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Csanytelek Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

2016. január 29.-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.) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetése előkészítése keretében, 
a) Csanytelek községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2016. évi működési célú 

támogatása jóváhagyása,  
b)  Önkormányzati lakások és garázsok 2016. évi bérleti díjainak meghatározása,  
c)  Csanytelek Község Önkormányzata és az Önkormányzati Hivatal által ellátott egyéb szolgáltatási 

tevékenységek (szabadkapacitás kihasználás) 2016. évi díjtételeinek meghatározása, 
d)  A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a 

Kormány előzetes hozzájárulását igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 
meghatározása  

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

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Környezeti Fenntarthatósági Tervének monitoring vizsgálata, visszacsatolási 
anyagának jóváhagyása   

     Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

3.) A Csanyteleki Szent László Általános Iskola tornatermének felújítása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB Elnök 
 

4.) Kötelező betelepítési kvóta elutasítása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester 
 

5.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 29.-én (pénteken) du. 13.00 

órakor megtartott soros nyílt testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik   polgármester  
     Mucsi István   alpolgármester 
     Forgó János   képviselő 
     Kopasz Imréné   képviselő 
     Berkecz József   képviselő  
     Gémes Péter   képviselő  
 
Távolmaradását bejelentette:  Pető Sándor   képviselő  
            
    
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető 
 

      
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.) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetése előkészítése keretében, 
b) Csanytelek községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2016. évi működési célú 

támogatása jóváhagyása,  
b)  Önkormányzati lakások és garázsok 2016. évi bérleti díjainak meghatározása,  
c)  Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal által ellátott egyéb szolgáltatási 

tevékenységek (szabadkapacitás kihasználás) 2016. évi díjtételeinek meghatározása,  
d)  A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a 

Kormány előzetes hozzájárulását igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 
meghatározása  

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

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Környezeti Fenntarthatósági Tervének monitoring vizsgálata, visszacsatolási 
anyagának jóváhagyása   

     Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

3.) A Csanyteleki Szent László Általános Iskola tornatermének felújítása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB Elnök 
 

4.) Kötelező betelepítési kvóta elutasítása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester 
 

5.) Egyebek 
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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 kérdés, hozzászólás és határozat hozatal nélkül egyhangú szavazással tudomásul vette a 
polgármester úr beszámolóját, amelynek írásos változata e jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
1.) Napirend 

 
Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetése előkészítése keretében 

 
a) 
 

Tárgy:          Előadó:  
Csanytelek községben közégben működő civil szervezetek, önszerveződő Forgó Henrik polgármester 

 közösségek 2016. évi működési célú támogatása jóváhagyása   Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez tett  szóbeli kiegészítésként elmondta, 
hogy véleménye szerint eddig is ilyen nagyságrendű támogatást kaptak a civil szervezetek, és ennél több 
szabad pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.  Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében részletes tájékoztatást 
adott az időközben hatályba lépett vonatkozó törvényi változásokról. Elmondta, hogy a  napirendet a 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és 
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Forgó János képviselő: A Sportkör  által korábban beadott támogatási kérelmére válaszolni kell.  
 
Forgó Henrik polgármester: Véleménye szerint tárgyi előterjesztésben megállapítandó keretből tud 
előleget biztosítani az Önkormányzat a Sportkör részére. 
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: 
 
 
5/2016. (I. 29.) Ökt határozata 
 
Tárgy: Csanytelek községben működő civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 2016. évi működési célú 

támogatása jóváhagyása 
H a t á r o z a t 
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1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 
2016. évi működési célú pénzügyi támogatását a jelen határozathoz csatolt 1. melléklet szerint hagyja jóvá a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában rögzített 
feladatkörében eljárva, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása rendjéről szóló 23/2012. (XI. 
16.) önkormányzati rendeletében foglaltak érvényesítésével. 

2.) A Képviselő-testület felhívja a támogatott szervezetek vezetői figyelmét arra, hogy az általuk képviselt 
szervezet részére jóváhagyott keretösszegeket időarányosan, kizárólag a támogatási igénylésben 
megjelölt célokra használhatják fel, mert ellenkező esetben a helyi civil szervezetek pénzügyi 
támogatása rendjéről szóló 23/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 6. §-a szerint a rendeltetéstől 
eltérően felhasznált támogatás egyösszegű visszafizetése elrendelése mellett számolnia kell a 
támogatottnak azzal, hogy a Képviselő-testület 2 évig pénzügyi támogatás iránti pályázat 
benyújtásából kizárja az érintett szervezetet. 

3.) A Képviselő-testület kötelezi az általa támogatott helyi önszervező közösségek vezetőit arra, hogy 
ezen határozattal megállapított, az önkormányzat 2016. évi költségvetése saját bevételei terhére 
finanszírozott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról (a hatályos vonatkozó önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint) számoljon el.  
Végrehajtás határideje:  2016. október 31. 
Végrehajtásért felelős:  helyi önszerveződő közösségek vezetői 
Beszámolás határideje:  pályázat benyújtásakor 

4.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi 
Iroda Vezetőjét, hogy ezen határozattal jóváhagyott, szervezetenkénti támogatási kereteket az 
önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetébe építse be. 

Végrehajtás határideje:  4.) pont:   folyamatos 
Végrehajtásért felelős:   4.) pont    Kató Pálné jegyző és általa 

                        Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető 
      Beszámolás határideje:   a végrehajtást követő soros testületi ülés időpontja 
 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Pályázatot benyújtott civil szervezetek vezetői (Helyben) 
- Fogó Henrik polgármester  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
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1. melléklet az 5/2016. (I. 29) Ökt határozathoz 
 

Civil szervezetek 2016. évi pályázati igénylése 
                  

 
 

Civil szervezet megnevezése 

 
2015. évi  
megítélt 

támogatás összege  
(Ft-ban) 

2016. évi igénylés  
2016. évi javasolt 

támogatás összege 
(Ft-ban) 

 
2016. évi jóváhagyott 

támogatás 
összege Ft-ban 

 
 

Pályázati  
azonosító száma 

 
 

Pályázati összeg 
(Ft-ban) 

Csanyteleki Sport Club: 
- Labdarúgó szakosztály 
- Asztalitenisz szakosztály 
- Sakk szakosztály 

2.000.000 
1.880.000 
     60.000 
     60.000 

 
 

1578-5/2015 

2.500.000 
2.350.000 
     75.000 
     75.000 

2.000.000 
1.880.000 
     60.000 
     60.000 

2.000.000 
1.880.000 
     60.000 
     60.000 

Mozgáskorlátozottak Csm-i Egyesülete    120.000 1578-2/2015    120.000    120.000    120.000 

Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület   200.000 1578-3/2015    200.000   200.000   200.000 

Csanyteleki Polgárőr Egyesület   375.000 1578-8/2015    380.000   375.000   375.000 

Csanyteleki Sporthorgász Egyesület     60.000 1578-6/2015    100.000     60.000     60.000 

Csanyteleki Diák és Szenior Sportegyesület     50.000 1578-4/2015    200.000     60.000     60.000 

„Új Élet” Vadásztársaság     60.000 1578-7/2015    150.000     60.000     60.000 

Összesen:                2.865.000                3.650.000                2.875.000                2.875.000 
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b) 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
Önkormányzati lakások és garázsok 2016. évi bérleti díjainak  Forgó Henrik polgármester 
meghatározása        Kató Pálné jegyző 

Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e 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 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. 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, 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 meg: 
 
6/2016. (I. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Önkormányzati lakások és garázsok 2016. évi bérleti díjának meghatározása 
 

H a t á r o z a t 
 
Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az önkormányzat vagyongazdálkodási tervében 
foglaltaknak megfelelve, az önkormányzati tulajdonú lakások és garázsok bérleti díját 2016. március 1. 
napjától az előző évi díjtételekkel megegyezően az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
 
a)  Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.  2 db lakás bérleti díja:  20.000.- Ft/hó/lakás 

         (ÁFA mentes)  
b)  Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz. 1 db lakás bérleti díja:  20.000.- Ft/hó/lakás 

         (ÁFA mentes) 
c) Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.  2 db garázs bérleti díja:    5.200.- Ft/hó/garázs  

         (+ ÁFA) 
 
Végrehajtás határideje:  2016. március 1. folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő testületi ülés 

 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

c) 
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Tárgy:          Előadó: 
Csanytelek Község Önkormányzata és az Önkormányzati Hivatal által  Forgó Henrik polgármester 
ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek (szabadkapacitás kihasználása)   Kató Pálné jegyző 
2016. évi díjtételeinek meghatározása      Pető Sándor PEFTB elnök 
 

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester :  Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésében  az eddig lakossági 
szolgáltatásként végzett fűnyírás  jövőbeni hivatal általi végzése lehetősége  hiányát befolyásoló hatásokról 
informálódott. 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy mivel a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata szerint vállalkozói 
tevékenységet nem folytat, ezért ezt a szolgáltatást sem és a fénymásolást sem végezheti a hivatal, mivel az 
Ávr. értelmében a számviteli szabályok szerint ezek a tevékenységek nem alaptevékenység körébe soroltak, 
így az csak vállalkozói tevékenység lehet. Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként hozzáfűzte, 
hogy a Polgármester úr átruházott hatáskörben dönt arról, hogy a Hírmondóban megjelenő reklám 
tevékenységért kell-e fizetni.  Tájékoztatást adott arról is, hogy e napirendet a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé. 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, 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 meg: 

 
7/2016. (I. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és az Önkormányzati Hivatal által ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek 

(szabadkapacitás kihasználása)  2016. évi díjtételeinek meghatározása 
 

H a t á r o z a t 
 
 
Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló  14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. mellékletének 1.1.- 1.2. sorában, 
továbbá  az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) 
önkormányzati rendeletében előírt: reklám tevékenység, reklám felület biztosítása díjtételét, továbbá a havi 
kiadványban (Csanyi Hírmondó) reklámfelület biztosítása díjtételét 2016. március 01. napjától az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
 a)  Reklám tevékenység, reklámfelület biztosítása: 

egyedi megállapodásokon, szerződésekben, megrendelésekben rögzítettek szerint, melynek egyes 
díjtételeiről a polgármester átruházott hatáskörben dönt. 
 

b) Havi kiadványban (Csanyi Hírmondó) reklámfelület biztosítása: 
ba)       negyed oldalas hirdetés díja    5.000,-  Ft + ÁFA/alkalom, 
bb)      fél oldalas hirdetés díja              10.000,- Ft + ÁFA/alkalom, 
bc)       egész oldalas hirdetés díja             20.000,- Ft + ÁFA/alkalom. 

 
 
Végrehajtás határideje:  2016. március 1-től folyamatos 
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Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
    Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő soros ülés 

 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
 

d) 
 

Tárgy:          Előadó: 
A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját  Forgó Henrik polgármester 
bevételek körének,  összegének és a Kormány előzetes hozzájárulását Kató Pálné jegyző 
igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek  Pető Sándor PEFTB elnök 
meghatározása  

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Forgó Henrik polgármester úr: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy tárgyi napirendet a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette azt Képviselő-testület  elé.  Kétségének adott hangot a 3 évre előre való tervezés 
tarthatóságára vonatkozóan, hiszen központi jogi szabályzáson túl sok más tényező is befolyással bír 
annak összegére.  Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
Kérdés: 
 
Berkecz József képviselő: Megkérdezte, hogy az előterjesztésben foglaltak azt jelentik, hogy az 
önkormányzat nem tervezi a jövőben hitel felvételét? 
 
Válasz: 
 
Kató Pálné jegyző:  Válaszában elmondta, hogy az önkormányzat adott évi költségvetésében nem 
szerepelteti hitel felvételét és jelenleg sincs  hitele, mert rendelkezik szabad pénzügyi forrással, melyből 
(helyi adóbevételből) fedezheti a plusz kiadásokat. Nyertes pályázat esetén, annak önrésze elsősorban a 
pénzmaradvány terhére biztosítható. Amennyiben már ott nincs fedezet, mert az kötelezettségvállalással 
terhelt, csak akkor kerülhetne szóba a hitel felvétele, amely külön képviselő-testületi döntésen alapulhat. 
Utalt az Mötv. vonatkozó tiltó rendelkezésére is, ami ebben az esetben nem alkalmazható. 
 
A kérdező a választ elfogadta. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, 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 meg: 
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8/2016. (I. 29.)  Ökt határozat  
 
Tárgy:  A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a Kormány 

előzetes hozzájárulását igénylő - adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29. § (3) bekezdésében  írt feladatkörében eljárva, az önkormányzat saját bevétele körének 
összegét a költségvetési évet követő három évre (2017.-2019.) ezen határozat  1.) melléklete szerint 
hagyja jóvá. 

2.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy a Kormány előzetes hozzájárulását igénylő adósságot keletkeztető 
ügyletet nem tervez 2017.-2019. évben az önkormányzat fejlesztési konstrukcióinak jelenlegi ismeretében. 

3.) A Képviselő-testület felkéri Forgó Henrik polgármester urat, Kató Pálné jegyzőt és általuk az Adó- és 
Pénzügyi Iroda Vezetőjét, hogy az 1.) pont szerint jóváhagyott saját bevételi szintek alakulását és a 
Kormány előzetes hozzájárulását esetlegesen szükségessé tevő ügyleteket és az ehhez kapcsolódó 
fejlesztési programok alakulását folyamatosan kísérje figyelemmel és indokolt esetben a szükséges 
módosításokat terjessze a Képviselő-testület elő. 

 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
   Kató Pálné jegyző 
   Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
Beszámolás határideje:    intézkedést igényelő soros ülés időpontja 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
2.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata Környezeti Fenntarthatósági   Forgó Henrik polgármester 
 Tervének monitoring vizsgálata, visszacsatolási anyagának jóváhagyása Kató Pálné jegyző 

Pető Sándor PEFTB elnök 
(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy  tárgyi 
napirendet a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében 
tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé. 
 
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,  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: 
 
 
9/2016. (I. 29.) Ökt határozat 
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Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Környezeti Fenntarthatósági Tervének monitoring vizsgálat és  visszacsatolási 
 anyagának jóváhagyása    
            
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta Csanytelek Község Környezeti  
Fenntarthatósági Tervének Monitoring és visszacsatolás dokumentumát és az változatlan tartalommal hagyja jóvá 
ezen határozathoz csatolt 1. melléklet szerinti  formában és tartalommal. 

 
2.)  A Képviselő-testület rögzíti, hogy a település eredeti Környezeti Fenntarthatósági Terve és annak 

monitoring és visszacsatolási dokumentuma egységesen kezelendő és együtt értelmezendő, amely 
dokumentumok  az érdeklődők  számára való megtekintése az önkormányzat honlapján 
folyamatosan biztosított. 

 
Végrehajtás határideje:   folyamatos és 2017. december 31.  (a Fenntarthatósági Terv megújítására) 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
    Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:   végrehajtást követő soros testületi ülés időpontja 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Hordalék Mérnöki Iroda Kft-t (6800 Hódmezővásárhely, Városház u. 2.) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár 

 
3.) Napirend 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A Csanyteleki Szent László Általános Iskola tornatermének felújítása Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 

Pető Sándor PEFTB elnök 
(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi 
napirendet a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében 
tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé. Kezdeményezte az írásban 
kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
                                                                                                                            
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy az igazgató úr korábban már jelezte, hogy milyen felújítást 
szeretne a tornatermen megvalósítani. Jelenleg úgy néz ki, hogy ezt több pályázat benyújtásával  
megvalósítható.  Részletes tájékoztatást adott a korábbi tárgyi pályázatban foglaltakról és a jelenleg 
legfontosabb felújítási munkálatokról. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és 
elfogadását. 
                                                                                                                                                                                                                                    
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: 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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10/2016. (I. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  a Csanyteleki Szent László Általános Iskola tornatermének felújítása 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző,  
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tárgyban kialakított véleményét is figyelembe-
véve úgy döntött, hogy a Csanyteleki Szent László Általános Iskola tornaterme felújítására 
a) az  általános iskola fenntartójával (KLIK) közös pályázatot nyújt be, amennyiben arra irányuló 

szándéknyilatkozatot tesz a fenntartó,  vagy annak hiányában 
b) önállóan nyújt be pályázatot  annak a pályázatnak kerete terhére, amely előnyösebb az önkormányzat 

költségvetése számára (kevesebb önerő biztosítását követeli, vagy önerő nélküli). 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy tárgyban folytasson 
tárgyalásokat a Szent László Általános Iskola fenntartói joga gyakorlásával megbízott illetékes vezetővel 
és szerezze be az 1. pontban írt szándéknyilatkozatot, vagy az attól való elzárkózást foglaltassa írásba. 
Végrehajtás határideje:  folyamatos, tárgyi pályázat kiírása szerint 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  tárgyalást követő soros ülésen, polgármesteri beszámolóban 

 
3.) A Képviselő-testület elrendeli a 2012. évben   a tornaterem felújítása pályázata keretében elkészült 

tervek felülvizsgálatát, költségbecslés készítését, erre irányuló tárgyalások folytatását, az alábbi  
munkálatokra vonatkozóan: 
a) a tornaterem elavult szerkezeti elemeinek,  
b) az elektromos rendszernek,  
c) a fűtéskorszerűsítésnek, (elavult kazán) 
d) a hőszigetelésnek, 
e) a nyílászárók,  
f) a parketta és 
g) öltözők 
felújítására és/vagy cseréjére, 
h) napelemek felszerelésére, napkollektor kialakítására. 
Végrehajtás határideje:  folyamatos, pályázati kiírás függvényében, 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  a megtett intézkedést követő soros ülésen, polgármesteri beszámolóban 

 
4.) A Képviselő-testület külön határozatában dönt a pályázati kiírás ismeretében szükséges önerő 

biztosítása anyagi fedezetéről, annak mértékéről, a felújítás összegétől függően és képez alapot az 
önkormányzat költségvetésében. 

 
Határozatról értesítést kap: 

- KLIK illetékes Vezetője (Szentes) 
- Szabó Ferenc a Csanyteleki Szent László Általános Iskola Tagintézmény-vezetője (Helyben) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármestere 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 

 
4.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Kötelező betelepítési kvóta elutasítása     Forgó Henrik polgármester 
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(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
                                                                                                                            
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy   Farkas Sándor képviselő  úr kérésének eleget téve 
terjesztette ezen előterjesztést a képviselő-testület elé.   Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés 
megvitatását és elfogadását. 
   
Forgó János képviselő úr távozott az ülésről. 
                                                                                                                                                                                                                                
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: 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 5 
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
11/2016. (I. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Kötelező betelepítési kvóta elutasítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A 
kötelező kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti 
a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és 
oktatási rendszerünkre.  
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását 
és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Magyarország Kormánya (Budapest) 
- Farkas Sándor országgyűlési képviselő (Szentes) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

Egyebek 
 

Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy már időszerűvé vált  a „Népház” épületébe 400 adagos 
étkeztetést biztosító közkonyha  kialakítása. A jelenlegi konyha kapacitása mára kinőtte önmagát és ott 
nincs lehetőség a bővítésre és a jövőben gondot okozhat az is, hogy az épület működtetési joga nem az 
önkormányzaté. A jelenlegi konyha a későbbiekben melegítő konyhaként működne tovább. A Népház 
azért alkalmas erre a célra, mert  ott van két olyan kisebb helyiség is, ahol hétközbe le lehet bonyolítani az 
étkeztetést, hétvégén pedig bérbe lehet adni a helyiséget, ami bevételi forrás. Az ingatlan előtti tér pedig 
egy kiülő rész kialakítására alkalmas, amely a Faluházzal összeköthető, ami az ott folyó beruházáshoz 
kapcsolható. Említést tett a turizmusban rejlő helyi lehetőségekről, pl. az önkormányzat tulajdonában  
„tilalmas” területén lévő tanösvény, pihenőhely kialakítása, benne egytálétel kiadását lehetővé tevő kunyhó 
kiépítése és parkoló létrehozása előnyeiről, a Kisteleki egyesületi tagságból eredő lehetőségek 
kihasználásáról, pályázatban való részvétellel. Szólt arról, hogy a Faluházban folyó munkálatok ideje alatt a 
helyi könyvtárban végzett közösségi feladatot új munkatársként Hevesi Anett látja el, akinek lovas oktatói 
tudása szervesen kapcsolódhat majd az önkormányzat idegenfogalmi tevékenységéhez. 
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Kató Pálné jegyző: Emlékeztetett arra, hogy a Település Rendezési Tervében szerepel a Népház 
közkonyhává történő átépítése, a Faluházzal való kapcsolat kialakítása, a helyi turizmus fejlesztése. Az 
önkormányzat honlapján fellelhető annak részletes leírása. 
 
Gémes Péter képviselő: Támogatta a konyha iskolánál való megszüntetését, mivel az étkezést igénybe 
vevők a tornatermi öltözők felöl tudják megközelíteni az ebédlőt, amit nem tart szerencsésnek a 
vagyonvédelem miatt sem. 
 
Forgó János képviselő: Felvetette, hogy a Sportkör adott be egy kérelmet az önkormányzathoz, 
amelyben eddig még nem született döntés.  
 
Forgó Henrik polgármester: Ezen a képviselő-testületi ülésen született döntés a civil szervezetek 
támogatásáról, ebből van lehetőség előleg folyósítására, amiből a Sportkörnek lehetősége van az önrészt 
biztosítani. 
 
Mucsi István alpolgármester: Az általános iskolai oktatással kapcsolatosan olyan híreket hallott, hogy a 
felső tagozatos oktatás központosítását tervezik. Jelenleg nincs beleszólása az önkormányzatnak az 
oktatásba, ezért át kellene gondolni az iskola működtetését. 
 
Berkecz József képviselő: Tudomása szerint a 7.-8. osztályokat tervezik központosítani. Az iskola 
működtetésére több lehetőség is adódik, pl. lehet önkormányzati, egyházi vagy alapítványi fenntartásban is 
működtetni.  Átgondolandónak vélte egy érdekeltekből álló csoport felállítását, ahol javaslatok 
előkészítésével segítenék a képviselő-testület döntését annak anyagi,  oktatási, stratégiai, demográfiai  és 
önkormányzati  költségvetési szempontokat szem előtt tartva.  
 
Kató Pálné jegyző: Felhívta a figyelmet arra, hogy a gyermekétkeztetés kötelezettségét sem lehet 
figyelmen kívül hagyni, mert ennek anyagi vonzata is van az önkormányzat felé, még akkor is, ha jelenleg a 
központi költségvetés biztosít arra anyagi fedezetet, de annak logisztikai feladatát szünidő alatt is jegyzői 
feladatként kell megoldani plusz forrás nélkül. 
 
Hosszú vita alakult ki az általános iskola átvétele körül, annak önkormányzatra való kihatásáról. Abban – 
kötetlen beszélgetés formájában – egyetértettek a jelenlévők, hogy a  legjobb stratégia az előrelátó tervezés. 
 
Kató Pálné jegyző: Visszautalt az önkormányzat fejlesztési pályázatokra a polgármester úr által 
elmondottakra, amely megvalósítására nem kerülhet sor, ha az általános iskolát átveszi az önkormányzat, 
amely működtetése az önkormányzat fenntartása alatt az önkormányzat költségvetéséből plusz évi 35 
millió Ft-ba került, akkor a jelenlegi pénzmaradványból nem marad egy fillér sem. A település egészét 
érinti a fejlesztés, még az iskola működtetése a település lakossága (szülő, gyermek, pedagógus és családja) 
kb. 10 %-át érinti pozitív változásként.  Az önkormányzati vagyon gyarapodása helyett működési költség 
jelenik meg, felélve a több éve összerakott, célhoz kötött önkormányzati anyagi forrásokat. Ezt kellene 
mérlegre tenni és minden eddigi fejlesztési tervet átírni, stratégiát módosítani. Ez a képviselő-testület 
felelőssége. 
 
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 
 


