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Csanytelek Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

2015. április 30.-án (csütörtökön)  

du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros (nyílt) ülésének 

 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2014. évi módosított költségvetéséről szóló  
5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendeletének módosítása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök,  

Pető Sándor PEFTB elnök 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló   
beszámoló jóváhagyása, önkormányzati rendelet alkotása (zárszámadás) 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, 

 Pető Sándor PEFTB elnök 
 

3.)  2014. évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása 
 Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

4.) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetési pénzmaradványa felosztásának      
jóváhagyása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

5.) Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata módosításának jóváhagyása (egységes szerkezetben) 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 

 
6.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló (zárszámadás) 

véleményezése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
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7.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete között  
létrejött szociális alap- és szakellátás, gyermekjóléti szakellátás feladat- és hatásköre átruházására megkötött 
ellátási szerződés felmondása véleményezése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
  

8.) Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 3. 
módosításának véleményezése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 

9.) Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal között létrejött feladat-ellátási 
megállapodás módosítása és melléklete véleményezése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 

10.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának 
véleményezése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 

11.) Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ átadás-átvételi megállapodása véleményezése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 

12.) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ házi segítségnyújtás kapacitása bővítésének véleményezése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 

 
13.) Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új gépjármű beszerzési 

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

 
14.) 2015. évi nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtásának jóváhagyása 

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

15.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 30.-án (csütörtökön) 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 

Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető 
Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavez. 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 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.) Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2014. évi módosított költségvetéséről szóló  
5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendeletének módosítása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök,  

Pető Sándor PEFTB elnök 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló   
beszámoló jóváhagyása, önkormányzati rendelet alkotása (zárszámadás) 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, 

 Pető Sándor PEFTB elnök 
 

3.)  2014. évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása 
 Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

4.) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetési pénzmaradványa felosztásának      
jóváhagyása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

5.) Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata módosításának jóváhagyása (egységes szerkezetben) 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 

 
6.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló (zárszámadás) 

véleményezése 



6 

 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 

7.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete között  
létrejött szociális alap- és szakellátás, gyermekjóléti szakellátás feladat- és hatásköre átruházására megkötött 
ellátási szerződés felmondása véleményezése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
  

8.) Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 3. 
módosításának véleményezése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 

9.) Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal között létrejött feladat-ellátási 
megállapodás módosítása és melléklete véleményezése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 

10.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának 
véleményezése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 

11.) Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ átadás-átvételi megállapodása véleményezése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 

12.) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ házi segítségnyújtás kapacitása bővítésének véleményezése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 

 
13.) Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új gépjármű beszerzési 

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

 
14.) 2015. évi nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtásának jóváhagyása 

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

15.) Egyebek 
 
 

1.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2014.  Mucsi István alpolgármester 
 évi módosított költségvetéséről szóló 5/2014. (V. 30.) önkormányzati  Kató Pálné jegyző 
 rendelet módosítása       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  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 az előterjesztés megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet és az 
előterjesztést mellékleteivel együtt,  melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 4 



7 

 

igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta Csanytelek 
Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2014. évi módosított költségvetéséről 
szóló 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati rendeletét. 
 

2.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2014.  Mucsi István alpolgármester 
 évi módosított költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló   Kató Pálné jegyző 
 (zárszámadás) jóváhagyása, önkormányzati rendelet megalkotása  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  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 az előterjesztés megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet és az 
előterjesztést mellékleteivel együtt,  melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 4 
igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta Csanytelek 
Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét. 
 

3.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
 2014. évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása Mucsi István al polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött.  
 
Kató Pálné jegyző:  Szóbeli kiegészítésként tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy az 
Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadottaknak megfelelve elkészítette azon nyilatkozatát, amelyben 
tanúsítja a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv és az önkormányzat belső kontroll alatti 
szabályos működését, melyet a belső ellenőr összefoglaló jelentésébe is alátámaszt, (mely nélkül nem lehet 
a zárszámadást benyújtani a testület elé) majd 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. A belső ellenőri jelentés tartalma alapján javasolta az 
előterjesztésben foglaltak 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: 
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25/2015. (IV. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy: 2014. évről  szóló éves belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentése elfogadása 
 
 

H a t á r o z a t 
  

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 
és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 48. §-ában 
rögzített követelményeknek megfelelően elkészített, az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 2014. évi 
belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentését napirendje keretében megtárgyalta a település Polgármestere 
és a Jegyzője által a Képviselő-testület elé a Kormányrendelet 49. § (3a) bekezdése szerinti 
kötelezettségének eleget téve beterjesztettek szerint és jóváhagyta azt. A Képviselő-testület az 
önkormányzat jegyzője által a Bkr. 11. §-ában foglalt, ezen határozathoz csatolt   2 nyilatkozatát  változtatás 
nélkül tudomásul vette. 
 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Juhász Lejla Alür Bt pénzügyi revizora 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 
 

4.) Napirend 
 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi  költségvetési  Mucsi István alpolgármester 
 pénzmaradványának felosztása jóváhagyása    Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét (képezi) 
 
Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
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. Javasolta az előterjesztésben foglaltak 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: 
 
26/2015. (IV. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy:   Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetési pénzmaradványa felosztásának 

jóváhagyása 
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H a t á r o z a t 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete rögzíti, hogy az Önkormányzat és az 

önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése végrehajtásáról készült rendelete alapján a 
Csanyteleki Polgármesteri Hivatalnál keletkezett 2014. évi maradvány összege 55.316.- Ft, 
mely kötelezettséggel nem terhelt maradvány. Ezen maradványkeret felhasználását a Képviselő-
testület az önkormányzati hivatal 2015. évi évközi dologi költségtöbbletének fedezetére hagyja jóvá 
jegyzői hatáskörben. 

2.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy az Önkormányzat 2014. évi maradványa 302.872.652.- Ft, 
melyből a kötelezettséggel terhelt maradvány 265.379.297.- Ft, míg a kötelezettséggel nem terhelt 
maradvány keret 37.493.355.- Ft. 

3.) A Képviselő-testület a kötelezettséggel terhelt maradvány 265.379.297.- Ft összegét az alábbi 
célokra különíti el: 

  Szennyvíz kivitelezési projekt szállítói finanszírozási előlege (KEOP)  225.753.392.- Ft 

  Szennyvíz kivitelezési projekt egyéb költség támogatási maradványa  14.500.000.- Ft 

  Szennyvíz projekt BM-EU önerő támogatási előleg maradványa 4.005.640.- Ft 

  Szennyvíz projekt műszaki ellenőr jól teljesítési garancia letéte, visszafizetése 1.225.000.- Ft 

  Eü. – ágazatok (OEP) 2014. évi maradványa, tárgyi eszk. beszerz. 3.263.080.- Ft 

   Szoc. tüzifa program támogatása, tűzifa beszerzésre  1.219.200.- Ft 

   Szoc. tüzifa program saját erő rész (szállítási költség)                162.560.-  Ft 

   Közmunka programok 2014. évi előleg maradványai bér + járulék ktg.  3.951.204.- Ft 

   2015. évi állami támogatás megelőlegezése működési költségekre  9.981.897.- Ft 

   Eü. ágazatok 2015. évi támogatás megelőlegezése működési költségekre  105.000.- Ft 

   Remény Szociális Alapszolgáltató Központ átalakítás bővítés tervezői díja 500.000.- Ft 

   2014. évi szállítói tartozás állomány fedezete 712.324.- Ft 
Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány összesen:             265.379.297.- Ft 

4.) A Képviselő-testület a kötelezettséggel nem terhelt szabad maradványt                 37.493.355.-Ft 
 keretének felhasználását az alábbi tételekre hagyja jóvá: 

a) Közösség építő programsorozat pályázat saját forrás fedezet  110.000.- Ft 
 (IFJ-GY-15-A 20488 program azonosító, 23/2015. (III. 27.)  Ökt határozat szerint) 
b) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ átalakítás bővítés,  1.014.119.- Ft 
 eszközbeszerzés pályázat saját forrás fedezet (Ebr 252522 azonosító) 
c) Mikrobusz beszerzés EMVA alapból saját forrás fedezet 2.000.000.- Ft 
 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet szerint 
d) Általános működési tartalék keret 2.000.000.- Ft 
e) Fejlesztési tartalék keret, évközi jelenleg nem ismertes pályázatok 32.369.236.- Ft 

saját forrás fedezetére, valamint Önkormányzati saját erős fejlesztési célkitűzések megvalósítására 
5.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány keretek felosztásánál a 

pályázatokhoz kapcsolódó saját forrás keretek abban az esetben amennyiben a benyújtott pályázat 
nem nyer támogatást, a fejlesztési tartalék keretre kerüljenek átcsoportosításra. 

6.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa az Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetőjét, hogy a 
2014. évi maradványok felosztásával összefüggő előirányzat módosításokat az önkormányzat és 
önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetési rendelete aktuális módosításakor építse be az 
önkormányzati rendelet-tervezetbe. 

 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
              Kató Pálné jegyző és általa 
                      Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő Képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
5.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata     Mucsi István alpolgármester 
 módosításának jóváhagyása (egységes szerkezetbe)   Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi.) 
 
Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy az Alapítvány Alapító Okirata módosítását az új 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépése tette szükségessé, mivel civil szervezet 
alapító okirata nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést. Elmondta, 
hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi 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 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: 
 
27/2015. (IV. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata módosításának jóváhagyása (egységes szerkezetben) 

 
H a t á r o z a t 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül jóváhagyta 
ezen határozat 1. mellékleteként csatolt formában és tartalommal az általa alapított Európai 
Csanytelekért Közalapítvány Alapító okirata módosítását az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvényben foglaltaknak megfeleltetve  és felkéri Kató Pálné jegyzőt  az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvényben foglaltak szerinti szükséges  (az illetékes bíróságon nyilvántartásba vételi eljárás) intézkedések  
határidőben való megtételére. 
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos, legkésőbb 2015. május 10. 
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő soros ülésen 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Németh Sándor az Európai Csanytelekért Közalapítvány Elnöke  
- Ügyrendi Bizottság Elnöke és Tagjai 
- Tóth Józsefné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

6.) napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
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 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. és az általa Mucsi István alpolgármester 
 fenntartott intézmények 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról   Kató Pálné jegyző 
 szóló beszámoló (zárszámadás) jóváhagyása 
  
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 

 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa tárgyalta és elfogadta tárgyi napirendet, melyet tájékoztatásul terjesztett a Képviselő-
testület elé, eleget téve a Társulási Megállapodásban rögzített kötelezettségének. 
 
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: 
 
28/2015. (IV. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) 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 
- Irattár 

 
7.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és Csongrád Város Mucsi István alpolgármester 
 Önkormányzata Képviselő-testülete között létrejött szociális alap- és  Kató Pálné jegyző 
 szakellátás, gyermekjóléti szakellátás feladat- és hatásköre átruházására  
 megkötött ellátási szerződés felmondása véleményezése 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 

 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa tárgyalta és elfogadta tárgyi napirendet, melyet tájékoztatásul terjesztett a Képviselő-
testület elé, eleget téve a Társulási Megállapodásban rögzített kötelezettségének. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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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: 
 
29/2015. (IV. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete között 

létrejött szociális alap- és szakellátás, gyermekjóléti szakellátás feladat- és hatásköre átruházására megkötött 
ellátási szerződés felmondása véleményezése  

 
H a t á r o z a t 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásában arra jogosítottként megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta tárgyi 
előterjesztésben foglaltakat és indítványozza annak a Társulás Társulási Tanácsa általi jóváhagyását akként, 
hogy egyetért a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdése 
f)- g)- h) és j) pontjában, valamint a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. – 31. §-ában 
írt szociális- és gyermekjóléti feladat- és hatáskörök gyakorlásának, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjába foglalt 
felhatalmazáson alapuló, a Szociális Ellátások Intézménye által végzett, ellátási szerződésbe foglalt feladatok 
nyújtásának 2015. 07. 01. napjával való felmondásával és a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke által ezen felmondás 
aláírására való felhatalmazása megadásával, valamint a tárgyi feladat- és hatáskört is gyakorló Esély Szociális és 
Gyermekjóléti Alapellátási Központ számára a központi költségvetésből feladat finanszírozás lehívása teljesítése 
kötelezettségének előírásával. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Forgó Henrik Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és általa 
- Bánfi Sándor Tömörkény Község Önkormányzata Polgármestere 
- Horváth Lajos Felgyő Község Önkormányzata Polgármestere 
- Bedő Tamás Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere 
- Szociális Ellátások Intézménye Vezetője (Csongrád)  
- Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője 
- Tóth Józsefné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
8.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása Mucsi István alpolgármester 
 egységes szerkezetbe foglalt 3. módosításának véleményezése  Kató Pálné jegyző 
  
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi.) 
 
Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 

 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa tárgyalta és elfogadta tárgyi napirendet, melyet tájékoztatásul terjesztett a Képviselő-
testület elé, eleget téve a Társulási Megállapodásban rögzített kötelezettségének. A Tárulási Megállapodás 
módosítását Csongrád Város Önkormányzata képviselő-testületeTársuláshoz való csatlakozása tette 
szükségessé. Javasolta elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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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: 
 
30/2015. (IV. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 3. 

módosításának  véleményezése 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  tárgyi előterjesztést megtárgyalta és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 88. 
(2) bekezdésében foglaltak szerint eljárva, minősített többségű  döntését az 88. § (1) bekezdésében és a 
93. §-ban rögzített szabályok betartásával  változtatás nélkül   
 

j ó v á h a g y j a  
 

a Társulás Társulási Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 3. módosítását 
ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt formában és  tartalommal, melynek elválaszthatatlan 
részét képezi a külön Társulási Tanácsi határozattal jóváhagyott feladat-ellátási megállapodás és annak 
melléklete.  

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja tárgyi előterjesztés szerint benyújtott 
Társulási Megállapodás Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa általi, minősített 
döntéssel való, változtatás nélküli  e l f o g a d á s á t. 

   
3.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a  Társulás Társulási Megállapodása 2015. július 01. napján 

lépjen hatályba azzal, hogy az a Társulás teljes-jogú tagjaként Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-
testülete  Társuláshoz való csatlakozását magában foglalja, ezzel biztosítja mindazt a jogosítványokat, 
amelyek a Társulás Tagjait megilleti és elvárja a Társulás Tagjaként a Társulási Megállapodásban foglalt 
kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 
 

4.) Támogatja a Képviselő-testület a Társulási Tanács által a Társulás Törvényességi Felelőse, mint a 
Társulás feladat ellátásával megbízott hivatalvezető felkérését, hogy gondoskodjon  
a) a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata   ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt Társulási 

Megállapodásához való igazításáról, szükség-szerű módosítása Társulási Tanács elé terjesztéséről, 
b) a Társulás Társulási Megállapodása mellékletét képező Feladat-ellátási megállapodás  ezen határozat 

értelmében történő módosítása elő- és elkészítéséről, Társulási Tanács elé terjesztéséről, 
c) a Társulás Társulási Megállapodásában rögzített  új feladat- és hatáskörök, intézményfenntartói joga 

gyakorlása biztosítása érdekében a Csongrádi székhelyű  Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási 
Központ  alapító okirata fenntartó változása miatti módosítása elkészítéséről, beterjesztéséről, 

d) az új intézmény alapító okirata Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága által törzskönyvi 
nyilvántartásba vételéről,   

e) az új intézménybe beintegrált feladatok  központi költségvetésből  való állami támogatásként nyújtott  
feladat- finanszírozása  lehívásán túl 

további szükséges intézkedések határidőben történő megtételéről. 
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné a Társulás Törvényességi Felelőse, Feladatellátó 
Beszámolás határideje: végrehajtást követő soros ülésen 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere, Társulási Tanács Elnöke, 
- Bánfi Sándor Tömörkény Község Önkormányzata Polgármestere, Társulási Tanács Alelnöke,     
- Horváth Lajos Felgyő Község Önkormányzata Polgármestere, a Társulás Tagja, 
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- Bedő Tamás  Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere, a Társulás Tagja várományosa, 
- Kató Pálné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, Feladatellátó, Törvényességi Felelős 
- Tóth Józsefné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
9.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Alsó – Tisza-menti Önkormányzati Társulás és a Csanyteleki   Mucsi István alpolgármester 
 Polgármesteri Hivatal között létrejött feladat-ellátási megállapodás  Kató Pálné jegyző 
 módosítása és melléklete véleményezése 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi.) 
 
Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 

 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa tárgyalta és elfogadta tárgyi napirendet, melyet tájékoztatásul terjesztett a Képviselő-
testület elé, eleget téve a Társulási Megállapodásban rögzített kötelezettségének. 
 
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: 
 
31/2015. (IV. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal között létrejött feladat-

ellátási megállapodás módosítása és mellékletének  véleményezése 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta 
a tárgyi előterjesztésben foglaltakat, megfelelve a Társulás Társulási Megállapodásában és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (4) bekezdésében 
rögzített előírásoknak és  

javasolja a Társulási Tanácsnak   
 

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal között 
létrejött, 2015. 07. 01. napján hatályba lépő, a Társulási Megállapodás elválaszthatatlan részét 
képező  feladat-ellátási megállapodás egységes szerkezetbe foglalt 1. módosítása és annak 
melléklete változtatás nélküli 
   

j ó v á h a g y á s á t  ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt tartalommal. 
 
2.) A  Képviselő-testület  felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat tárgyi feladat-ellátási 

megállapodás és melléklete aláírására, az abban foglalt jogok gyakorlására és a kötelezettségek 
teljesítésére. 

 
Végrehajtás határideje: folyamatos, a megállapodás aláírására legkésőbb 2015. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 

Kató Pálné  jegyző, feladatellátó Hivatalvezető, Társulási Törvényességi Felelős 
Beszámolás határideje:  a végrehajtást követő soros ülésen 
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Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)  
- Forgó Henrik Csanytelek Község Polgármestere Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 
- Bánfi Sándor Tömörkény Község Polgármestere Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke 
- Horváth Lajos Felgyő Község Polgármestere Társulási Tanács Tagja 
- Bedő Tamás Csongrád Város Polgármestere Társulási Tanács Tagja 
- Kató Pálné  jegyző, a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, Feladatellátó 
- Tóth Józsefné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 

- Irattár  
 

10.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Alsó – Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működései Mucsi István alpolgármester 
 Szabályzata módosításának véleményezése    Kató Pálné jegyző 
  
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 

 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa tárgyalta és elfogadta tárgyi napirendet, melyet tájékoztatásul terjesztett a Képviselő-
testület elé, eleget téve a Társulási Megállapodásban rögzített kötelezettségének. 
 
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: 

 
32/2015. (IV. 30.) határozat 
 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának  

véleményezése 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Önkormányzata Képviselő-testülete  tárgyi előterjesztést megtárgyalta és  a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 95. 
(3) bekezdésében foglaltakat figyelembe-véve, a Társulási Megállapodás 3. módosítása szabályai 
beiktatásával megalkotott, a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetbe 
foglalt módosítását  

változtatás nélkül   j ó v á h a g y j a  
 

ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt formában és  tartalommal, amely 2015. július 01. 
napján lép hatályba azzal, hogy indítványozza annak Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa általi változtatás nélküli  e l f o g a d á s á t . 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza  Csanytelek Önkormányzata Polgármesterét az 1. pont szerint 

jóváhagyott Társulási Szervezeti és Működési Szabályzat sajátkezű aláírására. 
 
Végrehajtás határideje:  legkésőbb 2015. 06. 30. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester és  
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             Kató Pálné jegyző 
  
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik Csanytelek Község Polgármestere (Társulási Tanács Elnöke) 
- Bánfi Sándor Tömörkény Község Polgármestere (Társulási Tanács Alelnöke) 
- Horváth Lajos Felgyő Község Polgármestere (Társulás Tagja) 
- Bedő Tamás Csongrád Város Polgármestere (Társulás Tagja várományosa) 
- Kató Pálné  jegyző, a Társulás Törvényességi Felelőse, Feladatellátó 
- Tóth Józsefné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  

- Irattár  
11.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ átadás- átvételi Mucsi István alpolgármester 
 megállapodása  véleményezése     Kató Pálné jegyző 
  
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 

 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy  az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa tárgyalta és elfogadta tárgyi napirendet, melyet tájékoztatásul terjesztett a Képviselő-
testület elé, eleget téve a Társulási Megállapodásban rögzített kötelezettségének. 
 
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: 

 
33/2015. (IV. 30.) határozat 
 
Tárgy: Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Átadás-átvételi megállapodása jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tárgyi előterjesztést megtárgyalta és a 
Tagönkormányzat által a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) Mötv. 41. § (3) bekezdésében biztosított jogalapon 

j ó v á h a g y j a  
az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ  

Átadás-átvételi megállapodását 
 

ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt formában és  tartalommal  2015. július 01. napján lép 
hatályba , hogy indítványozza annak Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
általi változtatás nélküli  e l f o g a d á s á t . 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza  Csanytelek Önkormányzata Polgármesterét az 1. pont szerint 

jóváhagyott átadás-átvételi megállapodás sajátkezű aláírására. 
 

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 

Kató Pálné jegyző 
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Beszámolás határideje:  végrehajtást követő soros ülésen 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Csanytelek Község Önkormányzata 
Polgármestere 

- Bánfi Sándor a Társulási Tanács Alelnöke, Tömörkény Község Önkormányzata 
Polgármestere     

- Horváth Lajos a Társulás Tagja, Felgyő Község Önkormányzata Polgármestere 
- Bedő Tamás a Társulás Tagja várományosa, Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere 
- Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Vezetője 
- Kató Pálné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, Feladatellátó, Törvényességi Felelős 
- Tóth Józsefné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
12.) Napirend 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ házi segítségnyújtás   Mucsi István alpolgármester 
 kapacitása bővítésének véleményezése     Kató Pálné jegyző 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi.) 
 
Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 

 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a házi szociális ellátás kapacitása bővítését Felgyő 
Község Polgármestere kezdeményezte. Tárgyi előterjesztést az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa tárgyalta és elfogadta tárgyi napirendet, melyet tájékoztatásul terjesztett a Képviselő-
testület elé, eleget téve a Társulási Megállapodásban rögzített kötelezettségének. 
 
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: 

 
34/2015. (IV. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ házi segítségnyújtás kapacitása bővítésének véleményezése 
 

H a t á r o z a t 
 

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a Remény Szociális Alapszolgáltató 
Központ házi segítségnyújtás keretében ellátható személyek számának növelését 72 főről 81 főre a  szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. §-ában foglaltak alapján. 
Végrehajtás határideje:   azonnal 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  szolgáltatói nyilvántartás módosítását követő testületi ülés  

 
2) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a település jegyzőjét, hogy a  szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. §-a alapján a feladatellátás 
szükségességét igazolja és kezdeményezze a fenntartó felé a befogadás iránti kérelem benyújtását. 
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné jegyző 
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Beszámolás határideje:  szolgáltatói nyilvántartás módosítását követő testületi ülés  
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

13.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás  Mucsi István alpolgármester 
 ellátásához kapcsolódóan új gépjármű beszerzési pályázat   Kató Pálné jegyző 
 benyújtásának jóváhagyása 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi.) 
 
Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 

 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság ülésén még nem állt rendelkezésre olyan konkrét 
információ, amely alapján lehetett volna véleményezni a pályázat benyújtását, ezért készült két javaslat.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Pető Sándor képviselő:  Javasolta a Ford Transit Custom Tourneo Titanium LWB típusú mikrobusz  
beszerzését, amely véleménye szerint megbízható típus. 
 
Berkecz József képviselő: Támogatta a Ford típusú gépjármű beszerzését. Javaslatként fogalmazta meg, 
hogy az opcionális listába pl. téli gumit pluszként bele kellene foglaltatni.  
 
Mucsi István alpolgármester: Az alapbeszerzésbe négy téli gumi mindenképpen legyen. 
 
Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető helyettes: Elmondta, hogy ez a Ford típus egy euro. 5-ös  
motorral felszerelt, ezért ennyi az ára. 

 
Mucsi István alpolgármester úr: Szavazásra bocsátotta Szavazásra bocsájtotta Pető Sándor képviselő úr 

által elhangzott javaslatot: miszerint 1 db Ford Transit Custom Tourneo Titanium LWB típusú mikrobusz  

kerüljön beszerzésre, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület  4 igen szavazattal egyetértett azzal, 
és az alábbi határozatát hozta meg: 

 
35/2015. (IV. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy:    Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új gépjármű beszerzési 

pályázat benyújtásának jóváhagyása   
 

H a t á r o z a t 
 
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 2015-től igénybe vehető támogatások 
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részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet szerinti   2. célterületként megjelölt   
kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan 
tárgykörében kinyilvánítja  a szociális, bűnmegelőzési és közösségi célú szolgáltatások 
célterületek szolgáltatásfejlesztés szükségességét, figyelemmel az önkormányzat 2014. – 2019. 
időszakra szóló gazdasági programjában szereplő, rövid-távú fejlesztési programjában és a település bűnmegelőzési 
stratégiájában  foglaltakra. 

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 Ford Transit Custom Tourneo Titanium LWB típusú mikrobusz beszerzésére 
irányuló pályázat benyújtására. Az igényelt támogatás összege (mint elszámolható nettó kiadás): 
7.765.118 .-Ft.  

 
  Végrehajtás határideje:  pályázat elő- és elkészítésére azonnal, benyújtására 2015. május 04. 

 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 költségvetési pénzmaradványából elkülönítetten biztosítja a 2. ) pontban 
rögzített igényelt gépjármű beszerzéssel összefüggő támogatási összeg különbözetét saját erő vállalásként.  A 
vállalt önrész összege: 2.046.632 .-Ft.  

4.) A Képviselő- testület kötelezettséget vállal tárgyi pályázat elnyerése esetén arra, hogy a 3.) pontban 
rögzített vállalt önrész összegén felül az önkormányzat 2014. évi költségvetési pénzmaradványából 
elkülönített tartalék keret terhére biztosítja a gépjármű üzembe helyezésével összefüggő valamennyi egyéb 
költséget is.  

5.) A Képviselő-testület ezen határozattal egyidejűleg a szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások 
fejlesztésére gépjármű beszerzési pályázat benyújtásának jóváhagyásáról szóló  21/2015. (III. 27.) Ökt határozatát 
hatályon kívül helyezi. 

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

 
14.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 2015. évi nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtásának Mucsi István alpolgármester 
 jóváhagyása       Kató Pálné jegyző 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi.) 
 
Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 

 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a településen  gyermekvédelmi támogatásban 
részesülők létszámának 50 %-ára, (amely jelenleg 98 fő), lehet pályázni 53 napra, amelyet az írásban 
benyújtott előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyni, önerő vállalása nélkül, mivel megfeleződött a 
jogosítottak köre.  
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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: 
 
36/2015. (IV.) Ökt határozat 
 
Tárgy: 2015. évi nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtásának jóváhagyása   
 

H a t á r o z a t 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, 

változtatás nélkül elfogadta,  figyelembe vette a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság véleményét és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. §  (1) bekezdésében adott feladat végrehajtására kötelezettként, hátrányos 
helyzetű településként  pályázatot nyújt be a 2015. évi nyári szociális gyermekétkeztetésre 
(meghirdetett  gyermekszegénység elleni program követelményeinek megfelelve) 53 munkanapra 
2015. június 16. és augusztus 28. közötti időszakra, a  településen rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők köréből 98 fő számára napi egyszeri meleg étel biztosítása érdekében. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri Forgó Henrik polgármester urat és Kató Pálné jegyzőt tárgyi a pályázat 

előkészítésére, nyilatkozat aláírására, további szükséges intézkedések megtételére és  határidőben való 
benyújtására. 

 
Végrehajtás határideje: pályázat elő- és elkészítésére azonnal, benyújtására 2015.05.07. 
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  Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó és Pénzügyi Irodavezetője 
- Irattár 

 
Egyebek 

 
Mucsi István alpolgármester: Mivel írásos javaslat 2015. 04. 30. napjáig a díszpolgári címre nem 
érkezett, ezért javasolta, hogy ebben az évben ne adjon ki díszpolgári címet a képviselő-testület. 
 
Kató Pálné jegyző: A Pénzügyi Ellenőrző- Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságot illeti 
beterjesztési jog a díszpolgári címre vonatokozóan, így a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint kell 
eljárni. 
 
Berkecz József képviselő: Felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a kormány.hu honlapon megjelent a 
konyhák fejlesztésére vonatkozó pályázat.  
 
Kató Pálné Jegyző: Szólt a következő ülés hasonló nagyságrendű napirendi pontú anyagok 
beterjesztéséről, amely részben munkatervi, másrészt Társulási feladat-ellátást érint, pl. átvett szociális 
intézmény Alapító Okirata módosítása, az intézmény szakmai programja, a szociális intézményi térítési 
díjakról szóló önkormányzati rendelet alkotása, saját jogon alkotandó önkormányzati rendeletek, stb. 
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Mucsi István alpolgármester úr: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 14. óra 40 perckor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

 Mucsi István        Kató Pálné 
 alpolgármester        jegyző 

 


