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19/2016.  
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

2016. november 25.-én (pénteken)  

du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros (nyílt) ülésének 

Jegyzőkönyve 

 

 

Napirend: 

 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési programja és időrendi táblázata, 2017.-2020. 
közötti időszakra irányadó stratégiai terve jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
2.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 5. 

módosításának jóváhagyása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök 
 

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évi munkaterve jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök 
 

4.) Feladat-ellátási szerződés kötése  önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok végrehajtására 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

5.) DAREH 2017. évi működési költségéhez támogatás biztosítása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

6.) Egyebek 
 

Zárt ülés keretében: (előterjesztés az ülésen) 
 

1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat bírálata 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
2.) Arany János tehetséggondozó programban való részvétel támogatása 

Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 25.-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 

Pető Sándor   képviselő 
     Berkecz József   képviselő 
     Forgó János   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: 
 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési programja és időrendi táblázata, 2017.-2020. 
közötti időszakra irányadó stratégiai terve jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
2.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 5. 

módosításának jóváhagyása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök 
 

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évi munkaterve jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök 
 

4.) Feladat-ellátási szerződés kötése  önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok végrehajtására 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

5.) DAREH 2017. évi működési költségéhez támogatás biztosítása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

6.) Egyebek 
 

Zárt ülés keretében: (előterjesztés az ülésen) 
 

1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat bírálata 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
2.) Arany János tehetséggondozó programban való részvétel támogatása 
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Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

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: 
 Csanytelek Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési programja Forgó Henrik polgármester 
 és időrendi táblázata 2017-2020. közötti időszakra irányuló stratégiai Kató Pálné jegyző 
 terve jóváhagyása       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 tett szóbeli kiegészítésében emlékeztetett arra, hogy 
ezen feladat ellátását az Atmöt-re ruházta át a Képviselő-testület, ezért jóváhagyásra a Társulás Társulási 
Tanácsa jogosult. Tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, 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 írásban kiadott előterjesztés 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: 

 
56/2016. (XI.  25.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési programja és időrendi táblázata, 2017-2020. 

közötti időszakra irányadó stratégiai terve elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete változtatás nélkül elfogadta a jegyző írásos 
előterjesztésében és az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás megbízásában lévő  Belső Ellenőr 
által elkészített, 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési programját,  időrendi táblázatát és a 2017.-2020. 
közötti időszakra irányadó stratégiai tervét, ezen határozathoz csatolt 1.) mellékletben foglaltak szerint, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva. 

2.) Felkéri a Képviselő-testület az önkormányzat jegyzőjét, hogy továbbra is biztosítsa a zavartalan, 
befolyástól mentes munkafeltételeket a belső ellenőr számára a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak 
szerint. 
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Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Közreműködő:   Juhász Lejla belső ellenőr 
Beszámolás határideje:  2017. december 31. 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Elnöke (Csanytelek)  

- Juhász Lejla belső ellenőr (Szatymaz)  

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 

- Fogó Henrik polgármester 

- Kató Pálné jegyző és általa 

- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 

- Irattár 
2.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása Forgó Henrik polgármester 
 egységes szerkezetbe foglalt 5. módosításának jóváhagyása   Kató Pálné jegyző 
           
(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 tett szóbeli kiegészítésében a módosítást szükségessé 
tevő jogszabályváltozásról adott részletes tájékoztatást, majd ismertette a Társulási Megállapodás 
módosításában történt változtatásokat. Javasolta az írásban kiadott előterjesztés 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: 
 
57/2016. (XI. 25.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 5. 

módosítása jóváhagyásának véleményezése  
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  tárgyi előterjesztést megtárgyalta és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 88. § 
(2) bekezdésében foglaltak szerint eljárva, minősített többségű  döntését az 88. § (1) bekezdésében és a 
93. §-ban rögzített szabályok betartásával  változtatás nélkül   

j ó v á h a g y j a  
a Társulás Társulási Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 5. módosítását, amely  

2017. január 01. napján lép hatályba 
ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt formában és  tartalommal, melynek elválaszthatatlan 
részét képezi a külön Társulási Tanácsi határozattal jóváhagyott feladat-ellátási megállapodás és annak 
melléklete.  

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a tárgyi előterjesztés szerint 
benyújtott Társulási Megállapodás Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa általi, 
minősített döntéssel való, változtatás nélküli  e l f o g a d á s á t. 
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Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné a Társulás Törvényességi Felelőse, Feladatellátó 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő soros ülésen 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere, Társulási Tanács Elnöke, 
- Bánfi Sándor Tömörkény Község Önkormányzata Polgármestere, Társulási Tanács Alelnöke,     
- Horváth Lajos Felgyő Község Önkormányzata Polgármestere, a Társulás Tagja, 
- Bedő Tamás  Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere, a Társulás Tagja, 
- Kató Pálné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, Feladatellátó, Törvényességi Felelős 
- Tóth Józsefné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

3.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évi  Forgó Henrik polgármester 
 munkaterve jóváhagyása      Kató Pálné jegyző 
           
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester:  Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett, 
indítványozta az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
   
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy e napirendet  az 
Ügyrendi  Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-
testület elé. Elmondta, hogy egy képviselő-testületi tag jelezte, hogy szeretné ha az eddigi gyakorlatnak 
megfelelő időponttól eltérően lenne az ülés, mivel Gémes képviselő úrnak nem felel meg ez az időpont. A 
munkáltatója nem engedi el a képviselő-testületi ülésre, annak ellenére, hogy erre törvény kötelezi. 
Hangsúlyozta, hogy sem Ő, sem a köztisztviselők nem tudják azt vállalni, hogy az ülések időpontja 
munkaidő után legyen. Javasolta az SZMSZ-ben írtak szerint eljárva az írásban kiadott előterjesztés 
elfogadását.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Kató Pálné jegyző: Valószínű, ahol túlmunkában láttatják el a feladatot, ott ki is fizetik annak díját az 
önkormányzat saját forrása terhére. Morálisan is megkérdőjelezhető az esti időpont azzal a 
köztisztviselővel szemben, aki 8 éve illetményemelés nélkül látja el osztott munkakörben esetenként 8-10 
önálló feladatot. Leszögezte, hogy ekkora apparátussal szemben nem lehet elvárás a 16 éve jól működő 
rendszer szétverése, a túlterhelés miatt pedig lehetetlen annak bevállalása. 
 
Berkecz József képviselő: A munkáltatók nem minden esetben veszik figyelembe a törvényi előírásokat. 
Vannak olyan települések, ahol este 6 órakor van a képviselő-testületi ülés. 
 
Forgó János képviselő: Véleménye szerint délután 4 órakor is lehetne tartani ülést és akkor nem kellene 
sokat túlórázni a köztisztviselőknek. 
 
Forgó Henrik polgármester: Véleménye szerint nem biztos, hogy egy emberhez kellene igazodni a 
többi. Személy szerint neki a jelenlegitől eltérő más időpont nem felel meg. 
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 6 igen szavazattal egyetértett 
azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
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58/2017. (XI. 25.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évi munkaterve 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester és a jegyző 
előterjesztésében tárgyi napirendet, figyelembe véve az Ügyrendi Bizottság véleményét, melyet 
változtatás nélkül elfogad és az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 8. § (1) bekezdése 
alapján megalkotja az önkormányzat 2017. évi munkatervét az alábbiak szerint. 

 
2.) A Képviselő-testület a soros üléseit általában kéthavonta egy ízben tartja. 
 

Az ülések tervezett időpontja:  minden hónap negyedik pénteki nap délután 13.00 óra 
Az ülések helye:    a Polgármesteri Hivatal díszterme 

 
3.) Napirendek ismertetése: 

 
Január vagy Február 

Napirend 
 
1.) Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési rendelet tervezet 

közmeghallgatás keretében való elfogadása 
Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 

Településfejlesztési Bizottság Elnöke, Ügyrendi Bizottság Elnöke 
 

Előkészítésben részt vesz, véleményez,  javaslatot terjeszt elő: 
- Polgármester, 
- Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, 
- Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői, 
- Ügyrendi Bizottság Elnöke, 
- Társulás Tagintézményei Vezetői (Helyben), 
- Civil szervezetek vezetői, 

 
2.) Az önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Intézkedési Tervének jóváhagyása 

Előadó:  Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és  
Településfejlesztési Bizottság Elnöke, Ügyrendi Bizottság Elnöke 

 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
- Polgármester, 
- Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, 
- Ügyrendi Bizottság Elnöke, 
- Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői 

 
Március 

Napirend 
 
1.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság Elnöke, Ügyrendi Bizottság Elnöke 

 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
- Polgármester, 
- Jegyző, 
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- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, 
- Ügyrendi Bizottság Elnöke, 
- Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői, 
- Társulás Tagintézményei Vezetői, 
- Civil szervezetek Vezetői (Helyben), 

 
2.) Falunap előkészítése 

Előadó:  Alpolgármester 
Előkészítésben részt vesz, véleményez,  javaslatot terjeszt elő: 
- Polgármester, 
- Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke 
- Társulás Tagintézményei Vezetői, 

- Civil szervezetek vezetői (Helyben) 
 

3.)  Csanytelek Község Önkormányzata gazdasági (rövid- közép- hosszú-távú) programja 
felülvizsgálata 

 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke,  
- Polgármester, 
- Jegyző Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői. 

 
Május 

Napirend: 
 

1.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
Előadó: Jegyző 

 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
- Polgármester, 
- Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, 
- Szociális Iroda Vezetője. 

 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló átfogó értékelés  
Előadó: Jegyző 

 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
- Polgármester, 
- Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, 
- Szociális Iroda Vezetője.  

 
3.) KÉBSZ Kft mérlegbeszámolója 

Előadó: KÉBSZ Kft ügyintézője 
 

Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
- KÉBSZ Kft ügyvezetője, 
- Polgármester, 
- Jegyző. 

 
4.) A helyi Rendőrőrs tevékenységéről beszámoló megvitatása 

Előadó: Rendőrőrs parancsnoka 
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Előterjesztésben részt vesz, véleményez,  javaslatot terjeszt elő: 
- Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, 
- Civil Szervezetek Vezetői (Helyben). 

 
 

5.) Európai Csanytelekért Közalapítvány közhasznúsági jelentése 
Előadó: Kuratórium Elnöke 

 
Előterjesztésben részt vesz, véleményez,  javaslatot terjeszt elő: 
- Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, 
- Civil Szervezetek Vezetői (Helyben), 
- Európai Csanytelekért Közalapítvány Kuratóriuma Elnöke. 

 
6.) Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár által nyújtott szolgáltatásokról szóló beszámoló 

elfogadása 
Előadó: Könyvtár vezetője 
Előterjesztésben részt vesz, véleményez,  javaslatot terjeszt elő: 
- Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke 

 
Június - Július 

 Tanácskozási szünet. 
 

Augusztus 
Napirend 

 
1.)  Csanytelek Község Önkormányzata vagyongazdálkodási terve felülvizsgálata 

Előadó:  Jegyző 
 

Előterjesztésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
- Polgármester és a Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság. 

 
Október 

Napirend: 
 
 

1.) A Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által kiadott Önkormányzati 
rendeletek felülvizsgálata 
Előadó: Jegyző, Ügyrendi Bizottság Elnöke. 
Előkészítésben részt vesz, véleményez,  javaslatot terjeszt elő: 
- Jegyző, 
- Ügyrendi Bizottság Elnöke, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, 
- Civil szervezetek vezetői (Helyben). 

 
2.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről 

Előadó: Jegyző. 
 

Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
- Jegyző, 
- Irodavezetők. 

November 
Napirend 
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1.) Csanytelek Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési és stratégiai tervének  
elfogadása 
Előadó:  Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 

Településfejlesztési Bizottság Elnöke. 
 

Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
- Polgármester, 
- Jegyző, 
- Belső ellenőr, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 

 
December 

Napirend 
 

 
1.) Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás munkájáról szóló beszámoló  

Előadó:  Polgármester, Jegyző. 
 

Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
- Polgármester, 
- Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke. 

 
2.) Beszámoló a Csanytelek, Baross Gábor utca 2. sz. alatti ingatlan hasznosításáról 

Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és  Településfejlesztési  
Bizottság Elnöke 

 
Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 

- Polgármester, 
- Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke. 

 
3.) Az önkormányzat Társulásokban folytatott éves tevékenységéről beszámoló 

Előadó: Polgármester 
 

Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő: 
- Polgármester, 
- Jegyző, 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke. 

  
Az írásos anyagok leadásának határideje: az ülés előtt 8 nappal. 
 
Az ülésre, a napirendi pont tárgyalására, az érintett személyek, szervezetek képviselője körének 
meghívásáról a polgármester dönt. 
 
Állandó meghívott:  Országgyűlési képviselő, Jegyző, Irodavezetők, Társulás Tagintézményei Vezetői, 

Civil  szervezetek vezetői,  KÉBSZ Kft ügyvezetője 
 
Végrehajtás határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
 
Határozatról értesítést kap:  
-  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
-  Forgó Henrik polgármester 
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-  Kató Pálné jegyző és általa 
-  Munkatervben érintettek 
-  Irattár 

4.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Feladat-ellátási szerződés kötése önkormányzati hulladékgazdálkodási Forgó Henrik polgármester 
 közfeladatok végrehajtására      Kató Pálné jegyző 
           
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester:  Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett, 
indítványozta az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
   
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként mondta el, hogy  e tárgyban 
korábban aláírt  szerződés ellehetetlenült, mivel a Társulás tulajdonában lévő DAREH BÁZIS 
Hulladékgazdálkodási Zrt nem kapta meg a megfelelőségi véleményt az NHKV Zrt-től, ezért nem 
végezhet hulladékgazdálkodási tevékenységet.. A hulladékszállítás közfeladatát valószínűleg ugyanaz a 
közszolgáltató (FBH-NP Nonprofit Kft) végzi jövőre is. 
 
Kérdés: 
 
Berkecz József képviselő: Megkérdezte, hogy a szállító cég megcsinálja-e azt, hogy az egyszemélyes 
háztartásoknál a jelenleg használt kukába beletesz egy szűkítő ballaszt és ezután kevesebb díjat számol fel? 
 
Válasz: 
 
Kató Pálné jegyző: Nincs tudomása arról, hogy ilyen megoldáson gondolkodna a közszolgáltató, mivel 
kirendelése új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, vagy 2017. január 31. napjáig szól. Nem tartozik a 
feladatai közé az edények ilyen módszerrel való szűkítése. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 

 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület, 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: 

 
59/2016. (XI. 25.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Feladat-ellátási szerződés kötése  önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok végrehajtására  
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a mint a Délkelet- Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Tagönkormányzata -  a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bekezdés 19. pontjában a  hulladékgazdálkodási közfeladat megszervezésére kötelezettként ezen feladatát az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. 
mellékletében foglaltak szerint  átruházta a DAREH Önkormányzati Társulásra,  amely közfeladat ellátására a 
Társulás által alapított DAREH  Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. jogosított  (vonatkozó külön 
közszolgáltatási szerződés szerint) a hulladékról szóló 2012. évi CXXXV. törvény szerinti feladatkörében 
eljárva,  ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt feladat-ellátási szerződésben foglaltra   és a benyújtott 
előterjesztésre vonatkozóan az alábbi döntést hozta. 
1.) A Képviselő-testület e határozat 1.) pontjába rögzített jogalapon megtárgyalta tárgyi előterjesztésben, az 

ahhoz 1. mellékletként csatolt, a DAREH Önkormányzati Társulása és Csanytelek Község Önkormányzata 
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között létrejövő, az önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladata végrehajtására irányuló feladat-ellátási 
szerződésben  foglaltakat, melyet változtatás nélkül jóváhagy.  

2.) A  feladat-ellátási szerződés a DAREH Önkormányzati Társulás és a DAREH BÁZIS 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. között kötendő  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
létrejötte napján lép hatályba, - amennyiben annak megkötésére 2016. december 31. napjáig sor kerül -, 
mellyel megszűnik a jelenlegi közszolgáltató ideiglenes kirendelése.  Ettől eltérő esetben a feladat átadás 
időpontja az ideiglenes ellátásra való kirendelés megszűnése napját követő nap: 2017. február 01. napja. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a DAREH Önkormányzati Társulás 
Taggyűlésén tárgyra vonatkozó napirendi pontnál ezen határozatban foglaltak  képviseletére.  

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat, a Képviselő-testület által jóváhagyott, 
ezen határozat 1. mellékletét képező, az önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladata végrehajtása érdekében 
feladat-ellátási szerződés -  Képviselő-testület nevében való - megkötésére, a vonatkozó dokumentum saját kezű 
aláírására, a tárgyra vonatkozó további szükséges intézkedések megtételére.  

5.) A Képviselő-testület az általa fenti tárgyban kiadott  38/2016. (VI. 24.) Ökt határozatát (annak 
ellehetetlenülése okán) hatályon kívül helyezi. 

 Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
 Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester (Taggyűlésen képviselet és dokumentum 

aláírásáért 2016. december 31.) 
Beszámolás határideje:  Taggyűlés és a dokumentum aláírását követően, soros ülésen 
Határozatról értesítést kap: 

- Molnár Sándor úr a DAREH Önkormányzati Társulás Elnöke (székhelyén) 
- Agatics Roland az FBH-NP Nonprofit Kft ügyvezetője (Vaskút) Közszolgáltató 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője (Helyben) 
- Irattár   

 

5.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 DAREH 2017. évi működési költségéhez támogatás biztosítása  Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
           
(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, a település lakosság számához igazodó.  Indítványozta az 
írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
  
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, 
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: 
 

60/2016. (XI. 25.) Ökt határozata 
 
Tárgy: DAREH 2017. évi működési költségéhez támogatás biztosítása 
 

H a t á r o z a t   
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1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Délkelet- Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulása (DAREH) 
Tagönkormányzataként a DAREH 2017. évi működési költségeinek fedezetére (lakosságszám 
arányosan) 189.600.-Ft (azaz: Száznyolcvankilencezer-hatszáz forint) működési támogatást 
biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében 
pénzmaradvány terhére, működési támogatás értékű kiadásként. 

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 rendeletébe építse be (a működési célú támogatásértékű kiadások 
kiemelt előirányzat-csoport fejezetébe) és az 1.) pontban meghatározott támogatás DAREH 
számlájára egy-összegben való átutalásáról lenti határidőig gondoskodjon. 
Végrehajtás határideje: 2016. december 31. 
Végrehajtásáért felelős: Kató Pálné jegyző 

    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 
 
 

Kató Pálné jegyző: A jövő havi testületi ülés időpontjára és napirendjére tett javaslatot, majd ismertette 
az adótervhez viszonyított kedvező adóbevételi tételeket. Szólt még több olyan központi jogszabály 
várható módosításáról, amely kihatással lehet mind az önkormányzat, mind a hivatal feladat ellátására. 
 
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 
 
 
 
 


