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soros (nyílt) ülésének 

Jegyzőkönyve 

Napirend: 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről. 

 
1.) A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosítása jóváhagyása  

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

2.) A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere 2016. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása 

 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

3.) A Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről  szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
4.) A központi orvosi ügyelet működési célú önkormányzati támogatásának módosítása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 
5.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 26.-án (pénteken) du. 

14.00 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  

Pető Sándor   képviselő  
         
       

Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 
Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  

jegyzőkönyvezető 
Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető-h. 
 
 

      
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 mind a 7 tag megjelent. Ismertette, majd szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott 
meghívóban szereplő napirendi pontokat, mellyel a képviselő-testület külön-külön szavazással egyhangúlag  
-  határozathozatal nélkül – 7 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről. 

 
1.) A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosítása jóváhagyása  

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

2.) A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere 2016. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
3.) A Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről  szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

4.) A központi orvosi ügyelet működési célú önkormányzati támogatásának módosítása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
5.) Egyebek 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt   Forgó Henrik polgármester 
 időszakban tett intézkedéseiről 
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Forgó Henrik polgármester úr: Beszámolójában elmondta, hogy  
- megtörtént az ivóvízminőség javító projekt zárásával kapcsolatos ellenőrzése, 
- kedden szennyvízberuházással kapcsolatos koordináció volt, melyhez kapcsolódik, hogy 21 millió 

forintos nagyságrendben van garancia a szennyvízberuházást végző  kivitelező számláján, melynek 
a terhére csináltatja meg az önkormányzat az elmaradt helyreállítási munkákat, 

- a Népház 400 adagos konyhává történő átalakításához és a könyvtár, értéktár tervezéséhez a 
tervezői szerződést megkötötték. 

-  
Kérdés: 
 
Berkecz József képviselő: Megkérdezte, hogy milyen értékben sikerült megállapodást kötni és a 
pályázatban elszámolható lesz-e? 
 
Mucsi István alpolgármester: A Népháznál alapterület növelés lesz-e? 
 
Válasz:  
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy 700 és 400 ezer forintban állapodtak meg a Kiskunfélegyházai Tóth 
Istvánnal, aki a  3 árajánlatból a legkedvezőbb ajánlatot adta és komoly referenciákkal bír. 
 
Forgó Henrik polgármester: Válaszában elmondta, hogy a Népháznál a jelenlegi igényekre alapozva 
szükség lesz kapacitás növelésre, amely az épület átalakítása során elsődleges szempont kell, hogy legyen.  
 
A képviselő-testület  határozat hozatal nélkül egyhangú szavazással tudomásul vette a polgármester úr 
beszámolóját. 
 

 
1.) Napirend 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosítása  Forgó Henrik polgármester 
 jóváhagyása       Kató Pálné jegyző 
         Forgó János ÜB 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: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy tárgyi 
előterjesztést az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé, ahol szintén változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette be azt a Képviselő-testület elé. Javasolta az előterjesztésben foglaltak 
megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
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14/2016. (II. 26.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  a  Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosítása jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t    
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tárgyi előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, 
döntésénél figyelembe vette az Ügyrendi Bizottság tárgyra vonatkozóan kiadott javaslatát, melyet az 
alábbiakban rögzít. 
 

1.) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
84. § (1) bekezdése jogán, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) 
pontja és 9. § (1) bekezdés a) pontja szerint az általa alapított Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratát  ezen határozathoz 1.) mellékletként csatolt módosító, a 2.) mellékletként csatolt egységes 
szerkezetű dokumentumot mind tartalmi, mind formai szempontból jóváhagyja. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az 1.) pontban írt Alapító 
Okirat aláírására és további szükséges intézkedések megtételére. 

Végrehajtás határideje:  azonnal, legkésőbb 2016. február 29. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester (Alapító Okirat aláírásáért) 
Beszámolás határideje:  aláírást követő soros ülésen 
 
3.) A Képviselő-testület elrendeli a tárgyi Alapító Okirat (módosított és egységes szerkezetű) 

polgármester úr által aláírt dokumentumának a változás törzskönyvi nyilvántartáson való 
átvezetésére jogosított szervhez történő megküldésére a vonatkozó formanyomtatványok 
alkalmazásával és további iratok csatolásával együtt. 

Végrehajtás határideje:  az aláírást követően azonnal, legkésőbb 2016. március 01. 
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné jegyző (a dokumentumok törzskönyvi nyilvántartási eljárásáért) 
Beszámolás határideje:  a változások törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetését követő soros ülésen 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa  
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 

Okirat száma: 393-2/2016. 

Módosító okirat 

 A Csanyteleki Polgármesteri Hivatala az Csanytelek Község Önkormányzata által 2015. 
május 29. apján kiadott, 366-9 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 14/2016. (II. 26.) határozatra figyelemmel - a 
következők szerint módosítom: 

 

1. Az Alapító Okirat 2.2 pontja törlésre kerül 

2. Az Alapító Okirat 4.3 pontja:  

A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
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A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és vonatkozó egyéb jogszabályban a számára 
meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival 
kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatok ellátásáról. 

a) közigazgatási feladatok 
végrehajtása         
 
 
 
 
 
 
b)  nyilvános könyvtári 
tevékenység elláttatása                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) közösségi színtér                       
 

 
aa) az önkormányzat működésével, valamint az 

államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával és az azzal kapcsolatos tájékoztatási 
feladatok ellátása, gazdasági, pénzügyi, műszaki, 
fizikai, technikai segítő feladatok végzése, 

ab) az önkormányzat képviselő-testülete szervezeti és 
működési szabályzatában meghatározott 
alapfeladatok. 

 
ba) az alapító Szervezeti és Működési Szabályzatában 

foglaltak maradéktalan végrehajtása mellett, a 
vonatkozó szaktörvényben és helyi rendeletben 
meghatározott fő célok közzététele, KSZR 
szerződésben foglaltak teljesítése, 

bb) általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári 
szolgáltatás biztosítása a település lakosainak, 

bc) könyvtári dokumentumok gyűjtése, őrzése, feltárása 
és szolgáltatása, 

bd) más könyvtárak állományának és 
szolgáltatásainak elérésének biztosítása, 

be) iskolai könyvtári szolgáltatás biztosítása 
bf) a könyvtárak közötti dokumentum és információ 

cseréjében való részvétel, 
bg) az elavult állomány kiválogatása, selejtezése, 

leltározása, 
bh) könyvtári rendezvények szervezése, bonyolítása, 
bi) statisztikai adatok szolgáltatása, 
bj) helytörténeti adatok őrzési feladata, 

 
ca) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 

hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti 
tevékenység, szórakoztatás és szabadidős 
tevékenység végzése. 

cb) reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása, 
cc) e- Magyarország-pont üzemeltetése, Teleház 

működtetése, 
d)  védőnői szolgálat működtetése  
 

da) humán- egészségügyi ellátás,  
db) család- és nővédelmi egészségügyi gondozás, 
dc) iskola- egészségügyi gondozás. 
 

e) Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 
Társulás munkaszervezeti    
feladatainak ellátása 

 

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás pénzügyi-
számviteli, tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása, döntés előkészítése és végrehajtási szervezési 
feladatainak ellátása. 
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Helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

1.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és 
vonatkozó egyéb jogszabályban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi 
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 
Közigazgatási feladatok végrehajtása: az önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával és az azzal 
kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátása, gazdasági, pénzügyi, műszaki, fizikai, 
technikai segítő feladatok végzése, az önkormányzat képviselő-testülete szervezeti és 
működési szabályzatában meghatározott alapfeladatok. 

Nyilvános könyvtári tevékenység ellátása: az alapító Szervezeti és Működési 
Szabályzatában foglaltak maradéktalan végrehajtása mellett, a vonatkozó szaktörvényben 
és helyi rendeletben meghatározott fő célok közzététele, KSZR szerződésben foglaltak 
teljesítése, általános gyűjtőkörű könyvtári szolgáltatás biztosítása a település lakosainak 
könyvtári dokumentumok gyűjtése, őrzése, feltárása és szolgáltatása, más könyvtárak 
állományának és szolgáltatásainak elérésének biztosítása, iskolai könyvtári szolgáltatás 
biztosítása, a könyvtárak közötti dokumentum és információ cseréjében való részvétel, az 
elavult állomány kiválogatása, selejtezése, leltározása, könyvtári rendezvények szervezése, 
bonyolítása, statisztikai adatok szolgáltatása, helytörténeti adatok őrzési feladata. 

Közösségi színtér: a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló hatályos 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti tevékenység, szórakoztatás és szabadidős 
tevékenység végzése, reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása, e- Magyarország-pont 
üzemeltetése, Teleház működtetése. 

Védőnői szolgálat működtetése: humán- egészségügyi ellátás család és nővédelmi 
egészségügyi gondozás, iskola-egészségügyi gondozás. 

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása: az Alsó- 
Tisza-menti Önkormányzati Társulás pénzügyi-számviteli, tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, döntés 
előkészítése és végrehajtási szervezési feladatainak ellátása. 

3.  Az Alapító Okirat 4.4. pontja: 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

2 096025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

3 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

4 066010 Zöldterület-kezelés 

5 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

7 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

8 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

9 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
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10 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

11 072111 Háziorvosi alapellátás 

12 072311 Fogorvosi alapellátás 

13 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

14 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

15 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

16 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

17 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

18 082010 Kultúra igazgatása 

19 082044 Könyvtári szolgáltatások 

20 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

21 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

22 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

23 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

24 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása 

 

Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó, vám- és jövedéki igazgatás 

3 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

4 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

5 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6 

7 

016020 

031030 

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység 

Közterület rendjének fenntartása 

8 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

9 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

10 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

11 066010 Zöldterület-kezelés 

12 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

13 072111 Háziorvosi alapellátás 

14 072311 Fogorvosi alapellátás 

15 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

16 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

17 082010 Kultúra igazgatása 
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18 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

19 082044 Könyvtári szolgáltatások 

20 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

21 
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

22 082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

23 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

24 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

25 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások109010 

26 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

4. Az Alapító Okirat 5.3 pontja törlésre kerül 

 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Csanytelek, 2016. február 26.  

P.H. 

Forgó Henrik 
polgármester 

Okirat száma: 393-3/2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Csanyteleki 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát – a 14 /2016. (II. 26.) határozatra figyelemmel - a 
következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. megnevezése: Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 
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1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

1.4. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09. 30. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

1.5. A költségvetési szerv irányító szervének 

1.5.1. megnevezése: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

1.5.2. székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

1.6. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal 
ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.    
 

1.7. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

1.8. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és 
vonatkozó egyéb jogszabályban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi 
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. Közigazgatási feladatok 
végrehajtása: az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehajtásával és az azzal kapcsolatos tájékoztatási feladatok 
ellátása, gazdasági, pénzügyi, műszaki, fizikai, technikai segítő feladatok végzése, az 
önkormányzat képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatában meghatározott 
alapfeladatok. 

1.9. Nyilvános könyvtári tevékenység ellátása: az alapító Szervezeti és Működési Szabályzatában 
foglaltak maradéktalan végrehajtása mellett, a vonatkozó szaktörvényben és helyi 
rendeletben meghatározott fő célok közzététele, KSZR szerződésben foglaltak teljesítése, 
általános gyűjtőkörű könyvtári szolgáltatás biztosítása a település lakosainak könyvtári 
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dokumentumok gyűjtése, őrzése, feltárása és szolgáltatása, más könyvtárak állományának és 
szolgáltatásainak elérésének biztosítása, iskolai könyvtári szolgáltatás biztosítása, a 
könyvtárak közötti dokumentum és információ cseréjében való részvétel, az elavult állomány 
kiválogatása, selejtezése, leltározása, könyvtári rendezvények szervezése, bonyolítása, 
statisztikai adatok szolgáltatása, helytörténeti adatok őrzési feladata. 

Közösségi színtér: a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló hatályos önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerinti tevékenység, szórakoztatás és szabadidős tevékenység végzése, 
reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása, e- Magyarország-pont üzemeltetése, Teleház 
működtetése. 

Védőnői szolgálat működtetése: humán- egészségügyi ellátás család és nővédelmi 
egészségügyi gondozás, iskola-egészségügyi gondozás. 

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása: az Alsó- 
Tisza-menti Önkormányzati Társulás pénzügyi-számviteli, tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, döntés 
előkészítése és végrehajtási szervezési feladatainak ellátása. 

1.10. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó, vám- és jövedéki igazgatás 

3 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

4 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

5 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6 

7 

016020 

031030 

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység 

Közterület rendjének fenntartása 

8 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

9 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

10 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

11 066010 Zöldterület-kezelés 

12 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

13 072111 Háziorvosi alapellátás 

14 072311 Fogorvosi alapellátás 

15 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

16 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

17 082010 Kultúra igazgatása 

18 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

19 082044 Könyvtári szolgáltatások 
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20 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

21 
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

22 082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

23 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

24 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

25 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások109010 

26 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

1.11. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Csanytelek Község Önkormányzata 
teljes közigazgatási területére terjed ki. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

1.12. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, 
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően történik. A település polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – 
nevezi ki a jegyzőt.  

 

1.13. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

4 
választással létrejövő 
sajátos közszolgálati 
jogviszony 

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 

5 megbízási jogviszony Ptk. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt, 23/2014. (IV. 25.) önkormányzati 
határozatszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Csanytelek, 2016. február  
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Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Csanyteleki 
Polgármesteri Hivatal 2016. február 26. napján kelt, ……………………………………….. napjától 
alkalmazandó 393-2/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 
tartalmának. 
*+ 

Kelt:………………………………………………… 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
 
 
 

2.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere 2016. évi szabadsága Forgó Henrik polgármester 
 ütemezésének jóváhagyása      Kató Pálné jegyző 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy törvényi előírás szerint be kell terjesztenie az idei évre 
tervezett szabadság ütemezését Képviselő-testület elé, kivenni pedig úgy veszi ki, ahogy tudja. Hozzáfűzte, 
hogy nem életszerű az ütemezés, mert az végrehajthatatlan.   
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott a jogszabályi előírásokról, a Polgármester úr bejelentési 
kötelezettségéről, amennyiben szabadságát  az engedélyezettől eltérően kívánja igénybe venni. Elmondta, 
hogy az előterjesztésben szereplő adat göngyölített. Hangsúlyozta, hogy ebben a határozatban a 
Polgármester úr 2015. évben ki nem vett és a 2016. évi szabadságáról kell dönteni.  
 
Forgó Henrik polgármester: Az elmúlt évben betegsége és a szennyvízberuházás miatt nem tudta 
igénybe venni a szabadságát.  
 
Kérdés:  
 
Forgó János képviselő: Ha az előző évben engedélyezett szabadságot kivetnek kell tekinteni, akkor miért 
szerepel az a nyilvántartásban és mi a teendő a ki nem vett szabadsággal? 
 
Válasz: 
 
Kató Pálné jegyző: Válaszában elmondta, hogy azért szerepel a nyilvántartásban a tavalyi évi szabadság, 
mert a Polgármester úr nem írt ki szabadságot és nem is töltötte le azt. A ki nem vett szabadság sorsa a 
polgármesteri tisztsége megszűnése után pénzbeli megváltásásal, Ft-ban való elszámolással egyenlítődik ki, 
melyről,  majd az újonnan megválasztott képviselő-testület  hoz döntést. A szabadsághoz való jog nem 
évül el.  
 
Gémes Péter képviselő: Véleménye szerint ilyen kötelezettséget, amely kb. 12 millió forint,  nem kellene 
hátrahagyni a következő képviselő-testületre, mert a költségvetésre igen komoly kihatással járna. A 
szabadság természetben való kivételét tartotta elfogadhatónak. 
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Kató Pálné jegyző: Emlékeztetett a 2015. I. félévében ki nem adott és 2014. évről áthúzódó szabadság 
benn maradásának önhibára vissza nem vezethető voltára, a táppénzes állomány miatti távollétre. 
 
Berkecz József képviselő: Nem támogatta a szabadság ilyen nagyságrendű felhalmozását és annak 
készpénzre váltását. 
 
Kopasz Imréné képviselő: Ha a közalkalmazottakra vonatkozik az az előírás, hogy a szabadságot ki kell 
venni, akkor a Polgármester úrra is kell, hogy érvényes legyen. Nem lehet ekkora terhet az önkormányzat 
költségvetésére hagyni.  
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület   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 5 igen és 2 tartózkodás 
szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
15/2016. (II. 26.) Ökt határozat 
 
Tárgy: :  Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere 2016. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyi előterjesztésben foglaltakat és 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdése szerint a 
tekintetében gyakorolt – át nem ruházható – munkáltatói jogkörében eljárva  a 225/C. § (1)-(4) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelve  -  jóváhagyja Forgó Henrik Csanytelek Község 
Önkormányzata Polgármestere 2015. évről áthúzódó 76 nap és 2016. évre irányadó 25 munkanap 
alap- és 14 munkanap pótszabadság, gyermekek után járó 2 munkanap, összesen 41 nap, 
mindösszesen 117 munkanap szabadság ütemezését ezen határozat 1. mellékletében foglaltak 
szerint. 
Végrehajtás határideje: az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerint 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester (ütemezés szerinti szabadság kivételéért) 

Kató Pálné jegyző (ügyviteli teendők ellátásáért, a szabadság nyilvántartás 
vezetéséért) 

Beszámolás határideje:  a következő évi szabadság ütemezés beterjesztésekor, legkésőbb 2017. február 
28. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

 

Év Hónap Naptári nap megjelölése Igénybe veendő száma 
adott hónapban 

 
 
 
 
 
 
 
2016. 

január  
 

  

február 
 

01.-25-ig 15 nap 

március 
 

01.-31-ig 21 nap 

április 
 

  

május 
 

01.-29.-ig 21 nap 

június   
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július 
 

01.-29.-ig 21 nap 

augusztus 
 

  

szeptember 
 

01.-30.ig 22 nap 

október 
 

  

november 
 

  

december 
 

01.-23.-ig 17 nap 

 
Összesen: 

  
117 nap 

 
3.) Napirend 

 

 
Tárgy:          Előadó: 
 A Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság  2015. évi   Forgó Henrik polgármester 
 tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása     Kató Pálné jegyző 
 
 (Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést  nem tett. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítést nem tett, javasolta az 
előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
16/2016.  (II.  26.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  a  Csongrádi  Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről  szóló beszámoló elfogadása 
 
 

H a t á r o z a t  
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta és 
elfogadta a Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka által a tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény V. fejezet  30. § (5) bekezdése 
értelmében beterjesztett, a  Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi területén, a tűzvédelem érdekében 
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  szóló 2015. évről szóló beszámolóját.  
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Szabó Bogár Imre tűzoltó alezredes (Csongrád) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár 
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4.) Napirend 

 

 
Tárgy:          Előadó: 
 A központi orvosi ügyelet működési célú önkormányzati    Forgó Henrik polgármester 
 támogatásának jóváhagyása      Kató Pálné jegyző 
         
 
(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. 
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy az Intézmény előző ciklusban folytatott gazdálkodása 
kifogásolható volt. Az ügyeleti rendszerből kikerült az egyik Kft, a másik átalakult, a Felügyelő Bizottsági 
tagok száma kevesebb lett, ezzel is csökkentve a költségeket. El kell azonban fogadni azt is, hogy a 
Csanyteleki betegek ellátása többe kerül, mivel Csongrádról ki kell jönnie az orvosnak, így a felmerülő 
költséget is fel kell számítani, ezért  a  jelenleg az önkormányzat által  fizetett hozzájárulás összegét 50 %-
kal kérték emelni. Az emelés összegét reálisnak tartva javasolta annak 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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
17/2016. (II. 26.) Ökt határozat 
 
 
Tárgy: A központi orvosi ügyelet működési célú önkormányzati támogatásának módosítása 
 
 

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 82/2015. (XI. 27.) Ökt határozattal jóváhagyott határozatához 
csatolt feladat-ellátási/átvállalási szerződés 4. pontjában szabályozott, a  központi orvosi ügyelet működési 
célú támogatása címén  megállapodott havi  53.000,- Ft  összegű kiegészítő támogatást havi 79.500,- Ft összegre  
módosítja 2016. március 1-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 82/2015. (XI. 27.) Ökt határozathoz 1. mellékletként csatolt szerződést 
hatályon kívül helyezi.  

Végrehajtás határideje:  azonnal, legkésőbb 2016. február 29. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester, a szerződés aláírásáért 
Beszámolás határideje:  aláírást követő soros ülésen 
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3.) A Képviselő-testület az 1. pont szerinti támogatás módosításából eredő 10 havi (2016. 03. 01. – 
2016. 12. 31.)  költségtöbblet 265.000,- Ft (azaz: Kettőszáz-hatvanötezer forint) anyagi  forrás 
fedezetét az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati  rendeletében elkülönített működési célú tartalék keret terhére biztosítja. 

 
 
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 

 
Egyebek 

 
Forgó Henrik polgármester: A napokban tárgyalt Kurucz Zoltánnal a Csanyteleki Sportklub Elnökével 
és sikerült megállapodniuk abban, hogy az önkormányzat 600.000.- forint támogatást ad az önkormányzat 
2016. évi költségvetése működési tartaléka terhére, míg a fennmaradó további 600.000.- Ft-ot helyi 
vállalkozó támogatásából finanszírozza a Club az önrészt. 
 
Forgó János képviselő: Elmondta, hogy ahhoz a kiinduló ponthoz, ami decembertől az előző testületi 
ülésig volt, hogy nem kap támogatást a Sport Clubnak ez sokkal előnyösebb. 
 
Berkecz József képviselő: Megkérdezte, hogy az Óvodánál a szennyvízelvezetés miatt kiásott árok mikor 
lesz visszaállítva? 
 
Forgó Henrik polgármester: A villanyszerelési munkák még hiányoznak, annak elvégzése után azonnal. 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott arról, hogy az Alföldvíz Zrt jogászával  folytatott egyeztetése 
szerint megírta  a nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy azoknak a nem magánszemélyeknek, amelyek 
érintettek a szennyvízberuházásba (695 bekötés)  nem kell víziközmű hozzájárulást fizetniük a 
gerincvezetékre rákötésért. Szólt arról, hogy méltányos eljárás keretében a talajterhelési díjról szóló 
rendeletet július elsejétől célszerű hatályba léptetni, mivel annak aki valamilyen ok miatt nem kötött rá 
december 31.-ig mentességet kell biztosítani. 
 
Berkecz József képviselő: Megkérdezte, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatos pályázati indikátorok 
jók-e? Van-e reális esélye annak, hogy aki ingatlana előtt elmegy a szennyvíz gerincvezetéke és külterületen 
lakik ráköthet-e? 
 
Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezeő- helyettes: Válaszában elmondta, hogy 5 év alatt kell a 92 
%-os rákötést teljesíteni. 
 
Kató Pálné jegyző: Vízjogi engedélyben  a rákötések száma meghatározott, ezért annak módosítását kell 
kezdeményezni és az üzemeletető által intézni a rákötés lehetőségét.  
 
Forgó Henrik polgármester: A rákötéssel kapcsolatban jelenleg még nincs végleges információja. 
 
Forgó János képviselő: Felvetette, hogy az Általános Iskolánál az út melletti mélyedést ki kellene 
javíttatni. 
 
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy tud a problémáról, de mivel későn aszfaltoztak a faluban, 
ezért maradt el annak kijavíttatása, ebben az évben elkészül. 
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Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további hozzászólás, észrevétel nem történt, az 
ülést 15,30 órakor befejezettnek nyilvánította. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester           jegyző 

 


