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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült:  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15-én (hétfőn) du. 16,30 

órakor  közmeghallgatás keretében tartott ülésén. 
 
Az ülés helye:  Szent László Általános Iskola tornaterme 
 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik   polgármester 

Mucsi István   alpolgármester 
Pető Sándor   képviselő  

     Kopasz Imréné   képviselő 
     Berkecz József   képviselő 
     Gémes Péter   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:  Forgó János   képviselő 
      
 
Tanácskozási joggal megjelent:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

     Csányi László   Adó- és Pü. Irodavez. h. 
      

49 fő lakosság köréből megjelent választópolgár 
 

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi   Forgó Henrik polgármester 
 költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete megalkotása  Kató Pálné jegyző 
         Kopasz Imréné ÜB elnökh- 
         Pető Sándor PEFTB elnök
     
(Tárgyi előterjesztés a Képviselő-testület ülés jegyzőkönyve mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, tanácskozási joggal résztvevőket és 
a település lakossága köréből megjelent választópolgárokat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai közül 6 képviselő jelen van 1 képviselő egészségi 
állapotára való tekintettel távolmaradását bejelentette. Elmondta, hogy az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatának megfelelően az önkormányzat és a hivatal éves költségvetését  a képviselő-
testületnek közmeghallgatás keretében kell elfogadnia, az önkormányzati rendeletet megalkotnia.  Ezen 
rendelkezésnek eleget téve jelen közmeghallgatás keretében kerül sor az önkormányzati rendelet 
megalkotására. Részletesen ismertette az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet pontokba szedve. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből 
megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 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 rendeletét. 
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Egyebek 
 

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az önkormányzatnak jelenleg két 
pályázata megvalósítása van folyamatban. Az egyik a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ korszerűsítése, 
amely 20 millió forintból valósul meg. A másik a Faluház külső és belső megújításával kapcsolatos 30 millió 
forintos beruházás. Ezt azért tartotta nagyon fontosnak, mivel jelenleg egyetlen olyan hely sincs a faluban, 
ahol a fiatalok kulturáltan el tudnák tölteni szabadidejűket, ezért többfunkciós közösségi térré kerül 
átalakításra az épület. Az épület belső bontása megkezdődött, a kivitelező kiválasztása után folytatódnak a 
felújítási munkálatok.  
Tájékoztatást adott a beadás előtt álló önkormányzati pályázatokról, melyek közül az egyik legfontosabb a felszíni 
vízelvezésre irányuló pályázat. A felszíni vízelvezetésre 2014. évben beadott pályázatot annak leminősítése után 
forráshiány miatt utasították el. Ennek a tervnek az átdolgozása folyamatban van, melyben csökkentésre 
került a faluból kivezető szárnycsatornák száma.  
Szólt a szennyvízbekötések alakulásáról. Igazságtalannak tartotta, hogy a külterületi ingatlanokban élők nem 
köthetnek rá a szennyvízvezetékre, de mivel a pályázati kiírás ezt tartalmazza ezen nem lehet változtatni, 
azonban szakemberek dolgoznak a megoldáson. Több féle variáció is van, de az még nincs olyan fázisban, 
hogy ezt meg lehessen osztani. Hangsúlyozta, hogy nincs olyan fórum a megyében, ahol nem adott volna 
erről a problémáról tájékoztatást.  
Elmondta, hogy az utak megépítéséről sem mondott le a képviselő-testület, melynek érdekében a lejárt építési 
engedélyek meghosszabbítása folyamatban van.   
Fontosnak tartotta még a piac megvalósítását, ennek a tervnek az átdolgozása szintén folyik. 
Elmondta, hogy a szennyvízcsatornázással kapcsolatosan lesz egy külön falugyűlés, ahol az ezzel 
kapcsolatos problémák megtárgyalása lesz napirenden, addig is kérte, hogy a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáján rendszeresített füzetbe jelezzék az elmarad helyreállításokat, mert ezeket 
vállalkozóval helyreállíttatja a beruházó a kivitelező költségére, a szerződésben szereplő bankgarancia 
terhére. Hangsúlyozta, hogy ezt a szennyvízcsatornázást nem az önkormányzat szerette volna 
megvalósítani, erre kötelezték. A rákötéseknek június végéig kellett volna befejeződnie, azonban 
időközben olyan módosítás történt, ami miatt ez a határidő változhat, azonban szeretné tartani az igért 
határnapot. A szennyvíz közüzemi díjának megállapítására nincs sem az önkormányzatnak, sem az 
üzemeltető Alfödvíz Zrt-nek ráhatása, azt az Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal állapítja 
meg.  
Bejelentette, hogy az év folyamán felújításra kerül a falun átmenő főútvonal. 
A Radnóti utca egyrészén a platánfák metszése megtörtént, amely díja óránként 13.000.- forint + ÁFA 
összegébe  került. Jövőre  e munka folytatódik. 
 
Kérdés: 
 
Bernáth János: Megkérdezte, hogy a település külterületén élő lakosoknak mikortól kell talajterhelési díjat 
fizetni? 
 
Forgó Henrik polgármester: Válaszában elmondta, hogy nem kell talajterhelési díjat fizetni a külterületi 
lakosoknak. Jelenleg is a szennyvíz gyűjtésére 5 oldalon vízszigetelt falú aknával kell rendelkezni. Első 
körben az aknákat ellenőrzik, hogy azok megfelelnek-e az előírásoknak, majd számlával kell  igazolni az 
elfogyasztott víz  10 %-kal csökkentett mennyiségű szennyvíz elszállíttatását. Talajterhelési díjat azoknak 
kell fizetni, akik nem kötnek rá a szennyvízcsatornára, de a belterületen élnek és kötelezettek a rákötésre. 
 
Erhard Gyula: Megkérdezte, hogy jól értelmezi-e, hogy aki külterületen lakik és nincs előtte 
szennyvízcsatorna, akkor az nem fizet környezetterhelési díjat? 
 
Forgó Henrik polgármester: Válaszában megerősítette, hogy valóban nem kell a külterületi lakosoknak 
talajterhelési díjat fizetni, mivel erről a hatályos vonatkozó jogszabály rendelkezik és az önkormányzat 
rendelete erre irányuló rendelkezésében mentességet fog biztosítani. 
 
Bernáth János: A tűzgyújtási tilalmat mennyire kell komolyan venni?  
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Kató Pálné jegyző: Nagyon komolyan kell venni, mert büntetés jár annak a megszegéséért. Ígéretet tett 
arra, hogy a Csanyi Hírmondóban ismételten megjelenteti a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy a jogszabályok betartásával is csak avart lehet égetni a vonatkozó önkormányzati 
rendeletben meghatározott időszak alatt, szemét égetés akár nyílt, akár zárt térben tilos. 
 
Erhard Gyula: Mekkora anyagi terhet jelentett volna az önkormányzatnak ha a külterületet bevonják 
belterületbe.  
 
Forgó Henrik polgármester: A beruházás megkezdése előtt ennek utánajárt a Földhivatalnál, ahol 28 
millió forint körüli összegre becsülték az eljárás után fizetendő díjat. Amennyiben lenne is pénze az 
önkormányzatnak erre a célra, akkor sem tehetné meg az önkormányzat, mert  ez tiltott pénzügyi 
támogatásnak minősül és ezt ma Magyarországon nem lehet megvalósítani a hatályos vonatkozó központi 
jogszabályok szerint. 
 
Erhard Gyula: Megkérdezte, hogy van-e a polgármester úrnak olyan terve ami a fiatalok itt tartását segíti 
elő. 
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy a leendő ipari park területén megépítendő hűtőház 
kialakítását célzó terve van az önkormányzat rövid- közép- hosszú-távú tervében, amely megvalósulása 
esetén ismételten fellendülhet a településen a zöldségtermesztés és ez ráhatással lehet arra, hogy a fiatalok 
itt maradjanak. 
 
Hozzászólások: 
 
Oláh Sándor: Kérte, hogy a Béla utcában vizsgálják felül a közvilágítást, mert jelenleg csak minden 4. 
oszlopon van lámpa. A magas talajvíz miatt  a szennyvízaknába nem a szennyvíz, hanem a talajvíz folyik, 
amelynek szippantással való elszállíttatása méltánytalanul magas összegű.. 
 
Forgó Henrik polgármester: Válaszában  elmondta, hogy a közvilágítást felül fogja vizsgáltatni. A 
vízszigetelt akna megépítése után elhárul az ilyen jellegű probléma a szennyvíz lefolyásával kapcsolatban. 
 
Dékmár György: Véleménye szerint a szennyvízberuházás során megépített rendszer majd a használat 
után derül ki hogyan működik. A szivattyú egy nagyobb létszámú családnál sokkal nagyobb terhelésnek 
van kitéve, várhatóan a meghibásodás is hamarabb fog jelentkezni. Meglátása szerint fél éven belül igen 
sok szivattyú tönkre fog menni, ki fogja a javíttatást elvégeztetni és fizetni azt.  
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy 197 db ún. hidegtartalék szivattyú van az üzemeltető 
Alföldvíz Zrt-nél és a meghibásodott szivattyúkat az Alföldvíz Zrt szakemberei cserélik majd. A 
szivattyúkra 5 év garancia van. 
 
Dékmár György: Tudomása szerint az önkormányzat pályázaton nyert egy mikróbuszt, amely eddig még 
nem volt használva, mi ennek az oka, hiszen a környező településeken használják ezeket. Hiányolta még, 
hogy a településen nincsenek napelemek, amik biztosítanák az áramtermelést. 
 
Forgó Henrik polgármester: Az a baj, hogy a mikróbusz üzemeltetési költségére nem nyert az 
önkormányzat támogatást, így az önkormányzat saját bevétele terhére kell működtetni a járművet. 
Biztosan nem örülne senki annak, ha helyi adót kellene emelni azért, mert a jármű fenntartására kell a 
pénz. Ezen felül alkalmazni kellene még egy sofőrt is, aki ha kell, hétvégén is dolgozik. A mikróbuszt 
szociális célra nyerte az önkormányzat, ezért csak szociális célra használható, viszont működtetési 
költségeként nem került bele a szociális intézmény 2016. évi költségvetésébe, fedezet hiánya miatt. 
Részletes tájékoztatást adott a jövőben beadandó pályázatokról, amelyekben többek között szerepel egy 
geotermikus energiára történő áttérés, ennek tervezése folyamatban van, akárcsak a napelemes pályázat 
előkészítése. Tájékoztatta a jelenlévőket a korábban beadott, azonban pénzügyi forrás hiányára való 
hivatkozással elutasított pályázatokról.  
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Kopasz Imréné képviselő: Elmondta, hogy családsegítőként szembesült azzal a problémával, hogy a 
vállalkozók a náluk dolgozókat nem jelentik be, ezzel időnként nehéz helyzetbe hozva azokat. 
 
Forgó Henrik polgármester: Megköszönte a közmeghallgatáson megjelentek részvételét, s mivel  
további hozzászólás, észrevétel nem történt, a közmeghallgatást 18.30-kor befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

 
 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester        jegyző 


