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14/2016.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

2016. szeptember 9.-én (pénteken)  

du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

rendkívüli (nyílt) ülésének 

Jegyzőkönyve 

Napirend: 

 
Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Az ülés napirendje: 
 

1.) Az önkormányzat egészségügyi alapellátása körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök, Pető Sándor  
             PEFTB elnök 

 
2.) Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök, Pető Sándor  
             PEFTB elnök 

 
3.) Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal folyamatba épített vezetői 

ellenőrzésének és a belső kontrollrendszer működésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentésének elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

4.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtása jóváhagyása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

5.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 9.-én  du. 13.00 órakor 

megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik   polgármester  
     Kopasz Imréné   képviselő    
     Mucsi István   alpolgármester 

Forgó János   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:  Gémes Péter   képviselő 

Pető Sándor   képviselő 
     Berkecz József   képviselő 
       
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

 
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 4 tag megjelent, 3 tag távolmaradását bejelentette. Ismertette, majd szavazásra bocsátotta az ülés 
napirendjére írásban kiadott meghívóban szereplő napirendi pontokat, mellyel a képviselő-testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Az ülés napirendje: 
 

1.) Az önkormányzat egészségügyi alapellátása körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök, Pető Sándor  
             PEFTB elnök 

 
2.) Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök, Pető Sándor  
             PEFTB elnök 

 
3.) Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal folyamatba épített vezetői 

ellenőrzésének és a belső kontrollrendszer működésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentésének elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

4.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtása jóváhagyása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

5.) Egyebek 
 
Tárgy:          Előadó: 

Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Kató Pálné jegyző 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítést nem tett, javasolta az írásos előterjesztés elfogadását. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Forgó Henrik polgármester 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: 
 
43/2016. (IX. 09.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

H a t á r o z a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző által írásban beterjesztett tárgyi 
beszámolóját megtárgyalta és  
 

- a központi orvosi ügyelet működési célú önkormányzati támogatásának módosításáról  szóló 17/2016. (II. 
26.) Ökt határozatában, 

- a Csanyteleki hulladéklerakó rekultivációs utógondozási feladatinak ellátásáról szóló  20/2016. (III. 11.) 
Ökt határozatában, 

-  a Faluház (Csanytelek, Kossuth u. 15/G. sz.) felújítása közbeszerzési eljárásában a nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról szóló  23/2016. (III. 30.) Ökt határozatában,  

- ingatlan vásárlás turisztikai célú településfejlesztéshez és közfoglalkoztatáshoz  31/2016. (IV. 29.) Ökt 
határozatában, 

- Csanytelek Díszpolgára cím adományozásáról szóló 32/2016. (V. 27.) Ökt határozatában, 
- pályázat benyújtása önkormányzati tulajdonú belterületi útszakasz felújításáról  szóló  37/2016. (V. 27.) 

Ökt határozatában és kivitelező kiválasztása a Csanytelek, belterület Árpád u. és Pusztaszeri u. szilárd 
burkolatú útszakaszainak felújítási munkálataira irányuló 

határozatában foglaltak végrehajtását változtatás nélkül elfogadta.   
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 

- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 

- Kató Pálné jegyző és általa 

- Irattár 
1.) Napirend 

 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat egészségügyi alapellátása körzeteinek kialakításáról  Forgó Henrik polgármester 
 szóló önkormányzati rendelet megalkotása    Kató Pálné jegyző 
         Forgó János ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök
          
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi rendelet-tervezetet jogi szempontból az 
Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta és pénzügyi szakmai előkészítő- javaslattevői vitára, 
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési 
Bizottság elé, ahol változtatás nélküli elfogadásra való beterjesztésről született döntés. Javasolta az 
előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott önkormányzati rendelet-tervezet, 
annak mellékleteiben foglaltakat, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 4 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önkormányzat 
egészségügyi alapellátása körzeteinek kialakításáról szóló 9/2016. (IX. 09.) önkormányzati 
rendeletét. 
 

2.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú  Forgó Henrik polgármester 
 önkormányzati rendelet megalkotása     Kató Pálné jegyző 
         Forgó János ÜB eln ök 

Pető Sándor  PEFTB elnök
    
  

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi rendelet-tervezetet jogi szempontból az 
Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta és pénzügyi szakmai előkészítő- javaslattevői vitára, 
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési 
Bizottság elé, ahol változtatás nélküli elfogadásra való beterjesztésre tett javaslatot a Bizottság. Javasolta az 
előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezet, annak 
mellékleteiben foglaltakat, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal 
(ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önkormányzat tulajdonában 
lévő közterületek filmforgatási célú használatáról szóló 10/2016. (IX. 09.) önkormányzati 
rendeletét. 
 

3.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri   Forgó Henrik polgármester 
 Hivatal folyamatba épített vezetői ellenőrzésének és a belső kontrollrendszer Kató Pálné jegyző 
 működésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentések elfogadása  Pető Sándor  PEFTB elnök 
         
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte 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. Javasolta az előterjesztés 
megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Forgó Henrik polgármester: 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: 

 
44/2016. (IX.  09.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal folyamatba épített vezetői ellenőrzés 

és a belső kontrollrendszer működésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta az ezen 
határozathoz 1. mellékleteként csatolt, Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 
folyamatba épített vezetői ellenőrzése és a belső kontrollrendszer működésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési 
jelentéseket és változtatás nélkül elfogadja azt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló  370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak szerint eljárva. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Alür Bt revizora Juhász Lejla belső ellenőr 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 

4.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 

Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtása Forgó Henrik polgármester
 jóváhagyása       Kató Pálné jegyző  

Pető Sándor PEFTB elnök 
 

Forgó Henrik polgármester 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 a 
rászorultságtól függő igény felmérése a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgáltatók bevonásával 
folyamatban van, támaszkodva a tavalyi évben tárgyban szerzett tapasztalatokra. E napirendet  a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás 
nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé. Javasolta az előterjesztés megvitatása után annak 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester 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: 

 
45/2016. (IX. 09.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtása jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t 
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1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet 18. pontjába rögzítetten, a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímén, a Belügyminiszter úr által kiírt pályázat alapján 
szociális célú tűzifa vásárlása címén 597 m3 mennyiségű lágy lombos tűzifa vásárlásához 
pályázati igényt nyújt be.  

 
2.) A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a pályázat benyújtásához szükséges szociális rászorultság 

szabályozása a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultság 
feltételeiről szóló 11/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete keretében megtörtént, továbbá a 
tárgyi pályázati kiírásban és a tárgyi önkormányzati rendeletben szabályozott feltételek teljesítését 
akként vállalja, hogy  a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.  
 

3.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy a tárgyi központi támogatás igénybevételéhez szükséges saját 
anyagi forrást 597.000.- Ft + áfa (azaz: Ötszázkilencvenhétezer forint + áfa)  a támogatás önrészeként és 
a felmerülő valamennyi szállítási költséget  az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
költségvetési pénzmaradványának felosztásáról szóló 26/2016. (IV. 29.) Ökt határozata szerint, a 
tartalék keret évközi működési és fejlesztési célú felmerülő többletköltségek és egyéb pályázatok saját forrás 
fedezetére elkülönített forrásából biztosítja. 
 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és Kató Pálné jegyzőt a 
tárgyban szükséges további intézkedések megtételére, nevében aláírások teljesítésére. 

 
Végrehajtás határideje:  2016. szeptember 30. és október 03. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő testületi ülés 

 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
Egyebek 

 
Kató Pálné jegyző: Felkérte a  Képviselő-testület jelen lévő Tagjait arra, hogy a Képviselő-testület eredeti 
jogalkotói hatáskörében alkotott önkormányzati rendeleteik módosítására irányuló javaslataikat – 
amennyiben szükségesnek ítélik azt –  tegyék meg  2016. 09 30. napjáig. Az önkormányzati rendeletek elő- 
és elkészítőjeként minden önkormányzati rendelet felülvizsgálatát folyamatosan végzi, így módosításra, 
vagy új önkormányzati rendelet alkotására az év hátralévő hónapjaiban 4-5 jogszabály esetén van szükség, 
amelyre következő (októberi) ülésen fog előterjesztés formájában javaslatot tenni. 
 
Forgó Henrik polgármester: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 13,40 órakor befejezettnek nyilvánította. 

 
 

K.m.f. 
 

 
 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester           jegyző 


