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önkormányzati rendeletének módosítása jóváhagyása, önkormányzati rendelet alkotásának  kezdeményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök,  
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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. december 16.-án  du. 13.00 órakor 

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

Pető Sándor   képviselő 
     Forgó János   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:  Forgó Henrik   polgármester 

Gémes Péter   képviselő 
     Berkecz József   képviselő 
          
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

 
Mucsi István alpolgármester úr: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal 
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai 
közül 4 tag megjelent, a polgármester úr és 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 – 4 igen szavazattal 
egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

1.) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletének módosítása jóváhagyása, önkormányzati rendelet alkotásának  kezdeményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök,  
 Pető Sándor PEFTB elnök 

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

módosítása, önkormányzati rendelet alkotásának kezdeményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök,  
 Pető Sándor PEFTB elnök 
 

3.) Csanytelek Község Önkormányzata érdekeltségi körébe tartozó Önkormányzati Társulások 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

4.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2016. évi feladatellátásáról szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

5.) A központi orvosi ügyelet működési célú önkormányzati támogatására kötött feladatátadási – átvételi szerződés 2. 
módosítása jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

6.) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére benyújtandó  Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan 
hasznosítására vonatkozó 2016. évi beszámoló elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
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7.) Egyebek 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Kató Pálné jegyző 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítést nem tett, javasolta az írásos előterjesztés elfogadását. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Mucsi István alpolgármester úr: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
63/2016. (XI. 16.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

H a t á r o z a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző által írásban beterjesztett tárgyi 
beszámolóját megtárgyalta és  
 

- az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetési pénzmaradványa felosztásának 
jóváhagyásáról  szóló 26/2016. (IV. 29.) Ökt határozatában, 

- kivitelező kiválasztása a Csanytelek, belterület Árpád u. és Pusztaszeri u. szilárd burkolatú útszakaszainak 
felújítási munkálatairól szóló  42/2016. (VIII. 29.) Ökt határozatában,  

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő csatlakozás 
jóváhagyásáról szóló 48/2016. (IX. 30.) Ökt határozatában, 

- a Csanytelek, Nagy Imre utca belterületi szakaszának nagyfelületű útalap karbantartási, javítási munkálataira 
kivitelező kiválasztásáról szóló 51/2016. (IX. 30.) Ökt határozatában, 

- az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 5. 
módosítása jóváhagyásának véleményezéséről szóló  57/2016. (XI. 25.) Ökt határozatában, és 

- a DAREH 2017. évi működési költségéhez támogatás biztosításáról szóló 60/2016. (XI. 25.) Ökt  
határozatában 

foglaltak végrehajtását változtatás nélkül elfogadta.  
  
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 

- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 

- Kató Pálné jegyző és általa 

- Irattár 
1.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetéséről Mucsi István alpolgármester 
 szóló 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosítása   Kató Pálné jegyző 
 módosítása jóváhagyása, önkormányzati rendelet alkotásának  Forgó János ÜB elnök 
 jóváhagyása       Pető Sándor PEFTB elnök
          
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)     
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Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében 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. 
 
Mucsi István alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott önkormányzati rendelet-tervezet, 
annak mellékleteiben foglaltakat, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 4 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önkormányzat és az 
önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet  
módosításáról szóló 13/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendeletét. 
 

2.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló   Mucsi István alpolgármester 
 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása, önkormányzati Kató Pálné jegyző 
 rendelet alkotásának kezdeményezése     Forgó János ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)     
          
Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Képviselő-testületet arról,  hogy tárgyi rendelet-
tervezetet jogi szempontból az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette azt a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé, ahol 
szintén változtatás nélküli elfogadásra való beterjesztésre tettek javaslatot. Javasolta az előterjesztésben 
foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott önkormányzati rendelet-tervezet, 
annak mellékleteiben foglaltakat, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 4 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet  
módosításáról szóló 14/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendeletét. 
 

3.) Napirend 
 
 

 
Tárgy:          Előadó:  
 Csanytelek Község Önkormányzata érdekeltségi körébe tartozó   Mucsi István alpolgármester 
 Önkormányzati Társulások 2016. évi tevékenységéről szóló   Kató Pálné jegyző 
 beszámoló elfogadása       

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként hozzáfűzte, hogy az Mötv. 93. 
§-a határozza meg a Társulási Megállapodás kötelező tartalmi elemeit, köztük a társulás működéséről 
évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettségét is. Kezdeményezte az írásban kiadott 
előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
 
Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett, 
kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
                                                                                                                            
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: 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 4 
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
64/2016. (XII. 16.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata érdekeltségi körébe tartozó Önkormányzati Társulások 2016. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a település Polgármestere által a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontjában írt 
kötelezettségének eleget téve benyújtott tárgyi előterjesztésben foglaltakat és a 

a) Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulásában, 

b) Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásában, 
c) DARK Önkormányzati Társulásában 

2016. évben folytatott tevékenységről szóló beszámolót változtatás nélkül elfogadta. 
  

Határozatról értesítést kap: 
- Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 

Bedő Tamás Polgármester úr (Csongrád), 
- DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Munkaszervezete (Orosháza), 
- DARK Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Sándorfalva), 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben), 
- Forgó Henrik polgármester, 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 

 
4.) Napirend 

 
 

Tárgy:          Előadó:  
 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2016. évi   Mucsi István  alpolgármester 
 feladatellátásáról szóló beszámoló elfogadása    Kató Pálné jegyző 
          
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként hozzáfűzte, hogy e napirendet a 
Társulás Társulási Tanácsa napirendje keretében tárgyalta és jóváhagyta. Indítványozta az írásban kiadott 
előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
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Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett, 
kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
                                                                                                                            
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: 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 4 
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
65/2016. (XII. 16.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2016. évi feladatellátásáról szóló beszámoló elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta a fenti tárgyú 
előterjesztésben  foglaltakat - a Társulás Társulási Megállapodása Általános rendelkezései 22. pontjában 
foglaltaknak eleget téve – a Társulás Tárulási Tanácsa Elnöke kötelezettsége teljesítéseként – változtatás nélkül 
elfogadta azt. A Képviselő-testület javasolja a tárgyi beszámoló Társulás Társulási Tanácsa általi jóváhagyásra,  
megfelelve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87 - 95. § 
rendelkezésének és a 93. §-ában foglaltaknak. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Tagjai 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 

- Forgó Henrik polgármester 

- Kató Pálné jegyző és általa 

- Tóth Józsefné 
 

5.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A központi orvosi ügyelet működési célú önkormányzati    Mucsi István alpolgármester 
 támogatására kötött feladat átadási-átvételi szerződés 2. módosítása  Kató Pálné jegyző 
 jóváhagyása 
         
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott arról, hogy ezen napirend az idő rövidsége és anyagkiadás miatt 
szóbeli előterjesztésnek minősül, melyet az önkormányzat SzMSz-e szerint nyújtottak be írásban. 
Elmondta, hogy az orvosi ügyelet működtetése kötelező önkormányzati feladat és amennyiben ez a feladat 
ellátása helyben lenne megoldva, akkor sem kerülne kevesebbe. Az ügyeleti ellátás összege kb. évi 1 millió 
forinttal emelkedik, amely az önkormányzat költségvetése saját bevételi forrását terheli. Indítványozta a 
benyújtott előterjesztés változtatás nélküli jóváhagyását. 
 
Mucsi István polgármester:  Az emelés összegét reálisnak tartva javasolta annak elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
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66/2016. (XII.) Ökt határozat 
 
Tárgy: A központi orvosi ügyelet működési célú önkormányzati támogatására kötött feladatátadási – átvételi szerződés 2. 

módosítása jóváhagyása 
H a t á r o z a t 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a tárgyi előterjesztésben 

foglaltakat és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 4. pontjában rögzített egészségügyi alapellátás közfeladata teljesítése, továbbá az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti 
feladatkörében eljárva, az általa  17/2016. (II. 26.) Ökt határozattal jóváhagyott határozatához 
csatolt feladat-ellátási/átvállalási szerződés 4. pontjában szabályozott, a  központi orvosi ügyelet működési 
célú támogatása címén  megállapodott havi  79.500,- Ft  összegű kiegészítő támogatást havi 160.448,- Ft 
összegre  módosítja 2017. január 01-től azzal, hogy a tárgyi szerződés többi pontja változtatás nélkül hatályban 
marad, ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt, módosítással egységes szerkezetbe foglaltak 
szerint. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a Csanytelek Község 
Önkormányzata és a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Vezetőjével 
az 1. pontban írt  szerződés módosítást tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt dokumentum  
aláírására, mellyel a 17/2016. (II. 26.) Ökt határozathoz 1. mellékletként csatolt szerződést 
hatályon kívül helyezi.  

Végrehajtás határideje:  azonnal, legkésőbb 2016. december 31. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester, a szerződés aláírásáért 
Beszámolás határideje:  aláírást követő soros ülésen 

 
3.) A Képviselő-testület a határozat 1. pontja szerinti támogatás módosításából eredő 2017. 01. 01. 

napjától jelentkező  költségtöbblet  971.376.- Ft (azaz: Kilencszázhetvenezer-háromszázhetvenhat 
forint), havi 160.448.- Ft  pénzügyi forrás fedezetét az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 
2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati  rendeletében saját bevétele terhére biztosítja. 
 

4.) A Képviselő-testület felkéri a település jegyzőjét, hogy e határozat 3.) pontjában vállalt 
kötelezettség önkormányzati előirányzata összegének megemeléséről gondoskodjon az 
önkormányzat és az önkormányzati hivatal  2017. évi önkormányzati költségvetési  rendeletében 
való megjelenítéséről, fedezet biztosításáról. 

Végrehajtás határideje: az önkormányzati rendelet benyújtása 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző és általa 
        Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
Beszámolás határideje:  az önkormányzati rendelet benyújtásakor 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Bedő Tamás Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere (intézményfenntartóként) 
- Tóth Irén a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Vezetője (Csongrád) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezető 
- Irattár 

 
6.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó:  
 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére benyújtandó   Mucsi István alpolgármester 
 Csanytelek, Baross G. u.2. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó Kató Pálné jegyző 
 2016. évi beszámoló elfogadása      
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(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként hozzáfűzte, hogy 10 évig 
minden évben be kell számolni az ingatlan hasznosításáról. Indítványozta az írásban kiadott előterjesztés 
megvitatását és elfogadását. 
 
Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett, 
kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
                                                                                                                            
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mucsi István alpolgármester: 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 4 
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
67/2016. (XII. 16.) Ökt határozat 

 
Tárgy:   A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére benyújtandó Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti 

ingatlan hasznosítására vonatkozó 2016. évi beszámoló elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-től térítésmentesen átvett, Csanytelek, Baross Gábor utca 2. szám alatti (belterület 
48  hrsz.) ingatlan szociális célú hasznosítása alkalmassá tételéről szóló tárgyi előterjesztésben foglaltakat és azt 
a jelen határozat 1. mellékletében rögzítettek alapján változtatás nélkül elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és 
Csanytelek Község Önkormányzata között létrejött állami vagyonba tartozó ingyenes 
önkormányzati tulajdonba átadásáról szóló megállapodás V.5 pontja értelmében jelen határozat 
értelmében tájékoztassa a MNV Zrt.-t. 

 
Végrehajtás határideje:  2016. december 31. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
 Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  a jelentés megküldését követő soros ülés 
  
Határozatról értesítést kap: 

- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1399 Budapest Pf.: 708.) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Mucsiné Mészáros Tímea Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 

 
Egyebek 

 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait arról, hogy a végleges működési engedély 
kiadása érdekében lefolytatandó hatósági eljárás keretében a Remény Szociális Alapszolgáltató Központnál 
december 19.-én helyszíni ellenőrzést tart a Kormányhivatal illetékes Főosztálya képviselője, melyet az 
esedékes ellenőrzés követ. 
A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és Ügyrendi Bizottság 
együttes ülésén elhangzottakra reagálva tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy 2017. január 01.-től 
minden általános iskola fenntartása állami kézbe kerül az önkormányzatoktól, ami településünkön már 
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2013. január 01. napjával végbement. Erről megállapodást kötött az önkormányzat, amely többek között 
felhatalmazza közösségi rendezvények esetén a tornaterem térítésmentes igénybevételére. Nem tud arról, 
hogy e megállapodás módosítását kezdeményezte volna a szerződéses partner. Tudomása szerint 
Polgármester úr tárgyalt ebben a kérdésben az illetékessel, döntés még nem született, mivel a viszonosság 
elvét alkalmazva, egymással szembeni követelést elszámolva ki lehet hozni 0-Ft-ra a   tornaterem óradíját, 
vagy egy méltányolható összegben meg lehet állapodni.  
Az általános iskolás gyermekek létszámát a nevelőszülői hálózat keretébe tartozó, a településen élő 75 
gyermek mesterségesen alakítja át, amely ellen nincs jogi eszköz. Sajnos megélhetési forrás lett a 
nevelőszülővé válás.  
Szólt még a hivatal köztisztviselői  idei évi jutalmazásáról, a túlmunka végzésének elismeréséről, amelyet az 
önkormányzat és a Társulás (Atmöt) 2016. évi költségvetése terhére jog kifizettetni az e célra elkülönített 
rendelkezésre álló forrásból, melyhez kérni fogja a Polgármester úr egyetértését.  
Említést tett a 2017. évi központi költségvetésről szóló törvény 59. §-a szerinti lehetőségről, miszerint a 
képviselő-testület az önkormányzat rendeletével megemelheti a köztisztviselők illetményalapját, amely csak 
részben enyhíti  a 8 éve befagyasztott illetmények összegét. Ez annál is inkább szükséges, mert a központi 
bérintézkedés 10 köztisztviselőből 6 főnél fogja a havi illetménye elérni a garantált bérminimum összegét, 
ami a minimálbér emeléséből kimaradt 4 fő köztisztviselő esetében bérfeszültséget okoz. Az 
önkormányzat költségvetése tervezetének készítőjeként, a Képviselő-testület felé 2017. évre vonatkozóan 
legalább 25 %-os eltérítésre fog javaslatot tenni, ami 8 évre visszamenőleg számítva évi 3 % illetmény 
emelkedést eredményez, ami  túlzónak nem nevezhető. Kérte a Képviselő-testület támogatását abban is, 
hogy a személyi illetményben részesülőkről sem feledkezzenek meg, összhangban a Polgármesterek 
illetménye központi emelésével. 
Említést tett a helyi adók behajtása terén elért eredményekről, ami plusz szabad pénzügyi forrást hoz az 
önkormányzat éves költségvetésében, amely fedezetet nyújt a köztisztviselők éves jutalomkeretére és alapja 
lehet az illetmények emelésének. 
Megköszönte a Képviselő-testület Tagjainak a hivatali köztisztviselőikkel és személyével való jó 
munkakapcsolatot, az együttműködést, kellemes ünnepeket kívánva. 
 
 
A Képviselő-testület kötetlen beszélgetés formájában vitatta meg a jegyző által a Polgármester úr 
jutalmazására irányuló kezdeményezését, melyről döntést nem hozott, azt határozatba nem foglalta. 
A Képviselő-testület támogatólag tudomásul vette a jegyző által tett bejelentésében foglaltakat. 
 
Mucsi István alpolgármester: 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 

 


