vélemény különbségeket. Az Alföldvíz Zrt-t is kötik az időközben 
megjelenő rendeletek, jogi szabályozások. Reményei szerint mind a két fél megelégedésére tudják a 
jövőben végezni  a közfeladat ellátását, tudják ebben segíteni az önkormányzatot.  
 
Zsittyán Zoltán helyi divízió vezető: Még nem tudják, hogy „hűtlen kezelés-e” az amikor a szerződés 
kötésekor még nem ismert, hogy mekkora díjat szedhetnek ezért a tevékenységét, azt az Energia Hivatal 
állapítja meg.  
 
Kató Pálné jegyző: A próbaüzem időszakára vonatkozó információ a lakosság felé több ízben is 
megjelent a Csanyi Hírmondóban úgy Polgármester úr, mint általa, melynek egyoldalú, drasztikus 
módosítása komoly válságot fog okozni, egyrészt hitelteleníti személyüket, ami a jövőbeni tájékoztatás 
sikerességét kérdőjelezi meg, másrészt a jövő évi augusztus-szeptemberre ütemezett végső határidőként 
megjelentetett házi bekötés időpontja 2016. március végére tevődik az illetékes hatóság döntésének 
következtében. Félő, hogy akik jövő év tavaszára, nyarára tervezték a házi bekötést, nem tartalékoltak a 
kivitelezési munkálatok költségére, így annak pénzügyi okok miatt is húzódni fog a megvalósítása, amely a 
tisztítómű kapacitását rontja, a kivitelezést ellehetetleníti és az önkormányzat rendelete – amely a 
talajterhelési díj megfizetését kell, hogy kimondja mindazokra, akik kötelesek rákötni a rendszerre, ezt 
önhibájából nem tette – büntetni fogja, ami nem csak méltánytalan, de más megoldás megtalálását teszi 
sürgetővé. 
 
Berkecz József képviselő: Egyetértett a jegyző által elmondottakkal, amelyet saját példájával támasztott 
alá, majd a társasházakban kialakult helyzetről szólt, ami megoldásra vár. 
 
Forgó János képviselő: Csatlakozott az előtte szóló által elmondottakhoz.  
 
Forgó Henrik polgármester: A hiteltelenné válás csak abban zavarja, hogy  rajta  kívül álló okok miatt 
ezt már többször elszenvedte,  viszont a vázolt probléma kezelése, időbeni elhárítása annál inkább érdekli, 
ezért keresni fogja és kikéri a szakemberek véleményét, melyre már lehet alapozni. 
Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés,  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: 
 
92/2015. (XII. 18.) Ökt határozat 
 
Tárgy:   Csanytelek Község Önkormányzata közműves szennyvízelvezetésre- és tisztításra bérleti – üzemeltetési szerződés 

kötése az Alföldvíz Regionális Viziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 
 

H a t á r o z a t 
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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a tárgyi előterjesztésben és a 
hozzá csatolt bérleti – üzemeltetési szerződésben foglaltakat és  

a) a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság előzetes 
véleményére figyelemmel,  

b) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
11. és 21. pontjába rögzített önkormányzati közfeladata: a szennyvízelvezetés- kezelés és ártalmatlanítás, 
a csatornaszolgáltatás, továbbá a 21. pontja szerint a vízi-közmű szolgáltatás biztosítása  teljesítésére, 

c) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében eljárva, közösségi érdeket szolgáló 
vagyon üzemeltetésre átadása,  annak hasznosítása, a vagyonnal való felelős gazdálkodás hosszú-távon 
való biztosítása, a jövő nemzedék és a fenntartható fejlődés érdekeit is szem előtt tartva,  

d) a korlátozottan fogalomképes törzsvagyon értékelését tanúsító szakértői véleményre alapozva, (amely 
tárgyi szerződés elengedhetetlen melléklete), 

e) a vízi-közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) és annak 
végrehajtására kiadott 58/2013. (II. 27.)  Korm. rendeletben önkormányzatok  (mint Ellátásért 
Felelős számára) előírt kötelezettségének eleget téve, 

f) az Alföldvíz Zrt-ben 10 db tulajdonosi részvénnyel rendelkezőként az Alföldvíz Zrt üzemeltetőként -  
közbeszerzési eljárás alkalmazása nélküli – kiválasztása  a Vksztv. 16. § (6) bekezdés szerint, 

g) a településen keletkező szennyvíz közműves hálózatra való rácsatlakoztatásáról, a szennyvíz 
kezeléséről és ártalmatlanításáról  a  Vksztv. 2. § 23. pont a) alpontja szerint eljárva, a Vízi-közmű 
Szolgáltató általi folyamatos üzemeltetésre való átadásáról, a 24. pont szerint pedig a közműves 
szennyvízelvezetés- és tisztítás közszolgáltatási jogviszonyban való biztosításáról  akként gondoskodik, hogy 

a KEOP-1.2.0/09-11-2013-005 azonosítószámú,  
 Csanytelek község szennyvízhálózatát-  és tisztító művét annak minden tartozékával  

810.511.305.- Ft nettó értékben  
átadja  határozatlan idejű üzemeltetésre  

az Alföldvíz Regionális Viziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(Békéscsaba, Dobozi u. 5.sz.) 

ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt bérleti – üzemeltetési szerződésben foglaltak 
szerint. 

 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 

ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt tárgyi bérleti – üzemeltetési szerződés Képviselő-testület 
nevében való aláírására és további szükséges intézkedések megtételére. 

 
 Végrehajtás határideje:  szerződéskötésre azonnal  
 Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester  
 Beszámolás határideje:  szerződés aláírását követő soros ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Alföldvíz Regionális Viziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(Békéscsaba, Dobozi u. 5. sz.) 

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

   
 

4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére benyújtandó   Forgó Henrik polgármester 
 Csanytelek, Baross G. u.2. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó Kató Pálné jegyző 
 2015. évi beszámoló elfogadása     Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként hozzáfűzte, hogy e napirendet a 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és 
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé.  
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett, 
kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
                                                                                                                            
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés,  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: 
 
93/2015. (XII. 18.) Ökt határozat 

 
Tárgy:   A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére benyújtandó Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti 

ingatlan hasznosítására vonatkozó 2015. évi beszámoló elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-től térítésmentesen átvett, Csanytelek, Baross Gábor utca 2. szám alatti (belterület 
48 hrsz.) ingatlan szociális célú hasznosítása alkalmassá tételéről szóló tárgyi előterjesztésben foglaltakat és azt a 
jelen határozat 1. mellékletében rögzítettek alapján változtatás nélkül elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és 
Csanytelek Község Önkormányzata között létrejött állami vagyonba tartozó ingyenes 
önkormányzati tulajdonba átadásáról szóló megállapodás V.5 pontja értelmében jelen határozat 
értelmében tájékoztassa a MNV Zrt.-t. 
 

 
Végrehajtás határideje:  2015. december 31. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
 Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  a jelentés megküldését követő soros ülés 
  
 
Határozatról értesítést kap: 

- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1399 Budapest Pf: 708.) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Mucsiné Mészáros Tímea Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 

 
5.) Napirend 

 
 
Tárgy:          Előadó:  
 Csanytelek Község Önkormányzata érdekeltségi körébe tartozó   Forgó Henrik polgármester 
 Önkormányzati Társulások 2015. évi tevékenységéről szóló   Kató Pálné jegyző 
 beszámoló elfogadása      Pető Sándor PEFTB elnök 
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(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként hozzáfűzte, hogy e napirendet a 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és 
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé.  
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett, 
kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
                                                                                                                            
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés,  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: 

 
94/2015. (XII. 18.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata érdekeltségi körébe tartozó Önkormányzati Társulások 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a település Polgármestere által a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontjában írt 
kötelezettségének eleget téve benyújtott tárgyi előterjesztésben foglaltakat és a 

a) Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulásában, 

b) Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásában, 
c) DARK Önkormányzati Társulásában 

2015. évben folytatott tevékenységről szóló beszámolót változtatás nélkül elfogadta. 
  

Határozatról értesítést kap: 
- Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 

Bedő Tamás Polgármester úr (Csongrád), 
- DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Orosháza), 
- DARK Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Sándorfalva), 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben), 
- Forgó Henrik polgármester, 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 

 
 

6.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2015. évi   Forgó Henrik polgármester 
 feladatellátásáról szóló beszámoló elfogadása    Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként hozzáfűzte, hogy e napirendet a 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és 
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé.  
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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: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés,  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: 
 
95/2015. (XII. 18.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2015. évi feladatellátásáról szóló beszámoló elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta a fenti tárgyú 
előterjesztésben  foglaltakat - a Társulás Társulási Megállapodása Általános rendelkezései 22. pontjában 
foglaltaknak eleget téve – a Társulás Tárulási Tanácsa Elnöke kötelezettsége teljesítéseként – változtatás 
nélkül elfogadta javasolja a Társulás Társulási Tanácsa által jóváhagyásra megfelelve a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87 - 95. § rendelkezésének és a 93. §-ában 
foglaltaknak. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Tagjai 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 

- Forgó Henrik polgármester 

- Kató Pálné jegyző és általa 

- Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Iroda Vezetője 

- Irattár 
 

7.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
 Forgó Henrik polgármester úr  2015. évi jutalmazása   Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester úr távozott az ülésteremből, az ülés vezetését Mucsi István 
alpolgármester úr tőle átvette. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként hozzáfűzte, hogy  a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 2015. december 16. napján tartott ülésén Pető 
Sándor PEFTB elnök javasolta, hogy a Polgármester úr 2015. évi eredményes munkája elismeréseként 
részesüljön jutalomban. Javasolta az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
 
Pető Sándor képviselő: A jutalom összegét a polgármester úr két havi illetményének megfelelő 
összegben javasolta meghatározni. A hivatal köztisztviselőinek teljesítménye elismerését is kezdeményezte, 
pénzügyi jutalom formájában. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Forgó János, Berkecz József, Gémes Péter képviselő: Egyetértettek a jutalom két havi összegben való 
meghatározásával. 
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Kató Pálné jegyző: A hivatal 2016. évi költségvetése eredeti előirányzatai között fogja szerepeltetni a 
köztisztviselők jutalom keretének beállítását, melyek összegére annak tárgyalásakor tesz javaslatot. Az idei 
évi jutalmazás és annak kifizetése már nem valósulhat meg – technikai okok miatt – de a jövő évi tervnél 
számításba fogja ezt venni. Megköszönte a képviselő-testület bizalmát és a hivatalnokok által végzett 
munka elismerését, amelyre rászolgáltak. 
 
Mucsi István alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatot, melyből megállapította, 
hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
96/2015. (XII. 18.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Forgó Henrik Polgármester úr 2015. évi jutalmazása 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenti tárgyban a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke által az önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzata 24.  § (1) bekezdés b) pontja bl) alpontja szerinti jogkörében eljárva 
benyújtott javaslatát megtárgyalta, elfogadta és Forgó Henrik Csanytelek Község 
Önkormányzata Polgármestere számára - 2015. II. félévében a település fejlesztése 
érdekében végzett tevékenysége elismeréseképpen – 897.482.- Ft (azaz: Nyolcszáz-
kilencvenhétezer-négyszáznyolcvankettő forint) egyszeri, készpénzben, az idei évben 
kifizetendő jutalmat állapít meg. 

2.) A Képviselő-testület felkéri  Kató Pálné jegyzőt arra, az önkormányzat 2015. évi költségvetése 
bérmaradványa terhére gondoskodjon az 1.) pontban írt összeg kiszámfejtéséről és 
kifizettetéséről. 

Végrehajtás határideje:  azonnal, 
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  a jutalom kifizetését követő soros ülésen 
 
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 

 
Forgó Henrik polgármester úr visszajött az ülésterembe és visszavette az ülés vezetését. 
 

Egyebek 
 

 
Tárgy:          Előadó:  
 BAU-INFO-R Közhasznú Nonprofit Kft. bérleti díj csökkentése  Forgó Henrik polgármester 
 
 
Forgó Henrik polgármester: Ismertette, hogy a BAU-INFO-R Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 
megkereste a Kossuth u. 15/e sz. alatti ingatlan bérleti díjának csökkentése okán. A Kft új telephelyet 
nyitott 2015. decemberében, így az itt dolgozók létszáma 10 főre csökkent, ezért kérte a bérleti díj 
csökkentését 2016. január 1-jétől havi 20.000.-Ft+Áfa összegre. Szerinte az épületet a jövőben a helyi civil 
szervezeteknek a rendelkezésére lehetne bocsátani. A Horgász Egyesületet képviseletében megjelent 
Németh Sándor egyesület vezetőjét megkérdezte, hogy élnének-e ezzel a lehetőséggel. 
 
Németh Sándor Horgász Egyesület vezetője: Elmondta, hogy a Vezetőség hozott egy határozatot, 
amelyben felhatalmazták tárgyalások folytatására a polgármester úrral az épület működtetésével 
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kapcsolatosan. A lehetőséggel csak akkor élnek, ha olyan összegbe kerül a fenntartás, amelynek költsége az 
Egyesület működését nem befolyásolja. Nem ragaszkodnak ehhez az épülethez, mert túlságosan nagy 
számukra. A Dohánybolt melletti helyiség is elegendő lenne az Egyesületnek. 
 
Mucsi István alpolgármester: Véleménye szerint amennyiben az Egyesület nem él ezzel a lehetőséggel, 
akkor maradjon az épületben foglalkoztatás  a bérleti díj kerüljön csökkentésre árán. 
 
Forgó János, Berkecz József és Gémes Péter képviselő: Szintén a foglalkoztatás mellett érveltek a 
bérleti díj csökkentése árán. 
 
Forgó Henrik polgármester:  Döntésénél e szerint fog eljárni és az épületet csökkentett bérleti díjjal 
fogja működtetni és átadni a jelenlegi bérlő számára. 
 
Kató Pálné jegyző: Szólt az adótervhez viszonyított tényről, amely már plusz 5 millió Ft eredményt 
mutat, amelyre az előre be nem tervezett kiadások miatt – pl. több szennyvízakna kiépítése önkormányzati 
épületeknél – szükség van. Említést tett a 2016. év I. ülése január 15. napjára való összehívása okáról, 
jelesül a kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó törvény rendelkezése szerinti határidő tartásáról, a 
közszolgáltatás önkormányzati működtetése tárgyában való döntésről. Kiemelte az önkormányzat 2016. 
évi költségvetése tervezése fontosságát, rámutatva az azt megalapozó bevételi-kiadási lehetőség 
számbavételére. Zárásként mindenkinek kellemes ünnepeket kívánt. 
 
Forgó Henrik polgármester: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 15,30 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester           jegyző 
 
 
 
 
  
 


