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Csanytelek Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

2015. február 13.-án (pénteken)  

du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

rendkívüli (nyílt) ülésének 

Jegyzőkönyve 

 

 

Napirend: 

 
1.) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet  

közmeghallgatás elé terjesztése és elfogadása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök,  
            Pető  Sándor  PEFTB elnök 

 
2.) Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló önkormányzati 

rendelet közmeghallgatás elé terjesztése és elfogadása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök,  
            Pető  Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában ellátott intézményi feladatok 2015. évi 

költségvetésének véleményezése 
Előadó:  Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök,  
             Pető Sándor PEFTB elnök 

 
4.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 13.-án (pénteken) du. 

13.00 órakor megtartott rendkívüli 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  
 
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 h. 
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 5 tag megjelent, a Polgármester úr igazoltan van távol (betegsége miatt az ülésen nem tudott részt 
venni) 1 tag távolmaradását bejelentett. 
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.) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet  
közmeghallgatás elé terjesztése és elfogadása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök,  
            Pető  Sándor PEFTB elnök 

 
2.) Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló önkormányzati 

rendelet-tervezet közmeghallgatás elé terjesztése és elfogadása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök,  
            Pető  Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában ellátott intézményi feladatok 2015. évi 

költségvetésének véleményezése 
Előadó:  Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök,  
             Pető Sándor PEFTB elnök 

 
4.) Egyebek 
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1.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről Mucsi István alpolgármester 

 szóló önkormányzati rendelet-tervezet közmeghallgatás elé terjesztése és Kató Pálné jegyző 
elfogadása       Bali József ÜB elnök 

Pető Sándor PEFTB elnök 
 
 (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében 
elmondta, hogy az előző költségvetési évben a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ  
működtetéséhez nem kellett az önkormányzat saját bevételéből forrást biztosítania, az Óvoda 
működtetéséhez is jóval kevesebb finanszírozásra volt szükség, mint ebben az évben szükséges. 
Hangsúlyozta, hogy az Óvodánál elengedhetetlen az átszervezés. Kezdeményezte az írásban kiadott 
előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi rendelet-tervezetet jogi szempontból az 
Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta és pénzügyi szakmai előkészítő- javaslattevői vitára, 
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési 
Bizottság elé, ahol változtatás nélküli elfogadásra való beterjesztésről született döntés. A Társulás 
fenntartásába adott intézmények költségvetésére vonatkozóan szólt arról, hogy azok költségvetésének 
elfogadása és az intézmény-átalakítás végrehajtása a Társulás Társulási Tanácsa hatáskörébe tartozik. A 
Társulás Társulási Tanács Tagjai a mai napon tartott ülésen a beterjesztés szerint elfogadták azt. 
Indítványozta a rendelet-tervezet megvitatása után annak változtatás nélkül közmeghallgatás elé 
terjesztését és elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az írásban beterjesztett, az 
Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát 
figyelembe véve, a rendelet-tervezetet elfogadásra alkalmasnak minősítve terjesszék azt közmeghallgatás 
keretében történő elfogadásra. Javaslatát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a képviselő-
testület egyhangúlag 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi 
határozatot hozta meg. 
 
9/2015. (II. 13.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet  

közmeghalltatás elé terjesztése és elfogadása  
 

Határozat 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztésben 

foglaltakat és az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság elfogadó véleményét tudomásul vette.  
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény  (Áht.) 23. § (2) bekezdésében és a 24. § (3) bekezdésében kapott hatáskörében 
eljárva terjeszti be az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló, 
ezen határozathoz mellékelt önkormányzati rendelet-tervezetét és annak 1.)-22.) mellékleteit 
közmeghallgatás keretében való  jóváhagyásra, az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzata 19. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, eredeti jogalkotói jogkörében eljárva. 

  
Végrehajtás határideje:  2015. február 13. du. 16 óra közmeghallgatás időpontja 
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Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester, 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 

 
2.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról  Mucsi István alpolgármester 
 és igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet-tervezet közmeghallgatás Kató Pálné jegyző 
 elé terjesztése és elfogadása      Bali József ÜB elnök 

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 részletes tájékoztatást adott a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átszervezésével kapcsolatos feladatokról. Elmondta, hogy a 
Közszolgáltató képviselője a közmeghallgatáson tájékoztatást ad a hulladék gyűjtésével kapcsolatosan, 
amely írásos formában a Hírmondóban is meg fog jelenni. Szólt arról, 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 megvitatása után annak változtatás nélküli közmeghallgatás elé 
terjesztését és elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az írásban beterjesztett, az 
Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát 
figyelembe véve, a rendelet-tervezetet elfogadásra alkalmasnak minősítve terjesszék azt közmeghallgatás 
keretében történő elfogadásra. Javaslatát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a képviselő-
testület egyhangúlag 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi 
határozatot hozta meg. 
 
10/2015. (II. 13.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés (kiegészített,  egységes szerkezetbe foglalt) jóváhagyása 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta tárgyi 
előterjesztésben foglaltakat és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  34. § (1) bekezdésében 
rögzített jogkörében eljárva, felhatalmazza Forgó Henrik Polgármester urat ezen határozathoz 1. 
mellékleteként csatolt (kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt) Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 
aláírására. 
 
Végrehajtás határideje:   azonnal, de legkésőbb 2015.  február 15. 
Végrehajtásért felelős:    Forgó Henrik polgármester 
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Beszámolás határideje:   a szerződés aláírását követő soros Képviselő-testületi ülés 
Határozatról értesítést kap: 
- Agatics Roland úr az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit  Kft ügyvezető igazgatója (Vaskút)  
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Bizottságok Elnökei 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár   
 
 

3.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában   Mucsi István alpolgármester 
 ellátott intézményi feladatok 2015. évi költségvetésének véleményezése Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi.) 
 
Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést az írásban kiadott 
előterjesztésben foglaltakhoz nem tett. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa tárgyalta és elfogadta a fenntartásában működő önkormányzati intézmények 
költségvetését, melyet tájékoztatásul terjesztett a Képviselő-testület elé, eleget téve a Társulási 
Megállapodásban rögzített kötelezettségének. Hozzáfűzte, hogy nagy befolyást gyakorol mind a Remény 
Szociális Alapszolgáltató Központ, mind az önkormányzat idei évi költségvetésére, ha a 2 plusz férőhely 
iránti igényt jóváhagyó döntést követően nő a szociális intézmény saját bevétele, így nem lesz szükség az 
önkormányzat kiegészítő (2 millió Ft-os) támogatására. 
 
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: 
 
11/2015. (II. 13.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában ellátott önkormányzati intézményi feladatok 

2015. évi költségvetésének véleményezése 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete eleget téve az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában vállalt kötelezettségének megtárgyalta az Alsó- 
Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) és a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ   2015. évi 
költségvetését, melyet a tagintézmény vezetőivel és az Alsó-Tisza- menti Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa Elnökével egyeztetve, az e határozathoz csatolt 1. és 4. mellékletekben rögzítettek szerinti 
tartalommal javasol  a Társulás Társulási Tanácsa számára változtatás nélküli elfogadásra. 
Végrehajtás határideje:   folyamatos 
Végrehajtásért felelős:    tagintézmény vezetője 
Beszámolás határideje:   a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló előterjesztésének határideje 
 
Határozatról értesítést kap: 
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- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Vezetője (Felgyő) 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Intézményvezetője (Helyben) 
- Irattár  

 

 
 

Egyebek 
 
 

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a települési szociális támogatásról szóló 
önkormányzati rendelet-tervezetet a két önkormányzati bizottság véleményét figyelembe véve elkészítette, 
a települési támogatás odaítélésének feltételei nem szigorodnak., mivel egyenlőre a pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
A mai napon tartotta a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén 
elhangzott, hogy a helyi általános iskolában oly mértékben elterjedt a gyerekek körében a roma ellenesség, 
hogy egyes gyermekek nem akarnak iskolába járni.   
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Mucsi István alpolgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülés  16 órai folytatásáig 15,30 órakor technikai 
szünetet rendelt el. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 Mucsi István        Kató Pálné 
 alpolgármester        jegyző 
 
 
 

 


