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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. október 28.-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 

Pető Sándor   képviselő 
     Berkecz József   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:  Gémes Péter   képviselő 
     Forgó János   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, 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: 
 

1.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata jóváhagyása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök,  
 Pető Sándor PEFTB elnök 

 
2.) 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: 
 Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata jóváhagyása   Forgó Henrik polgármester 
          Kató Pálné jegyző 
         Forgó János ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök
          
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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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: 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: 
 
55/2016. (X. 28.) Ökt határozat 

 
Tárgy: Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú, a jegyző által - a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (2) bekezdése és az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 19. § (8) bekezdésében rögzített, 
a helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálati kötelezettsége teljesítése keretében - benyújtott  előterjesztésében 
és az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményét, 
támogató javaslatát tartalmazó előterjesztésében foglaltakat és az alábbi döntést hozta. 
 
1.) A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotásra 

jogosítottként eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésbeli feladatkörébe tartozóan megalkotott, 
kihirdetett és hatályban lévő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára  vonatkozó  jegyzői előterjesztésben 
foglaltakat változtatás nélkül, az alábbiak szerint  fogadta el: 
a) változtatás nélkül hatályban tartja az alábbi általa kiadott önkormányzati rendeleteket: 

aa) a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül házasságkötés esetén fizetendő és a 
házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló                             

15/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletet; 
ab) Csanytelek Község Önkormányzata jelképeinek alkotásáról szóló  

17/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletet; 
ac) „Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló  

18/2012. X. 26.) önkormányzati rendeletet; 
ad) a „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és adományozás rendjéről szóló  

19/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletet; 
ae) az önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásról szóló  

21/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
af) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 

22/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
ag) a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása rendjéről szóló 

23/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
ah) a köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló 

24/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
ai) az épített és természeti környezet védelméről szóló  

25/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
aj) a helyi iparűzési adóról szóló 

26/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
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ak) a köztemető használatának rendjéről, díjáról szóló 
             35/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendeletet; 

al) Csanytelek Község Helyi Építési szabályzatáról szóló 
                                                                        6/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendeletet, 

am) a településképi véleményezési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 
                                                                        7/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendeletet, 

an) az önkormányzati képviselők, bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló  
     10/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletet, 

ao) a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultság feltételeiről 
szóló    

11/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletet; 
ap) a közterületi térfigyelő rendszer működéséről szóló 

9/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendeletet;  
aq) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére szervezett közszolgáltatásról 

szóló       10/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletet; 
ar) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 

11/2015. (X. 30.) önkormányzati rendeletét; 
as) a helyi népszavazásról szóló 

12/2015. (X. 30.) önkormányzati rendeletét;  
at) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletét; 
au) a talajterhelési díjról szóló  

5/2016. (III. 25.) önkormányzati rendeletét; 
av) az önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladata ellátásáról és igénybevételéről szóló  

8/2016. (VII. 29.) önkormányzati rendeletét; 
aw) az önkormányzat egészségügyi alapellátása körzeteinek kialakításáról szóló  

9/2016. (IX. 09.) önkormányzati rendeletét; 
ax) az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatás célú használatáról szóló 

10/2016. (IX. 09.) önkormányzati rendeletét; 
ay) az önkormányzat vagyonáról szóló  

11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendeletét, 
 

b) az általa alkotott alábbi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezését rendeli el: 
ba) az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló  

    1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletét; 
     (az önkormányzat 2016. évi költségvetése módosításáról szóló rendeletében); 

bb)  az önkormányzat és az önkormányzati hivatal  2015. évi módosított költségvetéséről szóló                 
4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendeletét;    

(az önkormányzat módosított 2016. évi költségvetése módosításáról szóló rendelete záró    
rendelkezésében); 

 bc)  az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 
    6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendeletét; 

          (az önkormányzat módosított 2016. évi költségvetése módosításáról szóló rendelete záró    
rendelkezésében),  
 

bd)  az  önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló 13/2015. (VI. 24.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló        

            7/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendeletét; 
  

c) az  általa  alkotott  alábbi önkormányzati rendeletek módosítását, kiegészítését rendeli el: 
ca) a  személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, azok igénybevételéről és a 

fizetendő térítési díjakról szóló 
                                                                1/2016. ( II. 15.) önkormányzati rendeletét; 

(felülvizsgálat során 2017. évben), 
cb) a személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok  

igénybevételéről és a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 
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            2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendeletét; 
 (felülvizsgálat során 2017. évben), 
cc)   az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló 
                        3/2016. (II. 15.) önkormányzati  rendeletét;       
cd)   az  önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, gyermekjóléti alapellátásokról és a   

gyermekétkeztetés intézményi étkezési térítési díja mértékéről szóló 
     4/2015. (II. 28.) önkormányzati rendeletét, 

       (Szt. módosítása esetén), továbbá 
ce)  a   nem  közművel   összegyűjtött  háztartási   szennyvíz    begyűjtésére    szervezett 

közszolgáltatásról szóló 10/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletet (a szennyvíztisztító 
rendszert működtető üzemeltető végleges működési engedélye birtokában, végleges 
közszolgáltatási díj ismeretében, várhatóan 2017.  évben). 

 
d) egységes szerkezetbe foglalt új önkormányzati rendelet kiadása előkészítését rendeli el: 

da)   A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól, 
 

e) az általa díjat, pénzügyi támogatást megállapító önkormányzati rendeletek felülvizsgálata során a  díjtételek 
változtatás nélküli hatályban tartását  azért   tartja indokoltnak, mivel    
ea) vannak olyan önkormányzati rendeletek, melyek díjtételeinek rendszeres időszakonkénti 

felülvizsgálatát központi jogszabály írja elő, ilyen pl. a kihirdetett, de még hatályba nem lépett, a 
köztemető használatának rendjéről, díjáról szóló önkormányzati rendelet,  amelyben  a   díj  
összege másodlagos, hiszen köztemető hiányában nincs értelme még az infláció követésének sem; 

eb)  a közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló önkormányzati rendelete már nem tartalmaz 
összegre vonatkozó mértéket,  mivel annak megállapítása joga törvényben meghatározott szerv hatásköre,  

ec)  a  hivatali helyiségen és hivatalban munkaidőn kívül házasságkötés esetén fizetendő és a 
házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjak a helyi viszonyokhoz 
igazodnak, annak változtatása, az összeg emelése ezért nem indokolt, 

ed) a  nem közművel összegyűjtött háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  szervezett 
közszolgáltatásról szóló 10/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletet (a szennyvíztisztító 
rendszert működtető üzemeltető végleges működési engedélye birtokában, végleges 
közszolgáltatási díj ismeretében, várhatóan 2017. I. félévében tud leürítési díj összeget 
megadni az Alföldvíz Zrt, ezért addig hatályban marad az egytételű szippantási díj), 

ef)  az  önkormányzat  2017. évi költségvetése pénzügyi fedezetének ismeretében a díjak és    
pénzügyi támogatásokra irányadó önkormányzati rendeletek 2017. évben való felülvizsgálatát 
azok aktuálissá válása időpontjára rendeli el, ezért az idei évben való változtatást nem tartja 
indokoltnak: 

eg)   az eredeti jogalkotói hatáskörben hozott önkormányzati rendeletek közül 
  ega)  Csanytelek Község Önkormányzata jelképeinek alkotásáról szóló 17/2012. (X. 26.) 

önkormányzati rendelet, 
  egb) „Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló 

18/2012. X. 26.) önkormányzati rendelet, 
  egc)   a „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és adományozás rendjéről szóló 19/2012. (X. 26.) 

önkormányzati  rendelet, 
  egd) az  önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásról szóló 21/2012. (XI. 16.)  

önkormányzati rendelet, 
  a központi jogszabály felhatalmazásán alapuló önkormányzati rendeletek közül 

ege)  a hivatali helyiségen és  hivatali  munkaidőn  kívül  házasságkötés  esetén fizetendő és a 
házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló                            
15/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletet, 

egf) a  helyi  közművelődési feladatok ellátásáról szóló  22/2012. (XI. 16.) önkormányzati 
rendelet, 

egg) a  helyi  civil szervezetek pénzügyi támogatása rendjéről szóló 23/2012. (XI. 16.) 
önkormányzati rendelet, 

 egh) a köztemető használatának rendjéről, díjáról szóló 35/2012. (XII. 21.) önkormányzati 
rendelet, 
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 egi) a nem közművel összegyűjtött háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  szervezett 
közszolgáltatásról szóló 10/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletet 

 árait, díjat változtatás nélkül hatályban tartja, annak jövő évi felülvizsgálatáig, 
 

f) fa)  az  önkormányzat helyi adóra (magánszemély kommunális adójára)  irányadó önkormányzati 
rendeletekben meghatározott adómértékek sorában a nem magánszemélyek tulajdonában álló lakás 
bérleti jogával rendelkezők esetén, bérleti jogviszonyonként évi 8.000.- Ft megállapítását, a többi építmény 
után szintén évi 8.000.- Ft, a telek után pedig évi 6.000.- Ft összeg változtatás nélküli hatályban tartását   
az indokolja, hogy a település lakossága érintett részének szociális és anyagi viszonyai nem 
teszik lehetővé annak emelését, mivel az adóemeléssel  tovább nőne az adóhátralékok,  
kintlévőségek összege, romlana az adómorál és egyre több adótörlési kérelemmel kellene 
számolni és azzal arányosan költségvetési bevétel csökkenéssel, 

fb) az önkormányzat helyi adóra (helyi iparűzési adóra) vonatkozó önkormányzati rendeletben 
meghatározott mérték évek óta a kiszabható törvényi határon, 2 %-on áll, ezért annak 
emelése tilalmazott, viszont a háziorvosok számára adható iparűzési adó mentesség lehetőségét 2017. 
évben nem biztosítja, 

g) felhatalmazás jogosítottjaként nem él önkormányzati rendelet alkotása lehetőségével, mivel arra nem kötelezett. 
 
Végrehajtás határideje:  a) pontra folyamatos, változás esetén a megadott határidő szerint, 

b) pontra: a módosítás beterjesztésekor, záró rendelkezések között (2016.     
december 31. napjáig), 

 c) pontra: ca)- cb)  2017. IV. 30.; cc) 2016. XII. 31.; cd) Szt. módosítása 
szerint, ce) 2017. XII. 31.   

 d) pontra: folyamatos, de legkésőbb 2017.  XII. 31. napjáig,   
 e)  pontra:  folyamatos,  az önkormányzat 2017. évi költségvetése 

ismeretében, külön erre irányuló szándék kinyilvánítása szerint 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje: a végrehajtási határidőt követő soros testületi ülés időpontja 
   
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjai (Helyben) 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő 

tagjai (Helyben) 
- Civil szervezetek vezetői (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Irodavezetői 
- Irattár 

 
 

Egyebek 
 

 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait arról, hogy a lakosság köréből két személy  
behozta hozzá a szennyvízelvezetés beruházással kapcsolatosan falugyűlés kezdeményezésére vonatkozó 
beadványt, amelyet 62 fő írt alá. Megemlítette, hogy felelősségre vonták azért, mert szerintük a lakosság 
nem kap kellő tájékoztatást a szennyvízbekötéssel kapcsolatos teendőkről. Ezt a beadványt olyanok is 
aláírták, akik már rá is kötöttek a csatorna hálózatra és olyanok is, akik külterületi lakosként nem is 
köthetnek arra rá. A havonta megjelenő helyi újság (Csanyi Hírmondó) 2015. márciusa óta minden 
számában felhívást tett közzé a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötéssel kapcsolatban. A falugyűlés 
időpontjaként, az( SzMSz-ben foglaltakra hivatkozva)  2016. november 15. napját javasolta helyszíneként 
pedig az Általános Iskola tornatermét.  
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A Képviselő-testület tagjai határozathozatal nélkül egyetértettek a falugyűlés megtartása időpontjára tett 
javaslattal. 
 
Mucsi István alpolgármester: Elmondta, hogy a településen járt több olyan utcában is, ahol csizma 
szárig ér a sár, vízelvezető árok hiányában a víz az útra folyik, azt eláztatva. 
Megkérdezte, hogy a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Idősek Otthonában a felújítás mikor 
fejeződik be, mert az idősek ellátása terén ez az állapot nagy nehézséget jelent. A fürdőszoba átépítése 
miatt csak egy tusoló használható, szoba WC-t kell használni és az időseknek a másik épületbe kell 
étkezésre átjárni és az ellátottak között sokan nehezen, csak segédeszközzel  mozognak. 
 
Forgó Henrik polgármester: Az alpolgármester úr felvetéseire válaszolva elmondta, hogy tud a 
földutcákban levő problémáról, ennek orvoslására a jövő héttől kezdődően a víz elfolyását segítő árkok 
ásása kezdődik.  
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ felújítását végző vállalkozóval a jövő héten tárgyal határidő 
módosításról. A munkálatok befejezésére 2016. november 15. napjáig ad haladékot. A beruházás 
megvalósítása minőségileg rendben van, csak az átadási határidő csúszik. 
 
 
Forgó Henrik polgármester: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 13,55 órakor befejezettnek nyilvánította. 

 
 

K.m.f. 
 

 
 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester           jegyző 


