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     3/2015.  
 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

2015. február 26.-án (csütörtökön)  

du. 16. 00 órai kezdettel megtartott  

soros (nyílt) ülésének 

Jegyzőkönyve 

 

 

Napirend: 

 
1.) A személyes gondoskodást  nyújtó  szociális ellátásokról,  azok  igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról  

szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök,  
 Pető Sándor PEFTB elnök 

 
2.) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, a gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díja mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
 Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök,  
  Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Közétkeztetési térítési díjak jóváhagyása 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

4.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás megszervezése tárgyában törvényességi 
felhívás elfogadása 

 Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök,  
  Pető Sándor PEFTB elnök 
 
5.) Egyebek 
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Tartalomjegyzék 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 26. napján megtartott soros (nyílt) 

ülésének jegyzőkönyvéhez 
 
 
 
Rendelet száma:   Tárgya:   Oldalszám     E/NET/I   

 
 3 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, 
  azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési  5 E/NET/I 
  díja mértékéről 
 4 az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, 
  a gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés 
  intézményi térítési díja mértékéről    6 E/NET/I 
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Határozat száma:  Tárgya:      Oldalszám: 

 
 12 Közétkeztetési térítési díjak jóváhagyása       6 
 13 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése 
  közszolgáltatás megszervezése tárgyában törvényességi felhívás elfogadása 
  és az abban foglaltak végrehajtására határidő hosszabbítás kezdeményezése    7 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 26.-án (csütörtökön) du. 

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

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető h. 
      
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 4 tag megjelent, a Polgármester úr igazoltan van távol (betegsége miatt az ülésen nem tudott részt 
venni) 2 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 – 4 
igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
1.)   A személyes gondoskodást  nyújtó  szociális ellátásokról,  azok  igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról  

szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök,  
 Pető Sándor PEFTB elnök 

 
2.)  Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, a gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díja mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
 Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök,  
  Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.)   Közétkeztetési térítési díjak jóváhagyása 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

4.)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás megszervezése tárgyában törvényességi  
felhívás elfogadása 

 Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök,  
  Pető Sándor PEFTB elnök 
 
5.)   Egyebek 
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1.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok   Mucsi István alpolgármester 

 igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati Kató Pálné jegyző 
rendelet alkotása       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: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy tárgyi 
rendelet-tervezetet a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete napirendje 
keretében tárgyalta, jogi szempontból az Ügyrendi Bizottság szintén 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. Elmondta, hogy a másik két érintett település képviselő-testülete 
nyilatkozatát megkapta arra vonatkozóan, hogy támogatják a rendelet megalkotását. Javasolta az 
előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből 
megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015. (II. 26.) 
önkormányzati rendeletét. 

 
2.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, a gyermekjóléti Mucsi István alpolgármester 
 alapellátásokról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja mértékéről Kató Pálné jegyző 
 szóló önkormányzati rendelet megalkotása    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. 
Javasolta az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy e 
napirendet a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, 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 elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből 
megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, a 
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gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja mértékéről  
szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét. 
 

3.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Közétkeztetési térítési díjak jóváhagyása    Mucsi István alpolgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi.) 
 
Mucsi István alpolgármester: Szóbeli kiegészítést az írásban kiadott előterjesztésben foglaltakhoz nem tett. 
 
Kató Pálné jegyző: 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. Szólt arról, hogy a jövőben mindenképpen 
szorgalmazni fogja, hogy a KÉBSZ Kft alkalmazásában álló szakács végezzen el tanfolyamot annak 
érdekében, hogy a diétás menü is bevezethető legyen. 
Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
12/2015. (II. 26.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Közétkeztetési térítési díjak jóváhagyása  
 

H a t á r o z a t 
 
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 véve 
jóváhagyja a 100 %-os önkormányzati tulajdonú KÉBSZ Kft. által elkészített önköltségszámításra 
alapozott egyes közétkeztetési díjtételeket az  e határozathoz csatolt 1. mellékletben rögzítetteknek 
megfelelően. 
 

2.) Az 1.) pontban rögzített étkezési térítési díjtételek 2015. március 1. napjától alkalmazhatóak.  
 

Végrehajtás határideje:  2015. március 1-től folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Ambrus László 

ügyvezető 
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 
- Ambrus László KÉBSZ Kft. ügyvezetője 
- Irattár 
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4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése  Forgó Henrik polgármester 
 közszolgáltatás megszervezése tárgyában törvényességi felhívás  Kató Pálné jegyző 

elfogadása        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 kiegészítésében tájékoztatást adott arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás 
nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé.  Javasolta az előterjesztésben foglaltak 
megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 

 
13/2015. (II. 26.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  A  nem  közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás megszervezése tárgyában  
               törvényességi felhívás elfogadása és az abban foglaltak végrehajtására határidő hosszabbítás kezdeményezése 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a tárgyban a Polgármester és 
a Jegyző közös előterjesztésében foglaltakat és az alábbi döntést hozta. 
 

1.)  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Felügyeleti és Hatósági Főosztálya által CSB/01/2340/2015. iktatószám alatt 
kiadott törvényességi felhívásában foglaltakkal egyetért, kivéve annak végrehajtására adott 2015. március 15. 
napjával, mivel annak rövid időtartama nem ad lehetőséget a tárgyban  jogszerű eljárás 
lefolytatására, önkormányzati rendelet megalkotása folyamatának a hatályos vonatkozó 
jogszabályokban foglaltaknak való megfelelésre, ezért felhatalmazza Forgó Henrik 
polgármester urat arra, hogy kezdeményezze a törvényességi felhívást kibocsátó szervnél, - Kató Pálné 
jegyző bevonásával az NJT rendszer igénybevételével és papír alapon is – a tárgyi feladat 
végrehajtására általa megadott határidő 60 nappal való meghosszabbítását 2015. május 15. napjára. 

Végrehajtás határideje:  azonnal, legkésőbb 2015. március 15. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
        Kató Pálné jegyző  
Beszámolás határideje:  intézkedés megtételét követő soros ülés időpontja 
 
2.) Felkéri a Képviselő-testület Forgó Henrik polgármester urat és Kató Pálné jegyzőt, hogy a 

Képviselő-testület által 108/2012. (XII. 21.) Ökt határozatában foglaltak szerint eljárva tegye 
meg a szükséges intézkedéseket a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. 
Fejezetében foglaltak szerint eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában rögzített kötelező közfeladata teljesítése 
érdekében, elkerülve a fenti törvény 132. § - 141. §-a szerinti eljárásokat – a település lakossága 
érdekeinek szem előtt tartásával, a folyamatban lévő szennyvíz beruházásra is figyelemmel. 

      Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos, legkésőbb 2015.  június 15.  
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Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
        Kató Pálné jegyző  
Beszámolás határideje:  intézkedés megtételét követő soros ülés időpontja 
 

Határozatról értesítést kap: 
- Dr. Bereczky Katalin a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti és 

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

 
Egyebek 

 
 

Kató Pálné jegyző: Beszámolt az adóhatósági feladatok – adóértesítő kézbesítésének - állásáról, a 
szociális feladat és hatáskör átalakítás miatti teendőkről, a pénzügyi bonyolításról. 
 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 16. óra 35 perckor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 Mucsi István        Kató Pálné 
 alpolgármester        jegyző 
 
 
 

 


