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

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

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

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 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: 
 
Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
6.) Csanytelek Község Önkormányzata  gazdasági programja  (2014.-2019.) elfogadása  
 Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
7.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 

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

8.) Falunapi programok 2015. évi költségeinek meghatározása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
9.) Bírósági ülnök jelölése  
 Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 

 
10.) Csongrád Város Önkormányzata szociális- és gyermekjóléti feladat- és hatásköre, intézményfenntartói joga  

gyakorlásának átvétele véleményezése  
 Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 
6.)  Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetése módosítása véleményezése 
 Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző  
 
7.)  Szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztésére gépjármű beszerzési pályázat benyújtásának  

jóváhagyása 
 Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
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8.)  Remény Szociális Alapszolgáltató Központ kereteiben működtetett ápolást –gondozást nyújtó intézmény - Idősek 

Otthona tárgyi feltételek biztosítására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása 
 Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 
9.)  Az ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozataira pályázat benyújtásának 

támogatása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 

10.)  Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről  szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 

 
11.)  Egyebek 
 
 
 
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. 

 
Mucsi István alpolgármester 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
14/2015. (III. 27.) 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 az alábbiak szerint:  

- Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere 2014.-2019. időszakra terjedő programja jóváhagyásáról  
szóló 49/2014. (X. 27.) Ökt határozatában, 

- az FBH- NP nonprofit Kft 2014. évi tevékenységéről szóló  69/2014. (XI. 28.) Ökt határozatában, 
- Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő 

együttműködési megállapodás jóváhagyásáról szóló  72/2014. (XI. 28.) Ökt határozatában,  
- a DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának és SZMSZ-ének módosítása elfogadásáról 

szóló 76/2014. (XII. 19.) Ökt határozatában, 
- az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítása jóváhagyásáról szóló 

78/2014. (XII. 19.) Ökt határozatában, 
- az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról szóló 79/2014. (XII. 19.) Ökt határozatában,  
- a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére benyújtandó Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan 

hasznosítására vonatkozó 2014. évi beszámoló elfogadásáról szóló 80/2014. (XII. 19.) Ökt 
határozatában, 

- a Csanytelek községben működő civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 2015. évi működési célú 
támogatásáról szóló 1/2015. (I. 30.) Ökt határozatában, 

- a Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal által ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek 
(szabadkapacitás kihasználás) 2015. évi díjtételeinek meghatározásáról szóló 3/2015. (I. 30.) Ökt 
határozatában, 
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- a Költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a kormány 
előzetes hozzájárulást igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 
meghatározásáról szóló 4/2015. (I. 30.) Ökt határozatában, 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló 7/2015. (I. 20.) Ökt 
határozatában, 

- az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet 
közmeghallgatás elé terjesztése és elfogadásáról szóló 9/2015. (I. 13.) Ökt határozatában, 

-  a közétkeztetési térítési díjak jóváhagyásáról  szóló 12/2015. (II. 26.) 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 gazdasági programja (2014.-2019.) Mucsi István alpolgármester 
 elfogadása       Kató Pálné jegyző 
         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 Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében 
tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé. Indítványozta az 
előterjesztés megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 

 
15/2015. (III. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata gazdasági programja (2014.-2019.)  jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a szerint eljárva, a képviselő-testület alakuló ülését követő 
6 hónapon belül, a Polgármester úr által ezen határozat  mellékleteként beterjesztett gazdasági 
programot megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta azt, megerősítve az általa 49/2014. (X. 27.) Ökt 
határozatba foglalt polgármesteri programot, amely az önkormányzat rövid- közép- hosszú-távú 
fejlesztési tervére alapul, az önkormányzat adott évi költségvetése erejéig terjedően.  
 

2.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy ezen határozattal elfogadott  gazdasági 
programból a tárgyévet követő éveket érintő  fejlesztési célkitűzések költségei fedezetét az 
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önkormányzat költségvetési  rendelet-tervezetébe építse be az eddig vállalt fejlesztési kötelezettségek 
tárgyévi kihatását figyelembe véve. 

Végrehajtás határideje:   folyamatos   
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester  

   Kató Pálné jegyző  
Beszámolás határideje:  költségvetési évet követő zárszámadás keretében 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

Az önkormányzat 
2014. – 2019. időszaka gazdasági programja  

 
I. Rövid-távú fejlesztési program 

 
1. Utak pormentesítése pályázati program keretében 
2. Oláh-állási tanyasorhoz vezető út stabilan járhatóvá tétele 
3. Helyi termékek értékesítését szolgáló piac megépítése, működtetése 
4. Környezet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok folyamatos megoldása 
5. Radnóti úti védett platánsor korona felújítása 
6. Járda felújítási, építési program ütemezett folytatása 
7. Kerékpárút kiépítése a település déli végétől a Dong- érig 
8. Településközpont rehabilitációjának folytatása 

-  Az „Európai Csanytelekért” Közalapítvány támogatásával a Volentér János tér további rendezése a 
közpark fejlesztése keretében 

-  A  Polgármesteri Hivatal épületének belső felújítása  
-  A közösségi szintérként működő Faluház a beadott pályázat szerinti külső- belső felújítása, eszközök 

beszerzése, a külső környezet parkosítása (fás- és lágyszárú növények beszerzése), parkoló kialakítása, 
látvány térelemek beszerzése (kandeláber, virágtartók), öntözőrendszer kiépítése, tornaeszközök 
beszerzése a beadott pályázat szerint  

9. Földutak, belvízelvezető csatornák karbantartása, szükség szerinti felújítása 
10. Szennyvíz csatornázás kivitelezése a KEOP.-1.2.0 program keretében 
11. Felszíni vízelvezető szárny-csatorna rendszer pályázati támogatással való kiépítése 
12. Civil szervezetek támogatása az érvényben lévő helyi rendeletnek megfelelően (Helyi polgárőrség 

kiemelt anyagi támogatása által a helyi Rendőrőrs támogatása) 
13. Munkahelyteremtés aktív korúak részére a Kossuth utcai (volt KTSZ) varroda épületében 
14. Önkormányzati ingatlanok bérbeadással történő hasznosítása 
15. Pályázat figyelő szolgáltatás nyújtása honlapon keresztül - az eddigieknek megfelelően 

(www.pafi.hu)  - a helyi vállalkozóknak 
16. Jelzőrendszeres szolgáltatás továbbfejlesztése 
17. Egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése, védőoltásokhoz anyagi támogatás biztosítása 
18. Ügyfélbarát ügyintézési rendszer kiépítése a Polgármesteri Hivatalban 
19. Start-munka minta programban további részvétel (mezőgazdasági termelés fóliás, szabadföldi) helyi 

vállalkozásokkal történő koordinálása, kiterjesztése környezetvédelmi programok megvalósításával, 
továbbá őstermelői bedolgozó rendszer kidolgozása a megkezdett minta alapján 

20. Önkormányzati tulajdonú eszköz, gép- és járműpark fejlesztése 
21. Belvízvédelemmel összefüggő eszközpark bővítése 
22. Felsőoktatásban résztvevő helyi (szociálisan rászoruló) hallgatók támogatása 
23. Tilalmas területén további ingatlanok vásárlása turisztikai célra (Hét Vezér Egyesület pályázat, 

tanösvény kiépítése) 
24. A település digitális térképe beszerzése 
25. Agrár Ipari-park közművesítése, hasznosítása (Árpád utcában kertészeti termék-feldolgozó és 

logisztikai központ kiépítése) 

http://www.pafi.hu/


9 

 

26. Otthonteremtési program tervezet „adok- veszek-cserélek” lakáshoz jutás feltételrendszerének, pályázat 
kiírás feltételeinek meghatározása, adatbázis létrehozása, kezelése 

27. Csongrád Város és Csanytelek Község Önkormányzati Társulása keretében az Ivóvíz-
minőségjavító program végrehajtása 

28. Közterületek térburkolatának megújítása (alkalmas pályázat felhasználásával) 
29. Fogorvosi rendelő eszközparkjának megújítása 
30. Orvosi rendelők felújítása, korszerűsítése 
31. Az önkormányzati tulajdonú portalanított utak karbantartása, felújítása 
32. Kiserőmű kategóriába tartozó naperőmű létesítése önkormányzati rezsi csökkentése érdekében 
33. Autóbuszvárók, hirdetőtáblák karbantartása, felújítása 
34. Szelektív hulladékgyűjtés  bevezetése, tekintettel az orosházi projekt adta lehetőségekre 
35. Szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztése.  

 

II. Közép-távú fejlesztési program 

 

1. Munkahely teremtés lehetőségeinek folyamatos feltárása 

2. Közétkeztetést szolgáló konyha fejlesztése időszakosan működő étteremmel együtt 

3. Agrár-ipari park rendeltetésszerű, folyamatos működtetése 

4. A 4519-es főút elkerülő (átszelő) részének megépítése a Csanytelek Község Település Rendezési 
Terve HÉSZ szerint,- helyi, kistérségi, regionális érdekek érvényre juttatása 

5. Munkahely megőrzési program: kertészeti termékek feldolgozó kapacitásának kiépítése:  
- Ipari - kertészeti - növények termeltetésének elősegítése 
- I. fokú feldolgozó technológiák telepítése 
- fentiekhez szükséges csomagolástechnika feltételrendszerének kialakítása 

6. Sportlétesítmény felújítása a korábbi engedélyes tervek átdolgozása kapcsán pályázati alapon 

7. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok energia-racionalizációs programjának folyamatos 
végrehajtásához önerő biztosítása, térségi pályázat függvényében 

8. A bölcsődei finanszírozási rendszer megváltozása után bölcsődei szolgáltatás bevezetése 

9. Homokbeton alapú önkormányzati utak felújítása pályázati lehetőségektől függően 

10. A korábbi években beadott „Tanya program” pályázat kedvező elbírálása esetén a külterületi 
utak szilárd burkolatú kiépítése 

12.  Ifjú házasok számára gyermekvállalási, illetve lakáshoz jutási támogatási rendszer kidolgozása 
13.  Köztemető kialakításához ingatlan igénylése az NFA-tól 
14.  Köztemető infrastruktúrájának kialakítása. 

III. Hosszú-távú fejlesztési program 

 
1. Infrastrukturális lemaradás felszámolása: 

-  utak pormentesítési programjának folytatása 
-  külterületi szennyvízcsatornázás 
-  lakott területek felszíni vízelvezető csatornázása 

2. A település gazdálkodási struktúrájának átalakítása: 
-  munkahelyteremtés (a kertészet alternatívájaként) 
-  megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése 
-  ipari  munkahelyek  létesítése  és megtartása aktív korúak számára (Kossuth Lajos utcai 

megvásárolt üzemépületben) 
3. Falusi turisztikai vonzerőfejlesztés „Tanyaprogram” lehetőségeinek felhasználásával: 

-  turisztikai attrakció – madár-les - kialakítása a 4-es tavon, a 4519-es átszelő út 
csatlakozásánál 

-  madarász turistaház (erdei iskola) kialakítása parkolóval, étkezési lehetőséggel, szociális 
blokkal a Tilalmas területén, az on-line madár-les, valamint a 4-es tavi attrakció 
látogatói számára 

-  Tömörkény községgel közös turisztikai lehetőségek fejlesztése 
-  Kiskunsági Nemzeti Parkkal közös madár megfigyelőhely kiépítése a Labodárban. 
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2.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi   Mucsi István alpolgármester 
 Közbeszerzési Tervének jóváhagyása     Kató Pálné jegyző 
         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 Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében 
tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé. Indítványozta a 
közbeszerzési tervben foglaltak megvitatását és 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: 
 
16/2015. (III. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása  
 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a tárgyi előterjesztésben foglaltakat és 
a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát is figyelembe véve 
rögzíti, hogy  egyes kiemelt fejlesztési célkitűzések és közszolgáltatási feladatok indokolttá teszik konkrét 
intézkedések kezdeményezését, így az idei költségvetési évben (eredetben) közbeszerzési tervet készít a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény  33. § (1) bekezdése és a Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pontja 
szerint jogosított ajánlatkérőként.  

2.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét az e határozathoz csatolt 1. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

3.) Az önkormányzat rövid- közép- és hosszú-távú fejlesztési terveiben szereplő célkitűzések megvalósításához 
kapcsolható évközi pályázati lehetőségek, a Képviselő-testület konkrét pályázati döntéséből eredő  évközi 
módosítások a 2.) pontban jóváhagyott terv változtatását eredményezi, úgy a módosított terv beterjesztését 
rendeli el. 

Végrehajtási határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:    Kató Pálné jegyző 
Beszámolás  határideje   szükség szerint 
 
  
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 (Helyben) 
-  Irattár  
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1. melléklet Csanytelek Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

16/2015. (III. 27.)  Ökt határozatához 
 
 

Az önkormányzat Képviselő-testülete 
 

 
2015. évi  

 
KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette:  Csányi László 
        Adó- és Pénzügyi irodavezető helyettes  
 
 
 
Jóváhagyta:  Kató Pálné 

jegyző 
 
 
Készült::            2015. március 12.-én 
 
Megőrzendő:     2020. december 31.-ig 
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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ajánlatkérőként a Kbt. 33. §-a értelmében 2015. évre vonatkozóan az 
alábbi Közbeszerzési tervet alkotja. 
 
A Közbeszerzési terv tartalma: 

I. A tárgyévre tervezett közbeszerzések beszerzési tárgy fajtánként, 
II. A tervezett beszerzések sorrendje, 
III. A tervezett beszerzések pénzügyi forrásainak megjelölése, 
IV. A tervezett beszerzések pénzügyi fedezeteinek hozzárendelése, 
V. A beszerzés tárgyáért fizetendő ellenszolgáltatás ütemezése, 
VI. A közbeszerzési terv évközi módosítása 

 
Az egyes tervezett közbeszerzések azonosító számmal kerülnek megjelölésre az I. fejezetben. A II-V. 
fejezetekben a jelzett azonosító számokat kell szerepeltetni. 

 
 

I. A tervezett 2015. évi közbeszerzések 
 

 
Sor- 
szám 

 
Megnevezés 

 
Kb. azonosító szám 

 
Közbeszerzés tárgya 

 
Becsült érték ( E Ft) 

ÁFA nélkül 

 
Kb.. eljárás jellege, 

típusa 

 
1. 

Csanytelek belvíz- és felszíni vízelvezetési 
rendszerének fejlesztése (felújítás-bővítés) 

 
Kb-1/2015. 

 
építési beruházás 

 
252.000 

 
Nyílt eljárás 

 
2. 

 
Nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére 

 
Kb-2/2015. 

 
Közszolgáltatás megrendelése 

 
19.700 

 
Kbt. harmadik rész 

122/A. § (1) 
bekezdés alapján 

 
 
 
 
 

II. A tervezett (köz)beszerzések sorrendje 
 

 
Sorrend 

 
Kb. azonosító szám 

 
A Kb. eljárás lefolytatásának 

tervezett időpontja 

 
Tervezett kivitelezési ütem 

meghatározása, szolgáltatás kezdő 
időszaka 

 

 
1. 
 

 
Kb-1/2015. 

 
2015. IV. negyedév 

 
2016. év. I-VI. negyedév- 2017. I. 

negyedév 

 
2. 

 
Kb-2/2015 

 
2015.  III. negyedév 

 
2015. IV. negyedévtől folyamatos 
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III. A tervezett beszerzések pénzügyi forrásainak megjelölése 
 
 

 
 

Kb. 
azonosító 

 
Tervezett 
beruházás 
szolgáltatás 

(bruttó) 
összköltség (E 

Ft) 

Összköltségből 

Saját forrás  
BM-EU 

Önerő 
támogatás 
(E Ft) 

 
Igényelt 

pályázati 
támogatás (E 

Ft) 

 
Lakossági 

közszolgáltatás 
 

Készpénz 
(E Ft) 

 
Elszámolható 
ÁFA  összege 

(fordított) 

 
Kb-

1/2015. 

 
320.040 

 
40 

 
--- 

 
--- 

 
320.000 

 
----- 

 
Kb-

2/2015. 

 
25.019/év 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 
----- 

 
25.019/év 

 
 

IV. A tervezett beszerzések pénzügyi fedezeteinek hozzárendelése ( E Ft) 
 

 
 
 

Kb. azonosító 

 
Önkormányzati 

költségvetésből tervezett 
saját forrás 

(elszámolható Áfa- 
visszaigénylésből) 

 
Egyéb tervezett források 

 
2015. év 

 
2016. év 

  
Hitelfelvétel 

Uniós pályázati 
támogatás) 

 
Lakossági 

közüzemi díj 2015. év 2016. év 2015. év 2016. év 

 
 
Kb-1/2015. 

 
 

 

 
 

40 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

320.000 

 
 

---- 

 
 
Kb-2/2015. 

 
 

---- 

 
 

----- 

 
 

----- 

 
 

---- 

 
 

----- 

 
 

---- 

 
 

25.019/év 

 
 

V. A beszerzés tárgyáért fizetendő ellenszolgáltatások ütemezése (E Ft) 
 

 
Kb. azonosító 

 
Tervezett 

ellenszolgáltatás összesen 
(bruttó) 

 
2015. évben 

tervezett kifizetés 
 

 
2016. évben tervezett 

kifizetés 

 
Lakossági közüzemi 

díj 

 
Kb-1/2015. 

 
320.040 

 
---- 

 
I-IV. negyedév 

100% 

 
---- 

 
Kb-2/2015. 

 
25.019/év 

 
---- 

 
---- 

2015. IV. 
negyedévtől 

2.085.-/hó (bruttó) 
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VI. A Közbeszerzési terv évközi módosításai: 
 

A) Új évközi Közbeszerzések 
 

B) Elmaradt (2015. évre tervezett) közbeszerzések 
 
1. függelék Csanytelek Község Önkormányzata  Képviselő-testülete 16/2015. (III. 27.)  Ökt  
határozatához 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2015. évi közbeszerzési terve 

ÖSSZESÍTŐ 

  A 
közbeszerz
és tárgya és 
mennyisége

1 

  CPV 
kód 

Irányadó 
eljárásrend 

  Terveze
tt eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéss
el 

összefüggésb
en előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére2

? 

 az eljárás 
megindításának

, illetve a 
közbeszerzés3 

megvalósításán
ak tervezett 
időpontja 

 szerződés 
teljesítéséne

k várható 
időpontja 

vagy a 
szerződés 
időtartama 

 I. 
Árubeszerzés 

  
 

    
 

  

  
 

  
 

 

 II. Építési 
beruházás 

   
    

 
  

„Csanytelek 
belvíz- és 
felszíni 
vízelvezetési 
rendszerének 
fejlesztés” 

45.232410-
2 

Közbeszerzési 
törvény 

harmadik rész 
Nyílt 

 
2015. október 

 
 

2016. 
november 

 

 
nem 

 III. 
Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

    
 

  

nem 
közművel 
összegyűjtött 
háztartási 
szennyvíz 
begyűjtésére 

9041000
0-4 

Közbeszerzé
si törvény 
harmadik 

rész 

Kbt.122/
A. § (1) 

2015. október 

 
5. év 

nem 

     
 

 

IV. Építési 
koncesszió 

    
 

 

       

                                                 
1 Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos 
ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is. 
2 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő. 
3 Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén. 



15 

 

V. 
Szolgáltatás

i 
koncesszió 

    

 

 

     
 

 

 
3.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Falunapi programok 2015. évi költségeinek meghatározása  Mucsi István alpolgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi.) 
 
Mucsi István alpolgármester: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a falunapi program összeállítása 
folyamatban van, amennyiben az előző évekhez hasonlóan lesz támogató, akkor az előterjesztésben 
szereplő összeg elég lesz. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt 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.  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: 
 
17/2015. (III.  27.) Ökt  határozat 
  
Tárgy:  Falunapi programok 2015. évi költségeinek meghatározása 
 

Határozat 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi falunapok megrendezése 
költségeire 600.000.-Ft (azaz: Hatszázezer forint) összeget hagy jóvá az önkormányzat 2015. évi 
költségvetése működési kiadása terhére. 

 
Végrehajtás határideje:  folyamatos. 
Végrehajtásért felelős:   Mucsi István alpolgármester           
Beszámolás határideje:  falunapokat követő képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Mucsi István alpolgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője (Helyben) 
- Irattár 
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4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Bírósági ülnök jelölése      Mucsi István alpolgármester 
         Kató Pálné jegyző 

        Forgó János  ÜB elnökhelyettes 
(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: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy e 
napirendet a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Ügyrendi Bizottság 
napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette 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: 
 
18/2015. (III. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Bírósági ülnök jelölése 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete rögzíti, hogy a bírák jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény  (továbbiakban: Bjt.) 213. § (1) bekezdésében 
számára biztosított bírósági ülnök jelölése joga gyakorlásával nem él, ugyanakkor támogatja a 
Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete által a Csongrádi Járásbíróság bírósági ülnökének jelölt magánszemély 
jelölését, tekintettel arra, hogy a jelölt a jelölést a vonatkozó formanyomtatvány aláírásával elfogadta, 
továbbá megfelel a Bjt. 212. § (1) bekezdésében írt feltételeknek. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületét, mint a Bjt. 5. § 
(1) bekezdésében szabályozottak szerint a Csongrádi Járásbíróság székhelye szerint eljáró illetékes 
önkormányzata döntéshozatalára jogosítottat arra, hogy a bírósági ülnökök névsorába vegye fel a 
Csanyteleki székhelyű egyesület által jelölt magánszemélyt. 

Végrehajtás határideje: 2015. április 07. az ülnök jelölés dokumentációinak megküldésére 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  soros ülés időpontja és a döntést követő soros ülésen 
 

Határozatról értesítést kap: 
- Bedő Tamás Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

5.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csongrád Város Önkormányzata szociális- és gyermekjóléti feladat- és Mucsi István alpolgármester
 hatásköre, intézményfenntartói joga gyakorlásának átvétele véleményezése Kató Pálné jegyző 
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(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 Csongrád Város Önkormányzata 
az Önkormányzati Társulásba egy új intézményével csatlakozott, a Társulási Megállapodás módosítását 
és az intézmény alapító okiratát áprilisban tárgyalja, a tag-önkormányzatok képviselő-testületei ezt 
követően fogadják el azt. Csongrád Város Önkormányzata átruházott feladataival való csatlakozását a 
Társulás Társulási Tanácsa tegnap tartott ülésén tárgyalta és jóváhagyta. 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: 
 
19/2015. (III. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csongrád Város Önkormányzata szociális- és gyermekjóléti feladat- és hatásköre, intézményfenntartói joga  

gyakorlásának átvétele véleményezése 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, elfogadta 
és javasolja az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának tárgyi előterjesztés változtatás nélküli 
jóváhagyását, hivatkozva a Társulási Megállapodásban foglaltakra. 
 
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 
- Irattár 

6.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetése Mucsi István alpolgármester
 módosítása véleményezése       Kató Pálné jegyző 

 
(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 az Alsó- Tisza-
menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélkül elfogadta.  
Az Atmöt költségvetése módosítása megtárgyalására azért kerül sor, mert önkormányzatunk a Társulás 
által működtetett intézményeknél kiegészítő támogatás biztosítása révén érintett. Javasolta az 
előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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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: 

 
 
20/2015. (III. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás  és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetése 
 módosítása véleményezése 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásában foglalt jogalapon megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet  
változtatás nélkül elfogadott és javasolja annak a Társulás Társulási Tanácsa általi jóváhagyását. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és általa Tagjai (Helyben) 
- Kató Pálné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, a társulás törvényességi felelőse 

(Helyben) és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője (Helyben) 
- Irattár 

7.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztésére   Mucsi István alpolgármester
 gépjármű beszerzési pályázat benyújtásának jóváhagyása   Kató Pálné jegyző 

 
(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 a következő három napirendet a Pénzügyi 
Ellenőrző és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság nem tárgyalta, mivel az önkormányzat és az 
önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetése tartalmazza a  pályázatok saját erőre biztosítandó 
fedezetét. Ez egy előzetes döntés lehet, mivel a szaktárca idei évre vonatkozó rendeletbe foglalt 
pályázati kiírása még nem jelent meg, ezért a hatályban lévő vonatkozó rendelet szerint tett javaslatot a 
beterjesztettek szerint. A pályázat tárgyaként az 5 millió forint értékű terepjárót javasolta megjelölni, mivel 
annak paraméterei megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek. Szólt a szociális területen felmerülő igényről, 
az ellátotti létszám emeléséről, a rászorulók szállítása igényéről (pl. vérvételre), a bűnmegelőzési stratégiában 
meghatározott feladatok, (pl. a településen elhelyezett térfigyelő kamera rendszer működtetése), 
valamint a közösség program  (külön pályázat szerinti) megvalósítása érdekében felmerülő terepjáró 
hasznosítása módjáról. Saját erőként az ÁFA összege az önkormányzat 2014. évi költségvetése 
pénzmaradványából biztosítható.  
Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Berkecz József képviselő: Tájékoztatást adott arról, hogy részt vett Szegeden egy előadáson, ahol az 
hangzott el, hogy azoknak a településeknek van nagyon komoly esélyük a nyerésre, amely 
önkormányzatok ilyen témában még nem pályáztak. 
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Forgó János képviselő: Hozzászólásában elmondta, hogy egy mikrobusz beszerzését támogatja, amivel 
lehet a Bozsik programban részt vevő gyerekeket szállítani. Szerinte fenntartásilag nincs különbség a 
terepjáró és a kisbusz között. A környező településeken mindenhol van már ilyen jármű, a Jegyző 
asszonynak nem égő, hogy Csanyteleken még nincs ilyen? 
 
Berkecz József képviselő: Véleménye szerint erre a célra a Sportklub is adhat be pályázatot, adja meg 
a képviselő-testület ezt a lehetőséget számukra. Amennyiben a Sportklub működtetni akarja, a 
mikróbuszt, akkor szerezzen annak üzemeltetésére pénzt. Ha nem tartanak rá igényt, akkor még 
megoldás lehet az is, ha a helyi általános iskolának üzemeltetésre átadásra kerül a mikróbusz. 
 
Mucsi István alpolgármester: Elmondta, hogy tudomása szerint a Sportklub nem kíván élni ezzel a 
pályázati lehetőséggel, mivel a felnőtt csapat tagjai  nem férnek el ebben a buszban. 
 
Kató Pálné jegyző: Hangsúlyozta, hogy a jelenleg 10 fős apparátussal megoldhatatlan a mikróbusz 
üzemeltetése, nincs aki vezesse, ehhez egy sofőrt kellene felvenni, amelyre sem létszám sem bér nem áll 
rendelkezésre, továbbá, sem az önkormányzat, sem a Polgármesteri Hivatal (képviselő-testülete által 
jóváhagyott) költségvetésében nincs ennek megvalósítására anyagi fedezet. Tudomása szerint az 
illetékességi körben nincs olyan tisztségviselő vagy köztisztviselő, akinek jogában állna annak eldöntése, 
hogy mikor melyik civil szervezet veheti igénybe a járművet. Meggyőződése, hogy a civil szervezetek 
közösen nem tudják működtetni a kisbuszt, nincs aki anyagilag felelősséget vállaljon érte, tankolja, 
vezesse, aláírja a teljesítés igazolást és egyik civil szervezet tagjai (együttesen) sem férnek el benne. 
Véleménye szerint nem lehet üzemeltetésre átadni egy állami fenntartásban működő intézménynek 
felelősen járművet úgy, hogy annak a vezetőjének nincs rendelkezési joga költségvetési kiadások felett. 
A civil szervezetek az önkormányzat adott költségvetéséből kapnak működésükhöz anyagi támogatást, 
így kétséges a mikróbusz önerőből való fenntartás költségeinek általuk való biztosítása. Felhívta a 
figyelmet a számviteli, pénzügyi előírások betartására, a vagyonkezelés felelősségére és a vonatkozó 
előírások betartásának fontosságára, az ellenőrzésekre és a szabályok megszegése következményeire, a 
felelősségvállalás kérdéskörére. 
 
Forgó János képviselő: Véleménye szerint nincs különbség a kisbusz és a terepjáró fenntartási 
költsége között, ha kell akkor Ő is vállalja annak vezetését és a teljesítés igazolását.  
  
Mucsi István alpolgármester: Szavazásra bocsájtotta Forgó János képviselő úr által elhangzott módosító 
javaslatot: „miszerint az írásban beterjesztett előterjesztésben foglaltakról eltérően terepjáró helyett 1 db 
mikróbusz (8 millió Ft összegben) helyi civil szervezetek általi hasznosításra nyújtson be pályázatot az 
önkormányzat”, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület  3 igen és 1 nem szavazattal egyetértett 
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
21/2015. (III. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztésére gépjármű beszerzési pályázat benyújtásának 

támogatása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadta és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013. évtől igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelete szerinti   2. 
célterületként megjelölt   szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztése  
tárgykörében kinyilvánítja  a célterületek szolgáltatásfejlesztés szükségességét, figyelemmel az 
önkormányzat 2014. – 2019. időszakra szóló gazdasági programjában szereplő, rövid-távú fejlesztési 
programjában és a település bűnmegelőzési stratégiájában  foglaltakra. 
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2.) A  Képviselő-testület,   mint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdése 7. 8. és 17. pontjában foglalt önkormányzati közfeladatok 
végrehajtására kötelezett, felhatalmazza Kató Pálné jegyzőt tárgyi pályázat elő- és elkészítésére és 
Forgó Henrik polgármester urat 1 db mikróbusz  beszerzésére irányuló pályázat (legfeljebb nettó 8 
millió forint erejéig)  benyújtására helyi civil szervezetek általi, működtetésre.  

Végrehajtás határideje:  pályázat elő- és elkészítésére azonnal, benyújtására 2015. április 15. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 

    Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  a pályázat benyújtását és elbírálását követő soros ülés 
3.) A  Képviselő-testület  kötelezettséget  vállal tárgyi pályázat elnyerése esetén arra, hogy az 

önkormányzat  2014. évi pénzmaradványának  fejlesztési tartalék  keretéből   a beszerzendő 
gépjármű ÁFA összegét elkülöníti és  a gépjármű vételárához fedezetként biztosítja. 

Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Irányító Hatóság (Székhelyén) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 

 
8.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ kereteiben működtetett ápolást-  Mucsi István alpolgármester
 gondozást nyújtó intézmény – Idősek Otthona tárgyi feltételeinek  Kató Pálné jegyző 
 biztosítására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása 

 
(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 a Társulás Társulási Tanácsa 
tegnap tartott ülésén támogatta a pályázat benyújtását. Az intézmény 2015. évi költségvetésében 1 
millió forint be van tervezve felújításra és ez a beadandó pályázat önerejeként elegendő összeg. 
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: 
 
22/2015. (III. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által működtetett ápolást -gondozást nyújtó intézmény - Idősek 

Otthona tárgyi feltételeinek biztosítására irányuló pályázat benyújtásának támogatása 

H a t á r o z a t 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta:  
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést  változtatás 

nélkül elfogadta és a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklete II. 
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4. ab) pontja szerinti szociális szakosított ellátást nyújtó, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
(Csanytelek, Volentér János tér 2. sz.) fenntartásában lévő  Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
(6647 Csanytelek, Kossuth u. 39.) kereteiben működtetett ápolást - gondozást nyújtó szociális 
intézmény - Idősek Otthona fejlesztésére, felújítására irányuló, a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes 
hatállyal bejegyzett, határozatlan idejű bejegyzéshez jogszabályban előírt tárgyi feltételek biztosítása alcél megvalósítása 
érdekében kinyilvánítja  a szolgáltatásfejlesztés szükségességét és a tárgyi pályázat benyújtását 20 
millió Ft erejéig jóváhagyja. 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete   kötelezettséget vállal a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ ápolást-gondozást nyújtó intézmény – (Idősek Otthona)  fejlesztésére, 
felújítására irányuló pályázat beadásához szükséges saját erő 5 %-os mértékének biztosítására az önkormányzat 
2014. évi pénzmaradványa fejlesztési tartaléka terhére. 

 
3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8. pontjában foglalt 
önkormányzati közfeladatok végrehajtására kötelezett, felhatalmazza Kató Pálné jegyzőt, a társulás 
törvényességi felelősét  tárgyi pályázat elő- és elkészítésére, szükséges intézkedések megtételére 
(tervdokumentáció, árajánlatok, engedélyek beszerzése, stb.)  és Forgó Henrik polgármester urat  a 
saját erő biztosítására vonatkozó nyilatkozat aláírására, a további szükséges intézkedések megtételére, az 1. 
pontban írt  pályázat benyújtására, az intézmény határozatlan idejű szolgáltatói bejegyzéséhez szükséges tárgyi 
feltételek biztosítása érdekében. 

 
Végrehajtás határideje:  pályázat elő- és elkészítésére azonnal, benyújtására 2015. április 15. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
      Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  a pályázat benyújtását és elbírálását követő soros ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
9.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
  Az ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő   Mucsi István alpolgármester 
 programsorozataira pályázat benyújtásának támogatása   Kató Pálné jegyző 
 
(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: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítést nem tett, 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: 
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23/2015. (III. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Az ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozataira pályázat benyújtása 

támogatása 
 

H a t á r o z a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, 
elfogadta és az alábbi döntést hozza: 

4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ifjúsági közösségek, ifjúsági civil 
szervezetek közösségépítő programsorozatainak 2015. július 01. napjától 2016. február 29. napjáig terjedő 
időszakában a Faluházban megvalósuló programsorozatára benyújtott tárgyi előterjesztésben és  az 
önkormányzat 2014. – 2019. időszakra szóló gazdasági programjában szereplő, rövid-távú fejlesztési 
programjában  foglaltakra, a közösségi szolgáltatások fejlesztése  célkitűzés megvalósítása 
érdekében tárgyi pályázat benyújtását jóváhagyja. 

5.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és az önkormányzati 
hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete kulturális 
feladatokra előirányzott összeg terhére kötelezettséget vállal az ifjúsági közösségek, ifjúsági 
civil szervezetek közösségépítő programsorozataira irányuló pályázat beadásához szükséges 
regisztrációs díj és az elnyert pályázati támogatás 10 %-át kitevő saját erő mértékének biztosítására. 
 

6.) A Csanytelek Község Önkormányzata nevében eljáró Képviselő-testület, mint a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 7. pontjában 
foglalt önkormányzati közfeladatok végrehajtására kötelezett, felhatalmazza Kató Pálné jegyzőt a 
tárgyi pályázat elő- és elkészítésére és Forgó Henrik polgármester urat a tárgyi pályázat 
benyújtására, a szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok aláírására. 

Végrehajtás határideje:   pályázat elő- és elkészítésére azonnal, benyújtására 2015. április 16. 
Végrehajtásért felelős:    Forgó Henrik polgármester 
           Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:   a pályázat benyújtását és elbírálását követő soros ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Nemzeti Család – és Szociálpolitikai Intézet (1134 Budapest, Tüzér u.33-35.) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
10.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
  Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi   Mucsi István alpolgármester 
 tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása    Kató Pálné jegyző 
 
(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: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítést nem tett, javasolta az 
előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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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: 
 
 
 
24/2015.  (III.  27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csongrádi  Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről  szóló beszámoló elfogadása 
 
 

H a t á r o z a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta és 
elfogadta a Csongrádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka által a tűz elleni védekezésről, 
a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény V. fejezet  30. § (5) bekezdése 
értelmében beterjesztett, a  Csongrádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén, a tűzvédelem érdekében 
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  szóló 2014. évről szóló beszámolóját.  
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Szabó Bogár Imre tűzoltó őrnagy (Csongrád) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár 

 
 

Egyebek 
 

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy a mai nap folyamán érkezett egy 
beadvány a Polgármesteri Hivatalba Forgó Mihály Csanytelek, Járandó utcai lakostól, aki a 
szennyvízelvezető csövek földbe helyezése során keletkezett károk helyreállításával kapcsolatos 
aggodalmát fejezi ki és kéri a helyreállítás megfelelő minőségben való elvégzését. Elmondta, hogy mivel a 
teljes beruházást a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott KÉSZ Kft bonyolítja, ezért a tárgyi feladat- 
és hatáskör hiányában a Ket. szabályai szerint eljárva átteszi a  beadványt a feladat- és hatáskörrel 
rendelkező illetékes szervnek a bejelentéstevő egyidejű tájékoztatása mellett. A képviselő-testület 
tájékoztatásaként a beadvány teljes szövege felolvasásra került. 
 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 14. óra 35 perckor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

 Mucsi István        Kató Pálné 
 alpolgármester        jegyző 


