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15/2016.  
Csanytelek Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

2016. szeptember 30.-án (pénteken)  

du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros (nyílt) ülésének 

Jegyzőkönyve 

Napirend: 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 

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

2.) Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal munkaügyi dokumentumainak 
ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő csatlakozás 

jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

4.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásának Rendjéről szóló Szabályzat módosítása 
elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

5.) A KÖFOP-1.0.1-VEKOP-16 kódszámú és „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívás keretében támogatás igénylés benyújtása jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

6.) A Csanytelek, Nagy Imre utca belterületi szakaszának nagyfelületű útalap karbantartási, javítási munkálataira 
kivitelező kiválasztása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB 
 

7.) DAREH  Önkormányzati  Társulás  Hulladékgazdálkodási Rendszere működtetése koncepciója és díjpolitikája 
módosításának  jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB 
 

8.) Csanyteleki Rendőrőrs I. számú körzeti megbízotti körzet körzeti megbízottja kinevezésének véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 
 

9.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 30.-án  du. 13.00 

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

Forgó János   képviselő 
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 mind a 7 tag megjelent. Ismertette, majd szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott 
meghívóban szereplő napirendi pontokat, mellyel a képviselő-testület külön-külön szavazással egyhangúlag  
-  határozathozatal nélkül – 7 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 

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

2.) Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal munkaügyi dokumentumainak 
ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő csatlakozás 

jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

4.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásának Rendjéről szóló Szabályzat módosítása 
elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

5.) A KÖFOP-1.0.1-VEKOP-16 kódszámú és „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívás keretében támogatás igénylés benyújtása jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

6.) A Csanytelek, Nagy Imre utca belterületi szakaszának nagyfelületű útalap karbantartási, javítási munkálataira 
kivitelező kiválasztása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB 
 

7.) DAREH  Önkormányzati  Társulás  Hulladékgazdálkodási Rendszere működtetése koncepciója és díjpolitikája 
módosításának  jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB 
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8.) Csanyteleki Rendőrőrs I. számú körzeti megbízotti körzet körzeti megbízottja kinevezésének véleményezése 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 
 

9.) Egyebek 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt   Forgó Henrik polgármester 
 időszakban tett intézkedéseiről 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
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  határozat hozatal nélkül, egyhangú szavazással tudomásul vette a polgármester úr 
beszámolóját, amelynek írásos változata e jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
1.) Napirend 

 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Forgó Henrik polgármester 
         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 kiegészítésében kérte a Képviselő-
testület tagjait, hogy az önkormányzat vagyonrendeletében szereplő 5 db ingatlanra különös módon 
vigyázzon a Képviselő-testület, mert ha ezek közül az ingatlanok közül valamelyik is kikerül az 
önkormányzat tulajdonából, akkor az önkormányzatnál nem lehet értelmesen foglalkoztatni a munkaerőt. 
A foglalkoztatott közfoglalkoztatottak olyanok, akik önállóan nem képesek munkát végezni, helyettük 
gondolkodni kell.  Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Felhívta a Képviselő-testület tagjai figyelmét, hogy az önkormányzati rendelet 
megalkotása előtt a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyon 

minősítéséről kell meghozni a határozatot. 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. 
 
 
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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
46/2016. (IX. 30.) Ökt határozat 

 
Tárgy: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyon minősítése 
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H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete rögzíti, hogy az önkormányzat vagyonáról szóló hatályos 
önkormányzati rendelete mellékletében forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes önkormányzati tulajdonú 
törzsvagyonaként nyilvántartott vagyonelemeken és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
értelmében kizárólagos önkormányzati tulajdonú forgalomképtelen törzsvagyonába sorolt  vagyonelemeken túl,  

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként 
 forgalomképtelen törzsvagyonnak  minősülő vagyonelemmel 

nem rendelkezik, 
 

ezért a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdéséből eredő  önkormányzati 
rendelet alkotása  helyett tárgyi határozatba rögzíti a vagyonkatasztere szerinti tényállást. 

 
 

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

 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott önkormányzati rendelet-tervezet, 
annak mellékleteiben foglaltakat, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önkormányzat 
vagyonáról szóló 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendeletét. 
 

2.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri   Forgó Henrik polgármester 
 Hivatal munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről szóló belső ellenőri Kató Pálné jegyző 
 jelentés 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. 

 
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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
47/2016. (IX.  30.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal munkaügyi dokumentumainak 

ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása 
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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 
munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést 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 
 
 

3.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  Forgó Henrik polgármester 
 2017. évi fordulójához történő csatlakozás jóváhagyása   Kató Pálné jegyző 
         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 előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és pályázónként havi 3.500,-
Ft/fő támogatás folyósításával terjesztette be azt a Képviselő-testület elé elfogadásra. Tájékoztatást adott a 
pályázók várható számáról, annak költségvetésre gyakorolt pénzügyi kihatásáról. Indítványozta az 
előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 

 
48/2016. (IX. _30.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához  történő csatlakozás 

jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik Polgármester urat az Önkormányzat 

Ösztöndíjrendszerhez történő vonatkozó hatályos rendelkezésben rögzített eljárásrend szerinti 
csatlakozásának kinyilatkoztatására, a szükséges intézkedések, aláírások megtételére. 
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Végrehajtás határideje:  2016. október 3. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő testületi ülés 

  
3.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy az önkormányzat területén 

lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, 
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, felsőoktatási szakképzésben 
tanulmányaikat folytató hallgatók („A” típus) és az önkormányzat  területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt 
álló középiskolás, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
felvételt még nem nyert érettségizett) a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben részt venni kívánó fiatalok („B” típus) részére a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójának 
Általános Szerződései Feltételeiben, valamint az Önkormányzat Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásáról szóló Szabályzatában foglaltak 
szerint a pályázatokat írja ki és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.   

 
Végrehajtás határideje:  2016. október 4.  
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:   a végrehajtást követő testületi ülés 
 

4.) A Képviselő-testület a határidőn belül benyújtott, tartalmilag és formailag megfelelő pályázat 
elbírálása alapján a pályázót havi 3.500,- Ft (azaz: háromezer-ötszáz forint) támogatásban részesíti, 
a pályázati kiírás szerint, a vonatkozó Szabályzat betartása mellett.  

 
Határozatról értesítést kap: 

- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Budapest) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Patainé Gémes Tímea Szociális Iroda Vezetője 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
4.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  Forgó Henrik polgármester
 jóváhagyása       Kató Pálné jegyző  

Pető Sándor PEFTB elnök 
 

Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy minden évben módosítanak a pályázati kiíráson, 
amelynek következménye, hogy az elbírálás rendjéről szóló szabályzatot is módosítani kell. Elmondta, 
hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje 
keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé 
jóváhagyásra. Kezdeményezte az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli 
elfogadását. 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 

 
49/2016. (IX.  30.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásának Rendjéről szóló Szabályzat  

módosítása jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t    
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásának Rendjéről szóló Szabályzat 
módosítását, melyet ezen határozathoz csatolt tartalommal változtatás nélkül fogadott el azzal, hogy 
ugyanezen tárgyban 70/2015. (IX. 25.) Ökt határozattal jóváhagyott Szabályzatát hatályon kívül helyezi.  
 
 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Patainé Gémes Tímea Szociális Iroda Vezetője 
- Tóth Józsefné 

 
5.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 

A KÖFOTP1.0.1-VEKO-16 kódszámú és „Csatlakozási konstrukció Forgó Henrik polgármester 
és önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati Kató Pálné jegyző 
felhívás keretében támogatás igénylés benyújtása jóváhagyása     
  

(Tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez tett szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 2017. január 
1. napjával célszerű lenne az iktatórendszert is betelepíteni az ASP rendszerbe, mivel a bevezetést 
követően minden beérkezett számlát először be kell iktatni és csak utána valósulhat meg az átutalás a 
gazdálkodási szakrendszerben. A pályázat benyújtására e döntést követően azonnal sor kerül a benyújtási 
határidő tartása érdekében. Szólt arról, hogy a két szakrendszer bevezetése nagy terhet ró az érintett 
köztisztviselőkre, mert az adattisztítás és az adatok migrálásán túl oktatáson is részt kell venni, ami a napi 
munkavégzéstől veszi el az időt. A túlmunkáért önkormányzati forrásból plusz pénz kifizetése mellett 
érvelt. Elmondta, hogy 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 nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Berkecz József bizottság elnökhelyettese: Megerősítette a Jegyző Asszony által elmondottakat és 
egyetértően támogatta a pályázat benyújtását a szakrendszerekre. 
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Forgó Henrik polgármester úr: 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 7 
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
50/2016. (IX. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy: A KÖFOP-1.0.1-VEKOP-16 kódszámú és „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívás keretében támogatás igénylés benyújtása jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja az önkormányzati ASP 
rendszer  keretrendszerének és a szakrendszereinek igénybevételéhez való csatlakozási szándékát a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 114. §-ában és az 
önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak 
teljesítése érdekében.  

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. pontban rögzített 
csatlakozást támogató,  a KÖFOP -1.2.1-VEKOP-16 kódszámú és „Csatlakozási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, a közigazgatás adminisztratív 
terheinek csökkentését célzó projekt megvalósítása érdekében támogatás igénylés benyújtását.  

 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az önkormányzat nevében a 

támogatás igénylésével összefüggő kötelezettségvállalások és nyilatkozatok megtételére, a 
kedvezményezeti jogok gyakorlására. 

 
4.) A Képviselő-testület (eredményes pályázat esetén) felkéri Kató Pálné jegyzőt a program 

végrehajtásával összefüggő – munkaszervezeti – feladatok Polgármesteri Hivatal vezetőjeként való 
megszervezésére, a szükséges többletfeladatok meghatározására és az önkormányzati ASP 
rendszerhez történő csatlakozás kötelező és önként vállalt program elemeinek végrehajtása 
folyamatos koordinálására, a pályázati felhívásban és a kapcsolódó jogszabályokban foglaltak 
maradéktalan betartásával. 

 
Végrehajtás határideje: pályázat benyújtására: 2016. 09. 30. 
    program végrehajtására: 2018. 06. 30. 
Végrehajtásért felelős: pályázat benyújtásáért: Forgó Henrik polgármester 
   program végrehajtásáért: Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  támogatás igénylés elbírálását követő Képviselő-testületi ülés, 
   záró projekt beszámoló elfogadását követő Képviselő-testületi ülés. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 

6.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
Csanytelek, Nagy Imre utca belterületi szakaszának nagyfelületű   Forgó Henrik polgármester 
útalap karbantartási, javítási munkálataira kivitelező kiválasztása Kató Pálné jegyző 
        Pető Sándor PEFTB elnök 
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(Tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítéseként 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. 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez tett szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 
az első helyre sorolt pályázó egy megbízható cég. Azért ebben az utcában lesz megcsinálva az útalap, mert 
ezen a belterületi szakaszon élők jogos kívánsága, hogy a szennyvízelvezetési munkák végzésével 
tönkretett járható út ismét járható legyen. Elmondta, hogy a jövő évi tervek között szerepel a most 
elkészülő útszakasz aszfaltozásának elvégeztetése 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Mucsi István alpolgármester: Véleménye szerint célszerűbb lenne az aszfaltozás helyett egy másik utca, 
mint pl. az Arany János utca útalap elkészíttetése, az utca járhatóvá tétele érdekében. 
 
Forgó Henrik polgármester úr: 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 7 
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
51/2016. (IX.  30.) Ökt határozat 

 
H a t á r o z a t  

 
Tárgy: A Csanytelek, Nagy Imre utca belterületi szakaszának nagyfelületű útalap karbantartási, javítási munkálataira 
 kivitelező kiválasztása 
 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a döntés előkészítő javaslatokkal 
összhangban jóváhagyja a Csanytelek, Nagy Imre utca belterületi szakaszának nagyfelületű útalap 
karbantartási, javítási és egyéb fenntartási jellegű munkálatainak kivitelezésére bekért árajánlatok közül  
1. helyen Út-Ép-Ker 97 Kft-t (székhely, 1077 Budapest, Izabella utca 27/A., telephely: 6100 
Kiskunfélegyháza, Szegedi út 73/a.) jelöli meg, 12.666.999.-Ft (azaz: Tizenkettőmillió-
hatszázhatvanhatezer-kilencszázkilencvenkilenc forint) bruttó egyösszegű vállalási díjjal és 36 
hónap jótállási idővel. 

2.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy amennyiben az 1. helyen megjelölt kivitelezővel a szerződés 
megkötése bármilyen kizáró ok miatt ellehetetlenül, úgy a döntés előkészítő javaslatban a 
2. helyre sorolt RIMAI ÚTÉPÍTŐ Kft-t (6000 Kecskemét, Szivárvány utca 12.) választja 
13.604.854.-Ft (azaz: Tizenhárommillió-hatszáznégyezer-nyolcszázötvennégy forint) bruttó 
vállalási árral és 36 hónapos jótállási idővel.  

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a jelen határozat tárgyát 
képező építőipari munkálatok műszaki ellenőrzésére vonatkozó szerződés  Vakondok’97 Tervező 
Iroda Kft (6800 Hódmezővásárhely, Rudnai Gy. u. 24/a) képviselőjével történő megkötésére.  

4.) A Képviselő-testület a jelen határozat tárgyát képező kötelezettség vállalás bekerülési bruttó 
összköltségét 12.793.999.- Ft-ban (azaz: Tizenkettőmillió-hétszáz-kilencvenháromezer-
kilencszázkilencvenkilent forintban) hagyja jóvá, melyből az építőipari munkálatok bruttó költsége 
12.666.999.-Ft (azaz: Tizenkettőmillió-hatszázhatvanhatezer-kilencszázkilencvenkilenc forint), míg 
a kapcsolódó műszaki ellenőrzés költsége 127.000.-Ft (azaz: Egyszáz-huszonhétezer forint). 

5.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy a jelen határozat szerinti útfenntartási munkálatok pályázaton 
kívüli saját forrásból kerülnek finanszírozásra – rövid- közép- hosszú-távú fejlesztési tervben 
foglaltak szerint -, melynek osztott fedezeteként működési célú  feladatfinanszírozás jellegű állami 
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támogatás, másrészt az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében elkülönített tartalék-
keret kötelezettséggel nem terhelt része szolgál. 

6.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt a forráskeretek igénybevételével összefüggő 
előirányzat rendezések aktuális költségvetési önkormányzati rendelet módosítási javaslatában való 
rögzítésére és annak Képviselő-testület elé terjesztésére. 

Végrehajtás határideje:  szerződések megkötése 2016. október 05. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  az útfenntartási munkálatok befejezését követő soros Képviselő- testületi 

ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

7.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
DAREH Önkormányzati Társulás Hulladékgazdálkodási Rendszere Forgó Henrik polgármester 
működtetése koncepciója és díjpolitikája módosításának jóváhagyása Kató Pálné jegyző 
       

(Tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett, javasolta az előterjesztés 
megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés 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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
52/2016. (IX. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy:    A DAREH Önkormányzati Társulás Hulladékgazdálkodási Rendszere működtetése koncepciója és 

díjpolitikája módosításának jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a DAREH Önkormányzati Társulás 
KEOP-7.1.1.1./2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a 
Délkelet- Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
területén” című projekt Hulladékgazdálkodási Rendszer működtetésére az egységes 
díjpolitikájára a DAREH Önkormányzati Társulás Taggyűlése által   13/2015. (X. 8.) 
TGy. szám alatt kiadott határozatát  módosító   16/2016. (IX. 21.) TGy. határozat  
mellékleteként  jóváhagyott koncepciót  - változtatás nélkül –  

e l f o g a d j a 
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a Társulás Társulási Megállapodásában vállalt és a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjába foglalt kötelezettsége 
teljesítése érdekében eljárva. 

2.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy e határozat 1.) pontja szerinti projekt módosított koncepciója 
alátámasztásához benyújtott adatok, információk megfelelnek a valóságnak és a ma ismert jogi 
környezetnek. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a tárgyi projekt módosított üzemeltetési 
koncepcióját, díjpolitikáját, a díjképzést megismerte és annak betartását vállalja a tárgyi projekt befejezését követő 
5 évig, annak tudatában, hogy az attól való eltérés, a projekt megvalósítására kapott állami támogatás 
visszafizetési kötelezettségét vonja maga után. 
  

Végrehajtás határideje:  legkésőbb 2016. október 15. 
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné jegyző ezen határozat jegyzőkönyvi kivonata elküldéséért   
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő soros testületi ülés időpontja 
 
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 

 
8.) Napirend 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
Csanytelek Rendőrőrs I. számú körzeti megbízotti körzet   Forgó Henrik polgármester 
körzeti megbízottja kinevezésének véleményezése    Kató Pálné jegyző 
       

(Tárgyi írásos előterjesztés a 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 szóbeli kiegészítést nem tett, 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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
53/2016. (IX. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanyteleki Rendőrőrs I. számú körzeti megbízotti körzet körzeti megbízottja kinevezésének véleményezése 
 

H a t á r o z a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta és támogatja  a 
Csongrádi Városi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetője által a körzeti megbízotti szabályzatáról szóló 
26/2015. (XII. 09.) ORFK utasítás 11. pontjára való hivatkozással megküldött javaslatát Tóth Attila c. r. 
zászlós Csanyteleki Rendőrőrs I. számú körzeti megbízotti körzet körzeti megbízottjának kinevezését. 
 
Határozatról értesítést kap: 



14 

 

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

 
Egyebek 

 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a gépjármű használati szabályzatot módosítja annak 
érdekében, hogy a Darányi Ignác terv keretében nyert Ford típusú gépjárművet a Képviselő-testület tagjai 
is vezethessék, melyre mindenki kap megbízást.  
Emlékeztette a jelenlévőket a korábbi  Képviselő-testületi ülésen általa kezdeményezett önkormányzati 
rendeletek felülvizsgálata keretében eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott hatályos önkormányzati 
rendeletek esetleges módosítása iránti javaslattételi felkérésére. Elmondta, hogy eddig egyetlen Képviselő-
testületi tag sem élt ezzel a lehetőséggel. Szólt az önkormányzat helyi adó (magánszemélyek kommunális 
adója, iparűzési adó) önkormányzati rendeletben foglaltakról, melyben kiemelte annak mértékét, amely 
magánszemélyek kommunális adójánál évi 8. 000.- Ft, amely helyett annak valorizált összegre történő 
emelése lehetőségét önkormányzati adóhatóságként  nem kezdeményezte.  Ennek okaként megemlítette a 
kintlévőségek magas összegének voltát, a behajtási eljárások esetlegességét, a településen belüli 
infrastruktúrában  meglévő eltérések miatti egyenlőtlenségeket és az alacsony kereseti lehetőségeket.  
Az iparűzési adónál ismertette a háziorvosok adófizetési kötelezettsége alóli mentesítés lehetőségét, 
amellyel az elmúlt évben nem élt a Képviselő-testület. A két helyi adó fizetésére kötelezettek  adóalanyi 
köre más jövedelmi közeget képvisel, egymással nem mérhetők össze.  Felhívta a Képviselő-testület tagjai 
figyelemét arra, hogy a háziorvosok (a fogorvost is beleértve)  a település lakossága számára egészségügyi 
alapellátás nyújtásával fontos szerepet töltenek be. Az iparűzési adó fizetetési kötelezettség alóli mentesség 
megadására, továbbá a magánszemélyek kommunális adó mértékének emelésére  Bizottsági, képviselői 
javaslat nem érkezett. Az önkormányzat rendeletei közül díjtételeket tartalmazó (pl. köztemető) 
jogszabályok módosítását nem kezdeményezte, annak összege hatályban tartását javasolta, mellyel a 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság határozatba foglaltan 
egyetértett. 
Elmondta, hogy változatlanul folyik az önkormányzat által meghatározott adónemekre vonatkoztatott 
adó-végrehajtási eljárás. Szólt a helyi adótervben foglaltak teljesítéséről, ami 107 %-on áll jelenleg. 
Tájékoztatást adott arról, hogy a gondnoki feladatok ellátására a jövő hónaptól, a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvényben a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó 
szabályok figyelembevételével, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján 
kerül sor Gál Róbert úr alkalmazására, tekintettel arra, hogy Bori Sándor úr nyugdíjazása miatt eddigi 
munkaviszonya 2016. október 31. napjával megszűnik. Gál Róbert úr kinevezésére a Polgármester úr 
egyetértési jogot gyakorlóként tett javaslatának megfelelve kerül sor 2016. október 4.-től, ami október 
hónapban dupla illetmény kifizetését eredményezi. Megköszönte Bori úr több évtizedes munkáját. 
 
 
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 


