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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 15.-én (pénteken) du. 13.00 

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

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető 
 

      
Forgó Henrik polgármester 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, 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 – 5 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 

 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 

1.) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásában, díjában bekövetkező törvényi változás miatti döntéshozatal  
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 

2.) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás feladatellátására kötött Közszolgáltatási Szerződés 1. módosítása 
jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester,  Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) DAREH 2016. évi működési költségéhez működési hozzájárulás biztosítása  
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő 

testülete között  létrejött  együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
5.) Egyebek 

 
Tárgy:          Előadó: 
 A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt   Forgó Henrik polgármester 
 időszakban tett intézkedéseiről 
 
Tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 



5 

 

Forgó Henrik polgármester úr: A jegyzőkönyv melléklete szerinti felsorolásban ismertette a két ülés 
között eltelt időszakban tett intézkedéseit és a fontosabb eseményekről szóló beszámolóját. A képviselő-
testület kérdés, hozzászólás és határozat hozatal nélkül egyhangú szavazással tudomásul vette a 
polgármester úr beszámolóját, amelynek írásos változata e jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
1.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásában, díjában bekövetkező Forgó Henrik polgármester 
 törvényi változás miatti döntéshozatal     Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében részletes tájékoztatást 
adott az időközben hatályba lépett törvényi változásokról. Elmondta, hogy a  napirendet a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás 
nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé. 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett, 
kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
                                                                                                                            
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés,  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: 
 
1/2015. (I. 15.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásában, díjában  bekövetkező törvényi változás miatti döntéshozatal 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyi előterjesztésben 
foglaltakat és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 
tárgyra vonatkozó véleményét figyelembe véve, a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. 
évi CCXI. törvény 10. § (1) bekezdésébe foglalt kötelezettségének határidőn belüli teljesítése 
érdekében úgy döntött, hogy  

a kéményseprő-ipari közszolgáltatást a  
hatályos közszolgáltatási szerződés  

időtartama (2016. 01. 01. – 2020. 12. 31.) alatt,  
önként vállalt feladatként biztosítja a  

CSOMIFÜST PLUSZ KFT által,  
melyről ezen határozat kézbesítésével írásban értesíti a Közszolgáltatót. 

Végrehajtás határideje:  2016. 01. 25. 
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné jegyző (jegyzőkönyvi kivonat megküldéséért) 
Beszámolás határideje:  soros ülésen 
 

2.) A Képviselő-testület a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (7) 
bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget-téve  a kéményseprő-ipari feladatellátásra kötött 
Közszolgáltatási Szerződés módosítását rendeli el. 

Végrehajtás határideje: 2016. 01. 26. 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző (előterjesztés és szerződés-tervezet benyújtásáért) 
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Beszámolás határideje: beszámolást követő soros ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Miklós Endre a CSOMIFÜST PLUST KFT ügyvezetője (Szeged, Nemes Takács u. 36.) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
 

2.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Kéményseprő-ipari közszolgáltatás feladatellátására kötött   Forgó Henrik polgármester 
 Közszolgáltatási Szerződés 1. módosítása     Kató Pálné jegyző 

Pető Sándor PEFTB elnök 
 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a 
közszolgáltatási szerződés oly módon módosul, hogy az megfeleljen a július 1-jén hatályba lépő 
jogszabálynak. Tárgyi napirendet a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 
napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé. 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett, 
kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
                                                                                                                            
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés,  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: 
 
2/2016. (I. 15.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Kéményseprő-ipari közszolgáltatás feladatellátására kötött Közszolgáltatási Szerződés 1. módosítása (egységes 

szerkezetben) 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyi előterjesztésben 
foglaltakat és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 
tárgyra vonatkozó javaslatát figyelembe véve, a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi 
CCXI. törvény 10. § (7) bekezdésében foglalt kötelezettségének határidőben eleget téve, az általa 
13/2015. (XI. 27.) szám alatt kiadott hatályos önkormányzati rendelet 1. függelékeként csatolt  

Közszolgáltatási Szerződés 1. módosítását (egységes szerkezetben) 
ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt formában és tartalommal 

változtatás nélkül jóváhagyja 2016. július 01. napjától érvényes hatállyal, amely a 
2016. június 30. napjával hatályon kívül helyezett szerződés helyébe lép.  

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az 1. pontban jóváhagyott 

Közszolgáltatási Szerződés aláírására és Kató Pálné jegyzőt a tárgyban további szükséges 
intézkedések megtételére. 
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Végrehajtás határideje:  folyamatos, a szerződés aláírására legkésőbb 2016. május 31. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester úr (a szerződés aláírásáért), 
        Kató Pálné jegyző (tárgyban szükséges intézkedések megtételéért) 
Beszámolás határideje:  aláírást és a megtett intézkedést követő soros ülésen 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Miklós Endre a CSOMIFÜST PLUSZ KFT ügyvezetője (Szeged, Nemes Takács u. 36. sz.) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 

 
3.) Napirend 

 
 
Tárgy:          Előadó: 
 DAREH 2016. évi működési költségéhez működési hozzájárulás   Forgó Henrik polgármester 

biztosítása        Kató Pálné jegyző 
Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a 
hozzájárulás összege évek óta változatlan. Tárgyi napirendet a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a 
Képviselő-testület elé. 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett, 
kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
                                                                                                                            
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés,  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: 
 
3/2016. (I. 15.) Ökt határozata 
 
 
Tárgy: DAREH 2016. évi működési költségéhez működési hozzájárulás  biztosítása 
 

H a t á r o z a t 
   
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Délkelet- Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó (DAREH) Önkormányzati Társulása működési 
költségeinek fedezetére (lakosságszám arányosan) 189.600.-Ft (azaz: Száznyolcvankilencezer-
hatszáz forint) hozzájárulást biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletében. 

2.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda 
Vezetőjét, hogy az 1.) pont szerinti költségek fedezetét az önkormányzat képviselő-testülete által 
kiadott 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetébe építse be a működési célú támogatásértékű 
kiadások kiemelt előirányzat-csoport fejezetébe és gondoskodjon annak átutalásáról. 
Végrehajtás határideje: 2016. február 15. 
Végrehajtásáért felelős: Kató Pálné jegyző 
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    Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
Beszámolás határideje: végrehajtást követő testületi ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 
-  DAREH Önkormányzati Társulás Elnöke (Orosháza) 
-  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
-  Forgó Henrik polgármester 
-  Kató Pálné jegyző és általa 
-  Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
-  Irattár 
 

4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a Csanyteleki Forgó Henrik polgármester 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete között létrejött Kató Pálné jegyző 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy 
jogszabályváltozás következtében csak működési támogatásra volt jogosult a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat. A finanszírozásra vonatkozó rendelet egy kredit rendszert vezetett be, amely pontozza az 
üléseken tárgyalt napirendeket, az elvégzett feladatokat, megállapodások alakulását.  A jövőben  a 
működési támogatáson túl feladatalapú támogatásra is jogosult lehet az a nemzetiségi önkormányzat, amely 
évente  4 képviselő-testületi ülést és közmeghallgatást tart, civil szervezettel megállapodást  kötött. 
Elmondta, hogy tárgyi napirendet a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalta és 
elfogadta azt. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
 
Forgó Henrik polgármester: Hiányolta, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzattól nem jelent meg 
senki a képviselő-testületi ülésen, mivel szerette volna tudomásukra hozni, hogy amikor egy intézményt a 
rendezvény céljára rendelkezésükre bocsátanak, akkor nem illik a lezárt épületrészbe betörni. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
                                                                                                                            
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés,  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: 
 
4/2016. (I. 15.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül 
elfogadta – a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete véleményének 
figyelembevételével –  a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a Csanyteleki Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete között kötött együttműködési megállapodást és annak mellékletét a 
tárgyi előterjesztéshez csatolt tartalommal, egységes szerkezetű formátumban a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) – (3) bekezdésében foglaltak szerint eljárva. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az 1.) pontban jóváhagyott 
tárgyi együttműködési megállapodás aláírására. 
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3.) A Képviselő-testület kötelezi Kató Pálné jegyzőt arra, hogy a két önkormányzat tisztségviselője (a 
polgármester és az elnök) által aláírt, felülvizsgált együttműködési megállapodás nyilvánosságra 
hozataláról a helyben szokásos módon gondoskodjon az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatában foglalt módon.  

 
Végrehajtás határideje:  aláírásra soron kívül, felülvizsgálatra 2017. január 31. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó  Henrik polgármester (megállapodás aláírásáért) 
            Kató Pálné jegyző (megállapodás nyilvánosságra hozásáért) 
Beszámolás határideje:  a megállapodás aláírását követő soros testületi ülés időpontja 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Rostás László a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (Helyben) 
- Tóth Józsefné a Hivatal Adó- és Pénzügyi Irodája Vezetője 
- Irattár 

 
 

Egyebek 
 

Forgó János képviselő: Véleménye szerint a helyi Szent László Általános Iskola tornatermének állapota 
megérett a felújításra, ezt a tervek között szerepeltetni kellene. 
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy már  korábban  több alkalommal sor került  a tornaterem 
felújítására pályázat beadására, de közismert, hogy nem nyert. Kiemelte, hogy jelenleg is folyamatban van 
pályázat összeállítása a felújításra az önkormányzat gazdasági tervének részeként. Hosszan taglalta a 
tornaterem belüli felújítás körét, kiemelve a kazáncsere, a napelemek elhelyezése fontosságát. Szólt az 
elszalasztott lehetőségről, amikor az önkormányzat, mint az épület tulajdonosa helyett a fenntartó adhatott 
volna be pályázatot, melyhez az önkormányzat támogató nyilatkozat kiadásával járult volna hozzá, de nem 
pályázott a KLIKK. 
 
Kató Pálné jegyző: Bejelentette, hogy a Polgármester úr  és a leendő háziorvos aláírta a feladat-ellátási 
szerződéseket. 
 
Mucsi István alpolgármester: Beszámolt arról, hogy megkereste több érintett a szennyvízelvezető 
rendszer kiépítése kapcsán tönkre tett utak helyreállítása ügyében, kifogásolva, hogy arra még nem került 
sor. 
 
Forgó Henrik polgármester: A szennyvízelvezető rendszer műszaki átadás-átvétele már megtörtént, 
azonban még minden helyreállítási kötelezettségét nem végezte el a beruházó, melyet az időjárás is 
befolyásolt. Szerinte nem lett volna értelme bizonyos munkákat most elvégezni, ezeket tavasszal folytatják. 
 
 
Forgó Henrik polgármester: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 14,00 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester           jegyző 
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