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16/2016.  
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

2016. október 14.-én (pénteken)  

du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros (nyílt) ülésének 

Jegyzőkönyve 

 

 

Napirend: 

 
1.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet kiegészítéssel 

történő módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök,  
 Pető Sándor PEFTB elnök 
 

2.) Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás megszüntetésére irányuló nyilatkozat megtétele  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
3.) Egyebek 
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Tartalomjegyzék 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. október 14. napján megtartott soros (nyílt) 

ülésének jegyzőkönyvéhez 
 
 
 
Rendelet száma:   Tárgya:   Oldalszám     E/NET/I   

 
  
12  az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 
  szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 
  kiegészítéssel történő módosításáról    5 E/NET/I 
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Határozat száma:  Tárgya:      Oldalszám: 

 54 Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás megszüntetésére 
  irányuló nyilatkozat megtétele       5
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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. október 14.-én  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 
Pető Sándor   képviselő 

     Berkecz József   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:  Gémes Péter   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 6 tag megjelent, 1 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 – 6 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 

1.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet kiegészítéssel 
történő módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök,  
 Pető Sándor PEFTB elnök 
 

2.) Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás megszüntetésére irányuló nyilatkozat megtétele  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
3.) Egyebek 

 
 

 
Forgó Henrik polgármester úr: Az előző ülés óta eltelt időszak rövidségére való tekintettel írásos 
beszámolót nem készített. Az eltelt időszakban tett intézkedéseiről és a fontosabb eseményekről szóló 
szóbeli beszámolójában elmondta, hogy a Nagy Imre utcában folyik az úthálózat rekonstrukciója, 
helyreállítása. Az 56-os emlékműnél a kopjafa felállítása a jövő héten megtörténik. Érkezett igény arra 
vonatkozóan, hogy a temetőben a kápolnánál elhelyezett emléktáblába első világháborús hős neve 
kerüljön bevésetésre. Ennek megszervezése folyamatban van. A képviselő-testület  kérdés, hozzászólás 
és határozat hozatal nélkül, egyhangú szavazással tudomásul vette a polgármester úr beszámolóját.  
 
 

1.) Napirend 
 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló  Forgó Henrik polgármester 
 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet kiegészítéssel történő   Kató Pálné jegyző 
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 módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása   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: 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: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott önkormányzati rendelet-tervezet, 
annak mellékleteiben foglaltakat, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 
kiegészítéssel történő módosításáról szóló 12/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendeletét. 
 

2.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás megszüntetésére irányuló Forgó Henrik polgármester 
 nyilatkozat megtétele      Kató Pálné jegyző 
            
   
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a 
Társulás szúnyoggyérítés megszervezésére jött létre, időközben azonban ezt a feladatot átvette a 
Katasztrófavédelem, ezért kezdeményezték megszüntetését. Javasolta az írásban kiadott előterjesztés 
elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy ez a döntés maga után vonja az önkormányzat SzMSz-ének 1. 
melléklete módosítását akkor, ha megszűnik a Társulás, amely önkormányzati rendelet alkotásával jár. 
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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
54/2016. (X. 14.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás megszüntetésére irányuló nyilatkozat megtétele 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a tárgyi napirendi pontra 
irányuló előterjesztésben és az ahhoz csatolt tájékoztatóban foglaltakat és az alábbi döntést hozta. 
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1.) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 88. § (1) bekezdése szerinti minősített többségű döntéssel, az Mötv. 91. § 
b) pontjában foglaltak szerint eljárva, mint a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi 
Társulás (továbbiakban: Társulás) Tagönkormányzata kinyilvánítja a Társulás  Társulási 
Megállapodásában foglaltak szerinti eljárásrendben való megszüntetésével való egyetértését. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat tárgyban szükséges 
intézkedések megtételére, a Társulási Megállapodás megszüntetését kimondó okirat aláírására. 

3.) A Képviselő-testület elrendeli a Társulás megszűnését kimondó okirat hatályba lépése dátumától 
számított 30 napon belül az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 1. melléklete e) 
pontjában feltüntetett, átruházott hatáskörbe adott „környezetvédelmi (szúnyoggyérítési) feladat” 
törlését, annak hatályon kívül helyezést kimondó önkormányzati rendelet módosítása kiadásával, 
tekintettel a feladat okafogyottságára,  és az országos szúnyoggyérítési program központi 
megvalósításáról és az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 1195/2016. (IV. 13.) 
Kormányhatározatba foglaltakra való hivatkozással.  

Végrehajtás határideje: 1.) pont: ezen határozat jkv. kivonat formájában való megküldése  soron 
kívül,  
2.) pont:  a  Társulás  Társulási Tanácsa által hozott döntéstől függően, és  
3.) pont: a Társulás megszűnése hatályba lépését követő 30 napon belül 

Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester (2. pont szerint) 
 Kató Pálné jegyző (1. és 3. pontban írtak végrehajtásáért) 
Beszámolás határideje:  e határozatban foglaltak végrehajtását követő soros ülés időpontja 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Gajdosné Pataki Zsuzsanna a Dél- alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási 
Tanácsa Elnöke (Sándorfalva, Szabadság tér 1.sz.) jkv. kivonat formájában 

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

 
Egyebek 

 
 
Berkecz József képviselő: Bejelentette, hogy a helyi általános iskolában nincs fűtés, a hőmérséklet 15 fok 
körül alakul. 
 
Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatást adott az egészségügyi kombinát épülete körüli helyzetről, 
Kecsmár Ádám úrral 3 esetben kialakult vitáikról. A legfontosabb a társasházi lét megszüntetése, mivel az 
épületben az önkormányzat kötelező egészségügyi alapellátás feladata végrehajtása történik és maga az 
épület tulajdonjoga 73 %-a  az önkormányzaté, ami eddig sem működött ténylegesen társasházként. Az 
önkormányzati szolgálati lakás teraszáról beázott Kecsmár úr garázsa, amiért feljelentette az 
önkormányzatot és elháríttatta az önkormányzat pénzén a hibát. Kecsmár úr ingatlanán elhelyezett egy 
klíma berendezést, melynek kondenzvize ráfolyik az egészségügyi rendelő falára, annak átázását 
eredményezve. Most közös szennyvízvezetéket szeretne az önkormányzattal Kecsmár úr, de ebben az 
esetben naponta lehet számítani dugulásra, aminek utólagosan nem lesz „okozója”, ezért külön vezeték 
kiépítését tartja megoldhatónak. Ebben az esetben is a Kormányhivatalnál tett bejelentést Kecsmár úr az 
önkormányzattal szemben, mely ügyben Csongrád Város jegyzője jár el. 
Elmondta, hogy felhívást tett közzé a Hírmondó szeptemberi számában, melyben kérte a lakosság 
segítségét a megújult Faluház tartalommal való feltöltéséhez. Szólt a helyi általános iskola fűtésrendszere 
körül kialakult helyzetről, tárgyalások eredménytelenségéről. 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a közművelődési feladatok ellátására alkalmazott, 
Hevesi Anett közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetését kérte 2016. 
november 2. napjával, aki jelenleg szabadságát tölti. Emlékeztetett, hogy a közművelődés kötelező 
feladatát a képviselő-testület átruházta hivatalára – alapító okirata szerint – mely tevékenységet 
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szakfeladatként, napi 4 órában, részfoglalkoztatással láttat el. A Faluház nyitása megoldódik a munkakör 
betöltésével. 
Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Faluházban a hivatal jelenleg érvényes alapító okiratában foglaltak 
szerint csak olyan tevékenység folytatható, amely nem minősül vállalkozási tevékenységnek, mivel az 
Áht./Ávr. alaptevékenységet határoz meg. 
Tájékoztatást adott arról, hogy az önkormányzattal szemben jelenleg három per van folyamatban,  melyből 
2 régi  eredetű, még a tanácsi rendszer idején keletkezett ügyek, kimenetelük megjósolhatatlan, melynek 
okára is rávilágított.  
 
 
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 


