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2 

 

9.) A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosítása jóváhagyása 
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13.) Az Esély  Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Alapító Okirata módosítása véleményezése 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 

14.) Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ szakmai programjainak és Szervezeti és Működési 

Szabályzatának véleményezése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 

 
15.) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata véleményezése 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült:  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 29.-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  
     Pető Sándor   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:  Forgó Henrik   polgármester 
 
Nem jelentette be távolmaradását: 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. 
Németh Sándor Kuratóium Elnöke 
Dr. Koncz József Kapitányságvezető 
Márton Erzsébet Intézményvezető 
 

      
Mucsi István alpolgármester úr: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal 
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai 
közül 5 tag megjelent, a Polgármester úr igazoltan van távol (betegsége miatt az ülésen nem tudott részt 
venni) 1 tag távolmaradását nem jelentette be. 
Ismertette, majd szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott meghívóban szereplő napirendi 
pontokat, mellyel a képviselő-testület külön-külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 5 
igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 

 
1.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 

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

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

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

elnök 
 
3.) Csanytelek Díszpolgára cím adományozása 

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

4.) Európai Csanytelekért Közalapítvány 2014. évi közhasznúsági jelentése  elfogadása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB 
 

5.) KÉBSZ Kft 2014. évi egyszerűsített beszámolója elfogadása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB 
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6.) Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár által nyújtott szolgáltatásokról beszámoló elfogadása 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB 

 
7.) Csanytelek Község közrendjének és közbiztonságának 2014. évi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 

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

8.) Pályázat benyújtása jóváhagyása Csanytelek, Radnóti u. 2. sz. alatti egészségügyi kombinát felújítására 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB 

 
9.) A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosítása jóváhagyása 

 Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 
 
10.) Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 

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

 
11.) Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki Tagintézménye csoportlétszámának meghatározása véleményezése 

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

12.) Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító Okirata módosítása véleményezése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 

 
13.) Az Esély  Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Alapító Okirata módosítása véleményezése 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 

14.) Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ szakmai programjainak és Szervezeti és Működési 

Szabályzatának véleményezése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 

 
15.) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata véleményezése 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 
16.)  Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szakmai programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának 

véleményezése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 

 
17.) Egyebek 
 
 

1.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról Mucsi István alpolgármester 
 azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati Kató Pálné jegyző 
 rendelet alkotása       Bali József ÜB elnök 

Pető Sándor PEFTB elnök 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv  mellékletét képezi.) 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Javasolta az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző:  Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy tárgyi 
önkormányzati rendelet megalkotását Csongrád Város Önkormányzata Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozása teszi szükségessé.  Bejelentette, hogy e napirendet  az 
Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, továbbá a 
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Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 5 
igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta A személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a 
fizetendő térítési díjakról szóló 7/2015. (V. 29.) önkormányzati  rendeletét. 
 

2.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok   Mucsi István alpolgármester 
 igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló   Kató Pálné jegyző 
 önkormányzati rendelet alkotása     Bali József ÜB elnök 

Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv  mellékletét képezi.) 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
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, 
továbbá a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 A személyes 
gondoskodást nyújtó szociális  ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 8/2015. (V. 29.) önkormányzati  rendeletét. 
 

3.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Díszpolgára cím adományozása    Mucsi István alpolgármester 
          Kató Pálné jegyző 

Pető Sándor PEFTB elnök 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mucsi István alpolgármester: Elmondta, hogy a díszpolgári címre szóbeli javaslat érkezett, ennek 
ellenére az a javasolta, hogy ebben az évben ne kerüljön senkinek odaítélésre ez a cím. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez tett szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi 
előterjesztés a Pénzügyi, Ellenőrző- Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében 
tárgyalta és a cím értékállóságának megőrzése érdekében javasolta, hogy mivel jelöltre írásos ajánlás nem 
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érkezett, ebben az évben ne legyen a díszpolgári cím kiadva. Kezdeményezte az írásban kiadott 
előterjesztés megvitatását és 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
37/2015. (V. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Díszpolgári cím adományozása 
 

H a t á r o z a t  
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző- Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi napirendet és a Csanytelek Díszpolgára 
cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló 18/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet  alapján erre 
jogosítottként eljárva a Képviselő-testület, úgy döntött hogy jelölt hiányában 2015. évben nem adja ki a 
„Csanytelek Díszpolgára” címet, mint helyi kitüntetést. 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
4.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Európai Csanytelekért Közalapítvány 2014. évi közhasznúsági  Mucsi István alpolgármester 

jelentése 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 nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Németh Sándor kuratórium elnöke: Benyújtotta Elnöki tisztségéről való – írásba foglalt – lemondását 
2015. június 30. napjával.  Indokolása szerint nem akar csak aláíró lenni, más elképzelései voltak és azt 
nem tudta érvényre juttatni. Hosszan fejtette ki véleményét a település fejlődését akadályozó általa 
elgondolt változatokról, a vezetőségnek felróható mulasztásokról. 
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Személyeskedésbe hajló vita alakult ki a napirendi ponthoz nem tartozó témákban, ezért annak tartalma e 
jegyzőkönyvbe nem illeszthető, mivel a vita „jegyzőkönyvön kívül” szöveggel 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
38/2015. (V. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Európai Csanytelekért Közalapítvány 2014. évi közhasznúsági jelentés elfogadása 

 
H a t á r o z a t  

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul vette a Kuratórium 
Elnöke által benyújtott előterjesztést az Európai Csanytelekért Közalapítvány 2014. évi   közhasznúsági 
jelentésben foglaltakat, 4.773.834.-Ft (azaz: Négymillió-hétszázhetvenháromezer-
nyolcszázharmincnégy forint) záró pénzkészlettel. 
 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 

    Kuratórium Elnöke 
Beszámolás ideje:  2016. májusi testületi ülés 
 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Európai Csanytelekért Közalapítvány Elnöke és általa a Közalapítvány Tisztségviselői (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár 

5.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 KÉBSZ Kft 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója véleményezése Mucsi István alpolgármester 

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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
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39/2015. (V.  29.) Ökt határozat 
 

Tárgy: A KÉBSZ Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta  és  elfogadta  a  KÉBSZ Kft. 2014. 
évi egyszerűsített beszámolóját, annak kiegészítését a független könyvvizsgálói vélemény és a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleménye figyelembevételével  az  eszközök  és  
források  főösszegét  23.401.- E Ft-ban (azaz: Huszonhárommillió-négyszázegyezer forintban), a mérleg 
szerinti eredményt:  -2.703.- E Ft-ban  (Kettőmillió-hétszázháromezer forintban) hagyja jóvá azzal, hogy 
azt elhatárolja és eredménytartalékba helyezi. 
 
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 

- Ambrus László KÉBSZ Kft. ügyvezetője 

- Irattár 
 

6.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Somogyi Károly Városi és Megyei könyvtár által nyújtott    Mucsi István alpolgármester 
 szolgáltatásokról beszámoló 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. Hozzáfűzte, hogy a 
jövőben a tisztább viszonyok megteremtése érdekében célszerű az Általános Iskola épületéből másik 
helyiségbe áthelyezni a könyvtárat.  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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
40/2015. (V. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár által nyújtott szolgáltatásokról szóló beszámoló elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta és elfogadta a 
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Igazgatója által a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
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Működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében beterjesztett, 2014. 
évben Csanytelek településen nyújtott szolgáltatásokról szóló beszámolóját.  
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Igazgatója (Szeged) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár 

7.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község közrendjének és közbiztonságának 2014. évi   Mucsi István alpolgármester 
 helyzetéről szóló beszámoló véleményezése     Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mucsi István alpolgármester: Köszöntötte az ülésen megjelent Dr. Koncz József kapitányságvezető urat 
és megköszönte a beszámoló elkészítését, mely átolvasása után arra a következtetésre jutott, hogy 
Csanyteleken csökkent a bűncselekmények száma. Véleménye szerint ebben szerepet játszik a község 
területén felszerelt kamera rendszer működtetése és a polgárőrség működése is.  
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
 
Kérdés: 
 
Kató Pálné jegyző: Megkérdezte, hogy a Rendőrség tervezi-e a térfigyelő kamera rendszer figyelésének 
működtetését, melyet jelenleg közterület felügyelő alkalmazásával kell az önkormányzatnak megoldania. 
 
Válasz: 
 
Dr. Koncz József kapitányságvezető: Válaszában elmondta, hogy a korábbi rendszerek működtetésénél 
valóban a rendőrség volt az adatkezelő, azonban a folyamatos megfigyelés problémás volt, ezért nincs 
mód a működtetés átvételére. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Koncz József kapitányságvezető: Elmondta, hogy a korábbi évekhez képest a beszámoló, amely az 
ORFK elvárásainak megfelelően készült, annyiban változott, hogy kifejezetten Csanytelek településre 
vonatkozó adatokat tartalmaz. A bűncselekmények csökkenésébe a kamera rendszer eredményei egy kicsit 
már bele számítanak, viszont ezzel egy-időben előtérbe kerül az internetes bűncselekmény, mint pl. egy 
bizonyos árut megrendelnek, kifizetik az árát, de nem kapják meg azt. 
 
 
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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
41/2015. (V. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község közrendjének és közbiztonságának 2014. évi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta és elfogadta a 
Csongrádi Városi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetője által a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvény 8. § (4) bekezdése értelmében beterjesztett, a  Rendőrkapitányság illetékességi területén, a település 
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, azzal kapcsolatos 
feladatokról szóló 2014. évről szóló beszámolóját.  
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Dr. Koncz József Kapitányságvezető (Csongrád) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár 

 
8.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Pályázat benyújtása véleményezése Csanytelek, Radnóti u. 2. sz. alatti Kató Pálné jegyző 
 egészségügyi kombinát felújítására      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 kiegészítésében elmondta, hogy az 
önkormányzat rövid- közép-, hosszú-távú fejlesztési koncepciójában szerepel az épület felújítása és most 
megjelent az ilyen jellegű felújításra vonatkozó pályázat. Tárgyi napirendet a Pénzügyi, Ellenőrző- 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a 
Képviselő-testület elé.  Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
42/2015. (V. 29.) Ökt határozat 
 

Tárgy: Pályázat benyújtása önkormányzati feladatot ellátást szolgáló fejlesztések támogatására a Csanytelek, Radnóti 

Miklós u. 2. szám alatti egészségügyi kombinát felújítására 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény II. Fejezet 4. pont aa) alpontja szerinti 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyában a Csanytelek, 
Radnóti Miklós u. 2. szám alatti Egészségügyi Kombinát felújítására irányuló pályázati 
igénylés benyújtását. 

2.) A Képviselő-testület a 1.) pontban rögzített felújítási munkálatok tervezett bruttó 
összköltségét 22.202.000.- Ft-ban (azaz: Huszonkettőmillió-kettőszáz-kettőezer forintban) 
hagyja jóvá a tételes felmérést követően bekért árajánlat alapján. A bekerülési összköltség 
visszaigényelhető ÁFÁ-t nem tartalmaz. 
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3.) A Képviselő-testület a tervezett felújítási munkálatokhoz az igényelt támogatás összegét 
21.091.900.-Ft-ban (Huszonegymillió-kilencvenegyezer-kilencszáz forintban) hagyja jóvá a 
település adóerő-képességének figyelembe vételével (95 %-os támogatás intenzitás). 

4.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy eredményes pályázat esetén a felújítási 
munkálatokhoz 5 %-os mértékű, 1.110.100.-Ft (Egymillió-száztízezer-száz forint) összegű 
saját forrást biztosít az önkormányzat 2014 évi költségvetése pénzmaradványából fejlesztési 
tartalékra elkülönített keretéből. 

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármestert a pályázat benyújtásával 
összefüggő nyilatkozatokat, kötelezettség vállalások és szükséges intézkedések megtételére, 
dokumentumok aláírására. 

 
Végrehajtási határideje:   pályázat benyújtására 2015. június 09. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás  határideje:  pályázat elbírálását követő testületi ülés  

 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
9.) Napirend 

Tárgy:          Előadó: 
 A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosítása  Mucsi István alpolgármester 
 jóváhagyása       Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB 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 kiegészítésében elmondta, hogy 
jogszabályváltozás miatt a szabad kapacitás kihasználásaként végzett fénymásolás és fűnyírás végzését csak 
akkor folytathatja a Polgármesteri Hivatal ha szerepel az alapító okiratában az, hogy vállalkozási 
tevékenységet folytat. Ebből a tevékenységből származó bevétel elenyésző, ezért a módosításban az 
szerepel, hogy „nem végez vállalkozási tevékenységet”. Tárgyi napirendet az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és 
változtatás nélküli elfogadásra te terjesztette azt a Képviselő-testület elé.  Kezdeményezte az írásban kiadott 
előterjesztés megvitatását és 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
43/2015. (V. 29.) önkormányzati határozat 
 
Tárgy: a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztésben 
foglaltakat és az alábbiakat rendeli el: 
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1.) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint  a Csanyteleki Polgármesteri 
Hivatal ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt alapító okirata módosítását, 2. mellékletként 
csatolt egységes szerkezetű Alapító Okiratát  változtatás nélkül elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy ezen határozat 1.) pontja 
szerint jóváhagyott alapító okiratot lássa el kézjegyével, záradékolja azt. A Képviselő-testület 
felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy a polgármester úr által záradékolt alapító okiratokat aláírásával 
hitelesítse és nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságához a 
módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartáson vezesse át, továbbá gondoskodjon az 
érintett költségvetési szerv vezetője részére történő megküldéséről. 
 
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester (az alapító okiratok záradékolásáért) 

Kató Pálné jegyző (az alapító okiratok hitelesítéséért és 
bejegyeztetéséért) 

Beszámolás határideje:  az alapító okiratok benyújtását és annak bejegyzését követő ülés  
Határozatról értesítést kapnak: 

- 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 
- Irattár 

 
 
43/2015. (V. 29.) Ökt. határozat 1. melléklete 
Okirat száma: 366-8/2015. 

Módosító okirat 

A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-
testülete által 2014. május 15. napján kiadott, 23/2014. (IV. 25.)  önkormányzati 
határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. §-a alapján – a 43/2015. (V. 29.) Ökt határozatra figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 6. pontja:  
 
 
1.) Alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és vonatkozó egyéb 

jogszabályban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi 
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 
feladatok ellátásáról. 

a) közigazgatási 
         feladatok végrehajtása     
 
 
 
 
 

 
aa) az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek 

döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátása, gazdasági, pénzügyi, műszaki, fizikai, technikai segítő 
feladatok végzése, 

ab) az önkormányzat képviselő-testülete szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározott alapfeladatok. 
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b)     nyilvános könyvtári  
              tevékenység         elláttatása                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) közösségi színtér             

  

 
ba) az alapító Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak 

maradéktalan végrehajtása mellett, a vonatkozó szaktörvényben és 
helyi rendeletben meghatározott fő célok közzététele, KSZR 
szerződésben foglaltak teljesítése, 

bb) általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása a 
település lakosainak, 

bc) könyvtári dokumentumok gyűjtése, őrzése, feltárása és szolgáltatása, 
bd) más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérésének 

biztosítása, 
be) a könyvtárak közötti dokumentum és információ cseréjében való 

részvétel, 
bf) az elavult állomány kiválogatása, selejtezése, leltározása, 
bg) könyvtári rendezvények szervezése, bonyolítása, 
bh) statisztikai adatok szolgáltatása, 

 
ca) helytörténeti adatok őrzési feladata, 
cb) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló hatályos 

önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti tevékenység, 
szórakoztatás és szabadidős tevékenység végzése. 

d)  védőnői szolgálat működtetése 
  

 
 
 

e) szabad kapacitás  kihasználása  
  

 
da) humán- egészségügyi ellátás,  
db) család- és nővédelmi egészségügyi gondozás, 
dc) iskola- egészségügyi gondozás. 

 
ea) fax, fénymásolás szolgáltatás, 
eb) parlagfű-mentesítés, fűnyírás, fűkaszálás, 
ec) havi kiadvány megjelentetése, térítésmentes terjesztése, 
ed) reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása, 
ee) e- Magyarország-pont üzemeltetése, Teleház működtetése,  
ef) iskolai könyvtári szolgáltatás biztosítása. 
 

f) Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás 
munkaszervezeti feladatainak 
ellátása 

 

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás pénzügyi-számviteli, 
tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatok ellátása, döntés előkészítése és végrehajtási szervezési 
feladatainak ellátása 
 

 
Helyébe az alábbi szövegrész kerül az új, egységes szerkezetű Alapító okirat 4.3. 
pontjába: 
 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és vonatkozó egyéb jogszabályban a számára meghatározott 
feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 

 
a) közigazgatási feladatok 

végrehajtása  
   
 
 
      
 

 
aa) az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek 

döntésre való előkészítésével és végrehajtásával és az azzal 
kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátása, gazdasági, pénzügyi, 
műszaki, fizikai, technikai segítő feladatok végzése, 

ab) az önkormányzat képviselő-testülete szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározott alapfeladatok. 
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b)  nyilvános könyvtári tevékenység 

elláttatása                                                
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) közösségi színtér            
 
 

 
ba) az alapító Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak 

maradéktalan végrehajtása mellett, a vonatkozó szaktörvényben és 
helyi rendeletben meghatározott fő célok közzététele, KSZR 
szerződésben foglaltak teljesítése, 

bb) általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása a 
település lakosainak, 

bc) könyvtári dokumentumok gyűjtése, őrzése, feltárása és szolgáltatása, 
bd) más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérésének 

biztosítása, 
be) iskolai könyvtári szolgáltatás biztosítása, 
bf) a könyvtárak közötti dokumentum és információ cseréjében való 

részvétel, 
bg) az elavult állomány kiválogatása, selejtezése, leltározása, 
bh) könyvtári rendezvények szervezése, bonyolítása, 
bi) statisztikai adatok szolgáltatása, 
bj) helytörténeti adatok őrzési feladata, 

 
ca) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló hatályos 

önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti tevékenység, 
szórakoztatás és szabadidős tevékenység végzése. 

cb) reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása, 
cc) e- Magyarország-pont üzemeltetése, Teleház működtetése, 

d) védőnői szolgálat 
            működtetése   

 
 

 
da) humán- egészségügyi ellátás,  
db) család- és nővédelmi egészségügyi gondozás, 
dc) iskola- egészségügyi gondozás. 
 

e) Alsó- Tisza-menti          
         Önkormányzati Társulás    
         munkaszervezeti  
         feladatainak ellátása 
 

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás pénzügyi-számviteli, 
tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatok ellátása, döntés előkészítése és végrehajtási szervezési 
feladatainak ellátása. 
 

 
 
2. Az alapító okirat 8. pontja:  
 
 

Államháztartási szakágazat 
besorolása 

 
A költségvetési szerv szakmai 
alaptevékenységének kormányzati 
funkciók szerinti megjelölése: 

 
 

841105 Helyi önkormányzatok ás társulások igazgatási 
tevékenysége 

 
096020  Iskolai intézményi étkeztetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással   

kapcsolatos feladatok 
066010 Zöldterület-kezelés 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti  
             képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

0111 011130 Önkormányzatok     és     önkormányzati      hivatal és 
általános igazgatási tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
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072311 Fogorvosi alapellátás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
082010 Kultúra igazgatása 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális  
             értékek gondozása 
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
045160 Közutak üzemeltetése fenntartása 

 
 
Helyébe az alábbi szövegrész kerül az új, egységes szerkezetű Alapító okirat 4.4. 
pontjába: 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

2 096025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

3 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

4 066010 Zöldterület-kezelés 

5 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

7 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

8 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

9 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

10 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

11 072111 Háziorvosi alapellátás 

12 072311 Fogorvosi alapellátás 

13 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

14 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

15 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

16 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

17 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

18 082010 Kultúra igazgatása 

19 082044 Könyvtári szolgáltatások 

20 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 



18 

 

21 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

22 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

23 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

24 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Csanytelek, 2015. ............... 

P.H. 

Forgó Henrik         Kató Pálné 
  polgármester            jegyző 
       alapító szerv képviselője                 költségvetési szerv vezetője 
 
 
43/2015. (V. 29.) Ökt. határozat 2. melléklete 
 

Okirat száma: 366-9/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 8. § (1) bekezdés b) pontja, (4)-(5) bekezdése, 
továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 
(Ávr.) 5. § (1)-(2) bekezdése alapján a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők 
szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 

 

1.2. A költségvetési szerv 

          1.2.1. székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.01.01. 
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2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Csanytelek Község Önkormányzata  

2.2.2. székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 84. § (1) 
bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester 
vagy a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel 
történő együttműködésének összehangolásában. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok ás társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és vonatkozó egyéb jogszabályban a számára meghatározott 
feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 

a) közigazgatási feladatok végrehajtása         
 
 
 
 
 
 
b)  nyilvános könyvtári tevékenység 

elláttatása                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
aa) az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek 

döntésre való előkészítésével és végrehajtásával és az azzal kapcsolatos 
tájékoztatási feladatok ellátása, gazdasági, pénzügyi, műszaki, 
fizikai, technikai segítő feladatok végzése, 

ab) az önkormányzat képviselő-testülete szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározott alapfeladatok. 

 
ba) az alapító Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak 

maradéktalan végrehajtása mellett, a vonatkozó szaktörvényben és 
helyi rendeletben meghatározott fő célok közzététele, KSZR 
szerződésben foglaltak teljesítése, 

bb) általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása a 
település lakosainak, 

bc) könyvtári dokumentumok gyűjtése, őrzése, feltárása és szolgáltatása, 
bd) más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérésének 

biztosítása, 
be) iskolai könyvtári szolgáltatás biztosítása 
bf) a könyvtárak közötti dokumentum és információ cseréjében való 

részvétel, 
bg) az elavult állomány kiválogatása, selejtezése, leltározása, 
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c) közösségi színtér                       
 

bh) könyvtári rendezvények szervezése, bonyolítása, 
bi) statisztikai adatok szolgáltatása, 
bj) helytörténeti adatok őrzési feladata, 

 
ca) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló hatályos 

önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti tevékenység, 
szórakoztatás és szabadidős tevékenység végzése. 

cb) reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása, 
cc) e- Magyarország-pont üzemeltetése, Teleház működtetése, 

d)  védőnői szolgálat működtetése  
 

da) humán- egészségügyi ellátás,  
db) család- és nővédelmi egészségügyi gondozás, 
dc) iskola- egészségügyi gondozás. 
 

e) Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 
Társulás munkaszervezeti    
feladatainak ellátása 

 

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás pénzügyi-számviteli, 
tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatok ellátása, döntés előkészítése és végrehajtási szervezési 
feladatainak ellátása. 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

2 096025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

3 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

4 066010 Zöldterület-kezelés 

5 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

7 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

8 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

9 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

10 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

11 072111 Háziorvosi alapellátás 

12 072311 Fogorvosi alapellátás 

13 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

14 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

15 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

16 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

17 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

18 082010 Kultúra igazgatása 

19 082044 Könyvtári szolgáltatások 

20 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

21 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

22 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

23 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
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24 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  
Csanytelek Község Önkormányzata teljes közigazgatási területére terjed ki. 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A település polgármestere - pályázat alapján határozatlan 
időre - nevezi ki a jegyzőt. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

4 
választással létrejövő sajátos 
közszolgálati jogviszony 

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV. törvény 

5 megbízási jogviszony Ptk. 

 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 

Egységes munkaszervezetként az alapító szerv által jóváhagyott Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzata szerint tagozódik. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt, 23/2014. (IV. 25.) önkormányzati 
határozatszámú alapító okiratot visszavonom. 

Csanytelek, 2015. május …. 
10.)  Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi Mucsi István alpolgármester 
 feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 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. 
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Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésében megköszönte az ügyintéző 
szakmai tevékenységét.. Kezdeményezte az írásban kiadott 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
44/2015. ( V. 29.) Ökt határozat 
  
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó 

értékelés elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  96. § (6) bekezdésében rögzített kötelezettségének eleget 
téve megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta az önkormányzat gyermekjóléti- és gyermekvédelmi 
feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló – a jegyző előterjesztésében benyújtott - értékelést. 

 
2.) A Képviselő-testület a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátását jónak értékelte és a feladat 

jegyzői hatáskörben maradása esetén a jövőben is elvárja (legalább a 2014. évi színvonalon): 
      - a tárgyi feladatellátás hatályos vonatkozó központi és helyi jogszabályoknak való megfeleltetését, 
      - annak a helyi viszonyokra való humánus alkalmazását, 
      - a szakma szabályai maradéktalan betartását, 
      - a jelzőrendszer működtetését, 
      - a civil szervezetekkel való folyamatos együttműködést és 
      - a gyámhivatallal jó munkakapcsolat fenntartását.    
 
Végrehajtás határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Kató Pálné jegyző, 
               Gyermekjóléti Szolgáltató Családgondozója, 
               Polgármesteri Hivatal Szociális Irodavezetője, 
               Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője 
Beszámolás határideje: 2016. májusi testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (6647 Csanytelek, Kossuth L. u. 39.) 
- Gyermekjóléti Szolgáltató (6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2.) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik Polgármester  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Patainé Gémes Tímea Szociális Előadó  
- Irattár  
 

11.)  Napirend 
 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki Tagintézménye   Kató Pálné jegyző 
 csoportlétszámának meghatározása véleményezése    Pető Sándor PEFTB elnök 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként hozzáfűzte, hogy a mai napon 
ülésezett az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, amelyen a Társulás Társulási 
Tanácsa Tagjai úgy döntöttek, hogy a helyi Képviselő-testület döntését támogatják, mivel a működéshez 
szükséges kiegészítő támogatást az Önkormányzatnak kell biztosítania költségvetéséből. Az Adó- és 
Pénzügyi Iroda elkészítette a kimutatást arról, hogy 2013. évben 6.8 millió Ft-ot, 2014. évben 0 Ft-ot, 
2015. évben várhatóan (06. 30.-ig)  5 millió Ft-ot kell kiegészítő támogatásként biztosítani az intézmény 
működéséhez és még plusz 3 millió Ft-ra lenne szükség 12. 31.-ig, akkor ha 4 csoporttal működik az 
óvoda.  A Képviselő-testület döntésekor figyelembe kell vennie a szülők és a nevelő testület  álláspontját, 
továbbá a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete véleményét a döntése 
meghozatalakor. Jelenleg adott egy jól felszerelt óvoda, csökkenő gyermek létszámmal. A faluban kevés 
gyermek születik és vannak olyan kisgyermekes családok is, akik nem találták meg a számításukat és 
elköltöznek. Ha most az Óvoda működtetéséhez ad a testület 8 millió forint plusz támogatást, akkor a 
jövőben a másik intézmény is kérheti azt. Természetesen lehetőség van arra, hogy amennyiben a jövőben 
emelkedik az óvodába járók létszáma, akkor lehet újabb csoportot indítani.  Kezdeményezte az írásban 
kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. Felhívta a Képviselő-testület Tagjai figyelmét arra, hogy 
az előterjesztés két határozati javaslatot A és B változatot tartalmaz, melyből dönteniük kell, hogy melyiket 
támogatják. 
 
Kérdés: 
 
Berkecz József képviselő: Ha több óvodáskorú gyermek nem várható, akkor esetleg bölcsődére lenne-e 
igény? Hogyan lehetne azt megoldani, hogy a sérült gyermekekkel külön foglalkozzanak az intézményben, 
esetleg nemcsak Csanyteleki gyerekeket is lehetne fogadni. 
 
Válasz: 
 
Márton Erzsébet intézményvezető: Válaszában elmondta, hogy nem számottevő az igény, 17 fő 
bölcsődébe járó gyermek kellene ahhoz, hogy a velük foglalkozó 3 fő bérét és járulékait ki tudja 
gazdálkodni. A sérült gyermekekkel való különfoglalkozásnak jelenleg nincs meg a szakmai feltétele, mert 
nincs gyógypedagógus végzettségű óvónő.  
 
Hozzászólás: 
 
Mucsi István alpolgármester: Elmondta, hogy áttanulmányozta az előterjesztést, melyben az 
intézményvezető kéri a 3 csoportra való csökkentést, melyet támogat. 
 
Márton Erzsébet intézményvezető: Amellett érvelt, hogy több idő jut a nevelés során az egyéni 
fejlesztésre és felzárkóztatásra ha kisebb csoportokba foglalkoznak a gyerekekkel. A köznevelési törvény 
előírja, hogy minden harmadik évét betöltött gyermeket kötelező óvodába járatni szeptember 1. napjától. 
Másik településre 2 óvodáskorú gyermek jár. A „vegyes” csoportról a szülők egy része nem tudja, hogy mit 
jelent, ezért ellenzik azt, de ha 3 csoport marad, akkor sem lehet megoldani, hogy mindegyik csoportba 
azonos korú gyermekek járjanak. 
 
Kopasz Imréné képviselő: Kijelentette, hogy neki a „vegyes” csoportról rossz tapasztalata van, a szülők 
egy része nem meri elmondani ezzel kapcsolatban a véleményét. 
 
Forgó János képviselő: Véleménye szerint mind a két lehetőségre lehet érveket és ellenérveket 
felsorakoztatni, melyben az is szerepet játszik, hogy a vélemény nyilvánítónak van-e óvodáskorú gyermeke. 
 
Csányi László Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető-helyettese: Nem kétséges az, hogy a jelenlegi 
létszámadatok alapján nehéz védeni a 4 csoport indítását, mivel a mutatószámok alapján az épület 
kihasználtsága 57 %-os. A köznevelési törvény szerint az óvodai csoportlétszám maximum 30 fő lehet, a 
jövő nevelési évben várhatóan 72 fő gyermek jár óvodában. Tényadat az is, hogy a 81 fő beíratott 
gyermekből napi átlagos gyermeklétszám 65 fő volt. 
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Kató Pálné jegyző: A Képviselő-testületnek azon kell majd gondolkodnia, hogy az óvoda épületének egy 
részét a jövőben milyen célra hasznosítsa, pl. óvoda-bölcsőde bevezetésével, ami viszont költségvetési 
pénzügyi forrást igényel. A csoportlétszám csökkentéssel nem csökken az óvoda alapterülete, annak 
rendbetartása ellehetetlenül a kisegítői létszám csökkentéssel. 
 
Berkecz József képviselő: Javasolta az intézményvezetőnek, hogy a nevelőtestületben két szakértő 
végzettséggel rendelkező óvónőt bízza meg annak a kidolgozásával, hogyan lehetne beindítani egy olyan 
csoportot, amelyben a sérült gyermekeket fejlesztenék. 
 
Mucsi István alpolgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület az Alsó- Tisza-
menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa számára a 3 csoport indítását javasolja és felkéri az 
intézmény vezetőjét a fejlesztésre szoruló gyermekek csoportjának indítása feltételeinek kidolgozására. 
Szavazásra bocsátotta - az elhangzott javaslatok figyelembe vételével – az írásban kiadott előterjesztés 
szerinti határozati javaslat 1.) pont B részében szereplő javaslatot, melyből megállapította, hogy a 
képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
45/2015. (V. 29.) Ökt  határozat 
 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda csoportlétszámainak meghatározása véleményezése 
 

H a t á r o z a t 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 

Társulás tagjaként megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztésében foglaltakat és az Alsó- Tisza-
menti Egyesített Óvoda csoportlétszámát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 
11. pontját figyelembe véve javasolja: 
az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda csoportlétszámának 4 csoportról 3 csoportra csökkentését 
a gyermeklétszám folyamatos csökkenése miatt. 

Végrehajtás határideje:  2015/2016. tanév kezdete 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné, hivatalvezető, törvényességi felelős 
Beszámolás határideje:  következő ülés 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Intézményvezetőjét a 

munkáltatói intézkedések megtételére és a Társulás Társulási Tanácsában  ezen határozatban 
foglaltak képviseletére.  

Végrehajtás határideje:  azonnal, de legkésőbb 2015/2016. tanév kezdete 
Végrehajtásért felelős:  Márton Erzsébet, Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda intézményvezető 
Beszámolás határideje:  következő ülés 
 

 
Erről értesítést kap: 
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnöke, Tagjai (Székhelyükön) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Márton Erzsébet Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Vezetője (Felgyő) 

- Tóth Józsefné a Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
12.) Napirend 

 
  

Tárgy:          Előadó: 
 Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító Okirata módosítása  Mucsi István alpolgármester 
 véleményezése       Kató Pálné jegyző 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
46/2015. (V. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata véleményezése 
 

H a t á r o z a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Alsó- Tisza-menti  Önkormányzati Társulás 
Tagjaként és a Társulás  Társulási Megállapodása jogosítottjaként megtárgyalta a fenti tárgyú 
előterjesztésében foglaltakat és a Képviselő-testület ezen határozatához 1. mellékletként csatolt 
módosított, 2. mellékletként csatolt egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elfogadta és felkéri 
Forgó Henrik polgármester urat ezen döntés Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsában való képviseletére.  
 
 
Erről  értesítést kap: 
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnöke, Tagjai (Székhelyükön) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Márton Erzsébet Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Vezetője (Felgyő) 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető 
- Irattár 
  

13.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Alapító  Mucsi István alpolgármester 
 Okirata módosítása véleményezése     Kató Pálné jegyző 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 

 
47/2015. (V. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Alapító Okirata módosításának véleményezése 
 

H a t á r o z a t 
 
Csanytelek Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsó- Tisza-menti  Önkormányzati Társulás 
Tagjaként és a Társulás  Társulási Megállapodása jogosítottjaként megtárgyalta a fenti tárgyú 
előterjesztésében foglaltakat és a Képviselő-testület ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt módosított, 
2. mellékletként csatolt egységes szerkezetbe foglalt Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Alapító 
Okiratát elfogadta és felkéri Forgó Henrik polgármester urat ezen döntés Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában való képviseletére.  
 
Erről  értesítést kap: 
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnöke, Tagjai (Székhelyükön) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Feladatellátó, Kató Pálné jegyző és általa 
- Kádár- Kovács Márta, Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Vezetője (Csongrád) 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető 
- Irattár 

14.)  Napirend  
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ   Mucsi István alpolgármester 
 szakmai  programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának Kató Pálné jegyző 
 véleményezése 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 

 
48/2015. (V. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ szakmai programjainak és Szervezeti és Működési  
 Szabályzatának véleményezése 
 

H a t á r o z a t 
 
Csanytelek Önkormányzata Képviselő-testülete Alsó- Tisza-menti  Önkormányzati Társulás 
Tagjaként és a Társulás  Társulási Megállapodása jogosítottjaként megtárgyalta a fenti tárgyú 
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előterjesztésében foglaltakat és az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ szakmai 
programjait és Szervezeti és Működési Szabályzatát változtatás nélkül elfogadja,  és felkéri Forgó Henrik 
polgármester urat ezen döntés Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában való 
képviseletére.  
 
Erről a határozatról értesítést kap: 
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnöke, Tagjai (Székhelyükön) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Feladatellátó, Kató Pálné jegyző és általa 
- Kádár- Kovács Márta, Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Vezetője (Csongrád) 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető 
- Irattár 

 
15.) Napirend  

 
Tárgy:          Előadó: 
 A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ egységes szerkezetbe   Mucsi István alpolgármester 
 foglalt Alapító Okirata véleményezése     Kató Pálné jegyző 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 

 
49/2015. (V. 29.) Ökt  határozat 
 
Tárgy: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata jóváhagyása 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt alapító okirata módosítását, 2. mellékletként csatolt egységes szerkezetű 
Alapító Okiratát  változtatás nélkül elfogadja. 
Végrehajtás határideje: azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik elnök, 

Kató Pálné hivatalvezető feladatellátó, társulási törvényességi felelős  
Beszámolás határideje:   soros ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Képviselő- testület tagjai (Helyben) 

- Kató Pálné jegyző és általa 

- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 

- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Helyben) 

- Irattár 
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16.)  Napirend  

 
Tárgy:          Előadó: 
 A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szakmai programjának Mucsi István alpolgármester 
 és Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése   Kató Pálné jegyző 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 

 
50/2015. (V. 29.) Ökt  határozat 
 
Tárgy: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szakmai programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyása 
H a t á r o z a t 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ezen 
határozathoz 1. mellékletként csatolt szakmai programját változtatás nélkül elfogadja. 
 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Képviselő- testület tagjai (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné a Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Helyben) 
- Irattár 

 
 

Egyéb bejelentések 
 

Kató Pálné jegyző:   
- Elmondta, hogy a Radnóti utcai szolgálati lakás megüresedett, az épület felújításra szorul. 
- Bejelentette, hogy az Adó- és Pénzügyi Iroda  köztisztviselője jogviszonyának megszüntetést kérte 

2015. 06. 30. napjával. Az álláshely betöltésére pályázat kiírásával vagy pályázat kiírásával nélkül 
áthelyezéssel történik kinevezés.  

- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője bejelentette, hogy részmunkaidőben, 4 órában kíván 
a jövőben dolgozni, így további munkáltatói intézkedés megtételére kényszerül. 

- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatás szervezése 
keretében közszolgáltatási szerződés kötésére vonatkozó előterjesztést és a rendelet-tervezetet 
elkészítette, azonban a vállalkozó egészségi állapota hirtelen megromlása miatt a szerződés 
megkötésére nem kerülhet sor, ezért ezt az előterjesztést a következő testületi ülésre terjeszti be. 

- Közterületi Térfigyelő Rendszer működtetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet is a júniusi 
Képviselő-testületi ülésre fogja beterjeszteni, akárcsak a Vaskúti székhelyű FBH-NP 
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Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés december 31. napjáig való meghosszabbítására  vonatkozó előterjesztését. 

 
 
Mucsi István alpolgármester úr: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 15. óra 40 perckor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

 Mucsi István        Kató Pálné 
 alpolgármester        jegyző 
 


